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  مخالفان. ٥

گروه کوچک مخالفان زيرزمينی که تالش می . ی ھا مواجه می شويم  ديگری از اقليت اماراتدر اينجا ما با نيم رخ

محمد . دشمن شماره يک ديکتاتوری دبی را مالقات کردم. مبارزه بطلبندکنند شيخ ھا رابه خاطرقوانين شيادانه به 

يند و با غربی ھا اينجا می آ"به عنوان مقدمه می گويد . المنصوری که ردای سفيد بر تن دارد و چھره ای جدی دارد

اما کل اين تجارت، کل اين بناھا متعلق به . ديدن قصرھا و ساختمان ھای مرتفع فکر می کنند که ما آزاد ھستيم

. خانواده سلطنتی فکر می کنند مالک کشور ھستند و مردم ھم بردگان آنھا ھستند. کيست؟ اينجا يک ديکتاتوری است

  ."ًاينجا اصال آزادی وجود ندارد

 که ئیحرفھا.  المنصوری تمام چيزھای ممنوعه را به من می گويدوران عربی اين قصر می رويم وداخل تنھا رست

در دبی و از يک خانواده ماھيگير به دنيا "محمد می گويد . گفتن آنھا در دبی منجر به زندانی شدن افراد می گردد

المنصوری با ."  نرو، خودت فکر کنھيچگاه دنبال گله. آمده ام، پدرم  درسی فراموش نشدنی به من آموخته است

يک پيشرفت معجزه آسا وکيل شده است و در مدت کوتاھی به رياست انجمن قضات رسيده است، سازمانی که برای 

ه اما بعدھا و  ب. اعمال فشار بر قوانين دبی برای مطابقت با قوانين بين المللی حقوق بشر ايجاد شده است
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او در گفتگو با ديده بان حقوق بشر و بی بی سی گفته بود که . اقع شده استطورناگھانی مورد غضب شيخ محمد و

پليس مخفی مرا گوشه ای کشيدند و گفتند خفه شو "خودش می گويد . اساس سيستم بردگی بنا شده استه اين کشور ب

  "ساکت باشم؟اما چگونه می توانم . و گرنه کارت را از دست می دھی و بچه ھايت ھم نمی توانند سر کار بروند

من و . " گفته خودش در زمره يکی از زندانيان کشور در می آيدگواھی وکالت و پاسپورتش را توقيف می کنند و به

  "بچه ھايم در ليست سياه قرار گرفته ايم، روزنامه ھا ھم اجازه ندارند چيزی درباره من بنويسند

  ردگی است؟ سيستم بچرا دولت اينچنين عالقه مند به دفاع از: می پرسم

دولت مالک بيشتر کمپانی ھاست، بنابراين آنھا مخالف قوانين حقوق بشراند  "در جواب توضيح مفصلی می دھد

 ئیدر گذشته فشاری بر دولت بود، کورسو. به نفع آنھاست که کارگران برده بمانند. ن می آوردئيچون سودشان را پا

در سه دھه گذشته،  بازرگانان شھر با ھم . ور گرفته شداز دمکراسی در دبی وجود داشت که توسط شيخ ھا به ز

متحد شدند و اصرار داشتند که بايد آنھا امور بازرگانی دولت را ) حاکم وقت دبی(عليه شيخ سعيد بن مکتوم المکتوم 

ر امروز ھم شيخ محمد کشو. فقط چند سال طول کشيد و شيخ با حمايت بريتانيا آنھا را جارو کرد. در دست بگيرند

 درصد نسبت به ١٠٧دبی . را به يک دولت ـ اعتبار تبديل کرده است، شھری که سرتاسر با وام ساخته شده است

ًاگر ھمسايه غرق در نفت، دسته چک اش را بيرون نکشيده بود، قطعا دولت منفجر . درآمد کل کشور بدھکار است

  ."می شد

اکنون ابوظبی ارکستر را تنظيم می کند که . "دود می کند محمحمد بر اين باور است که اين وضعيت آزادی را بيشتر

ًاخيرا قوانين جديد . روز به روز آزادی در حال نابود شدن است. از دبی خيلی محافظه کارتر و بسته تر است

به اين ترتيب . مطبوعات، رسانه ھا را از گزارش ھر چيزی که به دبی يا  اقتصادش، آسيب  برساند منع کرده است

  ."زنامه ھا منابع پرزرق و برق داده شده است تا درباره  رشد شاخص ھای اقتصادی حرف بزنندبه رو

  
طور قطعی اگر توصيه ھا ه  تھديدی  جدی حرف می زنند که ب به عنوانئیدر اينجا ھمه درباره امواج اسالم گرا

لت منصوب می شود و ھر خطبه ای وسيله دوه امروزه ھر امام جمعه ای ب. جدی گرفته نشود به ظھور می رسد

 ئیًاينجا فعال شاھد اسالم گرا"اما محمد با عصبانيت می گويد . ًشديدا توسط دولت کنترل می شود تا ماليم تر گردد

مردمی که . اما فکر ميکنم اگر مردم را کنترل کنند و راھی برای ابراز خشم شان ندھند بروز خواھد کرد. نيستيم

  ."شود خفه شويد، روزی منفجر خواھند شدھميشه به آنھا گفته 
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عصبانيت او نه .  عبدهللا، استاد علوم سياسی در دانشگاه اماراتعبدالخالق. روز بعد يکی ديگر از مخالفان را ديدم

 صريح ئیاو در بين طرفداران خود به راھنما. خاطر اصالحات سياسی، بلکه از زوال ھويت اماراتی ھاسته ب

اين شھر . در اينجا گسستی وجود دارد"عبدالخالق با افسردگی می گويد . يان عقايد شھرت دارداللھجه وکمياب در ب

او به توريست ھای غربی و ساختمان ھای ."  سال قبل بود٥٠ًکامال متفاوت از چيزی است که زمان تولد من در 

يديم، ھيچ وقت فکر نمی کرديم که آنچه که امروز می بينيم در رؤيا ھم نمی د"درخشان نگاھی می اندازد و می گويد 

مردم دبی به شھرشان افتخار می کنند و حق ھم .  برای ساير کشورھای عربی شويمئیاين چنين پيشرفته و الگو

. در درونمان، می ترسيديم از اينکه شھر مدرنی می سازيم"سری تکان می دھد و ادامه می دھد ..." دارند اما ھنوز 

ھر اماراتی ھم نسل من با زخمی در درون "عبدالخالق می گويد ". ه گذاران می بازيماما داريم آن را به سرماي

ًدقيقا بعد از گفته او يک ."  قلبشان بين افتخار از طرفی و ترس از طرف ديگر تقسيم شده است. زندگی می کند

  .  می دھداو يک کوکا سفارش. مھماندار خندان نزديک می شود و می پرسد برای نوشيدن چی ميل داريد

  مباھات دبی. ٦

اما اين تنھا گروھی است که . نظر می رسده  در دبی ھست که حرف زدن از آزادی درباره آنھا  درست ب يک گروه

  .دولت می خواھد آنھا را آزاد بگذاردـ گی ھا

در آنجا . م تنھا کلوپ احتمالی گی ھا در شبه جزيره عربستان خزيدداخل  در زيرزمين يک ھتل مشھور بين المللی،

. با اتحاد بين المللی تاپ کوتاھھا و بازوھای ورقلمبيده برخورد کردم  که می رقصيدند و اکستاسی باال می انداختند

  .انگار در سوھو جشن گرفته اند

!"  دبی بھترين کشور جھان اسالم برای گی ھاست"  می گويد  ساله اماراتی با موھای سيخ سيخ٢٥يک جوان 

ما زنده ھستيم و می تونيم ھمديگر رو ببينيم، چيزی که " ساله اش انداخته و می گويد ٣١ شوھردستش را دور کمر

اما . گی بودن در دبی غير قانونی است و ده سال زندان را به دنبال دارد. "برای اکثر عربھا امکان پذير نيست

انگار از پليس نمی . ی شوندکلوبھای غير رسمی برای گی ھا در دسترس است و در آنجا مردھا دور ھم جمع م

پليس کارھای . ممکن است پليس کلوب را ھم ببندد، اما فقط ما را متفرق می سازند"يکی از آنھا می گويد . ترسند

  ."ديگری دارد که دنباش برود

ن اما دبی جای امنی برای ھمجنس گرايا. ی پيدا کردن يکديگر دارندًتقريبا در ھر شھر بزرگی، افراد گی راھی برا

  . که آنھا می توانند در امنيت نسبی زندگی کنندئیجا. منطقه خليج شده است

دبی برای "او می گويد .  کنسرت گروه کولد پلی اينجا آمده استصالح سرباز الغر اندامی از ارتش عربستان، برای

ه اند و ھر زنھا را از ما گرفت. بودن سخت است" تک جنسی"در عربستان در ايام جوانی . گی ھا محشر است

من . اما آنھا فقط می خواھند با پسرھای پانزده  تا بيست و يک ساله سکس داشته باشند. جوانی به نوعی گی است

تمام گی ھای . می خواھم گی ھای واقعی را پيدا کنم و اينجا بھترين محله. بيست و ھفت سالمه و ديگه  پيرشده ام

لمانی می چرخد که بازوھای احرفھا صالح رقص کنان دور يک پسر با اين ." عرب می خواھند در دبی زندگی کنند

  ■ . کلفت و خنده ای گنده دارد

                            ادامه دارد

                           

  

 


