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قیام علیه وابستگی
اصٛالً اٌط اٍّ٘ستبٖ  ٚآٔطیىب ٘جٛز٘س زض ٕٞبٖ ضٟطیٛض  ،0231و ٝاؾّیحضطت ضضبضب ٜاظ وطٛض تجؿیس ضس٘س ،ثسبط سّطٙت
پّٟٛی جٕؽآٚضی ٔیضسٔ ٕٝٞ .یزا٘ٙس و ٝزض جطیبٖ وٙفطا٘س تٟطاٖ استبِیٗ لضی ٝتطىیُ جٕٟٛضی  ٚحىٔٛت ٔطزٔی ضا زض
ایطاٖ ٔططح  ٚذٛاستبض ثطوٙبضی اؾّیحضطت ضسٌ ٚ ٜفت ٝثٛز٘س و ٝصالح ٘یست سط٘ٛضت یه ّٔت وٟٙسبَ ث ٝزست یه جٛاٖ
ثیتجطث ٝسپطز ٜضٛز ،أب چطچیُ  ٚضٚظِٚت ثب ٘ػط استبِیٗ ٔربِفت وطز ٚ ٜذٛاستبض ثمبی سّطٙت ذب٘ٛازٜی پّٟٛی  ٚپبزضبٞی
اؾّیحضطت ٔحٕسضضب ضب ٜضس ٜثٛز٘س  ٚاٌط پبفطبضی ایٗ ز ٚضٞجط غطثی ٘جٛز زض ٕٞبٖ ضٟطیٛض  0231زض ایطاٖ جٕٟٛضی اؾالْ
ٔیضس ....ا٘تصبة ٛٞیسا ث٘ ٝرستٚظیطی ،اٌطچ ٝغبٞطاً اتفبلی صٛضت ٌطفت أب ٛٞیسا ٘رستٚظیطی ثٛز و ٝآٔطیىب  ٚاٍّ٘ستبٖ ٚ
اسطائیُ ضٚی ا ٚتٛافك وطز ٜثٛز٘س  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ اؾّیحضطت ثب آ٘ى ٝچٙسثبض وٛضیس تب ٛٞیسا ضا وٙبض ثٍصاضز  ٗٔ ٚیب اسساهلل ؾّٓ
 ٚیب ٛٞض ًٙا٘صبضی ضا ٔأٔٛض تطىیُ وبثیٕ٘ ٝٙبیسٛٔ ،فك ٘طس.
ایٗ ؾجبضات تٟٙب ثرطی اظ سرٙبٖ اضزضیط ظاٞسی زضثبضٚ ٜاثستٍی ضغیٓ زیىتبتٛض پّٟٛی ث ٝذبضج ٔطظٞبست ،ضغیٕی و ٝحسیٗ
فطٚست ٔی ٌٛیس حتی ایٗ اٍّ٘یسی ٞب ثٛز٘س و٘ ٝؿییٗ ٔی وطز٘س ضب ٜث ٝوساْ ضازی ٛوٛش وٙس یب ٌٛش ٘ىٙس .فطزٚست زضثبضٜ
٘فٛش اٍّ٘یس زض ضٛضای أٙیت وطٛض ٘یع چٙیٗ ٔی ٘ٛیسس:
زض سبَ  ،0231یه ضٚظ صجحٔ ،حٕسضضبٚ ،ظیط ج( ًٙاضتطجس ؾػیٕی) ،ضئیس ستبز اضتص (جٓ یب اظٞبضی زلیمبً یبزْ ٘یست
وساْ یه ثٛز٘س ،احتٕبالً جٓ ثٛز) ،ضئیس سبٚان (٘صیطی) ،ضئیس ازاض ٜز ْٚاضتص (پبِیعثبٖ) ،ضئیس ضٟطثب٘ی (ٔجصط)  ٚفطٔب٘سٜ
غا٘ساضٔطی (اٚیسی) ضا ث ٝوبخ ٔطٔط احضبض وطز .زض ایٗ جّس ٗٔ ٝث ٝزالیّی حضٛض ٘ساضتٓٔ .مبٔبت پس اظ حضٛض ٘عز ضبٔ ٜطبٞسٜ
وطز٘س و ٝضبپٛضجی ٘یع آ٘جبست .اثتسا ضبپٛض جی ،ث ٝؾٛٙاٖ ٕ٘بیٙس ٜزِٚت اٍّ٘ستبٖ ،ضطٚؼ ث ٝصحجت وطز ٔ ٚمبٔبت اظ سرٙبٖ اٚ
یبززاضت ثطزاضتٙس .ضبپٛض جی چٙیٗ ٌفتٕٞ :ب٘طٛض ؤ ٝستحضطیس ضٛضای أٙیت وطٛض إٞیت فٛقاِؿبز ٚ ٜحیبتی زض حفع
أٙیت وطٛض  ٚپیصثیٙی ٚلبیؽ زض سطٛح ؾبِی ّٕٔىتی زاضزِ .صا اظ اٍّ٘ستبٖ ث ٗٔ ٝزستٛض زاز ٜضس ٜو ٝإٞیت ایٗ ضٛضا ضا ثٝ
اؾّیحضطت یبزآٚضی و( ٓٙضبپٛض جی ٕ٘یٌٛیس وساْ ٔمبْ اٍّ٘ستبٖ ،لبؾستبً ثبیس ٘رستٚظیط ثبضس)ِ .صا اؾّیحضطت تطجیح زاز٘س وٝ
ایٗ ٔطبِت ثب حضٛض ذٛزضبٖ ثبظٌ ٛضٛز :ا َٚایٙى ،ٝجّسبت ضٛضا ثبیس ٔٙػٓ تطىیُ ضٛز .ز ْٚایٙىٛٔ ٕٝٞ ،ٝضٛؾبت ٟٔٓ
ّٕٔىتی  ٚأٙیتی  ٚذبضجی ثبیس زض آٖ ٔططح ضٛز .س ْٛایٙىٞ ،ٝطٌب ٜیىی اظ اؾضبی ضٛضا ٔطّجی ضا لجُ اظ تطىیُ ضٛضا ٔستمیٕبً
ث ٝاؾّیحضطت ٌفت ٝثبضس زِیُ ثط ایٗ ٘یست و ٝزض ضٛضا ٔططح ٘طٛز .صٛضت جّسبت ضٛضا ٔٙػٕبً ثبیس ث ٝاطالؼ اؾّیحضطت ثطسس
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 ٚزستٛضات صبزض ٜزلیمبً ثبیس اجطا ٌطزز  ٚچٙیٗ ٘جبضس و ٝچ ٖٛفالٖ ؾض ٛضٛضا فالٖ ٔطّت ضا ث ٝاطالؼ اؾّیحضطت ضسب٘س ،ٜزیٍط
آٖ ضا زض ضٛضا ٔططح ٘ىٙس .اطالؼ ٔستمیٓ  ٚفٛضی اؾّیحضطت یه جٙج ٝوبض است  ٚاطالؼ ضٛضا جٙج ٝزیٍط وبض ،و ٝثب ثطضسی
جٛا٘ت ٔرتّف ٔٛضٛؼ ٔسئّ ٝپرت ٝذٛاٞس ضس .چٟبضْ ایٙىٔ ،ٝمبٔبت اٍّ٘ستبٖ سفبضش ٕ٘ٛز٘س و ٝؾال ٜٚثط ضٛضای ٔٛجٛز ،یه
ضٛضای زیٍط ٘یع ٔطوت اظ ٔؿب٘ٚیٗ اضٌبٖٞبی اطالؾبتی  ٚأٙیتی  ٚا٘تػبٔی  ٚثب ضطوت ٔسئ َٛضٛضای ؾبِی تطىیُ ضٛز ٚ
صٛضتجّسبت ،ایٗ ضٛضای جسیس ث ٝاطالؼ اؾّیحضطت  ٚاؾضبی ضٛضای ضز ٜیه ثطسس».
ٔبضٚیٗ ظ٘ٚیس ،استبز التصبز سیبسی زا٘طٍب ٜضیىبٌ ٛآٔطیىب ٘یع زضثبضٚ ٜاثستٍی ضغیٓ پّٟٛی ٔی ٌٛیس :زذبِت ؾٕیك ایبالت
ٔتحس ٜزض ظ٘سٌی ایطا٘یٞب ،ؾٕالً زض تٕبْ ٔطاحُ ضغیٓ ضبٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٚلٛؼ ا٘مالة ّٔت ایطاٖ و ٝصطاحتبً ضغیٓ ضا ٔطزٚز
ٔیزا٘ستٔ ،إثط ثٛز .آٔطیىبٔ ،سئ َٛآٖ چیعی است و ٝزض ایطاٖ پسیس آٔس؛ ظیطا ث ٝضست ذٛز ضا ث ٝسّسّ ٝپّٟٛی ٔطثٛط سبذتٝ
ثٛز ...آٔطیىب ث٘ ٝحٛی تؿییٗ وٙٙس ٜزض تجسیُ ضب ٜث ٝیه ٔطّكاِؿٙبٖٔ ،إثط ثٛز ،ظیطا ضٚیبٞبی جبٜطّجب٘ ٝا ٚضا ثب تمٛیت ثٙیة
التصبزی  ٚسیبسی ضغیٕص ،تطسیس ٔیوطز  ٚاظ ٘ػط ضٚا٘ی  ٓٞث ٝا ٚایٗ احسبس ضا زاز ؤ ٝیتٛا٘سٞ ،ط ٚلت ٔیذٛاٞس اظ آٔطیىب ٚ
ضؤسبیجٕٟٛضیاش ث٘ ٝحٛی وٌٛ ٝیی آٟ٘ب زاضایی ضرصی ا ٚثٛز٘س ثٟط ٜثٍیطز .آٔطیىبییٞب حتی ضب ٜضا تطغیت ٔیٕ٘ٛز٘س ،تب ثطای
افعٚزٖ ث ٝجالَ  ٚضى ٜٛلسضتص ،ایسٜآِیسٓ فطزیاش ٕٞ ٚچٙیٗ ذصّت یٍب٘ ٝثٛز٘ص ،اظ آٟ٘ب استفبز ٜوٙس ،چطا و ٝا ٚثطای حفع
٘مص سطٚضی  ٚپبزضبٞی ،ث ٝضست٘ ،یبظٔٙسضبٖ ثٛز ...اٌطچ ٓٞ ،ٝزِٚت آٔطیىب زض ٚاضٍٙتٗ  ٓٞ ٚزِٚت ثبظضٌبٖ ،پس اظ ا٘مالة ،زض
تٟطاٖٞ ،ط وبضی صٛضت زاز٘س تب ایٗ حبِت ا٘فجبضی و ٝث ٝز٘جبَ البٔت ضب ٜزض آٔطیىب پیصثیٙی ٔیضس ،ضخ ٘سٞس ،أب ث ٝزِیُ
سٕبجت ضب ،ٜآٟ٘ب ٔٛفك ٘طس٘س اظ ضفتٗ إٔ ٚب٘ؿت وٙٙس .ثٍٙٞ ٝبْ ٔاللبتی و ٝزض تبضید  03غا٘ٛی 04( 0191 ٝزی  )0249ثب اٚ
زاضتٓٔ ،طزی ضا زض ثطاثط ذٛز یبفتٓ و ٝ٘ ٝتٟٙب تحت تأثیط آٔطیىب ،ثّى ٝثٚ ٝسیّ ٝآٖ ،تسریط ضس ٜاست .اٌطچ ،ٝضب ٜزض زضٖٚ
ذٛز ،سطٍ٘٘ٛیاش ضا ث ٝآٔطیىبییٞب ٔطثٛط ٔیزا٘ست ،أب ثبظ  ،ٓٞثٍٙٞ ٝبْ ضٞب سبذتٗ لسضت تطجیح ٔیزاز ،ث ٝآ٘جب پٙب ٜثجطز
ذٛا٘سٖ ایٗ ؾجبضات زض وٙبض ضٙبذت ّٔت ثعضي ایطاٖ و ٝثب ٞطٌ ٝ٘ٛسّطٚ ٚ ٝاثستٍی ٔربِف است وبفی است تب یىی اظ
ضیطٞٝبی اصّی ا٘مالة اسالٔی ضا زضیبثیّٓٔ ،ت ایطاٖ ث ٝضٞجطی أبْ ذٕیٙی ضغیٓ ٚاثست ٝث ٝغطة ضا وٙبض ظز٘س ٘ ٚػبٔی ضا ثط پب
وطز٘س و ٝثب اضاز ٚ ٜتصٕیٓ ٔطزْ  ٚثطاسبس ٔٙبفؽ ّٔی تصٕیٓ ٔی ٌیطز  ٚپیص ٔی ضٚز.
ٔٛضٛؾی و ٝضٞجط ٔؿػٓ ا٘مالة ثسیبض زلیك ث ٝآٖ اضبض ٚ ٜفطٔٛز٘س« :یىی اظ ثعضٌتطیٗ جطائٓ ٌٙ ٚبٞبٖ ضغیٓ ٔحّٕسضضب
پّٟٛی ،ؾجبضت ثٛز اظ ایٗو ٝوطٛض ضا اظ ِحبظ فّٙی ،صٙؿتی  ٚالتصبزیٚ ،اثستٍٟ٘ ٝساضت ٚ ٚاثستٝتط وطز .سط٘ٛضت یه وطٛض ضا
زض ٘ب٘ص ،زض ٌٙسٔص ،زض سیّٛی ٌٙسٔص ،زض ٚسیّٝی آضز وطزٖ ٌٙسٔص ،زض ٔٛاز غصاییص  ٚزض  ٕٝٞچیعش ،ث ٝذبضج ٚاثستٝ
وطز! ضٕب اظ ایٗ ٔٛاز غصایی ٘ ٚبٖ ثٍیطیس ،تب سبیط چیعٞب ،ایطاٖ ث ٝذبضج اظ ٔطظٞب ٚاثست ٝضس؛ ث ٝطٛضی و ٝاٌط یه ٚلت زضٕٙبٖ
اضاز ٜوٙٙس ،ثتٛا٘ٙس ایٗ ّٔت ضا اظ  ٕٝٞچیع ٔحط ْٚوٙٙس .وسی و ٝایٗطٛض وطٛضی زضست وٙس  ٚازاضٕ٘ ٜبیس  ٚث ٝایٗجب ثطسب٘س،
ذیب٘تی ٔطتىت ضس ٜاست وٞ ٝیچ ذیب٘ت زیٍطی جع آٖو ٝزض ٕٞیٗ سطح ثبضس ،ثب آٖ لبثُ ٔمبیس٘ ٝیست».
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