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دنیااااا وارونااای ااار ایه دارا ،دنیااااا قنااااو

هاااا و ق.اااادها ا ااارو ایااان دنیااااا واروناااه از اااوئی رشاااار

از رفااااآ ،ی اااایل ،قومااا  ،اااوکس و در یاااال کااات بهاااار رویاااائی باااراا اوسی ااای از ا اااه ا ااار و از اااوا
دیگااار دنیاااائی ا ااار مساااو از نااادارا ،گر ااانگی ،بااادب ی،

ااار

اااداو هاااا ،هااانم ز ینااای و واو ااای باااراا

اکثریر عظیم ا هو
اخیاااارا روزنا ااااه شااااهروند [ ]1گزارشاااای از زناااادگی باااای خانمانااااان شااااهریار قهیااااه کااااردآ کااااه واااا ت کااااارقن
خااااواد بودنااااد و بااااد ی اااارد شاااادن هااااوا بااااه گور اااا ان شااااهریار پناااااآ بااااردآ بودنااااد ،قااااا از گورهااااا ب نااااوان
ااارپناهی ا ااا نادآ کننااادو در ایااان گورهاااا ااادود  50زن ،ااارد و کاااودا شاااپ هاااا را ااا را یکردناااد کاااه
ققری اااا همگااای ااااد بودنااادو ا اااه ا اااو ین گااازاری ک اااانی باااودآ اناااد کاااه بااایل از دآ اااا  ،از گور ااا ان
ب ناااوان ااار پنااااآ ا ااا نادآ کاااردآ انااادو ان ااااار ایااان گااازاری همز اااان باااود باااا ان ااااار گزارشااای [ ]2از رنگاااین
کمااااان پورشااااه هااااا در خیابانهاااااا قهااااران ،خااااودروئی کااااه ویماااار ین اااادود یااااال یسیااااارد قو ااااان ا اااارو
گزارشااای کوااااال از دنیااااا قومسااای و انگسااای باااورموازا پیرا اااونیو قومسااای باااا وهااار هااااا اف اااانه اا و
«پنااار هاااااو » هاااااا  160یسیااااردا [ ،]3قومساااای انگساااای کااااه از ارزی افااازودا کااااارگران قهااااا پ شاااادآ
ا ااار ،در اااا ی کاااه خا قاااان ارزی افااازودآ خاااود نیاز ناااد اااداو هاااا ه ااا ندو قومسااای از اااود هااااا نواااو ی
که از ُگردا بردگان زدا در را ر هان ر ایه بیرون کایدآ ی شودو
پاااس از ان ااااار گااازاری «شاااهروند» ،یا ااار باااورموازا ا ااات ی ،همچاااون همیااااه پااااا کاااردن اااور
ااا سه باااودو اااا ورین عااادا ر خداونااادا بااار روا ز اااین باااه گور ااا ان شاااهریار را اااه کاااردآ باااا ضااارد و
شاا م ،مااک کااردن و ااای گورخوابااان ،ینهااا را از ینوااا بیاارون کااردآ و پراکناادآ شااان کردناادو خ رنگااارا بااا
قهاااورا دنیااااا خاااودی ،از یکااای از ایااان ،ا اااکسر هااااا ااارا ااای پر اااد ،ییاااا از خوابیااادن در کناااار
اااردآ هاااا نمااای قر اااند پا ااا «زنااادا گاااور خاااواد» قاااو ل و بربریااار دنیااااا وارونااای ااار ایه دارا را
بوضوح قوضیح یدهد:
"از این ردآهایی که کنارشان یخوابید ،نمی قر ید
ناااه ،زنااادگی کناااار زنااادآها ااا ر قااار از اااردآ ها ااارو از
فهمید که زندگی کنار زندآها ر قر از ردآ ها ر".

ااا ح کاااه ی دناااد و اااا را انداخ ناااد بیااارون قاااازآ

گاااازاری «شااااهروند» دربااااارآ زناااادآ هاااااا گورخااااواد شااااهریار بازقاااااد گ اااا ردآاا در ف.اااااا وااااازا و
ر اااانه هااااا ا مااااعی داشااا ه ا ااارو بااادن ا ین نا اااه پراکنااای هاااائی اااور گرفااارو ااان رو اااانی رئااایس
مهااااور بااااورموازا ا اااات ی در پاااای ان اااااار گ اااا ردآ ایاااان .اااا ا ماااااعی در ر ااااانه هاااااا ا ماااااعی،
نااار به وضک گیرا شد و این انین عوا فری ی کرد:
"اااه ک اای اای قوانااد در ا ااه بزرگاای ثاا ایااران بااه ایاان عظماار ،دیاان فرهناا و بااا عاااو بااه خاناادان
ر ااا ر ب ینااد عاادآاا از هاام نوعااانل ی اایپ ا ماااعی دیدنااد و بااه خاااار بیپناااهی بااه و اار پناااآ بردآاناادو و ا ت
زندآ به گور ی گن ند ،ا ا االن ارف براا اینکه ر ا را ق م کند خودی را در گور ی کند".
ویژگااای اااا را همااای ک اااانی کاااه «و ااادان» خوابیاااادآ شاااان بیااادار شااادآ ،از ایااادئو و هااااا بااااورموازا
ا ااات ی گرف اااه قاااا رئااایس مهاااور "ا اااتح اساااپ" و نای کاااار باااورموازا ا ااات ی ایااان ا ااار کاااه ایااان
.ااااا ا اااااه ا قااااااقی را باااااه اشااااایه باااااردآ و ین را ناشااااای از بااااای ااااا و ی ی ب .ااااای از ااااا و ین
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باااورموازا پیرا اااونی اعااات بدارنااادو نااااح کااات رادیکاااا اااا

ااار ایه نیاااز باااا د ااا اویز شااادن باااه ا قااااد

رادیکاااا باااه عاااوا فری ااای پرداخااار کاااه گویاااا ا کاااان از باااین باااردن اناااین

.اااتقی در درون نظاااا بربااار

اااار ایه دارا و ااااود داردو اااایاوی داناااااور از ره ااااران اااازد کم ی اااار در قااااا ااااااور ا ماااااعی
باااورموازا رااااهر شاااد و اعااات داشااار کاااه ااار ایه بااادون ایااان ااااکت نیاااز ااای قواناااد اااود دهااای کنااادو از
نگااااآ و بااااور نااااح اااا ااار ایه ،ایااان .ااات ضاااربه اا فیزیکااای باااه نیاااروا کاااار ا ااار کاااه در روناااد
خاااود اااود دهااای را کااااهل یدهاااد ،او انی ااام اااا
انین عوا فری ی ی کند:

ااار ایه نیاااز « ااار ایه پ اااند» ا ااارو یوااااا دانااااور ایااان

" آیاااین یااا نیرااابلنحیاااتن یرااالن ااالن واااو نرتنریااای نمیاااننبمااازمننزنرتنراااتنبرااازت نیی اااز نراااینییااا

ن یرااالن

اازی ننرااان یاا نیراابقونماایمسنآیاار نیوااب نریااانیااین ااننرتن یی تااونراای نرمیااینرااننبااان ت میاا نزن اات بنن
ییعیاااونرتنآم اااینریزواااو ن نییااااانرتن ااات ن اااین یااا ن مااار لنزیااازرنر ترنباااانر اااز نیواااماانراااننیوااابمننت ن
ااالنباااترنزن نتییرااای نتاااز رننزنرزتتاااز رننهرااازتنباااتر نواااتیییانر ت نرااارز نم ااات ن یم مااای نز رااا می ن
زن ریااات ننزنروااا ترلنیی ز مااارنرماااز نوااات ینریرااارنزنوااازرنرراااتر نرتنیییعاااان یااات نواااتیییانبااایمن نمیاااتز ن
موااااایمننبااااایمن نهز سااااافنزنمزهرزوااااا ننبااااایمن نزیااااازرنر ترنباااااان یااااا نیرااااابقونت نرواااااتهون ت یااااافن
ر ر]4[".
بااای خانماااانی ناااه قنهاااا .ااا ااار ایه دارا پیرا اااونی بسکاااه .ااا ااار ایه دارا روپااا نیاااز ا ااار ،باااه
ع اااار به ااار بااای خانماااانی ،بیگاااانگی ان اااان از خاااود ،اااقوا ارزی هااااا ان اااانی و دآ هاااا .ااا دیگااار
ناااه هاااو دو هااااا یااار ااا و بسکاااه .ااا ا اااه ااار ایه دارا ا ااارو در پیاااارف ه قااارین کااااور
ااااار ایه دارا ،در نروقمنااااادقرین کااااااور ااااار ایه دارا ،ی ریکاااااا ،در اااااائی کاااااه و ااااامی یزادا ای ااااا ادآ
ا ااار ،باااه ی اااار خاااود هماااان کااااور " مااادن" در اااا  2013ااایتدا فقااا  2،5یسیاااون کاااودا ب انماااان
باااودآ ا ااار [ ] 5بااار خاااتف هاااجیان هااااا نااااگ اااا ااار ایه ،بیگاااانگی ان اااان از خاااود و در شاااک خاااا
خااااود اع یاااااد ،ب انمااااانی در گااااا او نااااه یااااال .اااا ش هاااای بسکااااه یااااال .اااا ا ماااااعی ا اااارو در
دوران شااااکوفائی اااار ایه دارا ،در دوران دو اااار هاااااا رفاااااآ نیااااز ،ا اااای ا قاااااقی انااااین .ااااتقی را
از خود بروز یدادو
هم اااا گی ان ااااانی و یااااارا بااااه ان ااااانهاا باااای خانمااااان و بیگانااااه از خااااود و کمااااال بااااه ینهااااا در را اااا اا
بازیاااابی کرا ااار و ر ااار ان اااانی خاااود ،ناااه قنهاااا ان اااانی بسکاااه ضااارورا ا ااار باااه شااارای کاااه در خاااد ر
ققویااااار نهادهااااااا ااااار ایه ن اشااااادو ا اااااا هم ااااار از ین درا عسااااا بیگاااااانگی ایااااان ان اااااانها از ارزی هااااااا
ان اااانی خاااود ا ااار ،نظاااا ی کاااه شااارای اااادا بااای خانماااانی ینهاااا را فاااراهم ااای اااازد ،دنیاااائی کاااه باااراا
اکثریر عظیم اکنان این کرا خاکی با کثافر و خون قداعی ی شودو
ا اااه ا قااااقی اااواا از اینکاااه یاااال هااانم ز ینااای و وابااا ماااس باااراا اکثریااار ااااکنان ایااان کااارا خااااکی
ا ااار از خاااود بیگاااانگی ان اااان را نیاااز باااه ار باااان ااای یوردو قنهاااا باااا از یاااان رفااا ن ز یناااه هااااا اااادا
ا اااه ا قاااانی ،روابااا قو یااادا ااار ایه دارا و بردگااای ااازدا ا ااار کاااه یاااال زنااادگی شای ااا ی ان اااانی ناااه
قنهاااا باااراا ا قاااه کاااارگر بسکاااه باااراا کااا بااااریر بو اااود ااای ییاااد و باااه زنااادگی انیسااای ا قااای باااورموا نیاااز
خاقماااه دادآ ااای شاااودو ایااان ا ااار قنهاااا از اریاااو انقاااتد کمونی ااا ی ا کاااان پاااجیر ا ااارو اااا اعااات کاااردآ ایااام:
"انقاااتد کمونی ااا ی یاااا ناااابودا بااااریر" اگااار انقاااتد کمونی ااا ی اااور نگیااارد ،ناااابودا بااااریر انکاااار
3

هااااانی نی اااار ،بسکااااه ناااا

ناپااااجیر ا اااارو نااااابودا باااااریر قنهااااا از اریااااو ناااا

هااااانی قنهااااا یکاااای از

اشاااکا ین ا ااار ،ناااابودا بااااریر ااای قواناااد اشاااکا دیگااارا نیاااز ب اااود بگیااارد ،شاااکسی ااااون فا اااه

ااای

زی ی یا از اریو قوا باریر و قداو قو ل و بربریر ر ایه داراو

فیروز اک را
 13دا 1395
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