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 «ای یک جرقه استکلمههر »

 «طاها زینالی»

معروفیت داشت؛ جایی که اسپینوزا « بیان»؛ جایی که دیر زمانی به آزادترین کشور اروپا برای است هلندینجا ا

در آن جا به چاپ توانست  فرانسوی کتابش را را به رشته تحریر درآورد و ُولترهای زمان خود ترین اندیشهرادیکال

در این کشور دموکراسی  شودگفته میوضعیت تغییر کرده است؛ حاال که به  رسدبه نظر میبرساند؛ حاال اما 

 که در وبالگاش ی انتقادیمقالهفعال چپ رادیکال به دلیل نوشتن  ؛ نویسنده، شاعر ویوِک کاویاردوانده  ریشه

ه ب اشمقالهپس از انتشار یوِک  شخصی خود منتشر کرده بود با حکم قضایی شش ماه زندان روبرو شده است.

تحریک »وای مقاله وی را با اتهام کند مبنی بر این که محتفت میاخطاری دریا «ای یک جرقه استهر کلمه»نام 

شود تا کند. در این اخطار از وی خواسته میرو میروب( incitement against public order)« علیه نظم عمومی

ی خود را حذف کرده و خود را از اتهام مبری کند. وی اما طبعا راضی به خودسانسوری هایی از مقالهبخش

و حتی با عواقبی که به وی اخطار شده بود  کند. و در نتیجهرا تمام و کمال منتشر می( 1) شود و مقالهنمی

شده و و ترویج خشونت معرفی خشونت مصداق عالوه بر این که متن وی بار این  شود؛مواجه میفراتر از آن 

 گردد. به شش ماه زندان محکوم می شده و دادگاهی (intent to terrorism« )قصد تروریستی» اتهامبا  وی

در واقع از چهار مطلب تشکیل شده که در ر وبسایت شخصی وی منتشر شده است، که دی مورد اشاره قالهم

مهاجرات، دولت هلند را در بازداشت، سرکوب و اخراج )دیپورت( های سیاستقوانین و این چهار مطلب یوِک 

قوانین و شرایط مبارزه با را به مخاطبان دهد و مورد انتقاد قرار میشدیدا را ها( ها )ایلخالجویان و غیرقانونیهاپن

 - ها «غیر قانونی» ی پناهجویان و خصوصامینههاست که در زمدتیوِک البته خواند. موجود فرا میغیر انسانِی 

ی زندگی و بدون هیچ گونه امکانات اولیهبدون هیچ شان رد شده و درخواست پناهندگییعنی پناهجویانی که 

های اعتراضی پناهجویان در یکی از تجمعکند. فعالیت می - شوندرها میها خیابان درای ویت پذیرفته شدهه

به دو زبان هلندی و  یوکِ  ی که در آنتجمع؛ اولین بار وی را مالقات کردم من برای بود که ایلخال )غیر قانونی(

ی اروپا و بانک جهانی های نئولیبرالی اتحادیهی سیاستاش از رابطهکرد و در سخنرانی انگلیسی سخنرانی

داری با مهاجر ستیزی و پناهجو ستیزی در اروپا و افزایش ریسیسم های امپریالیستی و بحران سرمایهپول، جنگ

 گفت. در قبال مشکالت اقتصادی می« های اروپاییدموکراسی»و رویکرد پوپولیستی 

ستی ضدناسیونالی هاست از فعالین جنبشهای او سابقا نیز برایش عواقبی داشته است. او که سالالبته فعالیت

در یک کمپ اقدام به آتش زدن پرچم هلند نمود و  2002در سال  ،هلند است (No_Border)« بدون مرز» با نام

را ضمیمه کرده بود که در بخشی از این شعر انتشار ویدئویی که از صحنه تهیه شده بود شعری  گامدر هن

 را  او و حقوق بیشتر داشتن از از دیگری تر بودنکه بر ی رااندیشهزنم؛ پس می»نویسد می
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گرا محکوم شده های جریانات راستانتشار ویدئو به سرعت از طریق رسانه«. کشدد میبا خودر این سرزمین 

هلند ی وقت عمل وی را حتک حرمت به پرچم و مورد آماج حمله چه قرار گرفت. تا جایی که وزیر امور خارجه

 د که شامل تهدیدکرهایی دریافت میشد و نامهروبرو میتهدیدهایی علیه خود با انست. پس از آن وی مکررا د

 جانی وی بود. این اما دلیل نشد که وی منفعل شده و یا فعالیتش را محدود کند. 

ی آن نهای زدند؛ اعتراضاتی که دامسال گذشته در کشورهای اروپایی پناهجویان دست به اعتراضات گسترده

گریبانگیر دولت هلند نیز شد. اما دولت هلند با شدیدترین نحو ممکن این پناهجویان معترص را که در چادرهای 

به شان را بازداشت نمود. اعترای خود تحصن کرده بودند سرکوب کرده و چادرها را برچید و پناهجویان و حامیان

ه و سرکوب خشن اعتراضات اش دریافت کردقالهبا توجه به حکم قضایی که یوِک برای انتشار مرسد نظر می

ی وضع اسفناک ینههای موجود در زمپناهجویی، بتوان گفت ملزومات حفظ وضع موجود تغییر کرده و نارضایتی

که شده از هر گونه امکان کند دولت هلند هر طور به طور کلی فرودستان ایجاب میها و خالپناهجویان و ایل

ی تسامح و دار شدن وجههو در این راستا حتی نگران خدشهجلوگیری کند آنها تر شدن اعتراضات گسترده

 این کشور نباشد. تاریخ تولرانس و آزادی در 

ارتباط با حکمی که در  اودر بیست و دوم ژانویه به وی ابالغ خواهد شد.  یوِک کاویارتصمیم نهایی برای حکم 

 : (3) نین نوشته استدریافت کرده است چ

 «داری را باید چه نامید؟گویم خشونت است؛ پس خشونت دولتی و خشونت سرمایهاگر آن چه من می»

 پراکسیس منبع:

 :نوشتپی

 :اف در وبالگشدیی پیدر نسخه «ای یک جرقه استهر کلمه»ی وی با عنوان مقالهلینک .1
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 چند و چون مقاومت پناهجویان در چادرهای اعتراضی در هلند به دو مطلب زیر رجوع کنید:. برای اطالع از 2

 / طاها زینالی آمستردام در اعتراضی کمپ پناهجویان مقاومت روایت

 / طاها زینالی هلند در اعتراضی چادرهای در متحصن پناهجویانِ  مبارزات از

 اش:ار مقالهمطلب وی در مورد انتش. 3
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