
 
 

 اخذ مجوز، استيصال يا تاکتيک نبرد؟      
 

  تقی روزبه                    

  
 22يک مقايسه ساده بين تظاهرات خودجوش پس ازتقلب انتخاباتی 

اکنون درتدارک  " سبز"خرداد سال گذشته با آنچه که رهبران جنبش 
بزرگداشت آن ازطريق چانه زنی با حاکميت ودست اندرکاران وزارت 

بين اين دوتاکتيک را   ت اخذ مجوز راه پيمائی هستند؛تفاوتکشورجه
  .بخوبی نشان ميدهد
عنصرنافرمانی بود که ازطريق اعمال خود فرمانی    اگردرآنزمان اين

نگاه به   استيصال،اين  دربرابراستبداد حاکم عمل می کرد درتاکتيک 
آنچه . باالودرنظرگرفتن خط قرمزهای حاکميت است که عمل می کند

ورود جنبش به فارجديد را اعالم داشت، دقيقا همان   رآن زمان د
اخگرسوزان و عنصرخودفرمانی بود که حضورخود را بی توجه به 

. بايد ونبايدهای رژيم  برفضای سياسی حاکم برجامعه تحميل کرد 
خرداد سال گذشته منتظراجازه راه 25بديهی است که اگرمردم در

مشخصه . ديگردرانتظارمی ماندندپيمائی می ماندند،بايد سی سال 
تاکتيک استيصال، نگاه به باال ودرانطباق با استراتژی حرکت 
درچهارچوب نظام وباهدف بازتقسيم قدرت است و مشخصه تاکتيک 

استراتژی سرنگونی نظام حاکم   رزمنده،نگاه به پائين ودرراستای  
  .آزادی وبرابری است بااهدافی چون 
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 رابطه قدرت و اعدام       
  به جان باختگان آروز های انسانی        

  
  هادی ستار زاده                     

  
بختان نظام سرمايه  از حوزه  تيره (اعدام با گامی بلند تر از قبل 
. به حوزه سياست انتقال يافته است ) و مازاد جمهوری اسالمی

و نماد اين انتقال، واکنشی است که فضا ی رسانه ای را از آن 
اعتراض پنهان و نيمه آشکار افکار عمومی .  خود نموده اند

  .حاکی  مخالفت با اين اقدام غير انسانی و نامتمدنانه است 
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 و جهانی ی"ما" همبستگی غزه، ماجرای
 !  ايرانی" من" بيگانگی

  
  ايرانی شعله                             

 
  !" مانيم می ما مردمان، ما،. روند می و آيند می ها دولت"
  
 فمينيست واکر آليس پرآوازه شاعر و نويسنده که است ايی جمله اين
 که جهانی شهروندان وصف در جون چهارم تاريخ به ايی قالهم در

  کتاب که واکر آليس. نويسد می نکردند، فراموش را غزه ساکنان
 مشترک وجدان خوانند می دنيا سراسر در نفر ها ميليون را هايش
 را اول قدم که هنگام آن پارک رزا ی حماسه از و ستايد می را جهان
 آنگاه بود تنها. کند می ياد برداشت مريکاآ در نژادی تبعيض انکار در
 در جهانی و نماند تنها اما نشست؛ اتوبوس ی ممنوعه صندلی بر که
  . آمد او پی
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 ؟ یتا ک يتمصون: يلاسرائ       
 

 یبهروز عارف:  ترجمه      آلن گرش :نوشته           
 

بشردوستانه به  یناوگان حامل کمک ها يکبه  يلارتش اسرائ يورش
 ينا. کشته داده است يست، احتماال ب2010مه  31غزه، در سحرگاه 
متعدد از جمله  یکشورها. صورت گرفته یالملل ينب یحمله در آب ها
برنارد کوشنر، . انسه آن را محکوم کردنددولت فر يزدر اروپا و ن

 ينتواند اعمال چن ینم يزچ يچه«کرد که  اعالمخارجه فرانسه،  يروز
چند کشور از .  »کند يهتوج يم،کن یرا که ما آنرا محکوم م یخشونت

. را فراخواندند يلاسرائ يرو فرانسه سف يهترک يا،جمله سوئد، اسپان
 یهوائ يرویمعلق و سفر فرمانده نرا  يلبا اسرائ یمانور هوائ يونان
  .را لغو کرد يلاسرائ
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 در کنگو یجهنم             
 

 294، شماره "اما"آلمانی  يهبرگردان از نشر            
 

 پور ينالله حس                          
 

را  یوجود دارد که کس یدر غرب کشور کنگو به نام پانز بيمارستانی
 .يستتصور آن در ذهنش ن يارای
گروه  يکساله را تصور کرد که توسط  9 یتوان دختر یم چگونه

که توسط اسلحه  یزن يا. سرباز مورد تجاوز قرار گرفته است
 يهشده و گلوله کل يکاش به داخل شکمش شل سربازان از اندام زنانه

ادرار  یکه مجار یاو را تکه پاره کرده است، به طور یداخل یاعضا
  .شده است يکیرا کنترل کند،  خودو مدفوع بدون آن که بتواند 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  .... اخذ مجوز                  
  

  چيست؟ منشأ بروزتأکتيک استيصال           
  

بی شک عنصرسرکوب دربروزآن دخيل است ؛اما نمی توان همه آن 
توضيح همه    تقليل داد ودرعين حال قادربه  را به عامل سرکوب

چراکه عالوه برنقش مهم سرکوب،تحوالت وپوست . رويدادها بود
قش ن اندازی های درونی جنبش وبخصوص بروزبيش ازپيش 

نيز درايجاد "سبز"بازدارندگی اصالح طلبان و رهبران جنبش 
دخيل بوده و حتی می توان گفت که نقش  سترونی وضعيت حاکم 

واقعيت آن است که پس ازحماسه اعتراضی عاشوراکه .مهمتری دارد
اوج نافرمانی مردم عليه حاکميت بود،نه فقط کاخ بيداد به لرزه افتاد 

آن ها هراسناک .نوبه خود به هراس افتادندبلکه اصالح طلبان نيزبه 
ازفرايندساختارشکنی جنبش،درکنارمبارزه عليه يکه تازی جناح حاکم 
به شيوه خود، وظيفه دوم ومهمتری را برای خود قائل شدند که همانا 

ديگرنه صرفا دفع تهاجم استبداد،بلکه .نقش مهارکنندگی جنبش بود 
آن درکانون دغدغه های مهمترازآن کنترل جنبش ومهميززدن به 

درچهارچوب قانون  اين،قراردادن جنبش .اصالح طلبان قرارگرفت
که چهارچوب الزم برای مبارزه    اساسی وبايد ونبايدهای رژيم است

بهمن نتيجه  22وضعيت آچمز. عليه استبدادحاکم را  تشکيل می دهد
سياستی که نه .بالفاصل کاربردتؤامان سرکوب وتاکتيک استيصال بود

فقط سترونی وعبث بودن توسل به قانون اساسی را دربعد 
استراتژيک نشان داد، بلکه درحوزه تاکتيک هم بن بست خود را به 

درپی برآمد اعتراضی مردم درروز عاشورا بود که .نمايش گذاشت
به اين فراست افتادندکه جنبش بی " نمادين"اصالح طلبان و رهبران 

يکی ازمصاديق پوست  واساسا. سروبدون رهبرخطرناک است
اندازی، تالش مضاعف برای تبديل رهبران نمادين به رهبران واقعی 

بايد هرطورکه ممکن بود برای جنبش يک سرواقعی وفرمانده .بود
حضورپررنگ  تمامی تالش آنها صرف  ازآن پس بود که .تعيين کرد

تروفعاالنه ترهبران برای اعالم حضورسياسی ودادن رهنمود ها 
اهبرد وفاداری به نظام ومتمايزکردن صفوف  خود وتکرار ر

ازباصطالح  براندازان،سازماندهی شبکه ها وتشکل های وابسته به 
ضدانقالب نظير  خود وتحت امرخود،مرزبندی دائم با باصطالح 

قرائن گوناگونی وجود دارندکه . گرديد ... منافقين و سلطنت طلبان و
مستقل مراسم اول ماه مه ابتکارات مستقل جنبش هم چون برگزاری 

و طرح مطالبات راديکال توسط جنبش های اجتماعی، هم چنين 
اعتصاب مردم کردستان عليه اسبتداد وحمايت گسترده 
ازآن،ابتکارونقش اين نيروها درشکل گيری جنبش ضداعدام،پيدايش 
نمادهای جديد وراديکالتری هم چون فرزاد کمانگر،افتادن ابتکارات 

زکشوربه دست گروهای غيرخودی و وباصطالح مبارزات خارج ا
) يعنی همان عوضی های مورد تنفرابراهيم نبوی(ساختارشکن

وموارد مشابه بيش ازپيش، آن ها را هراسان ساخته وموجب تالش 
درتجارب .های مضاعفی برای ابرازوجودو کنترل بيشترجنبش گرديد

" فعالآرامش "گذشته ما با تاکتيک واستراتژی مضحک وغلط انداز 
درواقع .تسليم طلبانه آن را آزموده ايم  اصالح طلبان آشنائيم وعملکرد

اکنون آنها دوباره درپی گسترش وتعميق مطالبات مردم، به تاکتيک 
محتوای تسليم طلبانه با عناوين واشکال پرطمقراق - های شبه آن

چرا که آنها نيز گويا درطلب نم نم باران . وغلط انداز متوسل شده اند
به جای جامعه مدنی کنترل شده ! جه با سيل خروشان شده اندموا

روبروگشته اند که بدليل داشتن " جامعه مدنی ی "ورام، با جنبش و 
عنصرنافرمانی و فراروندگی آمادگی دارد ازهرنيروئی که قصد درجا 

ازهمين روست که برای  صيد آسان ماهی . زدن داشته باشدعبورکند
برجنبش،برآن شده اند که باصطالح  مراد وتحميل سرکردگی خود

وسياست سازباشند تا هم بهتربتوانند استراتژی اصالح " کنشگر"
خود را برجنبش تحميل نمايندوهم  صداقت خويش را  طلبانه

درمخالفت با اقدامات وحرکت های باصطالح راديکال وبراندازانه به 

تياقی بی جهت نيست که آنها با چنين ميل واش. حاکميت نشان بدهند
برای  مذاکره وارائه پيشنهادات خود به وزارت کشورجهت  
اخذمجوزراه پيمائی شتافتند ؛باوجود آنکه خود می دانستند که درجه 

اما آنچه که دراين ميان برجسته است .احتمال آن نزديک به صفراست
ازقضا . همانا رله نقش خود درمهارجنبش به باندهای حاکم است

نيز باوقوف به نقش بازدارندگی آنها سعی می شاهديم که جناح حاکم 
کند که بدون دادن امتياز واقعی، آنها را برای مرزبندی بيشتربا 

  . تحت فشارقراردهد"براندازان"
  :؟چه می توان کرد

همانطورکه اشاره شد يکی ازچالش ها ومولفه های اصلی -الف
شرايط دشواروحاکم بر جنبش آن است که اصالح طلبان  

وف جنبش ضداستبدادی حاضرنيستند محتوا ومطالبات حاضردرصف
را برسميت بشناسند،و فراترازآن آمادگی  جنبش اعتراضی مردم 

ممانعت از هدف  گرفتن -آستين های خود را برای مهارآن دارند که 
  باالبزنند - کليت نظام ودادن شعارهای ساختارشکن

بيش  مهارجنبش اولويت- اگراصالح طلبان به وظيفه دوم خويش-ب
ازپيش قائل می شوند، وتمامی اقدامات و تاکيتکهای آنها با عطف به 
آن اتخاذ می شود؛بنابراين خنثی کردن اين نقش ازطريق تعميم 

گونه سياست ها نيزبه يکی ازضروريات پيشروی  نافرمانی عليه اين 
  .جنبش تبديل شده است

به موازات دگرگونی ها وتحوالت درونی جنبش درراستای -ج
ايزگفتمان ها و راديکاليزه شدن مطالبات، نياز به تنظيم مناسبات تم

جديد درانطباق با اين محتوا، دردرون صفوف جنبش وميان گفتمان 
های آن وچگونگی  همسوئی وهمکاری در بين آنها احساس می 

  :شود
بيشتربراستقالل  جنبش مستقل وانقالبی ناگزيراست با تأکيد هرچه  

مان اخگر فراروندگی وخودسازمان يابی،با وخود فرمانی، يعنی ه
تداوم وگسترش دامنه ابتکارات مستقالنه خود،همچون حرکت های 
مستقل اخيرداخل وخارج،بکارگيری تنوع تاکتيکی نظيرترکيب تاکتيک 
های خيابان واعتصاب، وترکيب مبارزات متمرکزومبارزات 

که ها و درانواع شب(غيرمتمرکز،وسازمان يابی هرچه گسترده ترخود 
يک جنبش ضداستبدادی  هسته ها و محافل وتشکل ها ودرچهارچوب 

درعين ) ورزمنده با اهداف آزادی وبرابری  مذهبی متکثر، مطالباتی–
تاماداميکه هنوزبه سازش - حال بتواند با فشارازپائين به اصالح طلبان

يا درواقع جناح حاکم هنوزتن به سازش (با جناح حاکم نرسيده اند
فلج وبی   تالش ونقش آنها را درمهارجنبش ازدرون، -)ستنداده ا

درعين حال .اثرسازد وحتی مسيروامکان اين سازش را دشوارترکند
که به موازات آن، سياست همراهی وهم صدائی موقتی وموردی با 
ديگر گفتمان ها تاهرحد واندازه ای که اشتراک دراين يا آن حوزه 

تضعيف ومنزوی کردن   وجود دارد ،برای تقويت حرکت جنبش و
درهرحال .ونهايتا سرنگون ساختن دشمن رودر رو اجتناب ناپذيراست

طرح مطالبات وسازمان يابی مستقالنه براساس اهداف استراتژيک 
گفتمان آزادی وبرابری اجتماعی بايد بتواند .اساس کاراست

وتکانه های بزرگ   باحضورمستقل وفعال درمناسبت ها
عدام ها وآزادی زندانيان سياسی وتقويت جنبش جنبش،نظيرمقابله با ا

، صفوف پراکنده خودرا هرچه بيشتر هم ...مقابله با حذف يارانه ها و
آهنگ ساخته و توانائی ها و قابليت های تاکتيکی خودرا هرچه 

تنها باين ترتيب است که می توان خالء هاوگسست .بيشترآشکارنمايد
  . آزادی وبرابری پرکرد های ايجاد شده درجنبش را بسود گفتمان
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  ... رابطه قدرت و           
  

ذهنی که مدام با صحنه قرون قبل از انقالبات عصر مدرنيته روبرو 
دائما تهديد می شود، مرتب به حضور در نمايش فرا خوانده . می شود
و احساس فشار حلقه دار  را بر گردن خود احساس مدام . می شود
اين زمان که بازجويان و قضات دهن گشاد و وضو گرفته  بر .ميکند

در سلولها می آيند و زندانها نياز دارند بار خود راسبک تر کنند، از 
اين رو آنها  به شدت مشغول بکارند و مهم نيست چه کسی را بايد 

ن دادن شدت عمل است که از اهميت برخودار اعدام کرد ، بيشتر، نشا
هدف  فرو . از سارقان طالفروشی تا انديشه ورزان اجتماعی.است 

اعدام .! نشاندن آتشی است ، که خلوت گاه قدرت را تهديد می کند
کيفرتنی است که با تحرک خود، روح اجتماعی را به هوای نفسانی، 

در همگرائی و هم و . قدرت طلبی، و منافع طلبی آلوده می سازد
از جانبی ديگر تنی که تالش دارد . صدائی با قدرت مسلط  نيست

ودر مقابل قدرت .قدرت انحصاری را به قدرت کثرت گرامبدل سازد 
اعدام  مسئوليت پر کردن شکافی به عهده . تک صدائی ايجاد سنگر کند

دارد ، که اين مبارزه پديد آورده است  که پی آمد خود  يک پارچگی 
کار برد اعدام  انتقال ترس حاکميت به .درت  مسلط را تهديد می کندق

وتالش اين اقدام جنايتکارانه در اين . سنگر طرف متقابل است
و . راستاست که گرايش عمومی را در غالب تهديد منافع عام جلوه دهد

بدين طريق انبوهه در حال گسست را دوباره در حلقه قدرت  جذب 
پل عبور ايجاد همگرائی  و دعوتی در مراسم خاتم  بنابراين اعدام. کند

که در اين مراسم سهم ترس . خلع يدشدگان از قدرت  برای اقدام است
از اعدام همراه ذهن شرکت کننده گان به همراه آنها  به خانه بر می 

اين طريق گسترده گی ترس و شيوه انتقاد سونيت دارندگان به . گردند
 .ر حلقه قدرت مداران استقدرت محدود و محصور شده د

اجرای حکم اعدام نشانه بارزی است از عبور نکردن تفکر واپس 
گرايانه به دوران پس ازمدرنيته است، که در آن هر گونه دگر انديشی 
به ارتداد و بدعت متهم است و و تن به دار اويخته اش بايد بر دروازه 

زمينی را در برای بيرون کشيدن روح خدائی تن . شهر آويخته بماند
  .آتش برا فروخته سوزاند

و همين اشتراک عملی نشانی است که جمهوری اسالمی بيرون از  
و از موقعيت واپسگرايانه به روح و تن آدمی نظر . زمان حال است

  .دارد
در جمهوری اسالمی احکام در دادگاههای دربسته بدون هئيت منصفه  

سرگيجه آور بی نشان  و گاهان با حضور وکيل گرفتار در راهروهای 
که در واقعه هميشه به دليل .از مرکز قدرت وسرگردان حضور دارد

از سرعت حرکت دستگاه اجرائی قدرت جا می  حقيقتدويدن به دنبال 
تا من رسيدم حکم اجرا شده بود و من اعتراضی  :بارها گفته اند. ماند

ی دور از چشم عموم صورت م !نسبت به اين  شتاب صورت داده ام 
و جسم در هم . گيرد تا بدن متهم مورد آماج سرکوب کيفری قرار گيرد

کوبيده شده اعدامی مبدل شده به تصوير ذهنی عمومی گردد و ابعاد 
به ترس  عمومی . رخداد از تاثير گذاری گسترده تری برخودار شود 

در فراز فضای سياسی جامعه متحرک به عنوان يک تهديد .مبدل شود
  .درآيد  واقعی  به گردش

ترکيب اعدام در حضور و پنهان به دو هدف  نسبتآ متفاوت را دنبال  
حضور يابندگان قدرت را در اجرای خشونت ياری ميکنند و . می کند

کاهش . و در همدستی با آن می باشد.به نوعی به نمايندگی قدرت کنند
. همدردی با محکوم وخشونت جالد و تبرئه قاضی را خواستار است

ف شده حضور يابندگان  تا پايان زندگيشان  تصوری واقعی ذهن تصر
و حس وارد شدن درد و رنج محکوم  .از صحنه رامحفظ خواهد داشت

عملکرد اين حضور در اين است که ، به مانند . به او انتقال می يابد 
روان آسيب ديده  انسان شکنجه شده ،  که هر زمان تداعی  کردن عمل 

و کاهش همدردی . غير اراده ای او می شود شکنجه مواجهه با واکنش
با متهم و پاک زدائی چهره جالد و تبرئه قاضی از اهداف نزديک به 

به نوعی ايجاد تکيه گاه . هدف قدرت در اجرای حکم در ميادين است
در . قدرت در حافظه عمومی و پذيرش شيوه رفتار درست از جانب او 

به فاجعه را از دست داده هنگامی که افکار تصرف شده ، عمق نگری 
. اما هميشه اين مراد حاصل نمی شود.   و در نمايش شرکت می کند

همدردی با متهم و تنفراز قدرت و لعن کردن جالد از پی آمد اين شيوه 
بدن به منزله اماج . آنگاه است کيفر پنهان ميگردد. علنی اعدام است 

در ذهن متحرک  و شکل نمادين اعدام. اصلی سرکوب نا پديد می شود
و نتايج منفی حضور ديگر امکان رويش و .اجتماعی راه می يابد

زمينی آماده برای کاشت آنچه قدرت نيازدارد آماده . پيدايش نمی يابد 
اين قدرت است که تصوير ذهنی مردم را سامان می دهد به مانند . است

يک رسانه عمل می کند که تنها شنونده ای هستی که گوش فرا می 
و عدالت مسئوليت عمل را از خود دور می سازد و با دستتان .یده

پاک به نماز می ايستاد و بدين طريق قانون و منافع عمومی و مينهی و 
  .يا انقالب خود را جلو دار جنايت می سازد

اگر در قرون گذشته امر بر استغفاراز جرم و گناه  بود و بدعت زير 
اسالمی اين همراهی دين  در جمهوری.  بنای حکم را شکل می داد

در گذشته . قدرت است که سياست مورد حمايت خود قرار داده است 
برای نجات روح و کمتر گناه کردن، سر متهم را بر کنده ، زير 
ساطور می برد، در جمهوری اسالمی اين سياست قدرت است که 

قبل از اعدام با تسخير و تّتميع متهم را به رسانه ها . ميدانداراست 
عصر و زمان حاضر مياورند تا هوای نفسانی قرون گذشته را به 

حتی متهم تحت فشار با . و متهم خود را محکوم می کند. نمايش بگذارد
خيالی راحت و تشکر از قاضی و بازجو خواهان مرگ خويش می 

و قبل از مرگ .شود،از اين طريق به اهداف جالد  خود کمک  می کند
و طلب . عقب نشينی فرا می خواندروح اجتماعی متحرک را به 

و زمانی جمهوری اسالمی حضور بر پنهان . بخشش و آمرش می کند
ترجيح می دهد ، که توانسته باشد همه دستگاه را و بدنها و روحها را 
در تسخير خود بگيرد و قاضی را از شرمساری نجات داده باشد و 

  .يعنی دستهای آلوده قدرت را با توهم ابنوهه پاک سازد
روح استقالل قوه قضائيه  در جمهور ی اسالمی در اين است که 

و آنرا در قوانين . مسئوليت اجرای حکم را از دوش سياست بر ميدارد
  .پنهان کرده قدرت اجراء می کند

سياست اعدام، بر حذف بدن حکم می راند تا کفاره روح و اراده ئی که 
. ز تحرک باز داردتالش دارد بر اعماق روح جامعه تأثير بگذارد ا

سياست جمهوری اسالمی هم بر انتقال درد هم بر تعقيب ذهن  تکيه می 
. کند هم ايجاد بستری برای توسعه و انديشه سازی  را در نظر دارد

تسلط بر زندگی شخصی وبر روند انديشه جامعه را مورد نشانه می 
 و بدين طريق اعدام  تسلط يافتن در قلمرو عمومی ، يعنی. گيرد 

محاصره تن توسط قدرت و  تسلط  بر تن و روح  در يک هماهنگی  و 
اما . و اين دستوری بر فرمان و سکوت است. همزمانی دنبال می شود

زندگی متحرک است و بدنها و انديشه هم را نمی توان به مانند رديف 
  .کردن اشياء ديد

وه  و انب. قدرت نيازمند بدن های سر به راه و مطيع و رام شده است
مردم ملزم هستند از مرکز قدرت دستور زندگی بگيرند و اين دستور 
در ايد ه ها، سنت ها،  و قوانين و و کيفر ها خود را به نمايش می 

قدرت تالش دارد با عيش و لذت و خشونت اورا هم گام شوند . گذارند
و به گروه همسرايان تک خوان اپرای  ديگری برزگ يعنی قدرت .

در چنين جامعه ايده ئولوژيک زده ای وقدرت . باشند هماهنگی داشته
نيازمند انسان مطيع است در اين فضای است که که اعدام نه در پنهان 

و يا آشکار بلکه در خانه ، در اداره،  در خيابان، در جشن و شادی که  
در چنين فضای که قدرت به اشکال متفاوت .اعدام صورت می گيرد 
  .سانيت از قبل اعدامی متولد ميشودحاکم است و سلطه گر، ان
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 های یکشت المللی ينبا به راه افتادن کاروان ب يراخ یدر روزها
سازمان عفو  يفکه بنا به تعر یغزه، شهر ينبه ساکن یرسان کمک

ناگوار پس از آن،  است، و حوادث" زندان جهان ينبزرگتر" الملل ينب
سرشناس ادب،  یها چهره يتو حما يامردم دن یشاهد ابراز همبستگ
 يناما، در هم يرانيانا ياریبس! سراسر جهان زا. يمهنر و فلسفه بود

 ماند یآنچه م روند، یو م آيند یها م روزها فراموش کردند که دولت
  . ما مردمان یهمبستگ یحرکت است و معنا يک یابعاد انسان

در نوار غزه . است یانسان ی فاجعه يکداستان . ساده است ئلهمس
 یباساز یبدون امکان عمل ی،جنگ های يرانهنفر بر و يليونهام

 ی،به شکل جمع ی،و پزشک یها و محروم از امکانات بهداشت مخروبه
 ينا. شوند یسازمان ملل، مجازات م ينکامل با قوان يرتدر مغا
 یبرا ٢٠٠٨در سال  يلاسرائ لتزندان جهان را، دو ينبزرگتر

. محاصره کرد يوارشهر را با د. شکل داد ينمجازات مردم فلسط
. نگذاشتند یهم وقع المللی يناعتراض ب يجبه ه. زندان سر باز ساخت

 يکو دولت حماس با تحر يکا،دولت آمر يتبا حما ييلدولت اسرا
ل ها، هر نوع راه ح از دولت يگرد یو برخ  یاسالم یدولت جمهور

 ی به ادامه يدنبخش يانرا در پا ها يانجیسازمان ملل و م يشنهادیپ
در عمل با شکست  ياچهل ساله رد کرده و  يبقر يرانگرجنگ و
!" است يروزیجنگ، جنگ تا پ"شعار هر دو طرف . کنند یمواجه م

مصوبات سازمان  يهو تمدن است به کل يیقانونگرا یکه مدع ييلاسرا
به افکار  یحت. اعتناست یب يانهم خاور انحرملل در رابطه با حل ب

آزار و  يد،اعمال تهد. کند ینم يیدر کشور خود هم اعتنا  یعموم
و تمدن  یبه دمکراس یربط ييلمخالفان از نظر دولت اسرا يریدستگ
 یها دولت. است یجنگ يطاست که شرا يناش ا بهانه. ندارد

. زبانند هم میالاس یو چه جمهور ييلیچه از نوع اسرا يدئولوژيک،ا
 یساز طرفداران از جان گذشته و حاضر به تظاهرات ييلدولت اسرا

  . برند یرهبران سر م یبرا يرانیا های یهم دارد که مانند حزب الله
اما ابراز . ما آشناست یبرا ينو فلسط ييلاسرا ی مناقشه داستان
بخش . است يگانههنوز ب ها يرانیا یبرا" مردم با مردم" یهمبستگ

  . اند يگانهب" ما"با مفهوم  يرانياناز ا یگبزر
 يی،ا و عدالت در هر جامعه یشدن دمکراس ينهاز شروط نهاد يکی

و خشونت  يضاشکال تبع ی و شرط با همه يدو بدون ق  یدائم ی مبارزه
 يو،آو که اعمال شوند، چه در تل یدر هر شکل و مکان ها يضتبع. است

 يابند،و تداوم  يتکه مشروع یا هانهو با هر ب... غزه، يامهاباد، کابل 
و خشونت را  یقدرت، نابرابر ی زنده در چرخه  گانيسمیهمچون ار
و در سراسر جهان  یاجتماع های يهال ی اشکالش و در همه ی در همه
از خانه  تواند یچرخه م ينا. آورند یو به چرخش در م کنند یم يدبازتول
به  ييل،به اسرا يرانو از ا. ..محل کار، باز به خانه و  يابان،بهبه خ

و  یو بازساز يابدامتداد  يگرها کشور د و ده نيويورکافغانستان، به 
  . شود يدبازتول
به غزه که از  یامدادرسان های یکاروان کشت یبارز در ماجرا ی نکته
 یمختلف به راه افتاده بودند، نوع برخورد بخش قابل توجه یها کشور
 ينانو سرنش ها یکشور به سرنوشت کشتخارج و داخل  يرانياناز ا

با شرکت و  المللی ينب ی پروژه يکدر  ها یکشت ينا. داوطلب آن بود
سکوالر و مبارز از سراسر جهان، از جمله  نيروهایعمدتن  یرهبر
 يرلندیا ی سرشناس، برنده يسندگانپزشکان، هنرمندان و نو ياریبس
 ينبه ساکن یرسان ریيا یبرا تبار، يهودیصلح نوبل و افراد  يزهجا

و  يمانعمدتن س ها یکشت ينا ی محموله. غزه به راه افتاده بود
  . بود یپزشک يلدار، وسا چرخ های یصندل

  
حرکت نشان از  يننسبت به ا يرانياناز ا یو برخورد برخ تفاوتی بی
. دارد" یهمبستگ"کارانه از  طلبکارانه و کاسب ی،درک سطح ینوع
در بخش تلفن آزاد . کنم یاظهارات را نقل م ترين يماز مال یا نمونه
با حرارت کامل اظهار  یمرد ی استکهلم، شنونده یهمبستگ يوراد
ما  یمگر آنها برا. يمکن يتحما ها ينیاز فلسط يدچرا ما با" کرد یم

آنکه  یبه جا یافراد ينچن. طرفدار دارد يادادعا ز ينا" اند؟ کرده یکار
 ی نشانه ينرا اول يازمندندآن ن که به یبا کسان یابراز همبستگ

هستند و نه  یخواه و تمدن بدانند، به دنبال سهم یخواه یدمکراس
  ! یراه و هم یزبان هم

با زبان متاثر از فرهنگ  یپرستانه و در موارد کاملن نژاد اظهارات
 یها، حت نسبت به اعراب و ترک ی،الله حزب خواهی يتو تمام یقلدر

و اقدامات  ييلب و ترور دولت اسراسرکو ينماش یبرا یهوراکش
 يزر ياسیس يانمدع یو حت يرانياناز ا یآن، از جانب بخش يرقانونیغ

 ياریهشدار داد که مخالفت بس يراندر ا یآزاد بشو درشت دفاع از جن
به خاطر مخالفت آنان با  يرانمبارزه با نظام حاکم بر ا ياناز مدع

ا بر سر کسب قدرت دعو يیگو. يستو نقض حقوق بشر ن یسرکوبگر
تمرکز  يدنبه برچ یاست و ربط يدئولوژيکو ا ای يلهقب یو خونخواه

با حق  يدئولوژيکو ا ذهبیم ی،فکر ياناتجر ياقدرت در دست فرد 
  . ندارد ها یترجمان آزاد یبرا يژهو
 ياریکه بس يدرس يجهنت ينبه ا يدنبا يراخ یاز نوع برخوردها آيا
 ی حقوق بشر استفاده ی از مقوله سی،ياس يروهاین یو برخ يرانيانا

با  - " يرخودیغ"آنرا به  خواهند یو نم توانند یو نم کنند یم یابزار
و نگاهشان به  يردر تعب يروهايین ينچن يادهند؟ آ يمتعم -خود يرتعب

  یاسالم یبا سران جمهور یو حق، تفاوت ماهو یآزاد یها مقوله
 ينو به منظور تام یطلب با فرصت  یاسالم یدارند؟ اگر دولت جمهور

کرده و از دولت  ینامگذار ينمردم فلسط" یناج"منافعش، خود را 
و بر سر خون کودکان  کند یهمه جانبه م يتحماس حما يادگرایبن

وارد  یحالت، با ناآگاه يندر بهتر يزن يرانيانا یمعامله، برخ ينیفلسط
. گيرند یسنگر م ييلاند و پشت دولت اسرا شده ياسیس يارگيری یباز

بوک،  يسها، ف در وبالگ يرانياناز ا یتعداد قابل توجه یاظهار نظرها
 های يوهکه ش یزبان، در مقابله با کسان یفارس يوهایو راد ها يتسا

 کردند، یرا محکوم م راييلطلب اس دولت ماجراجو، متجاوز و عظمت
را آنطور " ما"است که معنا و قدرت مفهوم  یهشدار به کسان

 یاظهارات برخ. کند یم یمعن یجهان ی همبسته ی که جامعه يابند یم در
و کشته   یاز زخم یحت يیا که عده داد ینشان م یگفتار یها در رسانه
 راهی یاقتصاد ی و شکستن محاصره ياریکه به قصد  یشدن کسان

اکثرن از  ينی،و شاهدان ع یقانون غزه بودند و طبق گزارش پزشک
. اند، خشنودند رد اصابت گلوله قرار گرفتهمو يزپشت و در حال گر

با  يسيوناپوز يانمدع يامخالفان و  یبرخ يانم يقیعم يوندهایانگار پ
وجود دارد که در نگاه مشترک معطوف به   یاسالم یجمهور يتحاکم

که با سکوت نخبگان و  ینگاه. دارد يشهر شان تقدرت و خشون
 اعتنا یمهم ب ينبه ا توان یم ياآ. يابد یم يتمشروع يرانیا خواهان یآزاد

  بود؟ 
امور  يانمدع ياریآور و بارز بود که بس تعجب يراخ یروزها در
سکوت کردند و  ياو طرفداران حقوق بشر، از چپ تا راست،  ياسیس
به  يادن یکه مردمان مترق ياسیس ياتیو اذعان به واقع يحاز توض يا

و  يرانا يمکه دو رژآنها نگفتند . اند عاجز ماندند درک کرده یخوب
را مانند دو  يانهخاورم ی منطقه ی،نظام های ويیبا ماجراج ييلاسرا
سوق  یکه جهان را به ناامن برند یم  یسکه، به سمت جهنم يک یرو
 یحت يرانیا یمدن های یحقوق بشر و آزاد يانمدع ياریبس. دهد یم

 ياننظام ی يانهو حمالت وحش يریبه دستگ يضهنبودن عر یمحض خال
اعتراض به خشونت و  ایکشور که بر ينبه شهروندان ا يلیاسرائ

رفتند، واکنش نشان  يابانبه خ ييلارتش اسرا ی يرمتمدنانهغ های يوهش
 یمشخص ياسیس يروهاین های یاز کنار جوساز ياطآنها با احت. ندادند

 اعتنايی یو ب ييلمهم غافل شدند که اقدامات اسرا ينگذشتند و از ا
و مصوبات سازمان ملل، مشوق و چراغ  يادن  یکار عمومکاملش به اف

 های یبه قلدر بخش يتو مشروع  یاسالم یجمهور یاست برا یسبز
 يناز ا. المللی ينب ی جامعه یها رد کردن درخواست ینژاد برا یاحمد



 
 

نسل  ی که با مخالفت گسترده ييل،مهم غافل شدند که اقدامات دولت اسرا
 رچهه يریو اروپا مواجه است، تنها به اوجگ يکادر آمر يهوديانجوان 

در  يزیست يهودیدر منطقه و رشد   یاسالم يادگرایبن يروهاین يشترب
 یو جمهور ييلغافل ماندند که دو نظام اسرا يناز ا. انجامد یجهان م
 های ياستهمگون و س يسیسرکوب پل های يوهبا استفاده از ش  یاسالم
 يتدر سراسر منطقه را مشروع مشابه، نقض حقوق بشر يزآم توطئه

از  یمترق يروهایغزه توسط ن ی که شکستن محاصره ينا. بخشند یم
و حماس   یاسالم یمردمان غزه به جمهور یسراسر جهان، از وابستگ

 يرون ينسکوالر در فلسط يروهایو به ن کاهد یم شان پناهی یو از ب
 درون غزه ينیاز جوانان فلسط یکه بخش بزرگ ينا. دهد یم

 يترا تقو يرون ينا يدو با سبساط حما يدناند و خواهان برچ سکوالر
حماس را تنگ  یجا ی،و مترق یکه دخالت وجدان جهان ينا. کرد
 يشترينب  یاسالم یتندرو يروهایو ن  یاسالم یکه جمهور ينا. کند یم

ها در  که کشتار ترک ينا. برند یغزه م ی محاصره ی سود را از ادامه
و توازن  يختر يهاسالم گرا در ترک يروهاین ياببه آس ماجرا آب ينا

. عوض کرد يهترک ی به نفع آنان در جامعه يشههم یقوا را برا
و موج بزرگ  خواه یآزاد يرانياناول به ا ی که در وهله یا مسئله
  . خواهد رساند يبآس يهدر ترک يرانیا يانپناهجو

  
در  دار يشهر ی رانهو پدرساال یبروز فرهنگ ارتجاع یها از جنبه يکی

مضحک است که  یطلب عظمت ینوع گی، يفتهخودش ی يدهکشور ما پد
و مورد  شود یم يجو ترو يتحاکم تقو یها همواره توسط قدرت

در هنگام جنگ . گيرد یهم قرار م یخارج یدولت ها ی سواستفاده
و  يسمو رواج ناز يتلره ی دهمورد استفا يهروح يندوم، هم
در  يشهر شک یکه ب ايی يهروح. قرار گرفت رانيدر ا ستيزی يهودی
و  يورشدارد که مردمان ما مکرر متحمل  يیها دوره یط گی يرشدهتحق

 ی رابطه. شکست و ضعف ی زاده ايی يهروح. اند اشغال زادگاهشان بوده
ر شکل داده، و ييکه اکنون به رهبر و امت تغ يتیشاه و رع يخیتار

 یو صلوات فرستادن برا یشعادت به هورا ک گی، يرشدهحس تحق
خصلت با  ينا. منتقل کرده است يگربه نسل د یباالدست را از نسل

 يراخ یها در سال  یاسالم یجمهور یو قلدرماب يیگشا جهان يغاتتبل
در رقابت با  يزمخالف ن ياناتجر یبرخ ياندر م یدامن گسترد و حت

ج دارد، از روا يارخصلت بس ينا. دوباره سربلند کرده است منظام حاک
 يرانيانا" یها تا منم منم ها، يدهتازه به دوران رس های یفخرفروش

بر مردمان منطقه را دارند و  یسرور یکه آروز" جدا بافته ی تافته
را در  يعیوس يفط! تنها قوم فارس است و بس يرانیمنظورشان از ا

ها  است که به رغم سال یکسان ی مشاهده ارترب تاسف. گيرند یبر م
که  اند ياموختههنوز ن يک،دموکرات يشترب یدر بعضن کشورها یگزند
  . يگرد يزچ يچتوحش است نه ه ی نشانه يگرد یها قوم يرو تحق ينتوه
 های يتقوم بر یاسالم یجمهور يرانکه در ا یو خشونت يضتبع ابعاد
 شود، یروا م یافغان ينو مهاجر يرشيعهمذاهب غ يروانفارس، پ يرغ

خود  يتاست که در کل يیا جامعه یو اجتماع یگواه ساختار فرهنگ
نشان نداده  یو ِنژاد یمذهب ی،قوم يضالزم را نسبت به تبع يتحساس

در داخل و خارج، مداراگر  ها يضبه انواع تبع سبتاست و به تبع آن ن
 ی،مقابله با فرهنگ و عادات ارتجاع يتمسئول. پوش شده است و چشم
کشور ما  يطدر شرا يزی،غان ستترک و اف يزی،عرب ست  يسم،با راس
ها،  رسانه ياسی،س ياناتاول بر دوش رهبران احزاب و جر ی در وهله

هر  ی و به دنبال آن بر عهده رانروشنفکران و صاحبان قلم، پژوهشگ
 ی يهشدن روح ينهاست که خواهان رشد و نهاد يرانیفرد ا
 از يیکه جز یکشور. در کشورش است يیجو و عدالت خواهی یآزاد

. ياستاز آس يیکه جز یکشور. است يانهخاورم ی زده بحران ی منطقه
بتوانند  يدجهان است و مردمانش با یاز کشورها يکیکه  یکشور
 ی "ما"با  یخود را در همراه ی اراده ی،دولت های ياستاز س تقلمس
مرز   یاسالم یجمهور های ياستاجازه داد س يدنبا. نشان دهند یجهان

را در  يرانکشور ا. کند يمرا ترس یان جهانما با وجد یهمراه
 ايی يهپا یها کنند که به ارزش يندگینما یمردمان يدبا یجهان ی عرصه

 های ياستس یکه با نادان یدارند نه کسان یحقوق بشر اعتقاد واقع
  . کنند یم يدرا بازتول يهوو ناتان نژاد یاحمد

  
  )زن یاآو ی يهنشر يرفعال حقوق زنان، سردب(  يرانیا شعله

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 = پيوندها   =      
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  عليه ستم جنسی 
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 راه کارگر خبری

http://rahekaregar.com/news  
 

       66851310 – 40 – 49 تلفن
  

 )انگليسی ( ايران بولتن 
       www.iran-bulletin.org 

  
  )تئوريک ( نشر بيدار 

       www.nashrebidar.com   
  
  مجله آوای زن  
  www.tvs.se/womensvoice  
  ----- ----------------------------- 

 مواضع عمومی سازمان ما در :توجه 
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح ميشوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند



 
 

  ادامه از صفحه يک
  
  
  

  ... تا يتمصون: يلاسرائ       
  
  

اگر چه هنوز . طبيعی است که بايد از اين محکوميت ها استقبال کرد
برای مثال، بنا بر . افرادی هستند که عمليات اسرائيل را توجيه می کنند

خبرگزاری فرانسه، فردريک لوفور سخنگوی وصف ناپذير گزارش 
حزب حاکم در ) [UMP(» اتحاد برای جنبش مردمی«حزب 
است » متاسف«اظهار داشته که حزب او از مرگ افراد ] م.فرانسه

کسانی را که خود را دوستان فلسطينيان معرفی می » «تحريکات«ولی 
 . نکوهش می کند» کنند

ت نظامی، برنار هانری لوی با غيب گوئی يک روز پيش از اين عمليا
من هرگز «: که از صفات پسنديده بی شمار اوست، در تل آويو گفت

» .ارتشی اين چنين دموکراتيک نديده ام که اين قدر اخالقی رفتار کند
يادآوری کنيم که هنگام جنگ ) 1) (2010مه  31روزنامه هارتص، (

خراميده بود تا وارد غزه، فيلسوف ما بر روی يک تانک اسرائيلی 
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، لوی ). 2(سرزمين اشغالی شود 

ارزيابی کرده، زيرا ممکن است وجهه » احمقانه«حمله امروز را 
اما،  او حتی يک کلمه برای محکوميت يا . اسرائيل را خدشه دار کند

  ...اظهار تاسف نسبت به کشته شدگان به زبان نياورد
ه امروز مطرح است، تخمين ميزان بهائی است که تنها پرسشی ک

چرا که سازمان ملل . دولت اسرائيل بخاطر اين جنايت خواهد پرداخت
و اسرائيل آنها ) (3(متحد سال هاست ده ها قطع نامه صادر کرده است 

، اتحاديه اروپا متون بی شماری را به تصويب )را نقض کرده است
ند تا به حقوق بين المللی احترام رسانده که از اسرائيل دعوت می کن

هيچکدام .  بگذارد يا حتی به حقوق انسانی، مثال با شکستن تحريم غزه
برعکس، اتحاديه اروپا . از اين مصوبات در عمل به اجرا در نيامده اند
  .و اياالت متحده به اسرائيل پاداش هم  می دهند

ی و سازمان همکار«شاهد اين مدعا پذيرش عضويت اسرائيل در 
در هفته گذشته  و ديدار بنيامين نتانياهو، ) OCDE(» توسعه اقتصادی

نخست وزير اسرائيل از فرانسه برای رسميت بخشيدن به آغاز حضور 
انجمن همبستگی «همان طوری که در اطالعيه . اين کشور است

: آمده است 2010آوريل  30در تاريخ ) AFPS(» فلسطين -فرانسه
مان همکاری و توسعه اقتصادی، ضربه ای عضويت اسرائيل در ساز«

اين عضويت به منزله تاييد انضمام کرانه ). 4(» !است برای صلح
حمله اسرائيل به . اسرائيل است» محدوده«باختری  و جوالن به 

ناوگان صلح چند روز پس از آن نشان می دهد که اين دولت حسن نظر 
هر عملياتی می يادشده را بمنزله چراغ سبزی جهت دست يازيدن به 

  .داند
در آن هنگام، اتحاديه . ، رويداد مشابهی رخ داده بود2008در دسامبر 

). 5(روابط دوجانبه با اسرائيل گرفت » ارتقای«اروپا تصميم به 
تصميم ياد شده امتيازاتی به دولت اسرائيل می داد که اتحاديه اروپا فقط 

ويداد نگذشته بود چند روزی از آن ر. برای قدرت های بزرگ قائل بود
که تانک های اسرائيلی به سرزمين غزه يورش برد و در کمال 

و حتی » جنايت های جنگی«مصونيت از هر گونه مجازاتی، مرتکب 
  .شد» جنايت عليه بشريت«

ريچارد فالک، فرستاده ويژه سازمان ملل به سرزمين های اشغالی 
نوشت با  مقاله ای) 2009مارس (فلسطين، در لوموند ديپلماتيک 

چند ). 6(» ضرورت بازخواست از مسئولين تجاوز به غزه«عنوان 
ماه بعد، کميسيون سازمان ملل به رياست ريچارد گلدستون، قاضی 

گزارش او اسرائيل ).  7(جنوب آفريقائی جمعبندی خود را اعالم کرد 
. را بشدت محکوم می کرد، هر چند که حماس را نيز ناديده نمی گرفت

تاييد می کرد که ارتش اسرائيل آتش بس را نقض کرده و اين گزارش 
گزارش گلدستون گزارش های . از جنايات آن پرده بر می داشت

و سازمان ديده بان حقوق بشر ) 8(متعددی را که عفو بين المللی 
  .منتشر کرده بودند، تاييد می کرد

. يداين گزارش ها به اتخاذ هيچ مجازاتی  عليه حکومت اسرائيل نيانجام
يکی از بهانه هائی که برای پرده پوشی و توجيه بی ارادگی پيش کشيده 

در حالی که . شد، ادعای وجود بررسی های جدی در اسرائيل بود
لوموند (شارون ويل، حقوقدان اسرائيلی با استدالل آن را رد می کند 

از غزه تا «، در مقاله ای با عنوان )9) (2009ديپلماتيک، سپتامبر 
  .»ترور حساب شده صالح شهاده مادريد،

از سوی ديگر، در اسرائيل شاهد يورش بی سابقه ای به سازمان های 
در اين .  دفاع از حقوق بشر، چه اسرائيلی و چه بين المللی هستيم

کشور، اين سازمان ها را، پس از تهديد ايران، حماس و حزب اهللا، مهم 
گروه هائی که از . ترين تهديد استراتژيک عليه دولت تلقی می کنند

سوی حکومت و جناح راست افراطی حمايت می شوند، کارزاری تمام 
نظير . عيار برای بی اعتبار کردن آنان براه انداخته اند

که جنگی )  NGO-Monitor )10مونيتورسازمان های غير دولتی «
به . (تبليغاتی برای توجيه آن چه غيرقابل توجيه است به پيش می برد

لوموند (»  ...دروغ هر چه بزرگ تر باشد«نيک ويدال  مقاله دومي
آيا بايد در شگفت بود که ). 11).(مراجعه کنيد 2009ديپلملتيک، فوريه 

سربازان اسرائيلی مددکارانی را که تالش می کنند به غزه آذوقه 
  خوانده و چون تروريست ها با آنان رفتار کنند؟» تروريست«برسانند، 

ز مجازات همچنان ادامه خواهد يافت يا برخی آيا مصونيت اسرائيل ا
دولت ها تصميم دقيقی برای مجازات اسرائيل اتخاذ خواهند کرد تا به 

بفهمانند که اين سياست ، سرکوب ) و همچنين مردم آن( دولت اسرائيل 
  و اشغال بهائی دارد که بايد بپردازند؟

ايش پيشنهاد دولت فرانسه، می تواند در چارچوب اتحاديه اروپا به شرک
اين . معلق کنند  2کند تا پيمان همکاری با اسرائيل را به اتکای ماده 

ماده به صراحت می گويد که اسرائيل موظف به حفاظت از حقوق 
مسامحه اتحاديه اروپا در برابر «به مقاله ايزابل آوران، . انسانی است

  )12. (در سايت لوموند ديپلماتيک مراجعه کنيد» اسرائيل
نون، فرانسه می تواند بدون اين که معطل شرکای اروپائی اش هم اک

  ) 13(شود، تصميم مقتضی اتخاذ کند 
ابتدا، برای وادار کردن اسرائيل به احترام به حقوق و تصميمات 
اتحاديه اروپا، کارزاری برای تعيين مبداء محصوالت اسرائيلی 

مره های وارداتی در فرانسه براه انداخته و واردات محصوالت مستع
و نه فقط اختصاص عوارض گمرگی به آن (اسرائيلی را ممنوع کند 

  ؛)ها
سپس، تاکيد کند که استقرار شهرک های استعماری در سرزمين های 
اشغالی غير قابل قبول است و ساکنان اين شهرک ها برای مسافرت به 

با مراجعه به نشانی داوطلبان سفر به . فرانسه به ويزا نياز دارند
  ه اين امر عمل ساده ای است؛فرانس

سرانجام، فرانسه اعالم کند که شهروندان فرانسه  که در اسرائيل به 
خدمت نظام وظيفه در می آيند، حق خدمت در سرزمين های اشغالی را 

شرکت آنان در عمليات نظامی  اشغالگرانه مستوجب تعقيب . ندارند
  .قضائی شود

ر ميان کشته شدگان در برنارکوشنر، وزيرخارجه اعالم کرد که د
اما، آيا او او مطمئن است که هيچ . کشتی ها، فرانسوی نبوده است

  شهروند فرانسوی  در ميان مسئوالن جنايت وجود ندارد؟
  

    -----------------------------------------------------  
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  ادامه از صفحه يک 

 ... در کنگو یجهنم       
  

منطقه ای که بيمارستان پانزی در آن قرار دارد، بوکاوو، منطقه ای است 
نخل های موز و . خوش آب و هوا، با درختانی پر از ميوه و زمينی پربار
رودخانه پهناور . پرندگانی با رنگ های زيبا در همه جا به چشم می خورند

کيوو که می تواند به راحتی برق و انرژی منطقه را تأمين کند، دور تا دور 
با اين حال برق در اين قسمت از کنگو گاه و گداری يافت . شهر روان است

. درصد مردم با کار دشوار کمتر از روزی يک دالر درآمد دارند80. می شود
ها انسان به با وجودی که همواره بارندگی وجود دارد، اما برای ميليون 

زحمت آب آشاميدنی وجود داشته و با وجود زمين پربار و آماده برای 
دکتر دنيس موک وگه که . کشاورزی، يک سوم مردم گرسنه هستند

بيمارستان و بيماران را سرپا نگاه داشته است، تعريف می کند که در گذشته 
هر و هزار بود و آرامش بر ش 50جمعيت شهر بوکاوو فقط  60درسال های 

می توان گفت روزانه  1996بعد از جنگ داخلی در سال . مردم حاکم بود
صدها نفر که از خانه و کاشانه خود آواره شده  و از دست گروه های مسلح 

جنگ داخلی منحصر به داخل کشور . فراری بودند، به اين شهر وارد شدند
کشور  نشد، بلکه از کشورهای همسايه و از همه جا سربازان مسلح وارد

 2003باوجود قرارداد صلح در سال.  شده و به تاراج و تجاوز دست زدند
گروه های مسلح هم چنان به اعمال خشونت و تجاوز در غرب کنگو 

ميليون انسان را نابود  4جنگ داخلی در کنگو در مجموع حدود . مشغولند
 . کرد و صدها هزار زن و دختر را مورد تجاوز جنسی قرار داد

جنگ داخلی اکثر پزشکان، معلمين و حقوق دانان کشور را ترک  در دوران
دکتر موک وگه اما در بوکاوو ماند و به درمان جسم و روح دختران و . کردند

زنانی مشغول شد که به طور غيرقابل تصوری مورد تجاوز جنسی قرار گرفته 
زنانی که در مقابل چشمان فرزندان خود، همسر خود و همسايگان . بودند

دکتر موک وگه می گويد، وقتی تجاوز در . ود مورد تجاوز قرار گرفته بودندخ
مقابل چشمان خانواده انجام می شود، فقط زن نيست که از صدمه آن رنج می 
برد، بلکه تمام خانواده در اين رنج سهيم می شوند و هم بستگی فی مابين 

نيستند که بتوانند چنين زنانی بعد از تجاوز، ديگر در وضعيتی . نابود می شود
آن ها نه فقط فيزيکی، بلکه همرا . از فرزندان خود نگاه داری به عمل آورند

زنانی که از جانب همسر و . با آن از نظر روحی و روانی نيز ويران می شوند
  .خانواده خود طرد شده و ديگر قادر به زندگی در کنار آنها نيستند

به کمک دکتر موک وگه به بخش سال پيش بخشی از بيمارستان پانزی  8از 
تخت آن  250تخته که  334بيمارستان . زنان و زايمان و جراحی تعلق گرفت

تمام . توسط زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، اشغال شده است
بيمارستان و مناطق حاشيه آن دهکده ای ست متشکل از زنان، دختران و 

ه به علت تجاوز ، اعضای جنسی شان ساالنه هزار زن ک. کودکان تجاوز شده
بسياری از اين زنان .  ناقص شده است، در بيمارستان پانزی عمل می شوند

برخی آن چنان صدمه ديده . برهنه و نيمه جان به بيمارستان مراجعه می کنند
بسياری از آنان نسبت به . اند که زنده ماندن شان به يک معجزه شباهت دارد

آن ها می ترسند که از طرف . تی به عمل نمی آورندتجاوز انجام شده شکاي
خانواده و فاميل طرد شوند و وحشت از انتقام ، تجاوز مجدد و به قتل رسيدن 

  .، اين زنان را در خود فرو می برد
ساله است در دهکده ای زندگی می کرد که دور وحوالی آن به  29نادينه که 

. لف محاصره می شده استشدت ناامن بوده و همواره توسط سربازان مخت
 50شبی که سربازان به ده حمله کردند، نادينه به همراه زنان ديگر که جمعا 

نفر می شدند، خود را طبق معمول در بوته های جنگلی حاشيه ده مخفی 
سربازان رئيس دهکده و فرزندانش را به قتل رساندند و نادينه را به . کردند

سربازان به برادر حکم . تگير می کنندهمراه فرزندان و برادر بزرگترش دس
برادر از اين کار سرباز می زند که با تبر . می کنند تا به نادينه تجاوز کند

سربازان نادينه را مجبور . مغزش را می شکافند و وی را به قتل می رسانند
فرزندش و دوستانش  4آن ها . به نوشيدن ادرار و خوردن مدفوعش می کنند

و بعد . جسد بی جان شان را مانند آشغال به دور می افکنند را نيز می کشند و
يکی بعد از ديگری به نادينه تجاوز کرده و اندام جنسی اش را پاره پاره می 

زن است که زنده مانده و در بيمارستان  50نادينه تنها زن از ميان . کنند
  .پانزی به سر می برد

و تعريف می کند که در ا. داستان آلفونزينه، داستان دردناک ديگری ست
سرباز او را تعقيب کرده و قصد تجاوز به . جنگل به يک سرباز برمی خورد

اما مگر يک دختر . آلفونزينه با تمام قدرتش از خود دفاع می کند. او را دارد
در نهايت سرباز با . الغر و ضعيف تا چه حد در مقابل يک سرباز مقاوم است

و آنقدر شليک می کند تا ديگر گلوله ای اسلحه اش در داخل اندام جنسی ا
تمام اعضای داخلی او . آلفونزينه بی هوش بر زمين می ماند. باقی نمی ماند

و می بايست بسياری از اعضايش بازسازی شده . تکه پاره و نابود شده بود
  .و با پيوند های مختلف کارکرد خود را پيدا کنند

او خود را تماما به آينده متمرکز  .در چهره آلفونزينه اثری از انتقام نيست
او می . اگر به گذشته فکر کند، مسلما عقلش را از دست می دهد. کرده است

خواهد دوره پرستاری را بگذراند و آرزو دارد در همين بيمارستان به کار 
او زندگی خود را مديون تالش های دکتر موک وگه و توجه و . مشغول شود

  .اندمهربانی های پرستاران می د
بوی تند ادرار فضای . بخش زنان بيمارستان پانزی غرق در ادرار است

هرجا پا گذاشته می شود، خيسی ادرار به چشم . بيمارستان را انباشته است
. زنان در اين بيمارستان کنترل ادرار ندارند و هميشه خيس هستند. می خورد

ها تمام تالش  آن. لباس های شان خيس از ادرار، پاهای شان خيس از ادرار
آن قدر پاهای . خود را می کنند که از ريزش ادرار جلوگيری به عمل آورند

. خود را به هم می فشارند و می سايند، که اغلب ران های شان زخمی است
دختربچه ها را می بينيم . آن ها خود شرمنده از اين اتفاق چاره ديگری ندارند

جالتی و گوشه گير در بيمارستان که با لباس هايی پر از لکه های ادرار، خ
  .آن ها نيز قربانيان تجاوز جنسی هستند. پانزی زندگی می کنند

اما به زحمت آنها را می . فرزند دارد 5دکتر موک وگه متأهل است و خود 
زيرا شبانه روز خود را در بيمارستان و در اتاق های عمل و معالجه . بيند

را انسانی خستگی ناپذير است اما می با اين که ظاه. بيماران سپری می کند
توان اثرات ناشی از خستگی و رنجِ  روبرو شدن دائمی با تجاوز و ظلم و 

زمانی که او کودکی . ستمی را که بر زنان می رود، در چهره او مشاهده کرد
بيش نبود، مادرش از بيماری آسم رنج می برد و او می بايست داروهای مادر 

پدرش که يک . کرده و همواره از مادرش پرستاری کندرا از داروخانه تهيه 
روحانی بود، نه تنها از مادر مواظبت به عمل می آورد، بلکه مرتب با پسرش 
به ديدار مريض های ديگر رفته و با خواندن دعا سعی در آرامش دادن به آن 

يک بار پسر از پدر می پرسد که چرا برای بهبود، دارويی به . ها می نمود
پدر می گويد، من پزشک نيستم و اجازه چنين کاری را . يماران نمی دهداين ب
پسر از همان لحظه تصميم می گيرد که پزشک شود و متوجه می شود . ندارم

  . که دعا به تنهايی کاری از پيش نمی برد
اما در ادامه کار خود . دکتر دنيس موک وگه ابتدا پزشک عمومی می شود

که خون آلود و نيمه جان به کلينيک حمل می  باخيل زنانی روبرو می شود
تمام اين ها باعث شد که وی خود را در رشته زنان و زايمان متخصص . شدند

بعد از بازگشايی بخش زنان . کرده و در بيمارستان پانزی آغاز به کار می کند
در بيمارستان، راه زنان به شدت آسيب ديده به بيمارستان باز می شود و 

. تعداد بيشتری از اين زنان به بيمارستان مراجعه می کنندروز به روز 
چه کسانی به اين زنان . همواره سئوالی برای دکتر موک وگه مطرح است

تجاوز می کنند؟ به عبارت ديگر، چه کسانی جزو متجاوزين شمرده نمی 
  شوند؟

بخشی از متجاوزين، سربازان ارتش هوتو بوده که بعد از کشتار وسيعی که 
بخشی ديگر . آندا به راه انداختند، از آن جا فرار کرده و به کنگو آمدنددر رو

بخشی گروه های مسلح بوده و حتی بخشی از . سربازان ارتش کنگو هستند
تجاوز . همه اين ها به زنان تجاوز می کنند. هستند  UNآن ها سربازان صلح

رای هر مردی در اونيفورم ب. محسوب می شود" ورزش ملی"به زنان يک 
  .زنان يک دشمن به حساب می آيد

يونيسف، اکو و يک سازمان اومانيستی از سوئد، تنها ارگان هايی هستند که 
با وجودی که بيمارستان . اساسا بيمارستان پانزی را بر سرپا نگاه داشته اند

بسيار بيشتر از اين کمک ها به حمايت مالی  نياز دارد، اما مهم تر از آن 
نسبت به تجاوز و خشونت است که می تواند مقابله مؤثر  واکنش های سياسی

حداقل می توان حمايت مؤثر نسبت به زنان را بعد از مرخص . با اين امر بکند
اين زنان در بيمارستان به زحمت معالجه . شدن از بيمارستان به عمل آورد

شده و گاها چندين عمل جراحی روی آنان صورت می گيرد و به خانه 
ی شوند، اما هيچ تضمينی وجود ندارد که چنين باليی مجددا بر سر فرستاده م
بارها پيش آمده که زن معالجه شده مجددا با وضعيتی فجيع تر به . آنان نيايد

اين زنان به کمک هايی بسيار بيشتر از حمايت . بيمارستان بازگشته است
  .مالی نياز دارند

. ه روزانه ويژه خود را دارندزنان وفرزندان شان در بيمارستان پانزی برنام 
صبح ها همه با هم در سالن گرد می آيند و با دعای صبح گاهی شروع می 

آواز می خوانند، در گروه کر شرکت می کنند و روز را با نگاهی به . کنند
آن ها به رنجی که کشيده . آن ها به گذشته فکر نمی کنند. آينده آغاز می کنند

آن ها می خواهند انسان های خوش بختی باشند و . اند و انتقام فکر نمی کنند
آن ها دست . عصرها ورزش بدن سازی می کنند. زندگی نوينی را آغاز کنند

ها را با قدرت تمام باز و بسته می کنند، پاها را باال و پايين می برند وبدن 
آن ها پا بر زمين می کوبند، بامشت های . خود را با شدت  تکان می دهند

. فرياد درد، اندوه، خشم و زنده بودن. س می زنند و فرياد می کشندشان بوک
آن ها کم کم به موجوداتی خندان و سرحال تبديل شده و فضای سالن را با 

قدرت از چشم ها و صورت شان شراره می . رقص و پای کوبی پر می کنند
کشد و ميل به زندگانی چيزی ست که در اين زنان از بين نرفتنی و نابود 

  .نشدنی باقی مانده است
دکتر موک وگه می گويد، وقتی اين شادی و اين زندگانی را حس می کنم، آن 

  . گاه می دانم که چه انگيزه ای مرا هر روز به اين بيمارستان می کشاند


