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 Political  سياسی

  
  ھوادار پورتال: فرستنده

  ٢٠١۶ جنوری ٢١
 
  

  
  "جرج بوش"و " تونی بلر"زندگی در ھمسايگی 

برای کمک با من تماس بگيرد از آن خواند و مايل است  اگر وکيل، مشاوره حقوقی، سازمان زنانی اين نوشته را می

  .کنم استقبال می

که فردی بسيار مستقل، مبارز و سخت کوش ھستم ھرگز در زندگی ام  مشکالت شخصی ام را مطرح برای ئياز آنجا

خصوص افرادی مثل اين ه کنيم ب عنوان پناھنده در خارج زندگی میه  ما که بۀالبته ھم. در خواست کمک نکرده بودم

وستان دلسوزش در جاھای ديگرھستند يا بستگانی در آنجا نداشته باشند مجبور به کمک گرفتن در برخی موارد قلم که د

. گذارم از چند جنبه برايم حائز اھميت است  محترم در ميان میۀنوشتن مشکلی که امروز با شما خوانند. شوند می

جنبه ھای ديگر . در اروپا است"  فرھنگ ضدخارجیفرھنگ قلدری و"مھمترين آن آشنا شدن و يا بيشتر آشنا شدن با 

  .الی نوشته می يابيده را خودتان در الب

چون من نه .  رفتاریۀشود نه بررسی جامعه شناسانه است و نه روانشناسان ھمينطور سطوری که در زير مالحظه می

البته جامعه شناسان دلسوزی . ت خطير بر دوش جامعه شناسان اسۀاين وظيف. جامعه شناس ھستم و نه روانکاو رفتاری

  و مناسبات توليد در جوامع استوار می که علمشان را بر اساس حقايق جاری، خشونت ھای حاکم بر فرھنگ جامعه

برند نه ضد بشر و در جھت سود بورژوازی  کار میه  خود را در راه بھبود زندگی بشريت بتکنند و نتايج مطالعا

  .ُکارگر کش

 کرد تجربيات ئیثير فرھنگ قلدری امپرياليستھا در جوامع اروپاأ سريع و مختصر تۀرا وادار به مقايساما آنچه اين قلم 

ياد دورغ ھا، شعبده ه را بن شخصی شش ساله ام در جوار ھمسايگانی ست که قلدری ھای آنھا در مورد من ھر روز م

البته مسير . می اندازد" جرج بوش"و " تونی بلر"بازی ھا، پشت ھم اندازی ھا، داستان پردازی ھای دو جنايتکار تاريخ 

  . توانند به بررسی ھای جامعه شناسانه کمک ھای شايانی نمايند زندگی و تجربيات عينی می

 و انگليس و شرکاء به عراق کمتر کسی است که نداند امريکا امپرياليسم ۀکنم پس از گذشت دوازده سال از حمل فکر می

 سياسی و اقتصادی بود تا کودکان زنان و مردان بی دفاع عراقی را – فقط قلدری نظامی اين حمله به راستی فقط و

اگر کسی .  پياده کنندگوبلزی دورغ ھای ۀ خود بر خاورميانه را بر پاۀُبکشند منابعشان را غارت کنند و نوع جديد سلط



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که عالقه  نافع زالوھا گره خورده يا اينھنوز به اين قضيه پی نبرده است شکی نيست که يا به نوعی منافع حقيرش به م

  .مند است که مغزش خواب بماند

کردند و  برخی در تظاھرات ھای عظيم ضدجنگ شرکت می. کند کرد و می بشريت به ھر دوی اين جنايات نگاه می

ست، بايد تا بماند آن عده که اگر بدانند شرم چي. کردند برخی ھا حتی از شرکت در اين امر بسيار ناچيز ھم دريغ می

ُآخر عمر شرمسار زندگی کنند چرا که ھم اسرائيل کودک کش را به رسميت شناختند و ھم از حمالت قلدرھای جھان به 

  .  حمايت ضمنی کردنداافغانستان و عراق و ليبي

 ص دوربين ھای تلويزيونی با ژشت خا را که پشتتونی بلر آن دورغگوی رذل، ۀورم قياف آخاطر میه بسيار خوب ب

کيد أ ست مدام تئیيمياک مشغول توليد انبوه سالح ھای صدام حسينکه  کرد و روی اين خودش دست راستش را جمع می

مجلس انگليس " حقوق بگيران"ی أکرد تا به اين وسيله بتواند ر کرد و رعب و وحشت را در دل نادانھا شعله ور می می

حتی چند روز مانده به ! بخشد" مشروعيت"ردم بی گناه بی دفاع  خود به عراق و کشتار مۀ حملهبو را جمع آوری کرده 

ساخت،   را برمال میتونی بلرحمله يکی از مراکز تحقيقاتی دانشگاه آکسفورد انگلستان مدارکی ارائه داد که دورغ ھای 

مردم را " لیمرکز حشر و نشر خرافات، دورغ و رما"س آن بی بی سی، اين أاما رسانه ھای امپرياليستی انگليس در ر

ھمانطور که امروز از داعش دست ! ترساند می" حمالت تروريستی صدام حسين"طور منظم و ھسيتريک وار از ه ب

  .ترساند ساز خودشان می

 شدند دادگاھی تونی بلرکه نيروھای مبارز در انگليس اين حمله را محکوم و خواستار رسيدگی به دورغھای  پس از آن

 خواسته شد که مدارک خود دال بر توليد انبوه سالح ھای تونی بلرصاص داده شده و از له اختأبه بررسی اين مس

فرھنگ قلدری حاکمان دنيا فرھنگ . کند  اين اسناد کوتاھی میۀ در عراق را ارائه دھد که او ھمچنان از ارائئیيمياک

خصوص در اين ه ن پشت آنھاست بدانند که قانون و دولت شا حاکم بر جامعه شده، ھمسايگان سفيد پوست من خوب می

کنند به ھمين دليل آنان شکنجه گرانی شده اند که ھر نوع شکنجه ای را بر من  می" داعش داعش"برھه از زمان که 

 ھمانطور که تمام شکنجه گران گوانتامو و زندانھای ايران و ، که بيماری روانی ھم دارندئیکنند و از آنجا اعمال می

  .داند می" عذر آنان را موجه" ھستند، قانون ھم تديسسراسر جھان افراد سا

را وادار ن اما از شش سال پيش که من به محل مسکونی ام نقل مکان کردم رفتارھای عجيب و غريب دو ھمسايه ام م

ه  کیبه طور مثال ھر بار. و نيز رفتار ھای آنھا را با اخبار منطبق کنم. کرد که بيشتر روی رفتارھايشان متمرکز شوم

را مورد آزار ن طور منظم در طول بيست و چھار ساعت مه کرد يکی از ھمسايه ھا ب اسرائيل به فلسطين حمله می

دھم جری تر شده و بر آزارھايش می  زيکی يا زبانی به آنھا نشان نمیکه من ھيچ واکنشی ف داد و از اين قرار می

   .افزود

ريختن بر پنحره ھايم تا کثافات حيوان و آزار  پنجره ھايم تا آنھا از خالی کردن آشغال ھای جارو برقی شان روی

 ۀروی پنجره  فرستادن گنگ روب،طور مدام ريختن و از ھمه مھتر برھم زدن ھر شب خوابمه آدميزاد را در حياطم ب

آزار ھمسايه شود در مورد  تمام راه ھای قانونی را که می. کنند آزار و اذيت می...  سنگ زدن بر پنجره ھايم، و،اتاقم

 سرمايه داری را ۀکه قوانين و مقررات جامع  به مدت چھار سال به پيش بردم، اما بر باورم بر اين،ھا در پيش گرفت

بر باورم افزوده شد که . کنند افزوده شد  میءنژادپرست ھا، و زالوھا و پادوھای سرمايه داری می نويسند و اجرا

ھستيم، امکان شغلی برای آنھا فراھم " خارجی"يگر ھستند مثل من و شما که  وجود دارند که از مليت ھای دئیپادوھا

 دعوا و حق را ۀجای کمک بر برقراری برابری شھروندی و به قول معروف بررسی عادالنه شده که در اين موقعيت ب
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خود سفيد پوست ھای نژادپرست ھم قادر به اين کنند که  به حق دار دادن، آنچنان خوش خدمتی به سيستم ضدخارجی می

   !نوع برخورد ھای رذيالنه نيستند

ليس وکنند، پ ليس خبر میو جديد مدام برای من پۀھمساي" یمسيح "ۀاين دو ھمسايه به مدت چند ماھی ست که با پشتوان

  قانع میًازنم ظاھر ا حرف میبا آنھ. کند کوبد و از خواب بيدارم می حتی ساعت يازده و نيم شب در خانه ام را می

  . کوبد ليس محکم تر میوگذرد که دوباره پ شوند اما مدتی نمی

  

   جديد، و بوی تعفن دين و خدا در خدمت سرمايهۀھمساي

ز ھمسايگان نبود بلکه بازگشت به مشکلم، وقتی پس از چھار سال نتيجه ای از شکاياتم نگرفتم و تازه تنھا شکايت ا

.  شکايت را نگرفتمۀرفت، دنبال نيز بود، سالمتم به خطر افتاده بود و انرژی ام بی حاصل می" اموراوليای "شکايت از 

 که حامی دادخواھان ئیکرد که گو  بسيار صميمی بود و طوری رفتار میء جديدی آمد که در ابتداۀکه ھمساي تا اين

 شھرداری مشغول ساختن کليسا ھستند که ۀودجعمل آمد که ايشان و شرکايش با به ھستند، اما چندی نگذشت که کاشف ب

با وجودی که ! در آنجا دعوت کنند"  مجانیۀچای و قھو"بسيار ھم اصرار داشتند که بنده را ھم به ! در شرف اتمام است

، و به او که مشخص "دين شما چيست" الش از من اين بودؤ شان اولين سۀدر ھمان ھفته ھای اول وقتی پسر ھفت سال

تا ماه ھا ھر بار که اين ھمسايه جديد را . چيست، گفتم من دين ندارم و خدا ھم ندارم" دين"داند  يلی خوب میبود که خ

طور ه کردند، يک روز به آنھا ب دعوت می" انیج مۀچای و قھو"گرفتند و به  را در آغوش مین ديدم به گرمی م می

بخور، "  مجانیۀھوقچای و "کنيد، گفتند بيا   اصرار میدانيد که من بی دين ھستم چرا جدی و صميمی گفتم شما که می

به آنھا گفتم من شما را نه . خورم، چون برای سلول ھای مغزم ارزش قائلم گيرم نه می گفتم من ھيچ چيز مجانی نه می

. م انسانھای غير جنايتکار شما را ھم دوست دارۀکنم و مثل ھم عنوان يک انسان نگاه میه  ب،یحعنوان يک مسيه ب

خواند  می" دعا"رود و  حال ھمسايه ام به کليسا می! ديگر شدۀ قای کشيش نيز ھمدست دو ھمسايآچندی نگذشت که اين 

   .کند ليس خبر میوو روز بعد برای من پ

 جديد سه فرزند ھشت و پنج و سه دارد که روزھای يکشنبه صبج زود ھشت و نيم اين بچه را در سرمای ۀھمساي

به من کمکی نکرد " مدعی دوست داشتن آدمھا"که نه تنھا اين  ئیبرد، از آنجا پای پياده به کليسا میکشد و  زمستان می

 من است اما ۀ در خان، منئی باالۀليس  محله به سه سوت ھمسايوبلکه از امکاناتی که برايش فراھم آمده استفاده کرد و پ

   !دھند نم را جواب نمیولفي تازنم حت ليس محله زنگ میووقتی که بنا به توصيه ھای حقوقی من به پ

 بچه ھايش را از صبج زود تا ھشت شب به کليسا برده بود به خانه برگشت دست بر قضا ی مسيحۀروزی که اين ھمساي

ھشت صبج که اين بچه ھا بايد در جای  ن سوز سرماي ادراو را ديدم به او که بسيار آدم فضولی ھم ھست گفتم فالنی  

بردی، بچه ھايش ھم سرا پا   بعد درس و مدرسه کجا میۀ با ھم بازی کنند و انرژی بگيرند برای ھفتگرمشان باشند و

دادم و در خانه ام به  کردم و به آنھا شکالت می را ھم خيلی دوست داشتند چون با آنھا بازی مین گوش بودند و م

ودش به دادش رسيد که ھشت صبح نبود ھشت ھمسايه اول خود را به خنگی زد و زن مرتجع تر از خ رويشان باز بود،

شه رقصيد بعد ھم دوازده ساعت روز  رقصند، گفتم خب تو خونه که بھتر می رفتند کليسا اونجا می و نيم بود، می

کرد    کليسا را تلفظ میۀگذارند؟ زن که با حرص غليظی واژ  در کليسا می،تعطيل رو که بايد زندگی کودکانه داشته 

گذره مگه نه؟ و بعد که متوجه شد بچه ھايش از حرف من خوششان  ايش گفت اونجا بھشون خوش میاب به بچه ھطخ

 آنھا را به داخل منزل فرستادند، به زن گفتم يک کتاب ھست به اسم ًآمده و منتظرند تا بيشتر از حق شان دفاع کنم فورا
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"Oranges are not the only fruit"   ھا ب را بخوانيد تا ببينيد کاری که شما با اين بچه، بد نيست شما دو تا اين کتا 

   .از فردای آن روز آزارھا بيشتر شد. تواند داشته باشد کنيد چه عاقبتی می می

 مجلس ھستند و ۀ جديد زن و شوھری ھستند که زن سفيد پوست است و مرد سياھپوست که تمام دوستانشان نمايندۀھمساي

  کشور آمده و زنی سفيد پوست گرفته مانند برخی متوھم فکر میينش نيست که به ايب  خود او ھم  که چند سالیًاحتماال

البته برای . ی جمع کردن برای نماينده شدن استرأ برابری نژادی يا حقوقی در اروپا وجود دارد مشغول ًکند واقعا

  !ئیرسيدن به اين برابری بايد مبارزه کرد اما نه پادو

توانيد حدس بزنيد که  دھند و می من به کليسا کشاندند بعضی از عصرھا غذای مجانی ھم میجز ه آنھا تمام محله را، ب

مغزھا را به خواب برند تا . نندک به اين وسيله درست مثل مساجد چه اھدافی را در خدمت به سرمايه داری دنبال می

   !بتازند" عمو سام ھا"

ستم آنانی که درک و شعور درست از شرايط دارند وضعيت مطمئن ھ. گذرد را نوشتم فشرده ای از آن چه بر من می

گذرد که نه  به يک سازمان زنان ايرانی در محل اقامتم مراجعه کردم بيش از يک ماه می. فھمند خوبی میه را بن م

يازده طور مثال برايم قرار گذاشتدکه فالن روز ساعت ه ب. کنيمی گويند که ما برای تو کاری نم کاری کرده اند و نه می

و نيم بروم و يکی از کارکنان را ببينم ساعت يازده و بيست وسه دقيقه برايم از طريق موبايل پيام دادند که قرار کنسل 

خصوصی گذاشتم که با من تماس بگيرد اگر شما تماس ه پيام برای فرد ب. گيرند مجدد میتماس شده و برای قرار بعدی 

که شما به ھر سازمان دولتی ھمين جامعه مراجعه کنيد يا پيام بگذاريد ظرف  در حالی. گرفتيد آنھا ھم تماس گرفتند

   .گيرند بيست و چھار ساعت با شما تماس می

 بدينوسيله ، من زندان من شده و ھمسايه ھايم شکنجه گرۀ و خان  نبردئیکه شکايات من ره به چا ئیھرو از آنجاه ب

ست که مايل است به من در پيش برد شکايتم و دادخواھی ام ان زنانی  مشاورحقوقی يا سازما،کنم اگر وکيلی اعالم می

  . اگر کسی خانه ای دارد که به من اجاره دھد نيز کمک بسيار بزرگی است. کنم کمک کند با کمال ميل از آن استقبال می

   دوھزار و شانزدهجنوریبيستم 

  امضا محفوظ
  

 

 
 


