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 Political  سياسی

  
  شباھنگ راد

 ٢٠١۶ جنوری ١۶

  ُ کلن،ۀواقع
 از دولت ھای اروپائی» مينا احدی« نگاه و تقاضای 

  

. اعتياد، دزدی، فحشاء و غيره وجود دارد ھمچون جنگ، ئیدو نگاه و استنباط سياسی، پيرامون رخدادھا و رويدادھا

ن آرمان مردمی و کمونيستی مربوط می اُيک نگاه متعلق به حاکمان و قدرت مداران کنونی ست، نگاھی ديگر، به مدافع

ِھمراه دم و دستگاه ھای جمعی و ديگر زوائدش، در پی ه ًبی ترديد اين دو نگاه، کامال در تقابل ھم اند، و يکی ب. شود
ِبر اساس . ِجائی درستی ھا، و ديگری حقيقت جو، ريشه ياب و مستقل از ايدئولوژی و افکار سرمايه داری سته جاب

ِدليل وجود دو نگاه متضاد درون جامعه است، که می توان و می بايه چنين نگرش و ب ِ  ھمچون کلن را ئی، رويدادھادِ

بجا و بدرست، حامل عکس العمل ھا و موضع گيری ھا نوبۀ خود، ه مورد بررسی و بازنگری قرار داد؛ رويدادی که ب

  .ِاز جانب جريانات متفاوت سياسی و آزادی خواھان گرديده است

قبل از ھر چيز، الزم به تذکر است که واقعۀ کلن، تنفر برانگيز و رد شده است و بدون کمترين ترديدی، سر آن به افکار 

خانمانسوز يان نظام ھای امپرياليستی و رانده شدگان از جنگ ھای کثيف و منفعت جو وصل می باشد و ربطی، به قربان

به ھمين دليل . جو نمود و را بايد در افکار پوسيده و عليل شان جست ، علل آن»مرکل«، خالف جانيانی ھمچون ندارد

ام ھای صحيح نيست تا در ھم سوئی با حاکمان و قدرت مداران، جای بانيان چنين واقعه ای را، با قربانيان نظ

ِطبعا قصد و مقصود فعلی، نگاه به افکار و بررسی اعمال سرمايه داران و دولت ھا. جا نموده امپرياليستی، جاب ِ  ئیً

 به اثبات رسانده اند که - و آنھم در عمل -چرا که تاکنون اين دولت ھا و حاميان شان . نيست» مرکل«ھمچون دولت 

 و ھمواره و ھمواره، در تالش اند، تا از نيرو و از - و نيستند -بوده تحت ھيچ شرايطی، جانب مردم و پناھندگان ن

ِانرژی ھزاران انسان دردمند، در جھت انباشت ھر چه بيشتر سرمايه و ھمچنين در پس زدن جناح ھای رقيب استفاده و 
ين اوصاف ھدف نه با ا. است» مرکل« ھمچون دولت ئی خاصيت حاکمان و دولت ھاۀاين ھا از زمر. سوءاستفاده نمايند

ِبرشماری مجدد بيالن کارکردھای ضد انسانی قدرت مداران بزرگ جھانی در حق ميليون ھا انسان صدمه و زجر ديده،  ِ
لمان، از واقعۀ کلن ای ھمچون دولت ائي اروپئیاز دولت ھا» مينا احدی«بل نگاھی کوتاه به موضعگيری ھا و تقاضای 

  .می باشد

 ۀدر مورد فاجع«، در نوشته ای کوتاه تحت عنوان "حزب کمونيست کارگری ايران"زی از اعضای مرک» مينا احدی«

، و "خبران"ِ، می گويد که با شنيدن خبر و رخداد کلن، به ميدان می آيد، تا در ميان سکوت با »شب سال نو در کلن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 جامعۀ انسانی را، نسبت به بی حرمتی ھای ه، توج"ايجاد فضای وحشت برای زنان"منظور جلوگيری از ه بھمچنين 

در " و ھمچنين و سر آخر، از جانيان و مسببين اصلی چنين واقعه ای تقاضا دارد که  زنان جلب نمايدروا شده در حق 

  !! ی نمايندخوددار" امتياز دادن به جنبش و سازمانھای اسالمی در قلب اروپا

بايد . بايد روشن شود که ھر مسلمانی در خيابان لباس زير زنان را از تنشان بيرون نمی آورد: "ته می خوانيمشدر اين نو

در رسانه ھا گفتم که اين ربط مستقيم به اسالم و جايگاه زنان در اسالم ..... "... د اين جنايات را ديده ايمئيبرويد و بگو

  "!لمان بايد به امتياز دادن به جنبش و سازمانھای اسالمی در قلب اروپا پايان دھدا دارد و گفتم که دولت

ِدنباله، قضاوت عجوالنه اش ه و ب» مينا احدی«ًحقيقتا و فارغ از ھر گونه پيشداوری ھا، نگاه و نظرات غير کمونيستی 
ليست ھای سرمايه ننوشت؟ پيداست که از را به پای نظرات و افکار ژورنا را چگونه می توان راست و ريز نمود و آنان

ِيک طرف، مسلمان مدنظر   را به آن چسباند و ئی، فاقد چنين پرنسيب ھاست و نمی توان، چنين وصله ھا»مينا احدی«ِ

ً ، مستقيما به اسالم و جايگاه -  يعنی دريدن لباس زير زنان در شب کلن -را از طرف ديگر ، انجام اين دست رخدادھا 

  !!. الم وصل می کندزنان در اس

جنبش و "و " مسلمان"مراتب بزرگ تر از سر ه  بئیِکه سر سازمان دھندگان اصلی کلن، به جا ھر حال و جدا از اينه ب

ال اين است که مگر دنيای انسانيت، تاکنون، شاھد دريدن و سنگسار زنان از ؤوصل بوده است؛ س" سازمانھای اسالمی

شنيده و يا نخوانده است که چگونه ن» مينا احدی«؟ مگر -خواھد بود  و ن-ه است نبود" مسلمين"و " مسلمان"جانب 

را گرفته اند؟  را لت و پار و جان شان را دريده و بدن ھای شان ، لباس زنان و دختران شان"ناموس پرستان مسلمان"

ه و در ابعاد و اشکالی وسيع و ًھمچنين و مگر، به دليل جايگاه زنان در اسالم است که علنا، بدن زن مورد سوءاستفاد

گسترده تر، مورد تعرض سودجويان و قداره بندان قرار می گيرد؟ مگر اخبار تعدی و تجاوز به زنان و دختران و غيره 

، نرسيده است که اين چنين دو آتشه، پرچم »مينا احدی«اروپائی و آنھم در قلب اروپا، به گوش " متمدن"در جوامع 

منظور جلوگيری و ه وق زنان را در دست گرفته است و از دولت ھای اروپائی تقاضا می کند تا ب و دفاع از حقهمبارز

اتخاذ " جنبش و سازمانھای اسالمی "هتکرار واقعه ای ھمچون کلن، تدابير و سياست ھای سخت گيرانه تری علي

است که ما شاھد " ن زنان در اسالمجايگا" به دليل کج فھمی مسلمان از -  فقط و فقط - که مگر  ًمضافا اين!! نمايند؟

  ...   از جمله واقعۀ شب سال نو کلن می باشيم؟ و ئیرخدادھا

الت و ھمچنين رفع و رجوع نمودن چنين تناقضات آشکار و در ھم ريخته ای را، به عھدۀ ؤاًطبعا پاسخ اين دست س

ھم خود، روشن سازند که بروز و وقوع ، و به سخواھيم گذاشت و بايد" حزب کمونيست کارگری ايران"و » مينا احدی«

 دست ساز اجتماعی و آنھم در کشورھای اروپائی، ريشه در حاکميت و مناسبات استثمارگرايانۀ يبت و مصيهھزاران بل

. ِاشکال متفاوت حکومتی سرتاسر دنيا مشاھده می کنيمطبقۀ سرمايه داری دارد، که ما اين روزھا تجلی آنھا را در 

ًواقعيت اين است که تجاوز به زنان، توھين و يورش به ابتدائی ترين نيازھای اوليۀ زندگی شان، صرفا و صرفا به اسالم  ً

ق و به جايگاه زنان در جامعۀ اسالمی بر نمی گردد، بل اين منفعت و مناسبات گنديدۀ طبقۀ حاکمه است که خال

ِ مورد از نوع واقعۀ کلن را، می توان رديف نمود و نشان - ً و يقينا ھزاران - صدھا .  ھمچون کلن می باشدئیرويدادھا ِ
منظور مرعوب نمودن انسان ھای ناآگاه، از شگردھای ه  اقتصادی، و ب-منظور مقاصد معين سياسی ه داد، که سرمايه ب

ُه ھا و از روابط و مناسبات اجتماعی دور و ھمچنين مورد سوءاستفاده ُمتفاوت سود می جويد و ، زنان را به کنج خان

ُ سياسی و اقتصادی قرار می دھد؛ می توان نشان داد که چگونه به يمن ارتباطات جمعی، افکار عمومی را -ھای جنسی 

  .  ھم نوعان شان می شوراند و فضای جامعۀ متفاوت را، آغشته به خون و خونريزی و تنفر می کندهعلي
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ُرقام دروغ کنار ھم رديف می کندسرمايه آمار و ا ، نقشه ھای حساب و مھندسی شده به مرحلۀ عمل در می آورد و ِ

ُخورد جھان می دھد، تا جای ظالم، مظلوم و قربانی جابه اخبار غير واقعی و دست چين شده را ب بر ھمين . جا شوده ُ

ِ در کسب و فھم حقايق در پس -  و بنيادی -ِائه داده شده، کمک اساسی اساس استناد و باور به اطالعات و آمار و ارقام ار
خرج داد و مھمتر از ھمۀ ه منظور تشريح، تفسير و انعکاس حقايق، عجله به به بيانی ديگر نيازی نيست ب. پرده نمی کند

انب رسانه ھای امپرياليستی به  و اخبار منتشره از جه و با اتکاء به تبليغات سراسر تحريف شد اينھا، با نگاه خوش بينانه

، سخنگو و مروج »مرکل«به تجربه دريافته شده است که دولت مداران کنونی و از جمله دولت . حقيقت دست يافت

حقايق نيستند و بارھا و بارھا، ثابت نموده اند که در طرح ريزی تحرکات ضد انسانی و در پخش خبری ھمچون کلن، 

دريدن » مينا احدی«قول ه ب.  اقتصادی معينی پيروی می نمايند-ند و از مقاصد سياسی جھت دار و ھدفمند حرکت می کن

، ريشه در افکار و ايدئولوژيی - به باور من وقوع و مشاھدۀ عينی آن -ُلباس زير زنان، کار ھر مسلمانی نيست، ولی 

ويژه در منطقۀ ه ھا، در جھان و بھمراه دولت ھای خشن و وابستۀشان، اين روزه دارد که دولت مردان بزرگ جھانی ب

  .خاورميانه به ميليون ھا تودۀ در بند تحميل نموده اند

زور چادر می اندازد و روزی ديگر، ه ش، روزی بر سر زنان، بر سرمايه داری ست و بنابه منفغت اين کار، و افکا

بر زنان محترم می شمارد و ادعای ِحجاب را از سر آنان بر می دارد؛ روزی به اصطالح نظام مدافع زن، حق رأی را 

برابری شغل و درآمد يکسان را دارد، و روزی ديگر و در ھمانحال، به تحقير، به توھين و به سوءاستفاده از بدن ھای 

 و آنھم از زمان پيدايش جامعۀ - چه زن و چه مرد -ِ اشکال متفاوت بھره برداری انسان ۀاين ھا از زمر. آنان می پردازد

ريشه و اھداف واقعۀ کلن را خارج از » مينا احدی«مانند ه در ھر صورت نمی توان و صحيح نيست تا ب. طبقاتی ست

را در قلم فرسائی، در يکه تازی ھا و يا در  جو نمود و دليل آن و سياست ھا و منفعت نظام ھای امپرياليستی جست

ُھمچنين، خالف افکار انحرافی . نسبت داد" روپالمان به جنبشھا و سازمانھای اسالمی در قلب ااامتياز دادن دولت "

ی ئمی توان با صراحت تمام اعالم نمود که علل اين نوع مصائب و تعرضات به انسانيت و حقوق پايه » مينا احدی«

طور يقين، تقاضا و درخواست ه لمان بر می گردد و بای ھمچون دولت ماھيت دولت ھای امپرياليستيزنان و مردم، به 

برای نابودی زائده ھای شان، انحرافی، گمرا کننده و در حقيقت توھم نسبت به دولت ھای » مرکل«نی ھمچون از حاکما

  .  مذھبی ست- ھمچون کلن و تنش ھای قومی ئیامپرياليستی و آنھم به عنوان بانيان و راه اندازان رخدادھا

 ھای فوق و مھمتر از ھمۀ اينھا، خارج از  خارج از بستر و چھارچوبهدخالصه، واقعۀ کلن را نمی توان و نمی باي

" ناجی"عيان شده است که . لمان و اروپا توضيح دادالمان در برابر معضل پناھندگی در جامعۀ اسياست ھای تازۀ دولت 

 و در اثر تضادھا -  اين روزھا، به قھرمان ضد پناھندگی تبديل شده است و چھار نعل -» مرکل «- پناھندگان ديروزی، 

به ھمين . ِرات و اتخاذ سياست ھای سخت گيرانه تر، پيرامون قوانين پناھندگی ستييدنبال تغه ، ب-ھای درونی و فشار

ًدنبال اجرای طرح ھای متفاوت و متعاقبا، ايجاد و رواج بيشتر بدبينی ھا ميان مردم خودی، نسبت ه منظور رياکارانه ب

مگر می توان باوری به غير از اين داشت، که اين دولت ھا و . ستبه قربانيان نظام ھای ظالم و جنگ ھای امپرياليستی 

ويژه در منطقۀ ه ّلمان، مولد و بانی چنين وقايع و رويدادھای دردناک در درون جامعۀ خودی و بااز جمله دولت 

  .خاورميانه اند

ه و امثالھم، ب" ضد اسالمی"ِلمان به سياست ا، تالش برای برگرداندن سياست دولت »مينا احدی«ُ با اين اوصاف خالف 

لبۀ تيز نگاه و حمله، بايد به سمت . ه راندن موضوع اصلی نيستيش جز، گمراھی افکار عمومی و به حانابجا و چيزی

لمان دوخته شود و از دولت ھای ای ھمچون دولت ر کنونی و دولت ھای امپرياليستيسازماندگان اصلی اوضاع دھشت با

 جامعه، عاجزانه تقاضای رفع آنھا را ننمود؛ تحرک ضد انسانی و حساب شده  مشکل ويبتجانی و مسبب ھزاران مص
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اسناد و مدارک نشان می : " بيلد اعالم نموده استۀلمان در مصاحبه با روزناماوزير دادگستری » ھيکو ماس«ای که 

دامه ھم، انگشت اتھام را به سمت ُو ربطی به پناھندگان نداشته، در ا" دھد که اين ناآرامی از پيش برنامه ريزی شده بود

لمان برای ناآرامی ھا برنامه ريزی کرده و طرحی برای آزار ده ھا زن وضع ا که از خارج ئیگروه ھای تندرو"

  .نشانه می گيرد" کردند

  ٢٠١۶جنوری ١۵ 

  ١٣٩۴ ]جدی[ دی٢۵

 

 
 


