ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ "ﺁﻻﻳﺪا ﮔﻮارا" دﺧﺘﺮ "ﭼﻪ ﮔﻮارا"

اﻧﻘﻼب
ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ
ﻣﺮدم ﭘﻴﺶ ﻣﯽ رود
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﺪ در روزﻧﺎﻣﻪ "ﻧﻮﻳﺲ دوﻳﭽﻠﻨﺪ" ﭼﺎپ ﺁﻝﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
"ﺁﻻﻳﺪا" ﻋﻀﻮ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺟﺮﻳﺎن ﺳﻔﺮ وی ﺑﻪ ﺁﻝﻤﺎن ﺑﺎ
وی اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺧﺼﻮﺻﯽ از "ﭼﻪ" دارﻳﺪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﮐﻮﺑﺎ را ﺕﺮک ﮐﺮد ﻣﻦ  ۴ﺳﺎﻝﻪ ﺑﻮدم و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ  ٧ﺳﺎﻝﻪ.
ﻣﺪﺕﯽ هﻢ او در ﮐﻨﮕﻮ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮات زﻳﺎدی از ﭘﺪرم ﻧﺪارم.
ﺷﻤﺎ ﭘﺰﺷﮏ هﺴﺘﻴﺪ .ﺁﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺪرﺕﺎن اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻳﺪ؟
ﭘﺪر ﻣﻦ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﭘﺰﺷﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .ﺧﻴﺮ! ﻣﻦ اﻳﻦ
رﺷﺘﻪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻼﺋﻖ ﺧﻮدم و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم.
رﻧﺞ و ﺷﺎدی راﺑﻄﻪ ﺕﻨﮕﺎﺕﻨﮕﯽ ﺑﺎ هﻢ دارﻧﺪ .ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ رﻧﺞ هﺎ را ﺕﺴﮑﻴﻦ دهﺪ.
ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻮرﮐﺮاﺕﻴﮏ در ﮐﻮﺑﺎ ،اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را
ﺕﺮک ﮐﺮد.
ﭘﺪر ﻣﻦ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻮروﮐﺮاﺕﻴﮏ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﻴﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮد.
ﺁﻧﻬﺎ هﺮ دو در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺁﻣﻮزش دﻳﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
"ﭼﻪ" اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب در اﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ ﺕﻼش
زﻳﺎدی ﮐﺮد.
اﻧﻘﻼب را ﻧﻤﯽ ﺕﻮان ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻳﺪ از اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺳﺮ در ﺁورد.
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺁن را ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد .ﺷﺮاﻳﻂ ﺁن ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﻮد ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺪرم ﺑﻪ
ﺑﻮﻝﻴﻮی رﻓﺖ .در ﺁﻧﺠﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺪﻳﺸﻪ
هﺎی او و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎﺕﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ .اﻣﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ "ﭼﻪ" دﻳﮕﺮ از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ روی
اﻳﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺕﻌﻤﻖ ﮐﻨﺪ .روش ﻣﺒﺎرزﻩ هﻤﻴﺸﻪ ﺕﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺁﻳﺎ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﻗﻴﺎم ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺪ؟
ﻣﻦ اﻳﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ،زﻳﺮا ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ هﻤﻪ ﺳﺎل هﻨﻮز از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ او
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻦ دﺧﺘﺮ او هﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .او اﺳﻄﻮرﻩ
اﻳﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارد.
در دهﻪ  ٧٠و  ۶٠در اﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ "ﭼﻪ ﮔﻮارا" در اوج ﺑﻮد،
اﻣﺎ هﻤﻪ ﺁ ﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺁن دوران ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﻘﻼب هﺎی ﺕﻮدﻩ ای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .اﻣﺎ ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ ﺕﻮدﻩ
هﺎی ﻣﺤﺮوم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺕﻮدﻩ ای ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل در ﺕﺮس و ﺟﻬﺎﻝﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻩ و در هﻤﺎن
وﺽﻌﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت
ﻧﻤﯽ ﺕﻮان ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ" .ﺧﻮزﻩ ﻣﺎرﺕﯽ" اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ":
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ دو راﻩ ﻳﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﻳﺎ ﺣﻴﻮان ﺑﺎرﮐﺶ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻓﺘﺎدﻩ
هﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎن و ﻏﺬا ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و هﻴﭻ ﺳﺌﻮاﻝﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ
راﻩ ﺧﻼف ﺁن را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﻳﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﻩ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ و راﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺸﺎن

ﻣﻴﺪهﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ ،اﻣﺮﻳﮑﺎ هﻮﺷﻴﺎر ﺷﺪ و ﺕﻤﺎم ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن
ﺟﺮﻗﻪ هﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺕﻤﺎم ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﺮد .ﮔﺎهﯽ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ دو دﺳﺘﮕﯽ و ﻧﻔﺎق دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺎهﯽ ﻧﻴﺰ
ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﮑﺴﺖ و ﻳﺎ ﭘﻴﺮوزی ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﺌﻮال در ﺑﺎرﻩ ﺕﻐﻴﻴﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ هﺮﮔﺰ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا راﻩ هﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯽ ﺷﻤﺎری را
در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دهﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
در دهﻪ  ٧٠ -٨٠ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ ﻳﮏ ﺳﺮی ﺷﮑﺴﺖ هﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ در اﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ ﺑﻮدﻳﻢ.
ﺕﻨﻬﺎ ﮐﻮﺑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ از دﺳﺘﺂوردهﺎی ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺁﻣﻮزش در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ .ﺧﻮزﻩ ﻣﺎرﺕﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ" ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ
ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺧﻠﻖ ﺁزادﻩ ای ﺑﺎﺷﺪ" .ﺧﻠﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اهﺪاف ﺧﻮد
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻠﻘﯽ را ﻧﻤﯽ ﺕﻮان ﻓﺮﻳﺐ داد و ﺑﻪ ﺑﻴﺮاهﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﻣﺎ در ﮐﻮﺑﺎ
ﺑﺮای ﺁﻣﻮزش هﻤﮕﺎﻧﯽ ارج و اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻠﻴﻢ و روی ﺁن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﮐﻮﺑﺎ از ﻋﺎﻝﯽ ﺕﺮﻳﻦ
درﺟﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺕﯽ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮد را
ﻋﻀﻮی ﻣﻔﻴﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ هﻢ ارج ﻻزم را ﺑﺮای ﺁن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺪون اﻳﻦ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد در ﮐﻮﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺁﻳﺎ ﮐﻮﺑﺎﺋﯽ هﺎ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری هﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﺎ ﮐﻮﺑﺎﺋﯽ هﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزش ﻗﺎﺋﻠﻴﻢ و ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺴﯽ و
ﻳﺎ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ هﻢ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻻﺕﻴﻦ ،ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اهﺪاف
ﻣﺸﺘﺮک رواﺑﻂ ﺕﻨﮕﺎﺕﻨﮓ دارﻳﻢ .ﻣﺎ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرهﺎ و ﺕﻬﺎﺟﻤﺎﺕﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﺕﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺕﻦ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ داد.
اﻣﺎ در ﮐﻮﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﺮی ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻴﻦ دوﻝﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮﺟﻮد
ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ.
اﻳﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺕﺤﺎد ﺷﻮروی ،ﻳﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ١٩٩١ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﯽ را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺕﻐﻴﻴﺮاﺕﯽ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رای ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮاﻇﺒﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری
ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺽﺮر ﺁﻧﻬﺎ .زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ در ﮐﻮﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و ﺧﺮﻳﺪ
و ﻓﺮوش ﺁن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
از ﺁﻏﺎز اﻧﻘﻼب در وﻧﺰوﺋﻼ ،رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻴﻦ ﮐﻮﺑﺎ و وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ
دارد .ﺷﻤﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟
رواﺑﻂ ﻋﺎﻝﯽ اﺳﺖ .وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﮐﻮﺑﺎ ﺳﺮﺷﺎر از
ﻣﺘﺨﺼﺺ .ﮐﻮﺑﺎ از ﻧﻈﺮ ﺁﻣﻮزش و ﻋﻠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را
ﺕﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .درﺣﺎل ﺣﺎﺽﺮ  ٢٣هﺰار ﺁﻣﻮزﮔﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻮﺑﺎﺋﯽ در زﻣﻴﻨﻪ هﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،درﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﻩ ﺕﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻧﺰوﺋﻼ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﻣﺎ ﻧﻔﺖ را ﭘﺲ از
ﮐﺴﺮ هﺰﻳﻨﻪ اﻋﺰام ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ،از وﻧﺰوﺋﻼ ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻝﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ اﺧﻴﺮا ﺑﺎ "ﭼﺎوز" رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻧﺰوﺋﻼ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ .او را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟
او اﻧﺴﺎن ﻓﻮق اﻝﻌﺎدﻩ اﻳﺴﺖ ،ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی و ﮔﻴﺮا دارد و ﺑﺴﻴﺎر هﻢ ﺷﺮﻳﻒ
اﺳﺖ .ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ .او اهﻞ ﺳﮑﻮت ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ او در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﮐﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎﻝﻬﺎی
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ راهﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داد.
روﻳﺎی "ﭼﻪ ﮔﻮارا" و ﺣﺪت اﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻠﻖ ﺑﻮد .ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻮﻝﻴﻮی و
ﺷﻴﻠﯽ ﺑﻪ اﺕﺤﺎد ﭼﭗ اﻳﻦ روﻳﺎ ﺕﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

هﻨﻮز از ﭘﻴﺮوزی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در اﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ زود اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ هﻨﻮز ﻣﺮاﺣﻞ
ﺟﻨﻴﻨﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﭘﺲ از ﮐﻮﺑﺎ ﻓﻌﻼ وﻧﺰوﺋﻼﺳﺖ ﮐﻪ ﺕﺎزﻩ در راﻩ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺕﻐﻴﻴﺮات را در
ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻳﺠﺎد ﮐﺎر ،ﺁﻣﻮزش و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
اﻧﺘﺨﺎب "ﻣﻮراﻝﺲ" در ﺑﻮﻝﻴﻮی هﻢ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻳﮏ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺰرگ در اﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ ﺑﻮد .در ﺁﻧﺠﺎ
ﻧﻴﺰ اوﻝﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و اداﻣﻪ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ او در ﻗﺪرت ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺕﯽ را
ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .ﺧﻠﻖ ﺑﻮﻝﻴﻮی ﺑﺮای رهﺎﺋﯽ و در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد از دﺳﺖ
اﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻝﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اروﭘﺎﺋﯽ هﻨﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﮑﺎرهﺎی زﻳﺎدی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .در ﺷﻴﻠﯽ
هﻢ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر زﻧﯽ ﺑﺎ ﺕﺠﺮﺑﻪ ﻓﻮق اﻝﻌﺎدﻩ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ هﻢ هﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ
اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺘﻈﺎرات زﻳﺎدی را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ .او هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎم دهﺪ .او ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺷﻮرای را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد دارد .اﻝﺒﺘﻪ هﺮ اﻣﺮی ﻧﻴﺰ زﻣﺎن ﺧﻮد را
ﻻزم دارد .ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﮐﻤﮏ هﺎی ﺑﺮادراﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ وﻧﺰوﺋﻼ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻴﻢ.
درﺣﺎل ﺣﺎﺽﺮ ﻧﻴﺰ در ﺑﻮﻝﻴﻮی ،در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺴﻮادی ﻣﺸﻐﻮﻝﻴﻢ.
ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﻨﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ را ﻋﺮﺽﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﻬﻢ ﺕﺮﻳﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ .ﻣﻦ اروﭘﺎﺋﯽ هﺎﺋﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﻔﺮ  ١۵روزﻩ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎ ﮐﻠﻴﺪ ﺣﻞ هﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ و درﺟﻴﺒﺸﺎن دارﻧﺪ.
درﺣﺎﻝﻴﮑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﭘﺮﻗﺪرت اروﭘﺎﺋﯽ
ﺳﺎﻝﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻩ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی هﺎی ژرﻓﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻧﺪ ،اﻳﻦ
ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد .دراﻳﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻤﮏ هﺎی ﺕﮑﻨﻮﻝﻮژی و ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﺕﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻧﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درﮐﻮﺑﺎﺳﺖ!
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻧﺎدرﺳﺖ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ هﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق وﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﻢ ،اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای هﻤﻪ ﺑﻄﻮر ﻳﮑﺴﺎن درﮐﻮﺑﺎ وﺟﻮد دارد .از دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ
هﺎی ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻠﻮﺕﺮ از ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﺋﯽ هﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
درﺟﻬﺎن ﮐﺸﻮری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﺁﻣﻮزش ﻣﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻢ و ﻓﺮهﻨﮓ دراﺧﺘﻴﺎر
هﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺁن ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺑﺎﺳﺖ .اﻝﺒﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﻮﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ و وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻳﻢ ،ﮐﻪ ﺁن هﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﺟﺎزﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﯽ دهﺪ .اﻝﺒﺘﻪ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺕﻼش ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻩ ﺣﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﻴﻢ.
ﻣﺎ در ﮐﻮﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻧﺪارﻳﻢ و ﮐﺴﯽ هﻢ از ﺳﻮء ﺕﻐﺬﻳﻪ رﻧﺞ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻦ را
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺕﺰوﻳﺮ و رﻳﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ واﻗﻌﺎ ﻧﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮐﻮﺑﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ
ﺁﻧﺮ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارد ،اﻣﺎ ﭼﺮا اﺕﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ
ﺁورد و ﺑﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ .ﭼﺮا ﮐﺸﻮرهﺎی ﮐﻮﭼﮏ را زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﺮﻗﺪرت را ﺑﺮای هﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺁزاد
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﻘﺾ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در"ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ" از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺮﻳﮑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻮام ﻓﺮﻳﺒﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺕﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎ
ﺟﺪی ﺑﮕﻴﺮم؟ اﺕﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻧﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درﮐﻮﺑﺎﺳﺖ و ﻧﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺕﺤﺎدﻳﻪ
اروﭘﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺂوردهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺁﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

