
 
  

  
  
  مالي افزايش صدور سرمايه سال هايزا 
  (1968  تا سال ،بيليستي به خارج از كشور هاي غرامپريا

 نامه نگاران و ي شمار ،)بعد از قتل كندي  سال 5
اين   . در خور توجه بود ،و مستقلژورناليستان خريد نشده 

را با شجاعت  خطرات و تهلكه هاي خانمان بر انداز  ،طيف
تا حد  -جوامع بشري را  وصف ناپذيري ناديده گرفته ،

در زمينه هاي  [  زمامپريالي از تصاميم پشت پرده  -  امكان
تجاوز به و مراحل  تداركاتي نظامي ،  سياسي ، اقتصادي 

]    فرهنگي – و غارت منابع مادي  و قتل و كشتار هاي دسته جمعي و نسل كشي هاي بيرحمانهمورد نظر كشور 
   . نمودند   ميبي  هراس افشااتخاذ مي كرد ؛   كه 

 ،شكل كارتل هاي امپرياليستي عرض وجود نكرده بودند از آن تاريخ كه رسانه هاي جمعي هنوز بپيش 
 . برخوردار نبود   خاصي برجستگي  كداماز مسايل چنين   افشايدر رابطه باخود گذري ژورناليستان دالوري و از

گرانه سياست هاي ضد مردمي اشرا توسط همين طيف اگي امريكا كه كار و پيكار افشدامپرياليزم جهاني به سركر
 يبراي جلوگيري از  گستره  و ، با دقت و توجه خاصي مي پائيد  ؛ اما  – هرچند به كندي - سربكف فداكار و
 راز و در پس پرده ماندن ... )  و ها و شورشات از تظاهرات گرفته تا اعتصاب( هاي  واكنش بر انگيز اينان فعاليت 

كه   ( ند نمودمي  و رسالتمند  اين طيف نجيبيب  يا تخر اقدام به ترور،  شان... سياسي و ، اقتصادي ، نظاميهاي 
 از ؛ ندگرفتمي  تصميم به  تطميع و خريد آنها  يا و  .)وجود دارد  ترور هاتخريب ها  و  از اين يمثال هاي زياد

 سازمان قرار گرفته يا در خط تبليغاتي فرهنگي  امريكاجمله افرادي كه آگاهانه يا ناخود آگاه مورد سوء استفاده
 اينياتسيو ؛ مثل   هاي سر خورده و بريده سابق  ميتوان از سوسياليست:  افتادند  )"سيا" ( تخباراتي آنكشوراس

كه ، نام برد  "مزرعه حيوانات"نويسنده كتاب   ، جورج اورول" نـان و شـراب"سيلونه نويسنده كتاب معروف 

      
  ر جـ پيلاننظر ج بازتـاب   به بهانه 

  ندوكتوري ژورناليست با شهامت به
   امپرياليزم امريكا در رابطه با تجاوز

  . و اشغال افغانستان 
   )19/1/2010 ( توخي كبير                         
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اد نمودن عده اي ديگر از روشنفكران كه معت. ، از اينگونه اشخاص هستند "سيا"طبق ادعاي همكاران سابق 
الكلي كردن ژان پــــل ســارتر ، .  قرار داشت "سيا"ضعف اراده داشتند  و يا مستعدبودند ، نيز در دستور كار 

بعضي از آثار غير انتقادي برتراندراسل و بورخس با بودجه و . سيمون دوبورا  و جورج اورول  از آنجمله است 
تفسير ، نقد ادبي والديمير  ناباكوف در باره پـوشكـين  شاعر .   چاپ و منتشرشدند"ياس"تبليغات مناسب 

بعضي از آثار حرمان .   تبليغ و ترويج ميگرديد"سيا"انقالبي روس ، با آب و تاب فروان در مجالت وابسته به 
يافت كنندگان يا نامزدان هسه ، باسترناك ، ارنست همينگوي ، سولژنيتسين ، كافكا و اندره ژيد ، از جمله در

 در سطح جهاني تبليغ مي شدند ، همزمان "سيا"جايزه نوبل ادبيات در حوزه فعاليت فرهنگي سازمان 
و در گذشته [ نويسندگان يا هنرمندان مخالف مانند برشـت ، گـوركي ، نـرودا ، گـويا ، پيكاسـو و ناظم حكمت 

مورد حمله قرار گرفته و يا سعي در گمنام ...] ان وبزرگ جهـف ، انشتين  رياضيدان  جك لندن نويسنده معرو
    .كردن انها ميشد  

  :  مي نويسدنـيـنـبه برتراندرسل با لحمصاديويد جونز در باره 
 خنده هاي قهقهه اي كه لنين از آن ": برتراندرسل فيلسوف معروف بعد از مصاحبه با لنين گفت« 

پيروزمند پرولتارياي جهان  يعني  انقالب   انقالب نخستين ي خاين به اعدام كوالكها[كشتار هاي بيرحمانه 
 آنهم از -  تعجبي در زمينه چنين بهتان! .   »" سر مي داد خون را در بدن من منجمد كرد ] 1917  اكتوبركبير

يا فيلسوفي كه در خدمت س  نمي تواند وجود داشته باشد ؛ زيرا-  به لنينجانب يك فيلسوف با نام و نشان
  .  بنويسد ست  غير از اين نمي توان ؛قرار داشت

  
روزنامه نگار با  «،: مطالبي آمده از جمله )  منشور جهاني حقوق بشر 19ماده  (19در زير ارتيكل 

در طريق مطبوعات آزاد بايد دانش را بر بي خبري و  «، » اخالق هر روز منتظر اتفاقي در زندگي اش است
   » ليغات ترجيح دادجهالت، و حقيقت را بر تب

  
 ،ژورناليست خوانده بودم ) ١(تعريف هايي را كه درپاراگرافهايي ذيل  در مورد خانمي جان پيلچر

 مورد هاحساسي را در من بر انگيخت كه بيشتر در مورد وي بيانديشم  و  نوشته هايش را دستياب نمود
وسط داكتر اكرام پدرام نيا در نشريه شهروند  اتفاقاً در همين  هفته نوشته اي از وي ت. مطالعه قرار بدهم 

بعد از مطالعه آن به سايت هاي مورد نياز مراجعه كردم تا در باره وي مطالبي بيشتر  گير بياورم . منتشر شد 
  .از چانس خوب  به يكي دو نوشته ديگر وي نيز برخوردم 

 به ستايش گرفته اند توجه نموده  اينك شما خواننده گان گرامي ، نخست به پاراگراف ها يي كه وي را
به دنياي جورج اُرول "( ، بعداً  به بخشي از نوشته هايش ؛ همچنان به مجموع مقاله بلند وي  تحت عنوان  

   :    در ذيل توجه نمائيد) " خوش آمديد
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 تاريخىِ مورد -هاى سياسى ژرفاى نگرش نويسنده در بررسى موضوعات و كشورها در حيطه « -*
خشم پرشور نويسنده نسبت  تكاى او به مطالب كامالً مستند و دقيق و انجام تحقيقات طوالنى و كامل؛نظر وا

  » .  ها وآالم ناشى از استثمار انسان توسط انسان به مرگ
  
ندگان وتحليلگران است كه با كتاب هاي خود تا كنون جوايز سر از دسته نخست نويججان پيل « -*

  ده استبسياري را هم نصيب خود كر
ى  مجموعه پشت پرده(از آثار در خور توجه اين تحليل گر برجسته جهان مجموعه اربابان جديد جهان 

  »  .است كه جلد سوم آن را انتشارات اختران عرضه كرده است) مخملين
  
واقعيت ها را او . غالباً تاريك  كار جان پيلجر، همچون يك برج ديدباني نوراني است در زمانه يي« -*

شهامت و بصيرت او، يك الهام پايدار و . بارها و بار ها. يعني افشاگري كرده است.  روشنايي قرار داده استدر
   »  است وقفه بي 

   )نوآم چامسكي (  
جان پيلجر، با دقتي آسيب ناپذير همچون پوالد، واقعيت ها را، و حقيقت هاي به چرك  « -*          

. آورد، و در برابر آفتاب مي گذارد، و همانگونه كه هستند بيانشان مي كندآلوده را، از دل زمين بيرون مي 
                                            !                       كنم من به او سالم مي

                                             )هارولد پينتر(
  نويسنده ي انسانگرا، مردمي،  نگار، مستندساز، وو چه مي توان بيش از اين بر معرفي روزنامه

.   محبوب، و پرآوازه ي استراليايي ـ انگليسي، جان پيلجر، افزود  
                                                     

به   که ]" سايت بامدادي" در سايت  [ John Pilcher رلججان پينوشته   از ي به قسمت هايو حال
      : توجه كنيم  درج گرديده »اـــامــصـدمين  روز اول اوب« فرارسيدن  مناسبت 

)  anti-colonialism(استعماري   ضد دار گرايشات وركردند كه او ميراثها با بسياري از آمريكايي «
                                مارتين لوتر كينگ است

 «گران را پذيرفته، با حذف   ت و عذر شكنجه اوباما توجيها اش، در صد روز اول رياست جمهوري
او . كاري بيشتر دولت شده است مخالفت كرده و خواستار پنهان»  دستگيري متهمان بدون حكم دادگاه

 نفر در آن دور از دسترس عدالت زنداني 17000كم  جورج بوش را كه دست) هاي زندانيان اردوگاه ( گوالگ
 پيروز  اي ام آوريل، وكيل او توانست در دعواي حقوقي 24در .  استهستند دست نخورده باقي نگاه داشته
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اند و در نتيجه در برابر شكنجه شدن   نبوده" شخص "زندانيان خليج گوانتانامو  «داد  شود كه حكم 
   .  » اند مصونيت نداشته

طلب  جنگهمراه با ساير مقامات ) Robert Gates( يعني رابرت گيتس  همان كابينه” دفاع“وزير  «
  .ي اوباما ابقا شدند ديگر در كابينه

گناه، چه به صورت مستقيم و چه  بار آمريكا عليه مردم بي  در سراسر جهان، تهاجم خشونت    «
دهد كه در جريان قتل  گزارش مي) Seymour Hersh (سيمور هرش . توسط عوامل واسط شدت گرفته است

هاي  و ساير سالح” هاي هوشمند بمب“اند كه مشكلي با كاروان تيم اوباما به همه فهم «عام اخير در غزه، 
 شد ندارد رفته كه در حال ارسال شدن به اسرائيل بود و براي قصابي كردن كودكان و زنان استفاده مي پيش

» هواپيماي بدون سرنشين«هاي آمريكايي كه  در پاكستان، تعداد غيرنظامياني كه توسط موشك. »
)drones (اند از زمان آمدن اوباما به دفتر كارش دو برابر شده است شوند كشته شده ناميده مي. «  

پشتون ها همه  [ )”طالبان“ (آمريكا براي كشتار مردمان قبايل پشتون ” استراتژي“در افغانستان،    «
افته تا به پنتاگون فرصت دهد كه در اين كشور ويران شده ي توسط اوباما گسترش ] طالب نيستند  

ي وزير دفاع رابرت گيتس، نيروهاي آمريكايي براي هميشه  اي تاسيس كند كه بنا به گفته هاي دائمي اهپايگ
 - سياستي كه از زمان جنگ سرد تغيير نكرده است -گذاري اوباما  سياست. ها باقي خواهند ماند در آن

آميز جورج بوش   تحريكاو رفتار. اش هستند مرعوب ساختن روسيه و چين است كه امروز رقباي امپراتوري
يك خطر «ي مقابله با ايران كه اوباما شيادانه آن را  براي استقرار موشك در مرزهاي غربي روسيه را به بهانه

اي كرد كه به   در پراگ، او سخنراني2009 آوريل 5در . خواند، ادامه داده است براي اروپا و آمريكا مي» واقعي
. وجه چنين چيزي نبود اما اين سخنراني به هيچ. گزارش شده است) anti-nuclear(» اي ضد هسته«عنوان 

» اي به منظور باالبردن ضريب اطمينان هاي هسته ي پنتاگون براي تعويض كالهك برنامه«در چهارچوب 
)Pentagon’s Reliable Replacement Warhead programme (ي آمريكا در حال ساخت  اياالت متحده

و [اي را مبهم كند  هاي هسته هاي متعارف و سالح كتيكي جديد است تا مرز ميان سالحاي تا  هاي هسته سالح
  » ].تر كند اي را عملي هاي هسته درنتيجه كاربرد سالح

  : رساند انه به پايان مىاش را چنين خوشبين با توجه به همين موضوع است كه جان پيلجر مقدمه «
مؤسسه گالوپ در يك نظرسنجى كه . اند رمانبردار و مطيعندرت ف هاى رايج، مردم به برخالف افسانه «

اى براى  عنوان وسيله  كشور انجام داد، دريافت كه اكثر مردم با بمباران افغانستان و خشونت نظامى به30در 
 كذايى نهفته است، و تمام "اخبار"رغم همه تبليغاتى كه در  به. ها مخالفند  تروريست ى اجراى عدالت درباره

توان گفت كه  گيرد، مى بازىِ اخالقى بر اندام كشتارهاى دولتى صورت مى هايى كه براى پوشاندن لباسِ تالش
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نگاران   عمومىِ انتقادى بين مردم حاكم است كه خوبست روزنامه  يك هشيارى اند كم، بدبين مردم، دست
  » .حرمت آن را حفظ كنند

و راهام امانوئل كه بايد . ونيست جنگ آفرين استمعاون اول اوباما ژوزف بايدن، يك صهي «         
  » ...پرشور است » نئوليبرال«در سمت باال ترين مدير كاخ سفيد به كار مشغول شود، يك 

  
او تهديد مي كند كه آتش يك . اوباما مي گويد كه مي خواهد قدرت نظامي آمريكا را افزون كند  «        

 مو سياه، شرقي، [روخت، و همچنان تعداد بيشتري از مردم تيره مو جنگ جديد را در پاكستان بر خواهد اف
  ».  ت را خواهد كش] غير غربي
مارتين لوتر كينگ دالور، چه خوب اين را فهميده بود وقتي كه حقوق انسان آمريكايي سياه   «

ر همان هنگام كه د. پوست را با حقوق انسان ويتنامي پيوند مي داد، و اين دو را از يكديگر جدا نمي دانست
 آمريكايي به فجيع ترين وجهي» راتدموك«و » ليبرال«ويتناميان به وسيله ي يك هيأت حاكمه ي 

                                                ] ت -با گلوله سيا بقتل رسيد[    »...    باگلوله كشته شد –كينگ و او ـ مارتين لوتر  .كشتارميشدند
 تا به حال، به نابود كردن پنجاه دولت ـ از جمله، دولت هاي دموكراتيك ـ و به ١٩۴۵از سال   «

و به مرگ بي حد و حصر و خارج از شمار . متالشي كردن سي جنبش آزادسازي مردمي انجاميده است
  ». مردان و زنان و كودكان در سراسر جهان

  
 - در رابطه به  افغانستان  رامقاله  بلند  اما با محتوا و ارزشمند  اين نويسنده و پژوهشگرحال  چه بهتر كه  

 " شهروند "در نشريه  - " به دنياي جورج آُرول خوش آمديد "كه به همين تازگيها  تحت  عنوان 
منتشر ) اكرم پدرام نيا داكتربه ترجمه   [2010 جنوري 14 مورخ – 1264 شماره – 1388 دي 24پنجشنبه 

  :شده ؛ در زير با هم يكجا  مطالعه نمائيم 
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  : نوشته 
   )  جان پيلجر  (
  

    » به دنياي جورج اُرول خوش آمديد   «                                      
   

، اثر 1984د كه از رمان انداز هايي مي ي جنگ افغانستان مرا به ياد درس هاي اوباما درباره دروغ «
را وصف كرده كه در آن از زباني خاص » اُشيانا«نام  در اين اثر، ارول ابركشوري به.  آموختيم )٢ ( جورج ارول

در تاريخ "اي كه  گونه دهند، به جلوه مي  را وارونه]راست ها  [ ها نمايند و دروغ ي جنگ استفاده مي درباره
. كسي كه گذشته را زير فرمان داشته، آينده را زير فرمان دارد«. آيد ميچرخد و راست در دهان به دهان مي

و اين عبارت بر زبان اعضاي حزب هم جاري » كسي كه حال را زير فرمان دارد، گذشته را نيز زير فرمان دارد
   ".شود مي

دهه ايراد كرد، ي پايان  در دو سخنراني او كه در آستانه. اكنون باراك اوباما رئيس اُشياناي معاصر است
تا وراي "كه صلح ديگر صلح نيست، بلكه جنگي دايمي است قاطعانه گفت كه  ي صلح نوبل  ي جايزه برنده

هاي فرومانده و دشمنان پراكنده را  يابد و مناطق پرآشوب، دولت مرزهاي افغانستان و پاكستان گسترش مي
شوخي به مردم  به. خواهد كه سپاسگزار باشيم ميخواند و از ما  مي» امنيت جهاني« و اين را ".گيرد دربرمي

ما به اشغال كشور شما هيچ ":  گويد افغانستان، سرزميني كه مورد تهاجم و اشغال كشورش قرار گرفته مي
   ".اي نداريم عالقه

 ٢٠٠١ي آمريكا به افغانستان در سال  ي اوباما حمله به گفته. ناپذيرند در اُشيانا راست و دروغ جدايي
اوباما . اما واقعيت اين است كه تاييد سازمان ملل در كار نبود.  تاييد شوراي امنيت سازمان ملل بودمورد
بنابه نظرسنجي درواقع، .  از حمله به افغانستان حمايت كرد٢٠٠١ سپتامبر ١١ي  خاطر حادثه به» دنيا«، گفت

ي كشورها  ت كردند و بقيهوهفت كشور جهان فقط سه كشور از حمله به افغانستان حماي گالوپ از سي
كه طالبان از بازپس دادن  بعد از آن" كه آمريكا اوباما گفتاز سوي ديگر . شدت با اين طرح مخالفت كردند به

كه به گزارش رژيم نظامي پاكستان در   در حالي".الدن سرباز زد، افغانستان را مورد حمله قرار داد اسامه بن
آن ها را الدن را براي دادگاهي شدن تحويل دهد، اما هربار تالش  تا بن طالبان سه بار تالش كرد ٢٠٠١سال 

  .ناديده گرفتند 
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  ا ـــرهـا و فكــه دل
  

 نيز دروغ   اوباما براي عادالنه جلوه دادن جنگ ي يازده سپتامبر از سوي حتا اين پيچاندن موضوع حمله
ي   به نياز نايك، كنسول پاكستان گفته بود كه تا نيمهبيش از دو ماه پيش از يازده سپتامبر، دولت بوش. است

 رژيم طالبان در كابل كه دولت كلينتون مخفيانه از او .ي نظامي آمريكا شروع خواهد شد اكتبر حمله
كافي برخوردار » ثبات«هاي گاز و نفت آمريكا به درياي خزر از  كرد، ديگر براي حفظ امنيت لوله پشتيباني مي
  . رفت ينبود، و بايد م

هاي القاعده به غرب   اين است كه سرزمين افغانستانِ امروز براي حملهترين دروغ اوباما شرمانه بي
تعداد ، جيمز جان، مشاور امنيت ملي خود اوباما گفتكه در ماه اكتبر،  درحالي. است» بهشت برين«

ي سازمان امنيت آمريكا نود درصد  هبنابه گفت. »رسد  نفر نمي١٠٠«هاي كارا در افغانستان حتا به  اي القاعده
دانند و  گر مي اند كه آمريكا را قدرتي اشغال گر محلي هاي شورش بلكه قوم"ها واقعا طالبان نيستند،  از طالبان

اوباما » صلح دنياي«ها به نوع  ترين انسان فقط احمقاي بيش نيست و   درواقع جنگ حقه".اند با آن مخالف
     .مانند وفادار مي
كريستال، كه  در عهد ژنرال استنلي مك. هرحال، در زير اين ظاهر آراسته، هدفي جدي نهفته است به

» مناطق پرآشوب«اي از آن  هاي دارش در عراق درجه گرفت، افغانستان اشغال شده نمونه خاطر جوخه به
 عمليات ضدشورش كه جنگ در اين كشور به رود و بدتر از آن اين دنياست كه حتا از اُشيانا هم فراتر مي

 خبري و مزدوران   هاي ها، رسانه شناس ها، انسان شناس رسان، روان هاي ياري كه ارتش، سازمانمعروف است 
شان برانگيختن  خرند، اما هدف ها را مي ها و ذهن به عبارتي به زبان زرگري دل. كند را به سوي خود جلب مي

   ) *( . هاست تونها عليه پش ها و ازبك  داخلي و تحريك تاجيك جنگ
بين . اي چندمليتي را از بين بردند تر اين هدف را در عراق عملي كردند و جامعه ها پيش آمريكايي

  ا ـه يونـكشي كردند و ميل ها را نسل كردند، ديوار كشيدند، سني هاي متفاوتي كه قبال با هم ازدواج مي مليت
  هاي  گاهـهاي دانش  دهـواشنگتن زب! نامند مي» حـصل«را هاي خودي اين  رسانه. نفر را از كشور بيرون راندند

  هاي   انهـــ، در رس شان كرده كه پنتاگون به گروه كوچكي تبديل»  هاي امنيتي كارشناس «را خريد و امريكا 
  

  
  كانون توطئه هاي 300 كميته "(   داكتر جان كولمن در بخشي از اثر بسيار پر ازش و افشاگر-  ) *( 
 دانيل يانكلولوويچ امپراطور سازماندهي ساختار هاي هم ":  در همين رابطه چنين مي نويسد  ) "جهاني

بنا بر گفتة ادوارد برنيز اين زمينة فعاليت ، از ابزار هاي . بستة سنجش و تشكيل آراء در اياالت متحده است 
 شكل "اقتصادي و سياسي آراء همگاني را در باب  اساس مسايل اجتماعي  و « بسيار نيرو مندي است كه 

 كه شايد هرگز نام وي –با استفاده از همين اهرمها بود كه اكثر امريكاييان نسبت به صدام حسن . مي بخشد 
  و عراق كه بدرستي محل آنرا  در نقشة خاور ميانه نمي شناختند ، چنان احساس عداوت -را نشنيده بودند 

  ]توضيح از توخـي [ .ف ملت عراق از  نقشه جغرافيا شدند پيدا كردند  كه خواستار ريختن خون وي و حذ
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C B B  ارول خالفش 1984به مردم بدهند، خبرهايي كه درست مثل داستان » خوب«يافتند تا خبرهاي 
    .درست بود

فرستند،  مي» نواحي مورد هدف«زور به  مردم را به. ريزند اي مي براي افغانستان هم چنين برنامه
اين عبارت . شود ساالرهاست و از سازمان سيا و تجارت مواد مخدر تامين مي  فرمان جنگاي كه زير نواحي

ي  ي كلينتون زماني درباره هاي دوره يكي از كنسول. اند، عبارت نامربوطي است ساالرها وحشي كه اين جنگ
 ما با اين قانون :شد، گفته بود طالبان اجرا مي» باثبات«ي  ي شريعه كه در دوره برگشت قانون بيدادگرانه

  . مشكلي نداريم
توجه » هاي انساني بحران«ها و متخصصان كشاورزي به  نيروهاي كمكي مورد توجه غرب، مهندس

  . خواهند برد» امنيت«هاي شكست خورده  هاي طايفه خواهند كرد و به سرزمين
اي را كه  گرا جامعه طلبان فرقه كه جدايي ، جايييوگسالويبار در  اگرچه يك. البته اين فقط تئوري است

در ويتنام سازمان . زيستند، نابود كردند، عملي شد، ولي در ويتنام شكست خورد زماني در صلح و صفا مي
شان جدايي بياندازد و   را طراحي كرد تا مردم جنوب را در تصرف گيرد و بين"ها  استراتژي دهكده"سيا 

كنگ استفاده كردند،  ي ويت جاي عبارت مردم مقاوم از واژه  به  آن روز-ت دهدكنگ را شكس سرانجام ويت
  . جاي مردم مخالف ي طالبان به درست مثل امروز و استفاده از واژهاي كلي و نامفهوم،  واژه

ها را  ها پيش آمريكايي هايي هستند كه از مدت ها اسرائيلي  نقشه تر اين گفتني است كه در پس بيش
هاي  هاي بازرسي، تنبيه كشي، ديواركِشي، ايستگاه ؛ نسلاند كرده ه به عراق و افغانستان تشويق براي حمل

هاست و با اين  ها همه اختراعات اسراييلي شود اين هاي دايمي، كه گفته مي جمعي و زيرنظرگيري دسته
همه،   با اين.اش بدزدند تر سرزمين فلسطين را از ساكنان بومي اند بيش ترفندهاست كه موفق شده

ناپذير از هم نگسستند، و همواره در   اند، به شكل برگشت هايي كه كشيده ي رنج رغم همه ها به فلسطيني
  . ها تاب آوردند ي نابرابري قالب ملتي واحد در برابر همه

  
  وري ـــراتـتان امپــورسـگ
  

 سخنگويانش دوست دارند آن ي صلح نوبل، كه خود او، ژنرالش و ي جايزه ي برنده ترين برنامه اساسي
بريتانياي قرن نوزدهم و . هايي هستند كه در افغانستان شكست خوردند را فراموش كنيم، همان نقشه

كشي بر اين كشور سركش چيره شوند، اما هر دو را ديديم كه حتا با  شوروي قرن بيستم كوشيدند تا با نسل
ها يادگار  هاي به جامانده از امپراتوري گورستان.  شدندجا بيرون رانده هاي بسيار وحشتناك از آن ريزي خون

هاست، بذرها را زير  هاي آن كننده است و اغلب ناشي از قهرماني قدرت مردم، كه گاهي گيج. آن روزهاست
   .ترسند ها از همين مي گذارد، و تجاوزكننده مي برف جا

 آسيا يا - ، شگرف بود، در اروپاكه آسمان مال همه است تصور اين"نويسد،  ارول در اين اثرش مي
اما هركدام از وجود ... جا، در سراسر دنيا و مردم زير آسمان همه يكسان بودند، در همه. جا آسياي شرق و اين
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ها  در دل... كه مردمي. ديگري ناآگاه بود، با ديوارهاي نفرت و دروغ از هم جدا شده بودند و باز هم به يكسان
       » .روز دنيا را زيرورو كند توانست يك رتي داشتند كه ميشان قد ها و عضالت و شكم

  پايان مقاله جان پيلجر                                                                                                                         
   

                                                                   
   زره پوش جنگي  افغان در حال پرتاب سنگ بطرف  خشمگينجوانان

  ل كاب–امپرياليزم جنايتكار امريكا در خيرخانه 
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 از تاريخ دو سه دهه پيش  با عدم آگاهي افغان مقيم اروپا" آزاد " ھای "  ژورناليست " يك تن از 

بمثابه يك مستنطق و شكنجه گر در زندان هاي جمهوري كه نامبرده (  كنجي  از شخصيت اكبركشور ايران
از جانب سازمان اطالعات آنكشور در نقش  مخالف  گمارده شده بود و بعداً زندانيان  شكنجهبكاراسالمي 

كوالريزم  پرداخت ؛ چنين ـرژيم به نقد از ساختار دولتي و ابراز نظر در مورد  جدائي دين از دولت و تائيد س
 دموكرات اي كه به تازه گي از زندان جمهوري اسالمي  مرد مبارز ، آزاديخواه ، جمهوريخواه و«   :   شتهنو

ايران بعد از شش سال تحمل رنج هاي رنگارنگ اي پشت ميله هاي زندان و شكنجه رها شده است ، در 
و مسئله را نمي  ».... دانشگاه جورج تاون در واشنگتن دي سي اياالت متحده امريكا سخنراني اي ايراد نمود

 آزاديخواه " ، " مرد مبارز"چنين فردي را ) و يا بتأسي از خط حركي ارگاني كه بدان بستگي دارد  ( شكافد
كه  رژيم  ) ويا نمي خواهد بيانديشد ( عد مهم مسئله نمي انديشد   و به اين بمي خواند  " دموكرات " ،  "

س دختران زنداني و قاتل هزاران زنداني كه هم اكنون با شالق و دره و سنگسار و مثله و تجاوز به نامو
 را به ي آنكشورشهر هاساير سركوب  وحشيانه مردم ايران در همين چند ماه گذشته  جاده هاي تهران و 

اينقدر ساده انديش هم نيست كه دشمن قلم ....   آزاديخواه ايران  رنگين  ساخته   دالور وخون پاك فرزندان
 وجود سياسي گذاشته و و پا به عرصه،  رشد كرده  ،كه در درون خودش شكل كرفتهايفته بدست وهويت يا

 " در كشور،را از زندان رها سازد و بگذارد  كه بخارج از زادگاهش قرار گرفته   آن با و تقابل  رويا رويدر
يش از پيش  از طريق تريبون هاي پ برود و– " شيطان بزرگ" بفرموده رهبرشان- "امريكاي جهانخوار

 ) رژيم جمهوري اسالمي وسرباند جالدش خامنه اي خون آشام ( سازمانيافته بر ضد  خالق سياسي اش
آنكشور و متحدين   دلپذيرسخنرايي نمايد و در خفا بخاطر تبليغ شخصيت انقالب اش از رسانه هاي

   ميزبانكشورل و خواسته هاي  بخاطر مبارزه  در راستاي  امياا خود ر گي  تشكر نموده آمادهآنامپرياليستي 
  .اعالم دارد 

رئيس  از  توصيفبه  كه را  افغان"آزاد  ژورناليست "يديگرنگارنده مجال پرداختن  به نگاشته 
  .  ندارد است ؛پرداخته  ) بارك اوباما(جمهوري امريكا 

يعني آقاي  افغان ؛) خريده شده (حال مراجعه ميكنيم به نوشته يك تن از ژورناليستان حرفه اي 
 "كاروان"ريه  در نقش ژورناليست نش ) ظاهر شاه" دهه دموكراسي"در دوره  (كه زماني   كهگدايشكراهللا

 كار ميكرد و در هنگام تجاوز  )"ضبط احواالت" ( ظاهر شاه اطالعات  مخوف  براي سازماندر كابل ،
درخدمت نهاد  -كابل را داشت كه سمت استادي در پوهنتون  -  افغانستانبهسوسيال امپرياليزم روس 

درآمد و بعد ها كه وظايف استخباراتيش را براي دولت ) خاد  (  سازمان داده شده توسط روسهااستخباراتي
پوشالي در زندان پلچرخي انجام داد و از آنجا رها گرديد ، عازم اياالت متحده شده در آنكشور به نشر 

  .  پرداخت " كاروان"ماهنامه 
اين  چاپ امريكا  ٢٠٠٢مورخ اول جون » كاروان «٩٠شماره  ي از سر مقاله ي به بخشاينك 

 واقعيت هاي روشن و  ،بار بسمت ناشر و نويسنده آن نشريه  غرض فريب مردم كه اينحرفه اي ژورناليست 
  :در زير توجه كنيم   است ؛ ]وارونه[   وآشكار را سرچپهحقايق 
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 خودمان و در سالهاي تجاوز ستمگرانهء روسيه بلشويك ، ناشر اين ماهنامه در دانشگاه كابل  « 
در ) حزب جمهوري خواهان( باهمرزمان در بحث ها و ارزيابي هاي مان ، طرفدار بسر قدرت بودن عقاب ها 

كاخ سفيد اياالت متحده بوديم كه مردمان قاطع ، مصمم و جدي  و يكطرفه كننده اند و هر بار كه افغانستان 
ران خارجي آزاد گشته ، حزب جمهوريخواهان امريكا در كاخ سفيد بسر قدرت بوده و يار و از چنگ تجاوز گ

يا به سخن ديگري با تولد دوبارهء ملـت افغانستان و كسب دوباره ي « ، » همكار افغانان براي آزادي شان 
، ياري و ]لبانتروريستان را بخوان طا [ آزادي كشور هم از چنگ روسيه بلشويك و هم از چنگ تروريستان

 سال پيش برهبري رئيس جمهور ٢٠ت متحده را در اياالهمكاري موثر و قاطع حكومت جمهوريخواهان 
  » ... رونالد ريگان و حاال برهبري جورج بوش گرامي ميداريم

  در ساختار هاي دولتي  و ثرات آنا و  وابسته تذكار نكاتي  چند در مورد  وابستگي ژورناليزمنياز به 
  : سازي توده ها در اين نگاشته ديده شد ذهنيت
وابستگي روزنامه نگاران «كه تحت عنوان »  اسيتون اراال نگر «مترجم نوشته ي» رستم پور زال«
 چاپ شده را فشرده ساخته ، اينك قسمت هاي آنرا در ٢٠٠٠ سپتامبر ٢٠كه در نيويارك تايمز  » مستقل

  :ذيل مي آورم
 روزه صربستان توسط پيمان ناتو رقيب اصلي پرزيدنت ٧٨ن يك سال و نيم پس از بمبارا « 

  .ميلوسوويـج ، امريكا و متحدين امريكايي آن هستند،  نه اپوزيسيون داخلي 
 تا در انتخابات اين  ده ها مليون دالر گرفته اندوــتاـ نازوعات و راديو هاي مخالف او     احزاب ، مطب

  .لويزيون دولتي خنثي شود هفته شر اورا بكنند ، منجمله تاءثير ت
در سال جاري اين بودجه به . قبل از بمباران امريكا ساالنه تا ده مليون دالر به اپوزيسيون كمك ميكرد  
 نگران نباشند چقدر خرچ ,,: اطمينان داده كه » مستقل«، واشنگتن به ژورناليست هاي ... مليون دالر رسيد ٢٥

   .،  ،ميكنند ، مبالغ كـالني در راه است
همچنين در زمينه  ...  سال جاري رابرت جليارد ، رابطه ويژه امريكا در امور يوگوسالوي و٢٩روز  

و كورت . ژورناليستهاي مستعد صربستان كه جهت تعليمات حرفه اي به امريكا وارد شده اند  توضيحاتي داد
  :ت زير را بيان داشت  جمال٢٠٠٤ فبروري ٢٦ در برابر كميته روابط خارجي سناي امريكا در ويمر

  
ومصون در كشور هاي در حال ) » سيا«بخوان خريده شده از جانب ( به وجود آمدن رساله هاي آزاد  « 

در كار خود شاهد  هستيم كه رسانه هاي « ، »توسعه حائز باال ترين اهميت براي منافع اياالت متحده است 
د بستر مناسب براي سرمايه گذاري خارجي ارزش كم مستقل در فشار آوردن به دولت هاي آنكشور ها و ايجا

كه بخشي   ( USAID صربستان با كمك) » سيا«بخوان  اجير ( مثال رسانه هاي مستقل  ... « ، » نظيري دارند
درخصوص شگافتن «  ،  »مردم را عليه ميلو سوويج بسيج كردند) از وزارت خارجه امريكا است ـ مترجم 

اينهم از . ردن وجدان قضات و مسووالن  بيش از تغيير دادن قوانين موثر است اسرار دولت ها  هم عوض ك
عهده برنامه هاي راديويي و تبليغاتي كه امريكا راسا توليد ميكند ، ساخته نيست و به رسانه هاي محلي  نياز 

  » دارد 
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 شقال بلند مستقل كه در م واقعاًو درود هاي فروان به اين زن دلير ، آزاده ، با وجدان و  

  :نوشته است 
، ] بارك اوبـامـا  [، كه خود او ح نوبلـي صل  ايزهـي ج  ي برنده  هـترين برنام  اساسي   «

ي ـهاي  هـشـقـمان نـه،  نيمـوش كـد آن را فرامـش دوست دارنـويانـخنگـش و سـرالـژن
وروي قرن ـ شهم و اي قرن نوزدـانيـبريت.  دـندروخت ـسـكـشن اتـسناـغفر ادتند كه ـهس

ر دو را ـا هـ، ام وندـره شـش چيـركـشور سـشي بر اين كـك لـيدند تا با نسـبيستم كوش
. دندـده شــرون رانـا بيـج  ناك از آنـتـيار وحشـهاي بس  زيـريـونـتا با خـم كه حـديـدي
درت ــ ق. تـس اـهزو رنآر اـگداـيا ـه  يروـتارپـم ازا هدـناـماـجه ب ياـه  ناتــسروـگ
 ذرــ، ب ست اـه  اي آنـه  انيـهرمـي از قـب ناشـنده است و اغلـنـك جـيـ، كه گاهي گ ردمــم
  .»   . ندــرسـت  يـن مـميـ از ه اـه   دهـنـنـاوزكــ، و تج ذاردــگ  مي اـج رفـر بـا را زيـه
    

،   ژورناليست آزاده، مود گودرزيداكترمح  زنده ياد    به قسمتي ازمقالهخواننده گان گرامي راتوجه   و حاال 
 تدريس مي   امريكا از يونورستي هاي در يكياستاد   گودرزي بسمت  (متفكر و مبارز نستوه و نامدار ايران،

، كه بر ضد اشغال افغانستان و عراق توسط امپرياليسم امريكا و افشاي سياست هاي استعماري  )نمود 
 ايران ، ( و كشور هاي ذيدخل در مسايل افغانستانليسم روسيه ،آنكشوروشركا، همچنان سياست هاي امپريا

؛ همچنان مزدوران روسيه خلق و )اخوان جهادي و طالبي  ( گراد باند  هاي بنياو )...پاكستان ، عربستان
مي » شهروند« در افغانستان و در منطقه و ساير مسايل جهاني به طور مسلسل در نشريه قاره اي پرچم 
  :    جلب مي نمايمر؛ در زي نوشت

امريكن انترپرايز « روز نامه نگار دست راستي عضو فكر انبار مشهور » رابرت نواك«آقاي ...  «    

 ما ":  ديدگاه يك سناتور جمهوري خــواه را بي آنكه از او نام ببرد بدين گونه بيان كرد» انستيتوت
 اين در اصطالح ما " اهیم کردافغانستان را با  بمباران به یک  پارکینگ عمومـی بدل خو

    » ما آن را با خـاك يكسـان خواهيم كرد  فارسي زبانان  يعني
  

درآن زماني كه جريانات جنگ هاي ويتنام با  امپرياليزم جنايتكار امريكا را از طريق  رسانه ها  دنبال 
  : بود گفته   را بياد دارم  كه رستي آنكشوميكردم  ، گفتار يك تن از سناتوران بلند مرتبه در دستگاه امپريالي

مي بدل شده ت ريزي   قير به ميداناگر مجبور شويم سراسر جنگالت ويتنام راما « 
  مردم كشتار هاي دسته جمعي تجاوز و غارت و - و يكي از دنبال كنندگان همين سياست » .كنيم
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ما " "  ميگويد بر چنگيز گونه اي و تك بعد از گذشت چند دهه با غرور- ساير كشور افغانستان  ، اعراق و 
   . "افغانستان را با  بمباران به یک  پارکینگ عمومـی بدل خواهیم کرد

  
 به رهبري  ، آنكشورمردم دلير و مبارز ويتنام تحت رهبري خردمندانه حزب كمونيست

ن  امريكا را از كشورشان بيرو امپرياليزم جنايت كارن عساكر متجاوز و اشغالگريهوچي مرفيق 
 از لحاظ _اي هرگاه خلق : اين گفته ي داهيانه لنين رابه اثبات رساندند  به تكرار و راندند

.  برانند  بيرون ميتوانند كشور بزرگ متجاوز را از خاك خود ؛ پا خيزندبه -كيميت كوچك 
كه همانا جنگ ( عاليترين شكل مبارزه در جريان   راماركسيزم انقالبي بار ها واقعيت اين امر

  با آنكه-غول هاي پاگلين و  ببر هاي كاغذين  كه ه به ثبوت رساند)مسلحانه توده اي مي باشد 
 مي توان در پروسه يك  را- " دندان اتمي دارند " به گفته ي رويزيونيست هاي حزب توده

  . مهار كرد و از كشور بيرون راندتحت رهبري  حزب كمونيست ؛   توده ايجنك طوالني
پرتوان نسل   دست هايدر گرو  افغانستان  بسيار شجاع و آزاديخواه ردمم آزادي واقعي

، بورژوازي  فئواليزم ،مبارزه با امپرياليزم اشكال  كه در جوشاجوش  استييكمونيست انقالب
و در كوره راه پر   پرداخته و تشنه ي آزادي، به سازمان دادن عناصر مبارز  و ارتجاعدوركمپرا

ي كارد به در ميان مردم،   افغانستان انقالبيحزب كمونيست ساختار   و افت و خيزپيچ وخم
 ( حزبي كه پرتوي انديشه پيشوايان پرولتاريا جهان - باشندموفق استخوان رسيده ي ما كوشا و 

   .رهگشايشان باشد )   مائوتسه دون- استالين - لنين - انگلس -ماركس 
  ستم و استثمار زنده باد مبارزه توده هاي تحت

  !ان ـــ در سراسر جه اشغالگر عليه امپرياليزم
  !تخريب  بيرحمانه ي كره زمين  اين منشا ء اصلي - نابود امپرياليزم
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  : بھره گرفته نگاشته از منابع زيراين 
  
    سايت بامدادي-١
    نشريه شهروند-٢
 از اين قلم كه با "اي  درنگي بر ژورناليزم زريِ جنايت ساالر پسند شكراهللا كهگد"  ازمقاله -٣

  چاپ و نشر شده همچنان2004كه بصورت جزوه در جوالي  ) "رووف روشنايي" (نام مستعار
  .بازتاب يافته است  برقرار "بــابا " و " پيام آزادي "درسايت هاي وزين 

                                                    
  

  14 در صفحه  پائينيتوضيحات  
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  اتــوضيحــت

  
نگار پژوهشگر و كارگردان مستندساز، يكي از دو نفري است كه برترين   جان پيلجر، روزنامه )1( 
ي فستيوال  هايي چون اسكار و نيز جايزه نگاري بريتانيا را دو بار از آن خود كرده و جايزه ي روزنامه جايزه

 NewStatesmanبنابه جديدترين نظرسنجي . از كرده استهاي مستند را احر فيلم بريتانيا در بخش فيلم
از سايت  ) ١(توضيح نمبر [ . سوكي و نلسون ماندال است پيلجر چهارمين قهرمان زمان ما پس از آنگ سان

  ]بامدادي نقل شده
 ارگان سياسي مشترك جهت تدارك كنگره موسس حزب واحد ٢٢ ماهنامه  توفان شماره " -) ٢(

 در مورد ١٩٩٦ جوالي١١  چاپ انگلستان مورخ پنجشنبه " گاردين" از زبان " طبقه كارگر ايران
  :برتراندرسل فيلسوف و ساير روشنفكران قلم فروش چه مي نويسد

 انگلستان انتشار يافته است، چنين مي " اداره اسناد عمومي"دريكي از اسنادي كه اخيرا از جانب « 
 و روزنامه نگار به اصطالح سوسياليست انگليسي، در زمان نويسنده)  ١٩٠٣-١٩٥٠ ("جورج ارول"آيد كه 

جنگ سرد، يعني در دوران ستيز بي امان امپرياليزم بر ضد كشور هاي پيروزمندسوسياليستي و در 
پيشاپيش آنها كشور اتحاد شوروي سوسياليستي، صورت اسامي كمونيست هاي نا شناخته را در اختيار 

ستان، وابسته به سازمان اطالعات و جاسوسي اين كشور مي گذارد كه به واحد تبليغات وزارت خارجه انگل
  . عقيده ي وي نبايد در امر تبليغات به انهااعتماد كرد

 نويسنده كتب طنز آميز " جورج ارول" انتشار يافته است، " گاردين"بنابر آنچه  در جريده انگليسي 
ت زمان كوتاهي قبل از اينكه به بيماري سل در ، مد١٩٤٩  در اواسط سال "١٩٨٤"، در" مزرعه حيوانات"

 "سليا كيروان"بنام  )آي  آر  دي ( " دايره تحقيق و گرد آوري اطالعات"گذرد، به مامور اداره مخفي 
  .پيشنهاد همكاري ميكند

 چنانچه مفيد فايده ": مي نويسد  ... " سليا كيروان"   وي از آسايشگاه مسلولين در نامه ي خود به
ن مي توانم صورت اسامي روزنامه نگاران  نويسندگاني را كه به عقيده من از كمونيست هاي نفوذي و باشد م

همقطاران مسافري كه به آن سو  تمايل داشته و نبايد در امر تبليغات مورد اطمينان قرار  گيرند را در اختيار 
كه در خانه دارم بفرستم، و اين امر كه براي اين كار من مي بايست به دنبال يك كتابچه ياداشتي . تان بگذارم

  "من چنين لستي را در اختيار تان قرار داده ام بايستي كامال مخفي نگهداشته شود
   در اسناد منتشر شده نام فردي بطور مشخص به چشم نمي خورد، زيرا كه وزارت امور خارجه 

 " تذكره نويس " برناردكريك"بنام ليكن شخصي  . انگستان اسامي افراد لو رفته را پنهان نگداشته است
 داشتهايي "،  تاييد كرده است كه در بين نوشته هاي وي كتابچه اي وجود داشت بعنوان "جورج ارول

  . اسم مي بوده است٨٦ كه شامل "پيرامون عناصر مشكوك
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   اسناد منتشر شده ي اخير همچنين آشكار مي سازد كه ادارهء نامبرده، ناشرين و نويسندگان 
شهوري نظير برتراندرسل، استيفن اسپندر و آرتوركواستلر را نيز جهت نگارش و انتشار مطالب ضد م

  .كمونيستي به خدمت خود گماشته بوده است
 مزرعه " بنام " جورج ارول"   در رابطه با كتاب حكايت طنز آميزو در عين حال ضد كمونيستي 

  عامل ترجمه و انتشار اين كتاب به زبانهاي  "... دايره تحقيق و گرد آوري " آمده است كه "حيوانات
  .گوناگون و بويژه زبان هاي مردم مسلمان جهان از جمله زبان عربي بوده است

  انگلستان نقش فعال و  "... تحقيق و گرد آوري"  در پايان جريده گاردين مي نويسد كه دايره  سري 
  . بازي كرده است١٩٤٠ارگري در اواخر دهه موثري در ازهمپاشي جنبش بين المللي اتحاديه هاي ك
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