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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  لمبه

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٩

  !ھای امپراتوری را به زباله دانی بسپاری» چيزک«وقتش رسيده که 

  !قھرمانان راه آزادی، جايزۀ خود را از خلق خويش می گيرند

  

افغانستان آزاد ـ «در پورتال »  ننگ و مداخله گریۀخاروف، جايزا سۀجايز«نام ه شيری ب. م. از  اه ایامشب، نوشت

  . خوب و سنگين بودۀطور کلی نوشته  خواندم که ب١» آزاد افغانستان

ماللی جويا کانديد «نوشته ای خوانده بودم، زير عنوان »  دفاع از ماللی جوياۀسايت کميت«مدتھا قبل از اين در 

طور ه که ب» ٢ صلح نوبل نيز  شده بودۀايزه حقوق بشر پارلمان اروپا  ـ جويا قبالً در بين ھزار زن کانديد جايزج

  . بد و ننگين بوده ایمطلق نوشت

 متذکره، خواستم ۀ دو نوشتۀفقط با مقايس. در اين سطور نمی خواھم با جزئيات بيشتر وارد بحث جايزه و مدال شوم

 ۀاز او مطرح خواھم کرد، چون فکر می کنم که اين بھترين فرصت برای ارائ»  دفاعۀکميت«را از ماللی جويا و 

  .اين خواست است

  :» ننگ و مداخله گریۀخاروف، جايزا سۀجايز « ۀ از نوشتئیاول، قسمت ھا

بمب  ساخت در کنندگان شرکت دانشمندان از کیي ناراضی، کدانيفز کي ساخاروف، آندره«ـ 

 بود که ١٩٧٥ صلح نوبل سال ۀشوروی و دارنده مدال ھای لنين، ستالين و جايز داتحا ھيدروژنی

وی از طريق . لقب دادند» پدر بمب اتمی ھيدروژنی شوروی«محافل امپرياليستی عمداً به او  

ھمسر دومش، يلنابونر با محافل سری صھيونيستی رابطه برقرار کرد و از حمايت سازمان 

تحت سرپرستی جورج سورس »  بازۀجامع« محافل صھيونيستی مثل و»  آزادیۀخان«امريکائی 

  ».برخوردار گرديد

 اروپا در واقعيت خود، مدال ننگ و مداخله در امور داخلی ديگر ۀاين اقدام جنجالی اتحادي«ـ 

عالوه .  تاريخ سراسر جنايت و تجاوزکاری امپرياليسم خودنمائی می کندۀکشورھاست که در سين

 بخشی از آن، ۀ  امپرياليستی اروپا به مثابۀه به اين که امپرياليسم جھانی و اتحاديبر اين، با توج

عامل و مسبب تمام مصايب و مشکالت و شوربختی ھای جوامع بشری ھستند و مسؤول 

 جنگ ھا و خونريزی ھا می ۀگرسنگی يک ميليارد و دويست ميليون نفر از مردم جھان و ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

رياليستی نه به لحاظ معيارھای حقوقی، نه به لحاظ موازين اخالقی باشند، دولت ھا و مقامات امپ

توسل و تمسک آنھا به اين . و انسانی، حق ندارند از دموکراسی و حقوق بشر حتا حرف بزنند

  ». جنبه ھای توطئه گرانه و اغواگرانه داردمقوله ھا، اساساً 

ت خود را در راه خيانت به ميھن و اين جايزه، به نام کسی تأسيس شده است که تمام فعالي... «ـ 

 فقر و گرسنگی و بيکاری، در راه نابودی استقالل سياسی و اقتصادی کشور ۀمردم، در راه اشاع

خويش و کشورھای ديگر متمرکز نمود  و به کسانی نيز اعطاء می شود که ھمين راه را می 

يم و غير مستقيم صھيونيسم و به سخن ديگر، اين جايزه، شايسته مأموران و عوامل مستق. پيمايند

ديگر امپرياليسم جھانی است نه مبارزان آزاديخواه، انساندوست و ميھن پرست ايران و 

 خود را با ۀ بيقمدار ندارند و مدال و جايزۀمبارزان ايرانی نيازی به چنين جايز. کشورھای جھان

زير ظلم و جور و افتخار و سرافرازی از خلق خويش، از خلقی که به خاطر رھائی آن از 

استبداد رژيم ھای سلطنتی و اليت فقيھی مبارزه کرده و می کنند، خواھند گرفت نه از عوامل و 

  ).تکيه از من است(» .نھادھای امپرياليستی

 فيس بوک اين حزب، نيز در ۀ حزب کار ايران توفان را در صفحۀبد نخواھد بود، پاره ای از نوشت

  :٣اينمورد ذکر کنم

ک گفت و نقض حقوق بشر يزه ساخاروف تبريافت جاينتون به ستوده و پناھی برای دريخانم کل«

ساخاروف فيزيک دان ضد کمونيست و متحد امپرياليستھای غرب بود و .درايران را محکوم کرد

 و ئیمريکااحال ببينيد چه شده که امپرياليستھای . بر ھمين اساس به وی جايزه اعطا گرديد

کنند و به دروغ از حقوق بشر سخن  مسخره ای را به خانم ستوده اعطا می ۀ چنين جايزئیاروپا

  » ...می گويند

  :» ماللی جويا کانديد جايزه حقوق بشر پارلمان اروپا «ۀ پوپنک زدۀو حال چند سطری از نوشت

 را ٢٠٠٧ حقوق بشر ۀمبر پارلمان اروپا کانديد ھای جايزه معتبر ساالن سپت١١به تاريخ «ـ 

 . د که ماللی جويا نيز در بين پنج کانديد اين جايزه قرار گرفته استاعالن نمو

 بدينسو ساالنه ١٩٨٨شود از سال  ناميده می"  آزادی بيان سخاروفۀجايز"نام ه اين جايزه که ب

گردد که خدمات ارزشمندی در   میء اھدائی پارلمان اروپا به شخصيت ھا و سازمانھاۀوسيله ب

ر و دموکراسی انجام داده و درين راه ريسک ھای بزرگی را پذيرفته خاطر حقوق بشه مبارزه ب

  ».اند

ی گيری گذاشته شده و از ميان شان أ در مجمع عمومی پارلمان اروپا به راين پنج کانديد بعداً «ـ 

ی مراسم خاصی به  اکتوبر اعالن خواھد شد و بعدا جايزه ط٢۵يکی به حيث برنده به تاريخ 

اين . روز بعد از روز جھانی حقوق بشر، به فرد برنده داده خواھد شد  يکمبر،تاريخ يازدھم دس

 .  يورو پول نقد نيز به ھمراه دارد۵٠٠٠٠جايزه 

 تن از اعضای پارلمان ۴٠که فردی به حيث کانديد اين جايزه انتخاب گردد بايد حداقل  برای اين

  » .صورت کتبی ارائه نمايند هوی را کانديد نموده و داليلی برای مستحق بودن کانديد شان ب

باشد و اولين باريست که يک زن   اروپا میۀ حقوق بشر اتحاديۀاين جايزه مھم ترين جايز« ـ 

  » .شود افغان نيز کانديد آن می
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... حامی و . فارانی و ع. ھای گردن مصباح، ياسر، عاصم، سيستانی، مکه رگ با اين مقايسه، در صورتی

ند، از ماللی جويا صميمانه تقاضا دارم تا ضمن ابراز نفرتش از کانديداتوری  پيشه نکنئینپندد و بزخو

ه ز و مدالھای نھادھای امپرياليستی را با حضور داشت توده ھای ستمديده و بيبرای اين جايزه، ساير جوا

تفاده خصوص قربانيان جنايِت امپرياليست ھا، به کثافت دانی انداخته، بر آن تف بريزد و از اين فرصت اس

  .نموده، ضمن انتقاد از خود، ريشه ھای اين انحطاط را نيز به بررسی بگيرد

  .تا بعد

.شيری، موافقم. م. اۀ پورتال در پای نوشتۀقابل تذکر می دانم که با محتوای يادداشت ادار   
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