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  سركوب ياست هايروس و سيرقص مرگبار و
  

    CHRISTIAN JOURET:        سندهينو

  يشهباز نخع:       برگردان

  

  

وع يشود ش يخبرساز است اما فراموش م.  روزنامه نگاران است ينان دان ١٩-ديكوو

 يهمواره از آن برا ياسيس يخ نقش بسته و نظام هايها در سطح جهان بر تار يماريب

  .م سلطه خود بر جوامع استفاده كرده انديتحك

  

  

، دولت ها همواره مانند امروز به پخش يئاياسپان يا آنفلوآنزايوع طاعون، آبله، وبا يش يدر زمان ها

 يب –آنها با دغدغه .  غات پرداخته انديا تبلي فيق، دروغ، تحريردقيدبخش، غيام يجعل يرهاخب

ت يفعالكنترل  ياز روندها را برا يها، مجموعه ا يماريمحافظت از انسان ها دربرابر ب - يد واقعيترد

مردم را محصور نموده و حركاتشان را  يخانه ها.  مردم اجرا كرده اند ي، ترددها و گفته ها ها

 يت زمان رفت و آمد صادر شده و سانسور جلويمحدود يبرا ييفرمان ها.  نظر گرفته اندريز

  .ن را گرفته استآدرباره حوزه گسترش  يا افشاگري يماريزبان آوردن نام ببر
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م سلطه خود يتحك ين ترس براياز ا ياسيس يده منضبط شده و نظام هايب، جوامع ترسين ترتيبه ا

در تضاد با  يت مقرراتيبه فور ياسيس ي، نظام هايبهداشت يتحت پوشش الزام ها.  استفاده كرده اند

مردم  يش و كنترل زندگيتجسس و تفت يبرا يديجد يب رسانده و ابزارهايبه تصو يحقوق عموم

جاد يط ايشد، مفاد و متن ها، با آن كه شرا يسپر يماريوع بيكه دوره ش يزمان.  رنديگ يبه كار م

  .  كنند يرات عادت ميين تغيماند و انسان ها به ا يم ي، باق)١(گر وجود ندارد يآنها د

  

خ جوامع يحكومت ها نعمت است و همواره در تار يمردم زهر و برا يها برا يماريب يريهمه گ

  .  ر داشته استييجاد تحول و تغينقش ا

  

  

  »نانهيعات بدبيشا« يها يچرجا

  

ش خوب و ثابت كردن خالف يروس كورونا كم و بيو يت مصر در بحران جهاني، وضعيبه طور رسم

كرد،  ين كار ميه گاردينشر يكه برا يروزنامه نگاركلسون، يروت ما.  انش استيآن به عهده مدع

ل از مصر اخراج شد كه ادعا كرده بود ين دلياو به ا.  نه آموخته استين موضوع را با پرداخت هزيا

مز يورك تايويس دفتر نيئدكالن والش، ر.  ستيت نيمطابق با واقعروس يبه و يآلودگ يارقام رسم
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عاطف حسب .  شده است» خيتوب» «عاتيشا«ن يدرباره هم تييك تويز به خاطر نشر يدر قاهره ن

چند هفته ازكار  يروس برايبه و يآلودگ ير الكرار پرس، به خاطر اعتراض به ارقام رسمياهللا، سردب

  .بركنار شد

  

ا گفته يكه، در مصر، به عملكرد  يكنترل همه كسان ياست سنتيك سيشه در قالب ين اقدامات هميا

ردار، يواگ يماريك بيوع ياما، در زمان ش.  شود يكنند انجام م يقدرت حاكم اعتراض م يها

د يبا يعاد يش از زمان هاين بيا اخوان المسلميروزنامه نگاران، كنشگران، مدافعان حقوق بشر 

ار انجام ير اختيبه عمر رزاز، نخست وز يدفاع نظام يك قانون اضطرارياكنون، در اردن .  بترسند

ش و يجاد تشويكه ا ينادرست يات و خبرهايعات، جعليشا«كه  ينسبت به كسان» ديدامات شداق«

  .دهد يرا مپخش كنند » وحشت كند

  

  

  »يجعل يخبرها« يجرم انگار

  

ب اردوغان اعالم كرده كه يرجب ط يس جمهوريئم، ريه را باور كنياگر مندرجات مطبوعات ترك

روزنامه .  »ن برونديهم از ب يو رسانه ا ياسيس يروس هاي، بلكه همه و١٩-دينه فقط كوو«د يبا يم

پخش  يت بهداشتيدرباره وضع» قتيضد حق«و » اطالعات نادرست«ن هستند كه ينگاران متهم به ا

دهد كه از  يبه آنها وعده م يس جمهوريئبرند و ر ين ميرا از ب» يه مليروح«ن كار يكنند و با ا يم
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نادرست و «كه او آنها را به پخش مطالب  يصدها تن از شهروندان.  شان را خاموش كنديفردا صدا

توان از  ين جمله مياز ا.  شده اند يكند، زندان يمتهم م» جاد وحشتيا«با هدف » زيك آميتحر

م شده بهتر ينام برد كه به آنها تفه ياس كوجانگ ياس ا ياز تارنما ت و گونگور اصالنيغيعصمت چ

  .منتشر نكنند» موضوع«ن يدرباره ا يزيگر چياست د

  

ت يو امن ينظم عموم«كه در  يا»ياخبار جعل«ب كرده كه يرا تصو يرا قانونير اخيمجلس الجزا

آن كه بتواند  يمبهم برا يبه قدر كاف يموضوع.  شناسد يجاد اختالل كند را جرم ميا» حكومت

آغاز  يمردم ياعتراض، جنبش »حراك«ن كه آدرواقع، با .  گر از آن استفاده شوديجهت مقاصد د

ق درآورده، يبه حالت تعل يبهداشت ياط هايت خود را به خاطر احتي، فعال٢٠١٩ه سال يشده در فور

كردن به مقابله  ي، بازداشت و زندانيسينداده اند و با اقدامات پل يمقامات كشور به آن پاسخ مشابه

ن عفو يبرخوردار شده اند، ا يورس جمهيئان از عفو ريبا آن كه زندان.  با معترضان پرداخته اند

  .نشده است» حراك«ان يك از زندانيچ يشامل ه

  

دولت مراكش به مطبوعات هشدار داده و آنها را به پخش  ير فرهنگ و سخنگويآبا، وز يحسن اب

  .روس متهم نموده استيوع وياطالعات نادرست درمورد ش

  

، ياسالم يبهداشت و درمان جمهورمعاون وزارت ، يرچيرج حريآورد كه ا ياد ميهمه كس به 

كه قطرات عرق  يون ظاهر شد، درحاليزين تلويروس كورونا دربرابر دوربيت ويكاستن از اهم يبرا
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ت يبغداد فعال.  روس آلوده شده استيدانست كه خودش هم به و ياش نشسته بود و نم يشانيبر پ

و  يآلودگ يرده بود كه ارقام رسمرا اعالم كيق درآورد زيترز را به حالت تعليرو يخبرگزار يها

  .ت آن بوده استيروس به مراتب كمتر از واقعيوع ويش

  

ن كه دونالد يل ايدل.  ستنديدرامان ن ين كنترل اطالعاتيك هم از ايموسوم به دموكرات يكشورها

ك پنس را به عنوان ياالت متحده معاون خود، مايدرهمه جا حاضر ا يس جمهوريئترامپ، ر

ن است كه بتواند آنچه كه يروس كورونا منصوب كرده، ايه ويمربوط به مبارزه عل سرپرست امور

.  شود را كنترل كند يگفته م ييكايا دانشمندان آمري يتوسط مسئوالن بهداشت يمارين بيدرمورد ا

  .ستيمختلف ن ياسيس ين نظام هايب يزي، تماصدا خفه كن ياست هايدرمورد س

  

  

  ليئمورد اسرا

  

ر ينخست وز» ياسيس يبقا«روس يك ويتوانست تصور كند كه  يم يش، چه كسيماه پا چهار يسه 

ست به خاطر فساد، تقلب و يبا ي، او م٢٠٢٠؟  درماه مارس  ن كندياهو را تضمين نتانياميل، بنيئاسرا

ل كرد و به دستگاه ين كار، او دادگاه ها را تعطيا يبه جا.  شد يسوء استفاده از اعتماد محاكمه م

كنترل تحركات شهروندان  يهمراه برا يكشور اجازه داد كه  از اطالعات تلفن ها يت داخليامن يها

گرفته  ١٩-ديكوو هيم ها بدون مشورت با مجلس و به نام مبارزه علين تصميا).  ٢(استفاده كنند 
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ران منسوخ كه مربوط به دو ييه بر قانون هايتواند با تك يل ميئكه دولت اسرا ت ين واقعيا.  شد

  .دهد يم يعمل بزرگ ياست اقدام كند، به آن آزاد ياضطرار يت انگلستان و زمان هايموميق

  

سرانجام به صورت متحد ( ياسيف سيل توانست حريئر اسرايگر، نخست وزيد يبا ضرب شست

ز به نام ين كار نيمتقاعد كند كه ا ياتحاد مل يك دولت فوريل يگانتز را به تشك يخود، بن) درآمده

اهو با كنار زدن ينتان.  و ضرورت تمركز قدرت در دست او انجام شده است يت بهداشتيوضع

 يكه به نظر برخ يپدر.  ظاهر شود» پدر ملت«و رسانه ها توانست به صورت  ييدستگاه قضا

ش در يبا همه كارهايا تقرينجات دهنده كه همه  يمحتوا كرده اما به هرحال پدر يرا ب يدموكراس

  .شود يبخشوده م» يلخطر م«دوران 

  

م يگرفتن تصم يدان را برايكه م يترس.  ه ترس استيت مايگر، عدم امنيد يل مانند جاهايئدر اسرا

ر با ينخست وز.  گذارد يكند، باز م يت ميرا تقو يكه اقتدار نظام حكومت يا يرعاديغ ياسيس يها

دهها هزار «گر يكديها كه با اتحاد با  يليئن وعده به اسرايو دادن ا ١٩٦٧مطرح ساختن جنگ 

موفق شد به  ياسيش سين نماياهو با اينتان.  ن ترس استفاده كردياز ا» را نجات خواهند داد يزندگ

.  زدير، قدرت را حفظ كرده و از چنگ همه بگريك سال اخيت در انتخابات يبار عدم موفق ٣رغم 

  .ماند ياست كه زنده م يحاكم كس
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  ا مصرر تياز الجزا

  

ل حمل و يوسا.  ن كرديينه تعياعالم و مقررات قرنط يت اضطراريدر ماه مارس، دولت لبنان وضع

: ر دو شان زده شديك تيك رشته اقدامات، با يبا انجام .  ل شديو كسب و كارها تعط ينقل عموم

اكتبر  ١٧كه از  يشود و هم تظاهركنندگان يگرفته شد كه شامل همه م يحفاظت يم هايهم تصم

دانستند، معترض بودند را به خانه  ي، كه آنها را فوق العاده فاسد مياسيت طبقه سيبه كل ٢٠١٩

 ين حزب هاياز محتوا است، ا يش خاليكه مفهوم حكومت در لبنان كم و ب يطيدر شرا.  فرستاد

 ييدارو و ييغذا ياعضاء و وابستگانشان كمك ها يو قوم ها هستند كه پوست انداخته و برا ياسيس

پردازند تا اقدامات گروه خود  يز ميت برانگيحساس ييآنها به كارزارها.  كنند ين مياز را تأميمورد ن

  .خود مهم جلوه دهند يا حوزه انتخابيرا در منطقه 

  

س يئن امر به ريو ا د كرده انديرا تمد ٢٠١٧ل يموجود از آور يت اضطراريمقامات مصر وضع

ارتش، كه مسئول .  امكان داده كه با صدور فرمان كشور را اداره كند يسيعبدالفتاح الس يجمهور

 يت جلوين موقعياز ا يرينه توسط مردم است، با بهره گيت قرنطيابان ها و رعايكردن خ يضد عفون

م يچند تصم ينه ماليدر زم يس جمهوريئر.  رديگ يشباهت با تظاهرات را م يهرگونه تجمع دارا

 يسوخت برا يو كاستن از بها يات كسب و كارها، گردشگريهش مالگرفته كه شامل كا يفور

شان روز به  يزندگژه آنها كه ير جامعه، به ويشتر طبقات فقيم به بيع است كه به طور مستقيصنا

م امور ارتش شده و قدرت حاكم يكمك به بازرگانان موجب تحك.  شود يگذرد، مربوط نم يروز م

  .كند يت ميرا تقو
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لطمه زدن به اتحاد «با اتهام » حراك«جنبش  يري، دو چهره الجزايعبدالوهاب فرساو م تابو ويكر

دولت .  توان كرد ياز آن م يرير و تفسيكشدار كه هرگونه تعب ياتهام.  محكوم شده اند» يمل

اعالم شده اش است و  يالم كرده كه فراتر از هدف هااع» يپزشك يت اضطراريوضع«مراكش 

استمداران ناظر يس.  است شده استيس تيعدم فعالنه يبه هزجامعه  يساز يظامو ن يتيمنجر به امن

شود  يان شاه گرفته ميكه توسط اطراف ييم هايب تصميصوجز ت يهستند و چاره ا يتيگذر قطار امن

 يدربرابر همه ب يشود كه سنگر ياساسا توسط ارتش انجام م يت بحران بهداشتيريمد.  ندارند

  .است يو اقتصاد ياجتماع يها يثبات

  

  

  ؟ يكدام اتحاد مل

  

اعتماد از مجلس، دولت  يپس از كسب رأ ين نظر خاص است كه به تازگيت تونس از ايوضع

 يبه نهادها ١٩- ديكوو.  نديب يروس كورنا ميو يوع جهانيش يخود را رودررو ديجد يائتالف

است يقطب عبارت از ر ٣ن يا.  بدل شوند يريم گيقطب تصم ٣ت را داده كه به ين موقعيا يحكومت

و نموده  ييرآزماگر زويد يكوشد با دوتا يك از آنها مي، دولت و مجلس است كه هريجمهور

د، يسع سيق:  انجام شده است يياستثنا ياقدامات.  دادها را محك بزندياعمال نفوذ خود بر رو ييتوانا

جاد مانع در راه ياز ا يريجلوگ ياستفاده كرده كه به او برا يقانون اساس ٨٠از ماده  يس جمهوريئر
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مقررات منع رفت  يارات شامل اجراين اختيا.  دهد يم يشتريارات بياخت» حكومت يعملكرد عاد«

  .  است يت اضطراريد وضعيارتش و تمد يريو آمد، به كارگ

  

و از مجلس خواسته است نه مردم تونس صادر كرده يقرنط ياجرا يچگونگ يبرا ييدولت فرمان ها

س مجلس يئك بار توسط رين امر پس از آن كه يب كند و ايتصو» يوجهه قانون«با  يمصوبات

و  يس جمهوريئگر، ريبه عبارت د.  رفته شديرد شد، سرانجام پذ ين مردم، راشد غنوشندگاينما

 يو قانونگذار يياجرا يبه دست آورده اند كه با قوا يياستثنا ييخ قدرت هاااس فخفيس دولت، اليئر

ن ين ايروس به نفع توافق بيو يوع جهانيا شيك خواهد گفت كه آينده نزديآ.  كند يجاد ميتداخل ا

تونس را آشكار  ينوپا يموجود در دموكراس يا، برعكس، تناقض هايمختلف بوده  ياسيس ينهادها

  .كند يم

  

نه را يا قرنطيمقررات رفت و آمد س كه هرك: عمال مجازات روآورده اندن به ايپيليو ف يمالز

.  رحمانه شده انديفر بين كيمل احر از تيدههاهزارتن ناگز.  شود يم يت نكند بازداشت و زندانيرعا

س و ارتش دستور داده ام به يبه پل«: ن آشكارا اعالم كردهيپيليف يس جمهوريئرته، رتگو دويرودر

  .»!ك كننديآن را به خطر اندازد، شلجاد كنند كه يشان ا يدر زندگ يكه اختالل يكسان

  

  

  ت وروديممنوع
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خودشان بازگردانده  يها به كشورها يكه در ساحل پهلوگرفته، خارج يگردشگر ياز كشت يمسافران

.  ل داده شده انديشان تحويبه خانواده ها ييها يبازپس فرستاده شده و زندان يشده، مهاجران

ر گرفته شده و همه درنظ يسفر برا يت هايتوانند به كشور وارد شوند، محدود يگر نميمهاجران د

خود را ببندند و  ين انجام شده كه كشورها درهايا ين كارها برايهمه ا.  مرزها بسته شده است

 يكس يشده اند كه درشان به رو ييل به صومعه هايملت ها تبد.  »گرا شوند يازنو مل«حكومت ها 

  .شود يباز نم

  

ن يو بدب ئيكايان آمريانزواگرا.  رسد يز از هرسو به گوش ميست يانه و خارجيگرا ياحساسات مل

درآمده » كايفقط آمر«به صورت » كاينخست آمر«.  كنند يخود را پنهان نم يخرسند يياروپا يها

در .  بد است يتيش در وضعيش از پيآورده و حوزه شنگن ب يمرز بند ياروپا رو به سو.  است

پرداخته است  ينيو فلسط يبه مخالفت با پناهندگان سور يلبنان يروهايس نئير جعجع، ريلبنان، سم

روس در يگفت كه پناهندگان ناقل و عامل انتقال و يك نشست مطبوعاتيمارس در  ١٣او در ).  ٣(

سبت ز نيض آمياقدامات تبع يبرا ييكرده و فرمان ها يرويها از او پ ياز شهردار يبرخ.  كشورند

آنها مقررات رفت و  يز براين يگر مسئوالن محلياز د يبرخ.  صادر كردند يبه پناهندگان سور

  .ت كنند وضع كرده انديد رعايها با يتر از آنچه كه لبنان يطوالن يآمد

  

 يدر ماه مارس، مقامات سعود.  انجام شده است يبه نام منافع مل يياستثنا يينجا و آنجا، كارهايا

اض كانون اعتراض است، را محصور يعه هستند و به نظر ريآن ش يشتر اهاليكه ب ف،يمنطقه قط
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ماها يبه پاكستان اخراج شدند و هواپ ياختصاص يمايبا هواپ ياز دوب يپاكستان يصدها زندان.  كردند

به كشورها  يابوظب.  مشغول به كار در پاكستان را بازگرداندند يامارات يپلومات هاي، ددر  بازگشت

عمان .  رنديكه بخواهند به كشور خود بازگردند، را بپذ يد اتباع خود، در صورتيار داده كه بااخط

شوند  ينه ميانسان ها قرنط.  كند يد ورود صادر نميندارند رواد يت عمانيكه مل يكسان يگر برايد

كشورها نقش  ياست كه بر نما يجيشعار را» ورود ممنوع«.  كنند يجاد ميو حكومت ها راه بندان ا

  .بسته است

  

 يكشور اظهارات ٨٢شود كه  يده ميگسترش داده شود، د ين الملليد در سطح جامعه بياگر حوزه د

ان مردم يب ياتخاذ كرده اند كه آزاد يريكشور تداب ٢٧ت كرده اند، يبودن وضع يبر اضطرار يمبن

كشور  ٢٣ر گذارده و اثن شايگرفته اند كه بر مجلس ها ييم هايكشور تصم ٩٤دهد،  يرا كاهش م

  ).٤(افراد استفاده كرده اند  يخصوص يدخالت در زندگ يبرا يياز ابزارها

  

 ييارات استثناياز اخت يكرد كه دولت ها به آسان ينان شرط بنديتوان با اطم يمبا خروج از بحران، 

.  خود به دست آورده اند دست برنخواهند داشت يتيو امن يبهداشت ياست هايكه درچهارچوب س

ا خسته يكنند،  يم يشان شده چشم پوشيها يكه به آزاد يا مردم از تجاوزاتين است كه آيمسئله ا

در چنته ندارند،  يزيدواركننده چيام يكه به آنها اعتماد كرده بودند و جز وعده ها ياستمدارانياز س

  .كال خواهند شديرات رادييخواستار تغ
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و سپتامبر به تصويب رسيد  ١١كه پس از حمالت  )Patriot Act (»ميهن دوستي« قانون  -١

قانون براي متحد و تقويت « عنوان كامل آن .همچنان وراي داليل اوليه تصويب آن الزم االجراست

  .است» با تروريسم كردن امريكا با در اختيار گذاشتن تمام ابزارهاي مناسب جاسوسي و مبارزه  

  

اين راهكار در خود اسرائيل نيز . رسما اين تكنيك تاكنون بر عليه فلسيطني ها استفاده شده است -٢

  .نخست وزير مي تواند جلوي اجراي آنرا بگيرد. مورد اعتراض قرار گرفته است

  

  .بين يك و نيم تا دو ميليون سوريه اي و پانصد هزار فلسطيني در لبنان پناهنده شده اند -٣

  

٤-  

« Covid-19 Civic Freedom Tracker. Keep Civic Space Healthy » : « Le Covid-
19 traqueur des libertés civiques examine et supervise les actes des 
gouvernements en réponse à la pandémie qui affectent les libertés 
publiques et les droits humains, avec une attention particulière portée aux 
lois d’urgence. » 

  

  


