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یکــی از بارزتریــن نتایــج و اهمیــت انقــاب انفورماتیــک و

فــاش گوئــی بازمانــدگان بوجــود آمــد ،مــک دانلــد و گرداننــدگان

اســت کــه مدیــای جریــان عمومــی و وابســته بــه اربــاب ســرمایه و

دولــت کانــادا تا کنــون تــاش کــرده ایــن پرونــده هــا را بــا غرامــت

دســتیابی مردمــان بــه مدیــای اجتماعــی ،روشــن گــری مــواردی
قــدرت سیاســی نــه تــوان و نــه مایــل بــه درج انهاســت .فــرو ریختــن

مجســمه هــای قهرمانــان قالبــی در اقصــاء نقــاط دنیــا هــم یکــی از
ایــن مــوارد اســت .در مطلــب کوتاهــم دســت روی نتیجــه افشــا گری
چندیــن و چنــد ســاله ای گــذارده ام کــه نــه تنهــا پــرده از ســیاه

کلیســائی و مقامــات مســئول را تحــت تعقیــب غیابــی قــرار داد کــه
ببنــدد! پــوزش خواهــی رســمی دولــت کانــادا در ســال  ۲۰۰۸ضربــه

ای بــه مجســمه قهرمــان قالبــی کانــادا بــود تــا در رونــد بعــدی نــام او
را از روی اقــأ مــدارس ابتدائــی بردارنــد و ایــن گامــی بــود بــزرگ در
راســتای افشــای قهرمانــان دروغیــن.

کاریهــای نخســتین نخســت وزیــر کانــادا برمیــدارد کــه مایــل هســتم

***

از زندکــی و سیاســت ورزی اولیــن نخســت وزیــر کانــادا بــه نــام

آهــن ( مهاجریــن چینــی تبــار ) بیــن ســالهای  ۱۸۸۵و  ۱۸۸۱بوقــوع

تــا یکــی از قربانیــان برجســته اش را نیــز معرفــی نمایــم .ســخن
 John MacDonaldاســت کــه زاده  ۱۸۵۱و در گذشــته ســال

 ۱۸۹۱میــادی اســت ( .ابتــدا رهبــر دولــت منطقــه انگلیســی زبــان

دومیــن مقطــع تاریخــی کشــور کانــادا و جفــا بــه هــزاران کارگــر خــط
پیوســت ،کــه ضمــن آن خــط آهــن سراســری از شــرق کشــور راهــی

ســاحل غربــی کانــادا و اســتان بریتیــش کلمبیا شــد .کارگران کــه اتباع

بــود ( )Upper Canadaو ســپس نخســت وزیــر کشــور یــا فدراســیون

وارداتــی کشــور چیــن بودنــد .هــزاران تــن از آنــان در بین ســاختمان

اســکاتلندی کــه همــراه خانــواده بــه کانــادا میایــد قهرمانی ســاختند.

آهــن چــون بــه پایانــه اش رســید .کارگــران چینــی تقاضــای آوردن

کانــادا شــد .از وی داســتانها نوشــتند و مقامــات کشــوری از ایــن

او را پــدر کشــور و بزرگــراه هــا و میادیــن و بویــژه مــدارس بســیاری

خــط آهــن جــان باختنــد و در کنــار خــط آهــن دفــن شــدند .خــط

خانــواده خــود نمودنــد کــه دولــت مرکــزی و جنــاب مــک دانلــد

نــام او را یــدک کشــیدند .کــه جنابــش سیاســت را بــه روش اســتعماری

قانــون  Head Taxیــا مالیــات ســرانه را گــذارد کــه بــرای هــر تقاضــا

کانــادا ( بومیــان ) ســبعانه بــود.

چنیــن پولــی ( بســیار بــاال در زمــان خــود) در چنتــه نداشــتند.

اعمــال میکــرد و از جملــه رفتــار و اعمالــش علیــه صاحبــان اصلــی
***

در دومیــن دوره نخســت وزیــری مــک دانلــد محافظــه کار ،ایــن

قهرمــان قالبــی کشــور کانــادا و بــا تصویــب مجموعــه قوانیــن راجــع

چینــی هــای مهاجــر بایــد  ۵۰دالر ضمیمــه میکردنــد کــه هیچکــدام

پــس یــک نســل از مهاجریــن چینــی تبــار کانــادا در حســرت دیــدار

عزیــزان خــود در ســنین کهولــت بــا دنیــا وداع نمودنــد و Head

 Taxداغ ننگــی شــد بــر دامــان دولــت مــک دانلــد ،ده ســال قبــل

بــه ســازماندهی امــور بومیــان کانــادا  ،دســتور تاســیس مدارس شــبانه

از فــوت قهرمــان قالبــی .کــه داســتان جگرســوزتر مربــوط میشــود بــه

دور نمــودن بچــه هــای بومیــان کانــادا از خانــواده و فرهنــگ انهــا

مــک دانلــد و مقامــات دولــت او  ،چــون ســاختمان خــط آهــن بــه

روزی داده شــد کــه توســط مقامــات کلیســائی اداره شــده و بــه منظــور
بــود! یــک قلــم  ۱۵۰هــزار کــودک و نوجــوان بومــی را بــه زور و
تهدیــد و بیشــتر ادم ربائــی محــض از خانــواده انهــا جــدا کردنــد و
بــرای شــبیه ســازی انهــا بــا ارزش هــای اشــغال گــران اروپائــی ،انهــا

را بــه زور بــه شــبانه روزی هــا کشــاندند .ویکــی پدیــا رقــم مــرگ و

بومیــان کانــادا کــه بــر ســر راه خــط آهــن زندگــی میکردنــد .جنــاب

ســرزمین بومیــان رســید انهــا را بــا قــول ارســال مــواد غذایــی در
زمســتان راهــی مناطــق قطبــی شــمال نمــود تــا پــس از اتمــام کار بــه

خانــه و کاشــانه خــود بازگردنــد .قــول مــک دانلــد تهــی بــود و عملی
نشــد و هــزار بومــی کانــادا را در نخســتین زمســتان بدونــه آذوقــه

میــر بچــه هــا را  ۶هــزار نوشــته ولــی منابــع پژوهشــی اســتان منــه

ماندنــد .چــه بــر ســر انهــا بویــژه در میانه کشــور موســوم بــه Prairies

مســتمرأ کتــک زدنــد ،شــکنجه دادنــد و گرســنگی و اغلــب برخــی

دانلــد صاحبــان کانــادا را در بیغولــه هــای یــخ زده رهــا نمودنــد و

توبــا و اغلــب دانشــگاهی ایــن رقــم را بیشــتر آورده انــد .بچــه هــا را

مــورد تجــاوز کشــیش هــا قــرار گرفتنــد .افتضاحــی کــه بــه ســبب

آمــد یکــی داســتان اســت پــر از آب چشــم! دولــت مرکــزی و مــک

ایــن نخســتین بــار نبــود! بــه کتــاب اشــعار مــن رجــوع کنیــد در صفحه

 ۱۰۶از مجموعــه ســتاره بــاران داســتان خانــم فالهرتــی را منظــوم

از  ۱۳۰ســال حــق خواهــی مــردم متیــس ثابــت شــده و خونریــزی و

آورده ام .خالصــه اینکــه در دهــه  ۱۹۵۰میــادی جماعتــی از بومیان

تهاجــم قــوای دولتــی افشــاء  .روزنامــه تورونتــو اســتار در شــماره ۳۰

بیــن کانــادا ،روســیه و نــروژ و دانمــارک بــود .دولــت کانــادا بــا اســکان

او داشــت .امســال کتــاب اشــعار رایــل و صلیــب و چاقــوی قلــم تــراش

شــمال کبــک را بــه قطــب بردنــد و رهــا کردنــد .منطقــه مــورد منازعه
بومیــان مدعــی پــر ســکنه بــودن انجــا شــد و ادعــای مالکیــت  .انهــا

را بواقــع در ســرمای زیــر  ۶۰درجــه رهــا کردنــد! کــه قهرمانــان

قالبــی بــه مــدد مدیــای اجتماعــی و مردمــی عریــان میشــوند.
***

ســپتامبر مطلبــی نــه چنــدان جامــع در مــورد رایــل و موضــع بــر حــق

او از توقیــف پلیــس فــدرال کانــادا خــارج و بــه مــوزه مــردم متیــس
بازگردانــده شــد .دولــت مرکــزی کانــادا مدتی اســت برای کنتــرل اثار

مخــرب ایــن تبهــکاری هــا دســت بــه پــوزش خواهــی و در مــواردی

غرامــت دهــی زده و عملــی بســیار مطلــوب  .گوئــی جهــان نو و نســل

و باالخــره میرســیم بــه زندگــی مبــارزی بــه نــام (Louis Riel

جــوان دســت بــه افشــا گری علیــه قهرمانــان قالبــی زده .مــن امــا کــه

ترکیــب و ازدواج بومیــان و مهاجریــن فرانســوی زاده شــدند .رهبــر

کانــادا و ادعــای مالکیــت و حقــوق انهــا پــای فشــرده ام .همــواره بــه

( ۱۸۸۵-۱۸۴۴از تیــره موســوم بــه  Metisیعنــی مردمانــی کــه از
انهــا  ،اقــای لوئــی رایــل برایشــان ادعــای خــود مختــاری نمــود.
امــری کــه امــروزه هــر شــهروند معمولــی بــه آن احتــرام مــی گــذارد.
ولــی دریــغ کــه او را بــه جــرم میهــن دوســتی و عشــق بــه مردمانــش

اعــدام نمودنــد .درســت  ۶ســال پیــش از درگذشــت قهرمــان قالبــی

(مــک دانلــد) .رایــل اندیشــه پــرداز و شــاعر و سیاســتمداری مردمــی
بــود .وی دو بــار در رهبــری قیــام نیــم میلیــون مــردم متیــس دســت

بــه ســازماندهی قیامــی زد ( در وینــی پــگ و بعــد در ساســکاچوان).

درخواســت خودمختــاری ( امــری بدیهــی ) انــان بــا قــوای نظامــی

و تخریــب و نســل کشــی اقایــان مــک دانلــد و دولــت مرکــزی او
روبــرو شــد .رایــل را دســتگیر و بــه دار کشــیدند! حــال پــس از بیــش

بــه ســهم خــود و در کارهایــم همــواره بــر حقانیــت موضــع بومیــان

مهاجریــن متذکــر شــده ام کــه ( بویــژه بــرای دوســتداران فلســطین!

) هــر خانــه ای کــه روی زمیــن پهنــاور کانــادا ســاخته انــد ،اغلــب بــر

فــراز ملــک مســلم و خانــه و کاشــانه تیره ای از ملت نخســتین و ســایر
شــعبات بومیــان کانــادا اســت .بــه فکــر بازگردانــدن زمیــن مــردم بــه

مالکیــن ســتمدیده و قصابــی شــده کانــادا کــه نمیتوانیــد باشــید اقــا
بدانیــد و متذکــر شــوید کــه نســل کشــی  ۲۵۰ســاله از بومیــان کانــادا
را هیــچ دســت کمــی از سرنوشــت فلســطینیان نــدارد و اغلــب تیــره

و خونبارتــر!

***

