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 شهريور شرکت 8 ها را تهديد کرده بودند که در مراسم از خانواده

نکنند و در صورت حضور در خاوران با سرکوب شديد روبرو 
خواهند شد و حتی گفته بودند که در صورت درگيری، خون تان پای 
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  مهدی اصالنی
ِد ها که به تعدا سال طراز با ميان برای اولين بار تعداِد جوانان اگر نه هم

همه چيز دست جوانانی . آذين مراسم هستند قابل شمارش و ُپر تعداد گل
شان را  ها ربوده و جوانی فروشان اسالمی پدرانشان را از آن است که مرگ
ها و  توان بدين لحاظ متفاوت از مراسم مراسم را می. اند به تاراج برده
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 زمان اعالميه کميته مرکزی سا
  در اعتراض به

  67 سرکوب خانواده های جان باخته گان شهريور 
  !وقتی از طرح مجدد آن جنايت هولناک وحشت دارند

 شهريور، صد ها نفر از مادران و خواهران؛ 8در بامداد روز جمعه 
همسران و فرزندان و ديگر دوستان و وابستگان جان باخته گان قتل 

اما . به سوی خاوران به راه افتادند به رسم هر ساله 67عام شهريور 
در مسير حرکت با حضور گسترده ی نيروهای سرکوب رژيم روبرو 

ماموران امنيتی و انتظامی و موتورسواران حزب اللهی چماقدار . شدند
با محاصره ی کامل گلزار خاوران و ايجاد سيم های خاردار و نرده های 

 خانواده های جان باخته فلزی و راه بندان های گسترده مانع از تجمع
مزدوران رژيم بر خالف سال های پيشين نه تنها اجازه ندادند . گان شدند

تا خانواده ها و وابستگان جان باخته گان به گلزار شهدا برسند و به 
عزيزان خود ادای احترام کنند بلکه در طول راه مانع حرکت آن ها به 

آجر و ديگر اشيای سخت طرف گلزار شده و موتورسوارهای چماقدار با 
به ماشين ها حمله کرده و شيشه های ماشين  را شکستند؛ دور بين ها 
و تلفن های همراه بسياری را ضبط کردند و به ضرب و شتم شديد 

  . خانواده ها پرداختند و تعدادی را دستگير کردند
در هفته . سرکوبی چنين گسترده از روزهای قبل برنامه ريزی شده بود

ر ماموران امنيتی رژيم در تماس های تلفنی بسياری از خانواده های اخي
 شهريور شرکت نکنند و در 8ها را تهديد کرده بودند که در مراسم 

صورت حضور در خاوران با سرکوب شديد روبرو خواهند شد و حتی 
. گفته بودند که در صورت درگيری، خون تان پای خودتان است

ی از فعالين خانواده ها را پيشاپيش ماموران سرکوب رژيم حتی تعداد
دستگير کرده بودند تا مانع سازماندهی مراسم يادبود  بيستمين سال قتل 

اما عليرغم تمامی تالش های سرکوب گرانه .عام زندانيان سياسی شوند
و تهديدهای گسترده ی نيروهای امنيتی،خانواده ها با جسارت تمام و با 

ين تهديدها وقعی ننهادند و به رسم عشق بيکران به عزيزان خود به ا
  .هرساله راهی گلزار شهدا شدند

سرکوبی چنين وحشيانه، نشان از ترس و وحشتی گسترده در ميان 
سران حکومتی است که بيست سال پس آز آن قتل عام خونين؛ هنوز هم 
از اين جان باخته گان وحشت دارند و از شعله ور ماندن آتش خشم و 

در آن سال دژخيمان رژيم . ومردم آزاده نگران هستندنفرت بازمانده گان
به فرمان خمينی به قتل عام هزاران زندانی پرداختند که بسياری ار آن 
ها دروان محکوميت شان را از سر می گدراندند و يا با طی دروان 

آن قتل عام وحشيانه ان .محکوميت می بايست از زندان آزاد می شدند
 دامن زده است که بيست سال پس از آن چنان نفرتی عليه رژيم را

. جنايت دهشتناک سران رژيم از مطرح شدن آن بيش از بيش نگرانند
بويژه که سازمان عفو بين الملل امسال در اعالميه خود اين جنايت رژيم 
اسالمی را با کوره های آتش سوزی نازی های آلمان مقايسه کرده 

  .است
نبه ای است که رژيم اسالمی  چينن سرکوبی ادامه ی سرکوب همه جا

عليه جنبش کارگری؛ عليه جنبش دانشجويی؛ عليه فعالين جنبش ملی 
در کردستان و بلوچستان و خوزستان؛ عليه فعالين جنبش زنان و عليه 
جوانان و نوجوانان کشور تحت عنوان مبارزه با مفاسد اجتماعی در 

  .پيش گرفته است
ی و وعده و وعيدهايش جمهوری اسالمی که در سياست های داخل

شکست خورده و با ماجراجويی های بين المللی اش ايران را  در چنبره 
و . تحريم های گسترده گرفتار کرده است؛ نگران انفجار خشم مردم است

از اين روست که چنين با خشونت هر حرکت سياسی و ضد رژيمی را 
  .سرکوب می کند

عزيزان جان باخته و ادای ما ضمن ابراز همبستگی با خانواده های آن 
احترام به آن ها، اقدامات سرکوب گرانه رژيم اسالمی را به شدت 
محکوم می کنيم و از همه آزاديخواهان و نهادهای مدافع حقوق بشر و 
سازمان های دمکرات و ترقی خواه می خواهيم با هر امکانی که در 

ازند و اختيار دارند به افشای سرکوب گری های رژيم اسالمی بپرد
خواهان آزادی دستگير شده گان گردند و خواهان بررسی  آن جنايت 

  .دهشتناک در يک دادگاه بين المللی شوند
  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

  زنده باد ازادی
  زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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 ۶٧بيانيه ی دادخواهان کشتار 

 ظلم بی حد نگر و حال پريشان ما
  !هموطنان عزيز

همان گونه که مطلع هستيد ، مرداد و شهريور امسال، مصادف است با 
در اين ايام بنا . ١٣۶٧بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در سال 

 اقدام به برپايی مراسم ۶٧نواده های جانباختگان بر رسم هر ساله، خا
مراسم . يادبود می کنند تا ياد عزيزان به خون خفته خود را گرامی بدارند

ها عموما به صورت محدود در منازل خانواده جانباختگان برگزار می 
 شهريور، بسياری از خانواده ١٠شود و در آخرين روز جمعه نزديک به 

امسال نيز . ان آنها، در گلزار خاوران گردهم می آيندها و دوستان و آشناي
در حالی که يکی از اين مراسم ها در منزل مادر يک از اين جانباختگان، 
منوچهر سرحدی، برگزار گرديد ، نيروهای امنيتی به بدترين شکل ممکن 
به منزل مادر سرحدی حمله کرده با افراد حاضر در مراسم که فقط و فقط 

ک مراسم معمول و هميشگی دور هم جمع شده بودند، برای اجرای ي
در جريان اين برخوردهای ناشايست و توهين آميز، حال . برخورد کردند

چند تن از مادران بشدت بد شد و حتی يکی از آنان با اورژانس به 
ماموران امنيتی در اين مراسم اقدام به توقيف . بيمارستان انتقال يافت

کارت های شناسايی و گواهينامه های افراد نوشته های شخصی افراد، 
آنها کمترين اعتراض اين خانواده را به بدترين . حاضر در مراسم کردند

شکل ممکن پاسخ داند و خانواده های داغدار را تهديد کردند که چنانچه 
 شهريور به محل خاوران بروند با آنها برخورد ٨فردای آنروز يعنی 
  .شديدتری خواهد شد

اده ها که حضور بر سر مزار عزيرانمان را حق خود می دانيم، به ما خانو
رغم اين برخوردهای خشن و ناشايست، تصميم گرفتيم که به رسم هر 

  . شهريور به خاوران برويم٨سال روز 
 شهريور نيروهای امنيتی با حضور وسيع در مسير جاده ٨روز جمعه 

ين گلزار را محاصره خاوران و برخورد پليسی، تمام مسير جاده بسمت ا
کرده و جاده فرعی منتهی به گلزار را با نرده های آهنی کامال مسدود 
کردند و نگذاشتند که برای اجرای مراسم مان به گلزار خاوران برويم و 

همچنين در برخی موارد که . درب خاوران را به روی خانواده ها بستند
لزاربروند، ماشين های برخی خانواده ها اصرار و تالش می کردند که به گ

آنان مورد هجوم قرار گرفت و شيشه های ماشين ها را می شکستند و 
        .افراد را دستگير می کردند 

در کدامين آئين و مسلک خانواده های داغدار را از حضور بر سر مزار 
عزيزان خود مانع می شوند، آنهم با اين شکل خشن که البته برای ما 

چرا .  سال تازگی نداشته و ندارد٢٠اختگان در طی اين خانواده های جانب
بجای پاسخگويی به سئواالت ما در رابطه با چگونگی اعدام عزيزانمان، 
که به چه جرمی آنها را که عموما طبق قوانين خود جمهوری اسالمی به 
زندان محکوم شده بودند اين چنين قتل عام نموديد و آنها را دسته جمعی 

 و شبانه در گورستانی پرت و دور افتاده دفن نموديد، به و به شکل مخفی
ما نيز حمله می کنيد؟ چرا مانع برگزاری مراسم برای آنها می شويد؟ چرا 

  ما را از حضور بر سر گورهای بی نام و نشان آنان نيز منع می کنيد؟
ما خانواده های اين جانباختگان قاطع و روشن اعالم کرده و می کنيم که 

 در بدن داريم از يادشان نمی کاهيم و هميشه و تا روزی که تا جان
عامالن و عامران اين جنايت ضد بشری افشا نشوند و عدالت در مورد 

مراسم سالگرد ابتدائی . آنها اجرا نشود، به راه خود ادامه خواهيم داد
ترين و کمترين حق ما است، چرا با خشن ترين و بدترين شکل ممکن 

  . می شويدمانع برگزاری آن
ما بخشی از خانواده جانباختگان سياسی از تمامی عزيزان خود در خارج 
کشور نيز می خواهيم بيش از پيش با ما همراه شوند و صدای دادخواهی 
ما را به گوش تمامی انسانهائی که ارزش و حرمت زندگی را پاس می 

وق از تمامی نهادها و انجمن های دموکراتيک و حق. دارند، برسانند
بشری دنيا تقاضا می کنيم درد و رنج ما را به هر شکل که می توانند 

ما از همه آزاديخواهان انتظار داريم که صدای ما را که در . منعکس کنند
مملکت خودمان خفه می شود و رسانه های کشورمان يا نمی توانند و يا 
ن نمی خواهند منعکس کنند، به هر طريق که می توانيد به گوش جهانيا

ما ازرسانه های مستقل در خارج کشور انتظار داريم که . برسانيد
مسئوالنه با انعکاس اين بيدادی که بر ما می رود به وظايف خود چون 

 .گذشته عمل کنند
  ١٣٨۶ شهريور ٩ -   ۶٧ دادخواهان کشتار 

............................................. 
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  :فو بين المللع
  ۶٧های  طرفانه در مورد اعدام درخواست برای تحقيقاتی جامع و بي

   يکی از بدترين تجاوزها به حقوق بشر در ايران۶٧کشتار
  :به گزارش راديو آلمان 

ای به مناسبت بيستمين  الملل با انتشار بيانيه سازمان حقوق بشری عفو بين
، يکبار ديگر ١٣۶٧سی در سال جمعی زندانيان سيا های دسته سالگرد اعدام

ها ،تحقيقاتی  ی اين قتل های جمهوری اسالمی ايران را فراخواند تا درباره مقام
 .  و تسليم عدالت آنند طرفانه انجام دهند و مسئوالن آن را شناسايي جامع و بي
المللی حقوق بشر ايجاب  قوانين بين,: ی خود گفته است الملل در بيانيه عفو بين

 حق حيات، مانند موارد ارتکابی در   آه مقامات ايران در موارد نقضآنند مي
 شروع شد و در سال بعد ادامه يافت، ١٩٨٨، آه در "قتل عام زندانيان"طول 

 و تسليم  طرفانه انجام دهند و مسئوالن آن را شناسايي تحقيقاتی جامع و بي
از اين آشتار آوتاهی تاکنونی در اين مورد، و مدت زمانی آه . عدالت آنند

  . کاهد عنوان از اين مسئوليت نمي هيچ گذشته است به
 در ايران را يکی ۶٧جمعی سال   های دسته ی خود اعدام الملل در بيانيه عفو بين

: به حقوق بشر در ايران توصيف کرده و گفته است" بدترين تجاوزها"از 
گيرند و بر اساس اند بايد تحت تعقيب قرار ب آسانی آه مسئول اين آشتار بوده,

  . های عادالنه، محاآمه شوند المللی دادرسي استانداردهای بين
  .اهللا خمينی  دستور آيت

اهللا خمينی چند روزی   به دستور شخص آيت١٣۶٧جمعی سال   های دسته اعدام
اهللا  آيت. ی ايران و عراق به اجرا درآمد  ساله٨پيش از پايان رسمی جنگ 
بر "و آن دسته از زندانيانی را که " محاربين "خمينی در فتوای خود اعدام
در فتوای آقای خمينی آمده . الزم دانسته بود" کنند موضع نفاق پافشاری مي

االسالم نيری  تشخيص موضوع در تهران با رأی اکثريت آقايان حجة,: بود
ای از وزارت   و نماينده) دادستان تهران(، جناب آقای اشراقی )قاضی شرع(

های مراکز استان،  در زندان. باشد، اگرچه احتياط در اجماع است اطالعات مي
ی وزارت  رأی اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقالب و يا داديار و نماينده

  . باشد اطالعات الزم االتباع مي
ای که بيشتر از چند هفته  اهللا خميني، در فاصله زماني پس از صدور فتوای آيت

های مشخص و محدود هيئت تعيين   در برابر پرسشيک نبود، زندانيان يک
دکتر يرواند آبراهاميان، که کتابی در . اهللا خمينی قرار گرفتند شده از سوی آيت

کسانی ,: نويسد  منتشر کرده، دراين باره مي۶٧جمعی  های دسته ی اعدام باره
 در .شدند ای هدايت مي درنگ به اتاق ويژه دادند، بي های نامساعد مي که پاسخ

نامه  شد که وصيت ها گفته مي هايشان ضبط و به آن آنجا انگشترها و عينک
های دار که پنهاني، در  آنگاه آنها را به سوی چوبه. نهايی خود را بنويسند

بردند و در  تاالر سخنرانی گوهردشت و حسينيه اوين برپا شده بود، مي
  , .آويختند  نفری به دار مي۶های  گروه

گويند زندانيان از سرنوشتی که در انتظارشان بود خبر  انيان ميبازماندگان قرب
با توجه به پايان جنگ ايران و عراق و شادی عمومی ناشی از آن، . نداشتند

  . جمعی برای زندانيان دشوار بود تصور اعدام دسته
  آمار قربانيان 

منتظری اهللا  آيت. شدگان، آمار و ارقام متفاوتی وجود دارد در مورد شمار اعدام
حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد ,: در خاطراتش نوشته است

  , . از زن و مرد در کشور اعدام کردند-  ترديد از من است -نفر زندانی را 
 همچنين به مالقاتی با نيري، قاضی شرع اوين،  اهللا منتظری در خاطراتش آيت

ی  ورمحمدي، نمايندهاشراقي، دادستان تهران، رئيسي، معاون دادستان و پ
او تاريخ اين ديدار را اول محرم آن سال ذکر . کند وزارت اطالعات اشاره مي

ها گفتم،  به آن,: نويسد  است، و مي١٣۶٧ مرداد ٢٣کند، که مصادف با  مي
ما تا االن : "ها دست نگه داريد، آقای نيری گفت حداقل در محرم از اعدام

ايم، دويست نفر را هم به عنوان  دام کردههفتصد و پنجاه نفر را در تهران اع
ها را هم بکنيم، بعد هر چه شما  کلک اين. ايم سرموضع از بقيه جدا کرده

  , !"بفرمائيد
:  نوشته است۶٧های سال  ی بيستمين سالگرد اعدام الملل در بيانيه عفو بين

 شروع شد و تا نزديك دهمين سالگرد انقالب ١٩٨٨ آه از اوت  اي در دوره,
 ادامه داشت، مقامات ايران موج وسيعی از اعدام ١٩٨٩سالمی در فوريه ا

 آه در نوع خود، پس از آن چه در -زندانيان سياسی را به راه انداختند 
ترين   صورت گرفت، بزرگ١٩٧٩های اول و دوم پس از انقالب اسالمی  سال

ا  ت۴۵٠٠باور بر اين است که در مجموع بين . رود موج اعدام بشمار مي
  .  نفر، از جمله زنان، در اين جريان آشته شدند۵٠٠٠

خواهد آه  چنين از حكومت ايران مي ی خود هم اللمل در بيانيه سازمان عفو بين
از حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران در جنوب تهران در روز ,

 اوت يا حوالی آن، به منظور يادآوری اين سالگرد و دادخواهی برای ٢٩
صدها نفر از آسانی آه شتابزده اعدام شدند در . زيزانشان، جلوگيری نکندع

نام و نشان، دفن  اين گورستان، و بسياری از آنان در گورهای دسته جمعی بي
  .شهريور1وله  الملل، دويچه عفو بين/ م  . اند شده

.............................................  
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 فرزندان نسل خاکستری
به برگذاری مراسِم بزرگداشت بيستمين کشتار تابستان سال نگاهی 
جمع مستقلی از جوانان و دانشجويان و فرزندان  از طرِف 1367

   در کلن67جان باختگان توسط کانون 
  مهدی اصالنی

بوی شمع . آيد  می شوی انگار بوی سوختن ستاره به سالن که وارد می
جوِش تعدادی دختر و  و  جنبميخک، فضا را ُپر کرده است، و سوخته و گِل

های  لباس. شان هستند قرار، نگران اجرای برنامه پسِر جوان، که بی
. نه سياه. پوش هستند همه خاکستری. الشکل آن ها چشم نواز است متحد

نشيِن فراِق  چرا که اينان  فرزنداِن ساِل چاقو هستند و خاکستر. نه سفيد
  !                          پدر

جواِن  ف مراسِم سنتی و آيين های بزرگداشِت سياسی و ترکيِب غيِربر خال
طراز با  اينگونه مراسم، برای اولين بار تعداِد جوانان اگر نه هم

. آذين مراسم هستند ها که به تعداِد قابل شمارش و ُپر تعداد گل سال ميان
فروشان اسالمی پدرانشان را از  همه چيز دست جوانانی است که مرگ

توان بدين  مراسم را می. اند شان را به تاراج برده ها ربوده و جوانی آن
  .                                                                                  های بزرگداشت شمرد ها و آيين لحاظ متفاوت از مراسم

که  شان دلواپس آن هستند  اند و همگی  صندلی در سالن چيده200حدود 
شان را به اطالع  ها قبل برنامه که از مدت آخر با آن. سالنشان ُپر نشود

جنسی و شيطنت  چندين برنامه ديگر، که اگر نگوييم با بد. اند عموم رسانده
کنندگان، با اين تاريخ تالقی کرده  که با شلختگِی سياسی از طرِف برگذار

ن ايرانی در کلن را زماِن کنسرت پيانو توسط يک جوا اگر اجرای هم. است
برگذارکننده مرتبط بدانيم، بدسليقگِی !! به مشکالت سالن و عدم اطالع

ای مشابه برای  زمان برنامه هواداران يک حزب سياسی در اعالِم هم
هواداران اين . باشد قابل توجيه می بزرگداشت جانباختگان حزبشان غير

بل به تدارِک برنامه و حزب با اطالع از اين که اين جوانان از چهار ماه ق
اعالم علنی آن اقدام کردند، درست در کمتر از دوهفته مانده به برنامه در 

ای کاش ما . همان روز و ساعت اقدام به برگذاری مراسمی ديگر نمودند
ی موازی را برگذار کرده  توان آن را داشتيم که در هر شهر چندين برنامه

ودکه با حضورشان به آن پليدی و تمامی سالن هايمان مملو از کسانی ب
زوران فاقدی چنين  اما ما جنبِش کم. بگويند! ياب در تاريخ معاصر نه کم

  .   توانی هستيم
زمان در کلن از طرف هواداران يک حزب سياسی با هر  ی هم اعالم برنامه

آوردی جز تقويت کينه و  نيتی که شکل گرفته باشد ناظر به هيچ دست
  .                                                                                       کارانه نخواهد داشت محکوميت يک جنايت تبهپراکندگی نيروها در 

برنامه هنوز آغاز نشده است که تماِم صندلی های سالن ُپر شده و چشمان 
کستری گاِن نسل خا شکوفه، و نويد و  پژمان و مينا و آنا و ديگر آهو بچه

تعدادی به ناچار به شکل ايستاده در . درخشد از برق لولو می زند و می
  .                           گيرند های سالن برنامه را پی می کناره

و . مينا، شکوفه. پوش چه نام های لطيفی دارند اين بانوان خاکستری
شکوفه هايشان، کسانی که  ها و خاله کنند برای عمو چقدر گل پرتاب می

  .                                                                                               های جانشان، پدرانشان را در تابستان بد با داس مرگ درو کردند
 پدرش را 67فروشان اسالمی در تابستان  کسی که مرگ! شکوفه منتظری

 ساله 4 خود در زمان وقوع جنايت اش دزديدند و از وی و برادر يک ساله
خواِه خوِن  پدر بوده است، مراسم را با  ها هماره داد بوده و در اين سال

  .                                     کند خون و زنده آغاز می ای ُپر نوشته
 و 60رضا معينی، که خود از زندانيان سياسی سال  پس از شکوفه، محمد
 و فعالين حقوق بشری 67آگاهاِن تابستان  خود ی مرِگ از منسوبيِن خانواده

. باشد، به پشت تريبون فرا خوانده شد مرز می و عضو گزارشگران بی
دادخواهی، تالشی برای "موضوع سخنرانی رضا معينی، تحِت عنواِن  

               .                                  در راستای عاليق ساليان اخير سخنران ايراد شد" امروز
خواهی و راهکار  اش، مبحث داد رضا چند سالی است که تمامی دغدغه

های قانونِی جهانی شدن شکايت عليه آمران و مجريان، و تبديل شاهد به 
  .                                    شاکی بوده است

وله و از  رضا نيکفر، از مسئوليِن اصلی راديو دويچه سخنران بعدی محمد
آموختگاِن رشته  دکتر نيکفر که از دانش. سازاِن راديو زمانه بود برنامه

باشد، در ميان سخنرانان اصلی و مجرياِن برنامه که  فلسفه در آلمان می
ی زندانی سياسی و مسائل  همه به نوعی مرتبط با ماجرای زندان و مقوله

 به حساب آن قرار داشتند تنها مورد استثناء در ترکيِب اصلی  سخنرانان
تِم سخنرانی آکادميک و طوالنی محمد رضا " ياد آن تابستان. "آمد می

ی نيکفر چندان طوالنی  ی از قبل آماده شده با آن که متن مقاله. نيکفر بود
خوانِی سخنران،  ی ارائه مقاله و بياِن تؤام با مکث و آرام نبود، اما نحوه

برنامه، سخنرانی نيکفر باعث شد تا با توجه به فشردگی و طوالنی بودن 

زمانی بيش از دوبرابِر وقت تعيين شده به سخنرانان ديگر را به خود 
!                                                                                                    اختصاص دهد 

رضا نيکفر در بخش هايی از سخنانش به اهميت آرشيو کردن ياد و   محمد
.                                       ها اشاره داشت مفهوم آرشيو و اهميت آرشيوی خاطرات و ياد مانده

ی شصت سخنان خود  از زندانيان دهه) پروين خسروی(مرجان افتخاری 
خواهی و امکاِن محاکمه سران حکومت در دادگاهی   دادرا به موضوع

مرجان افتخاری به محاکمه تمامی عوامل . نظير دادگاه راسل اختصاص داد
  .   های حکومت در دادگاهی جهانی تأکيد کرد جنايت در تمامی سال

پژمان سليم، حقوقدان جواِن مقيم الهه که پدرش را در ساِل تبر و در 
راهکارهای م کرده اند، سخنان خود را تحت عنوان  اعدا60ی سياه  دهه

پژمان در . المللی و داخلی ارائه کرد حقوقی برای دادخواهی در عرصه بين
های بين المللی قاتالن پدرش را  صدد آن است تا بتواند با شکايت به نهاد

های دادگاه الهه  آخر صندلی. بکشاند_ الهه_به محل اقامت و تحصيلش
صيِل پژمان، خميازه کشان نوبت نشاندن جانيان را به محل اقامت و تح

  .                        اند انتظار نشسته
شود با  اجرای روخوانی متنی احساسی و رمانتيک بين پدری که اعدام می

) علی َکسام( دخترش فرصتی  را ايجاد کرد تا صدای ماندگاِر علی ستاری 
علی ستاری .  ها شنيده شودکرد پس از مدت که نقش پدر را ايفا می

های فدايی خلق ايران  به  مجری اولين ميتينگ بزرگ سازمان چريک
  .                                                                مناسبت سياهکل در دانشگاه تهران بود

گان از کشتار تابستان  يکی از جان بدر برده) گزارشگر(مهدی اصالنی 
 زندان گوهردشت يکی از دو محل 8زمان وقوع ساکن بند  که در 67

 و 8 و 7اصلی کشتار در تهران بود، از مشاهدات خود و ويژگی سه بند 
وی .  نزد نيروهای چپ در گوهر دشت سخن به ميان آورد20فرعی 

سخنان خود را با اشاره به حضور علی ستاری در مراسم اينگونه آغاز 
خود  يبون وی را برای لحظاتی از خود بیديدن علی در پشت تر: کرد که

زمانی که نام فدايی .  برده است57کرده و به دانشگاه تهران در سال 
. نسالن او حرمت بوده و غرور فدايی هنوز به گدايی نيفتاده بود برای هم

او در روايت خود از راهروهای مرگ و کتاب در دست انتشارش کالغ و 
که چگونه : خوش گفت بخش سر ليت جهانچنين از فدايی اق گل سرخ و هم

در پی يک حادثه جايشان تغيير کرده و سهم زندگی و مرگشان را با هم 
هيئت مرگ جهان را به جهاِن ديگری که بدان باور نداشت . اند تاخت زده

     .                                                                                    فرستند می
 و خواننده جوان و تازه به شهرت 2012گروه موسيقی جوان تپش 

اجرای زنده ای از " موسيقی اعتراض"اش شاهين نجفی با عنواِن  رسيده
آثار تازه خود را عرضه کردند که بسيار مورد توجه  حاضران قرار 

           .                                                                    گرفت
جواناِن  هايی با عنوان خاوران توسِط پير پرده در فواصل برنامه ها، ميان

 اپيزود تلنگری 4اند در  پوش که از کودکی به جوانی پرتاب شده خاکستری
  .            های هنوز له نشده بود به حافظه

در فواصل استراحت ديدار و حضور سه نسل از مرتبطين با  مقوله زندانی 
های  ها و موسفيد کسوت پيش. سی از ديگر نکات قابل تأمل برنامه بودسيا

گر و علی ستاری و  های سياسی ايران از اصغر ايزدی و محمد آزاد زندان
و سياوش عاطفه جعفری گرفته تا هادی امينيان و منيره برادران و مينا زرين 

ز پدر رزم پدرش سراغ ا نسل سومی که در جستجوی يافتن هم...و  محمودی
  .                               گردد ناديده گرفته و به شکاِر لحظات و خاطراِت بيان نشده از پدر می
  .                                زنند  فضا چنان صميمی است که همه يکديگر را عمو و خاله صدا می

 5: گويد دانی چگونه اعدامش کردند؟ مادر می بودی؟ می پدر مرا ديده! عمو
  .          شهريور بود

  .                                      ُکِش گوهردشت کشی در زنداِن گوهر  و در اولين روز چپ7بند 
هيچوقت شما با بابا در يک بند . ما دو نفر پسر های خطيبی هستيم! عمو
  ايد؟                 بوده
 گفته و چه کرده که اعدامش دانيد بابا در مقابل هيئت مرگ چه می!  عمو

  کردند؟                 
  .                      اوين.  سال حکم داشت20. بابای من چطور؟ هيچوقت اورا ديده بوديد؟! عمو

  !                                 ها پوش اند اين خاکستری سخت پايانی دارند و چه جان وچه انرژی بی
:                                    گويم شک اماِن شکوفه را بريده است خطاب به وی میو در پايان وقتی که ا

 حاال که برنامه خوب برگذار شده ديگر اشک برای چيست؟                                1شکوفه
-  

با خواست االن به همراه اميد و مامان می رفتيم ديدن با آخه عمو دلم می
!                                          حيف. جا باشم خواستم آن زنه برای خاوران می دلم داره پر می. خاوران
ميخيزيم و به احتراِم فرزندان نسل خاکستری  هايمان بر امی از صندلی به آر

                                                                                             .داريم می کاله از سر بر

…………………………………… 
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  گوشه هائی از واقعيت های 
 !ن نظام جمهوری اسالمی در ايرا

 احمد نوين
، ايران از نظر 2007در سال  ،)TIo(المللى شفافيت  سازمان بين

باال ) اقتصادى( در زمره آشورهاى با فساد , مالى-فساد ادارى 
 .بندى شده است طبقه 

…………………………  
گردانندگان نظام جمهوری اسالمی ايران در تمام طول حيات ننگينشان، در 

ظام، کما بيش از ارادۀ واحدی سرکوب عناصر و نيروهای مخالف ن
برخوردار بوده اند، اما، در تسلط بر ُپست های کليدی و يا غارت ثروت 

گه . های ملی، اينجا و آنجا کارشان به درگيری هائی نيز کشيده شده است
 جهت -گاه، برخی از صاحب منصبان نظام برای جلب نظر افکار عمومی 

اند، گوشه هائی از جنايات و يا  ناچار شده -از ميدان بدر نمودن رقبا 
  . چپاول رقبا را بر مال نمايند

تالش نموده اند که محتاطانه رفتار " افشا گری ها " هرچند که در اين 
نمايند، اما، ابعاد جنايات و چپاول در جمهوری اسالمی ايران آنچنان 

، ميتوان به ابعاد ."مشت نمونه خروار است" گسترده است که به مثابه 
  .د و جنايت در جمهوری اسالمی  ايران پی بردفسا

 ،  بر مال 1360ا در سال .ا.کشتار مردم معترض به حاکميت خونريز ج
) بنيان گذار جمهوری اسالمی ايران ( شدن نقش مستقيم روح اهللا خمينی 

،  افشا 1367در کشتار چندين هزار نفر از زندانيان سياسی در تابستان 
" اصالح طلب "  عناصر وابسته به جناح "قطره چکانی " گری های 

رژيم در رابطه با قتل های زنجيره ای، و يا فاش گوئی های اخير شخصی 
 و  ا را بر عهده داشت.ا.وه قضاييه جکه  مسئوليت تحقيق و تفحص ق

به کرات  ....... ، )پاليزبان ( ه است اسناد قوه قضاييه را بررسی ميکرد
ان سراپای اين نظام را فراگرفته است که  نشان داده است که تباهی آنچن

برای تحقق کمترين اصالحات جدی در جهت احقاق حقوق پايه ای مردم 
در ايران، چاره ای جز سرنگونی جمهوری اسالمی ايران به توسط 

  .نيروهای مستقل، سازمان داده شده و سراسری مردمی نيست
 ارتباط مستقيم اين برای آشنائی بيشتر با ابعاد گسترش فساد در ايران و

  .   فساد با رهبران نظام در ايران، به چند افشاگری در ذيل توجه نمائيد
آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می … آيت اهللا"   :پاليزدار ميگويد 

. مجوز داده شد. خواهيم يک دانشگاه قضايی بسازيم برای خواهران در قم
الی که بله کارخانه الستيک بالفاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت م

اقای نعمت زاده هم گفت کارخانه را در ازای . دنا را مجوزش را بدهيد
 ۶٠٠در حالی که قيمت واقعی آن .  ميليارد به شما واگذار می کنيم١٢۶

بعد اين آقايان نامه نوشتند به نعمت زاده که تخفيف منظور . ميليارد بود
 ۶٠٠رای گرفتن تخفيف، قيمت را از بعد از بارها نامه نگاری ب. فرماييد

. باز آقايان گفتند که ما پول نداريم.  ميليارد رساندند١٠ميليارد واقعی به 
دوباره گفتند . نعمت زاده قبول کرد.  درصدش را به اقساط می پردازيم٨٠

بيست درصد بقيه را هم االن نداريم بعد از فروش مستغالت کارخانه می 
احتی آقای آيت اهللا کارخانه را صاحب شد و بعد خوب به همين ر. پردازيم

در پی اصرار .". (از مدتی هم اين کارخانه را در بورس فروخت
دانشجويان که نام اين آيت اهللا را می خواستند پاليزار گفت اين شخص 
آيت اهللا يزدی رئيس سابق قوه قضاييه و دبير جديد جامعه روحانيت حوزه 

  .ولپايان نقل ق). علميه قم است
اما در همين نظام، شهروندانی را که بعلت گرسنگی و يا فساد دزدی 
مينمايند ، بنابر احکام محاکم اسالمی زندانی ميکنند، شالق ميزنند، به 

به معنای ديگر . ! قطع دست و پا محکوم ميکنند و يا اعدام مينمايند
 پا را با دزدانی که کالن ميبرند در مقام رياست ميمانند ،اما، دزدان خورده

اين عدل . توسل به قوانين ارتجاعی مذهبی بشدت مجازات مينمايند
  .اسالمی در حکومت کاست روحانيت در ايران است

کارخانه ايران " : پاليزدار قبل از آنکه دستگير و زندانی شود گفته است 
خوردو، بدون هيچ ضابطه ای به قضات قوه قضاييه، ماشين پرشيا را به 

و بقيه اش را هم به اقساط، که خيلی که ماشين به نصف قيمت داد 
اما همين بذل و بخشش باعث شد . نامشان شد اين قسط را هم نپرداختند

مثال يک باره بنيادی به نام بنياد نهج البالغه آمد . صدای خيلی ها در بيايد
حاال فکر .  تا ماشين با اين تسهيالت می خواهيم۵٠٠گفت که آقا ما هم 

آقای علی اکبر .  کسانی هستند اعضای اين بنياد نهج البالغهمی کنيد چه
.". ). ناطق نوری؛ رفيق دوست؛ عسگر اوالدی؛ حسين دين پرور؛ معزی

  .پايان نقل قول
به شهادت تاريخ مبارزه طبقاتی، سرکوب مردم ، قتل ، غارت ، جنايت و 
 بردگی مزدی از مسلمات نظام سرمايه داری است، اما، از ويژگی های

نظام حاکم در ايران، اينست که اين سرکوب و بردگی به گونه ای کم نظير 
به معنای ديگر دزدانی که کالن . به شنيع ترين شکل ممکن اعمال ميشود

ميبرند در مقام رياست ميمانند ،اما، به حق طلبی کارگر و زحمتکش، با 
  .پاسخ داده ميشود... ضربات شالق، زندان، شکنجه 

نگونه ظلم و ستم، جهل و جنايت، غارت و چپاول به مردم علت اين که بدي
کشورمان تحميل شده است چيست؟ آيا علت اين نيست که بر کشور ما 
عالوه بر حاکميت نظام غيرانسانی سرمايه داری، دين، ناسيوناليسم، 
دولت ايدئولوژيک، نهاد روحانيت، کميته های اسالمی، سپاه پاسداران، 

و حاکميت ارتجاعی آنان بر اقتصاد، سياست، . حاکم است...ارتش و 
فرهنگ و روابط اجتماعی  تحميل شده است و تداوم يافته است، و در 
مقابل مبارزات مردم در تعيين سرنوشتشان، به شديدترين وجه سرکوب 

  ؟.ميشود
شدن و به حيف و ميل شدن سرمايه های کشور " مالخور" با توجه 

 اسالمی ايران از جمله ؛ آيت اهللا توسط رهبران ريز و درشت جمهوری
علی خامنه ای، آيت اهللا محمد امامی کاشانی، آيت اهللا محمد يزدی، آيت 
اهللا ابوالقاسم خزعلی، آيت اهللا مصباح يزدی آيت اهللا هاشمی رفسنجانی، 
آيت اهللا واعظ طبسی، حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری، آقای رفيق 

ها و ديگر ايادی آنان، انچنان " آقازاده"و ...... دوست، عسگراوالدی و 
فسادی سراپای اين رژيم را گرفته است که امکان هر نوع اصالحات 

  .عميق و جدی به نفع اکثريت مردم زحمتکش ايران ناممکن است
سياست های رهبر نظام، رئيس دولت و کابينه او، مجلس اسالمی، مجلس 

فساد و بحرانی را  ... خبرگان، شورای مصلحت نظام، سپاه پاسداران و
وجود آورده است که آسيب های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  گسترده و 

اين آسيب ها، روزانه از . کمر شکنی را بر جامعه ما تحميل نموده است
کودکان، زنان، کهنساالن، کارگران و ديگر مزدبگيران تحت ستم در ايران 

 تجاوزکارانه دول در کنار اين فجايع سياست های. قربانی ميگيرد
امپرياليستی در خدمت غارت و چپاول از طرفی و از طرف ديگر، تداوم 

 اجتماعی را تشديد -دیبايکوت اقتصادی ايران، ضربات سهمگين اقتصا
 که بيشترين قربانی را از کارگران و زحمتکشان کشور نموده است

  .ميگيرد
ه جمهوری اسالمی راه رهائی مردم ايران از اين همه نابسامانی ها؛ نه ب

ايران، نه به سياست ها و عملکردهای امپرياليست ها و ايادی آنان،  
تالش های پيگر تر در ايجاد ارتباطات، هماهنگی و همبستگی های 
مبارزاتی و جنبش های برابری طلب و آزادی خواه، اعم از کارگران و 

ی تحت ديگر مزد بگيران تحت ستم، زنان، دانشجويان، جوانان، مليت ها
در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی ايران و مقابله ....  ستم در ايران و 

با دسايس قدرتهای امپرياليستی و مبارزه در جهت دست يابی به حق 
به اميد برآمدن . تعيين سرنوشت مردم ايران بدست خود آنان است

  . تشکيالت رهبری کننده اين مبارزات و استقرار سوسياليسم در ايران

.................................................  
   

  بيانيه کانون مدافعان حقوق کارگر
   درباره احکام شالق کارگران

برطبق گزارشات دو نفر از زنان و سه نفر از مردان شرکت کننده 
محکوميت . اند در مراسم اول ماه مه به شالق و زندان محکوم شده

 کارگری، که حق همه افراد به خاطر مشارکت در يک مراسم
کارگران است، به زندان و شالق با هيچ يک از معيارهای انسانی 

عالوه بر آن شاهد آن هستيم که فعاالن اجتماعی نيز . سازگار نيست
تعقيب و . شوند انسانی محکوم می های طوالنی و احکام غير به زندان

ه های اخير با بست مجازات فعاالن کارگری و اجتماعی که در ماه
رود تا تمام  شدن هرچه بيشتر فضای اجتماعی تشديد شده است می

وفعاالن کارگری و . هاي حياتی جامعه را مسدود کند  روزنه
کنند ، تحت فشار   که از حقوق اوليه انسان ها دفاع می اجتماعی

صدور اين احکام تنها بيانگر عجز و ناتوانی . بيشتر قرار گيرند
کانون مدافعان .  به حق مردم استهای حاکمان در برابر خوسته

داند که از آزادی  حقوق کارگر بر مبنای منشور خود، وظيفه خود می
های اجتماعی برای کارگران دفاع کرده وهرگونه احکام غير  فعاليت

کند  های اجتماعی محکوم می انسانی را درجهت محدود کردن فعاليت
ن کارگری  احکام غير انسانی برای فعاال و خواهان لغو کليه

  . کانون مدافعان حقوق کارگر  برگرفته ازسايت.واجتماعی است
.............................................  
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  !خاوران فقط اشک و اندوه و نفرين نيست
رژيم از خاوران وحشت دارد و برای درهم کوبيدن خانواده های *

زندانيان سياسی جانباختگان و جلوگيری از انتشار حقيقت هولناک کشتار 
در ميان مردم برنامه ريزی و , و سنت شدن برگزاری يادمان ساالنه آنان

در مقابل اما خانواده های قربانيان و بازماندگان برای . اقدام می کند
 ..... انتشار حقيقت کشتارها در ميان مردم به حد کافی ياری نمی شوند

دستگيری های , تقريبا از يک هفته پيش اذيت و آزار: روشنگری
 از سوی 67تهديد و ارعاب خانواده های جانباختگان قتل عام , گسترده

رژيم در آستانه برگزاری . عوامل سرکوبگر امنيتی رژيم رو به شدت نهاد
همان , مراسم يادمان قتل عام شده گان تابستان خونين شست و هفت

ها روشی را که سال گذشته در پيش گرفته بود اين بار چنان چه خبر
از گزارش های منتشره در . حکايت می کند وسيع تر به کار گرفته است

مورد نحوه برخود رژيم با گردهم آيی خانواده های زندانيان سياسی 
جانباخته در خاوران چنين برمی آيد که جلوگيری از حضور خانواده ها و 

, تشديد سخت گيری. برهم زدن مراسم از اهداف آن به شمار می رود
ايجاد جو شديدا پليسی در منطقه و , ارعاب و سرکوب, ت امنيتیتهديدا

محاصره خاوران به منظور جلوگيری از برگزاری هر گونه مراسمی از 
رژيم از خاوران وحشت دارد و از . سوی رژيم کامال قابل درک است

خاوران . گردهم آيی مسالمت آميز خانواده ها در خاوران بر خود می لرزد
سندی که تاکنون با همه تقالهايش , ت اسالمی استسند جنايت حکوم

بيش از سال پيش انسان , نتوانسته است رد پای آن را پاک کند و هر سال
را برای بزرگداشت , های سوگمند و طرفداران آزادی و عدالت اجتماعی

. ياد جانباختگان آن تابستان خونين چون کهربايی به سوی خود می کشد
ه هر قيمت شده جلوی سنت شدن گردهم آيی و هدف رژيم اين است که ب

تجمع ساالنه خانواده ها را در خاوران بگيرد؛ چرا که می داند که اگر اين 
در اولين تند پيچ حوادث در حالی که در محاصره , حضور ساالنه جا بيافتد

رژيم . دودمانش بر باد خواهد رفت, دريای نفرت مردم دست و پا می زند
ن محو شود و جنايت بزرگش که به فرمان خمينی می خواهد که خاورا

سال هاست که چنين قصدی دارد و هر سال در . از يادها برود, صورت داد
سرکوب . آستانه يادبود قربانيان تسمه های سرکوب را سفت تر می کند

, از سيلی که خاوران ميتواند جاری کند. زيرا آرام و قرار ندارد, می کند
 رو نمی کند تا توجه عمومی را به سند گويا و در هراس است و اگر چه

اما در نهان از هر ترفندی , انکارناپذير جنايتش عليه بشريت جلب نکند
بهره می گيرد تا صدای عدالت خواهی را که از بازماندگان و خانواده های 

  . قتل عام شده گان برمی خيزد در نطفه خفه کند
کوبيدن خانواده های رژيم از خاوران وحشت دارد و برای درهم 

جانباختگان و جلوگيری از انتشار حقيقت هولناک کشتار زندانيان سياسی 
در ميان مردم برنامه ريزی و , و سنت شدن برگزاری يادمان ساالنه آنان

در مقابل اما خانواده های قربانيان و بازماندگان برای . اقدام می کند
خاوران فقط اشک . ی شوندانتشار حقيقت کشتارها در ميان مردم ياری نم

و اندوه و نفرين نمی تواند باشد؛ فقط تجديد عهدی کلی و موجز و 
منحصر به چند روز از سوی جمعی نه چندان گسترده نمی تواند باشد؛ 
خاوران زمانی ميعادگاه واقعی عاشقان آزادی و عدالت اجتماعی و طالبان 

 بزرگی از مردم محاکمه جنايتکاران حاکم می شود که بخش های هر چه
 قرار 67کامال در جريان کشتار هولناک زندانيان سياسی در تابستان 

و اين ميسر نيست مگر اين که روشنگری ابعاد جنايت نظام . بگيرند
جمهوری اسالمی در حق زندانيان سياسی و جزئيات قتل عام در ميان 

 همه و پراهميت برای, تعطيل نشدنی, مردمی که بی خبرند وظيفه ای مهم
همه آزاديخواهان و همه عدالت خواهان واقعی , فعالين اجتماعی و سياسی

 . تلقی شود
اما پذيرش آن و تالش برای ساختن حقيقتی جديد , حقيقت تلخ است

در متلقای واقعيت و عمل می تواند طعم تلخ آن را به تدريج زايل 
 ميليون نفری حضور چند 12و حقيقت اين است که در تهران . کند

صد يا حتی چند هزار نفر در گروههای کوچک خانوادگی در خاوران 
در يک روز که آن هم با تدابير سرکوبگرانه امنيتی رژيم جلوگيری 

نمی تواند ابعاد واقعی جنايتی را که جمهوری اسالمی در , می شود
در همين . حق بهترين فرزندان مردم روا داشت بر مردم روشن کند

دمی که می توانند نيروی عظيم همبستگی با تهران اکثريت مطلق مر
از ماجرای اين ,  باشند67خانواده های قتل عام شده گان شهريور 

کشتارها خبر ندارند و خبردار کردن آنها کاری است کارستان که بی 
توجهی به آن بی توجهی به جان هايی است که پرپر شده اند و خون 

سوی گزمه گان خمينی هايی است که چنان سبعانه و ددمنشانه از 
حتی آن شهروند , تالش کنيم تا همه بدانند. بر زمين ريخته است

فقير ره گم کرده ای که در دنيای اوهام خويش اسير است و هنوز 
می رود؛ حتی ) مصال(برای نذر کردن به گورگاه خمينی لعنت شده 

او هم بايد بداند؛ حتی آنها را هم بايد از چنگ جنايتکاران حاکم 
می دانيم که می زنند؛ که سرکوب می کنند؛ که اجازه . رون کشيدبي

نشر حقيقت نمی دهند؛ که مشت مشت پول نفت را بی دريغ به پای 
, دستگاه امنيتی خرج می کنند تا گزمه هايشان همه جا سرک بکشند

و هر فعاليتی را کنترل کنند و هر غنچه نارسی را پيش از اين که 
رند؛ می دانيم که راههای معمول را بسته درختی تنومند شود سر بب

اند و رسانه ها و ابزارهای تبليغاتی و توليد افکار عمومی را در 
انحصار گرفته اند؛ مردم را در محاصره دريايی از مشکالت روزمره 
گرفتار کرده اند و مجال فکر و انديشه و حساس شدن به اموری جز 

می . نده اند؛ می دانيمتامين يک لقمه نان خالی را به حداقل رسا
! صف مايحتاج عمومی که هنوز هست, اما با همه اين ها! دانيم

رفت و آمد و معاشرت های , اتوبوس و مترو که هنوز کار می کند
در روزنامه . خانوادگی و محفلی را که نتوانسته اند سرکوب کنند

چهره به , سينه به سينه بگوئيم, های رسمی نمی توانيم آگهی کنيم
, هر محفل, هر حضور جمعی, نفر به نفر؛ هر جمع خانوادگی, رهچه

می تواند , هر جايی که آدم ها هستند و می توانند بدون مانع باشند
به امکانی برای روشنگری در باره جنايت رژيم در حق زندانيان 

اگر بخواهيم و بکوشيم و صدای خاوران را نه . سياسی تبديل شود
يورماه هر سال که هر روز سال به فقط برای چند روز در شهر

گوش مردمی که هنوز از گورهای دسته جمعی و قتل عام زندانيان 
در اين صورت بسيار ممکن است , سياسی چيزی نشنيده اند برسانيم

که سرانجام اين ما نباشيم که در روز حضور در ميعادگاه عزيزانمان 
؛ روزی که بلکه امنيتی های آدمکش رژيم باشند, محاصره می شويم

سيل براه می افتد و اين نظام سراپا آلوده به جنايت و تبهکاری را با 
 .خود می برد

………………………………………. 
  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

   عمومي سازمانتلفن روابط
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
" ديدگاه " ی که با کد مقاالت: توجه 

مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع 
  .سازمان نيستند 
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  مرد و رنج زمينی زن"آسمانی"حق

 
 زن ,نجابت,آلود چاقو، ضامن تامين لبه خون 

محسن کوهکن سخنگوی هيات رئيسه مجلس رژيم ايران در . روشنگری
ما مساله اختيار همسر دوم توسط يک مرد , :گفتگويی با سايت آفتاب گفت

هاست , حق,اين از آن جمله , .را تا آن حد که قرآن ميفرمايد حق ميدانيم
ن خود پشت حجاب يا محروم که مثل مجبور کردن زنان به مخفی کرد

کردن زنان از ارث يا قضاوت يا تحصيل در اين يا آن رشته و يا تحميل هر 
نوع تبعيض ديگر با منطق انسانی قابل توجيه نيست، پس چاره توسل به 

نابرابری را که مردان از , حق,طی هزاره ها . کتاب های آسمانی است
وی زمين با فراهم کردن به خود تقديم کرده اند، در ر, آسمان,طريق 

امکانات سلب حق از زنان برای خود تضمين کرده اند، و چه بسا با اعمال 
هرچه . خشونت بارترين و غيرانسانی ترين شيوه ها، و از گهواره تا گور

کشورها عقب مانده تر، اين سنت ها پايدارتر و تعداد زنانی که مثل زنان 
 .  بر ميخيزند بيشترمجلسی ما خود به همکاری با مردساالران

بريدن بخشی از آلت جنسی دختران و معلول کردن زن برای تمام عمر به 
قصد تضمين بکارت و نجابت زن يکی از اين شيوه هاست که هنوز هم 

با گسترش ارتباطات و مهاجرت اين شيوه ها به غرب هم . اعمال ميشود
به خود ببالند رسوخ کرده و سنت گرايان واپسگرا و مرد ساالر ميتوانند 

گزارش زير در . خود را به جهان صادر کرده اند, انقالب فرهنگی ,که 
رابطه با مشکل ختنه دختران خانواده های مهاجر در انگلستان است که 

 . بر اساس گزارش روزنامه اينديپندنت تنظيم شده است
 ختنه زنان، سنتی غرق در خون 

 دختر 20000د بيش از تحقيقات وزارت بهداشت انگلستان نشان ميده
انگليسی در معرض اين خطر قرار دارند که تمام يا بخشی از قسمت بيرونی 

بنا بر ارزيابی يک جمعيت زنان در . آلت جنسی آنها قطع و دوخته شود
 دختر انگليسی نه تا پانزده ساله در انگلستان يا 11000انگليس حدود 

 زن 66000ن ميدهد حدود تحقيقات اين گروه نشا. کشورمبدا ختنه شده اند
بيمارستان ها و درمانگاه های . درانگلستان زندگی ميکنند, ختنه شده,

انگلستان بطور روز افزون با شواهد ختنه روبرو ميشوند که اثرات ويرانگری 
بر سالمت زنان بر جای ميگذارد و هنگام زايمان برای زن مشکل ايجاد 

 . ميکند
قض بنيادين حقوق بشر به شمار آورده،در ختنه زنان که سازمان ملل آنرا ن

دختر بچه های حتی گاه .  کشور آفريقای شرقی و غربی هنوز متداول است28
.  ساله را به زور گرفته و با تيغ يا شيشه ی شکسته او را ختنه ميکنند5

تمايل به اثبات بکارت زن در شب زفاف يکی از انگيزه های رسم مزبور 
 ميليون دختر و زن 140ی تخمين ميزند حدود سازمان بهداشت جهان. است

ختنه شده در جهان وجود دارند و هرساله سه ميليون دختر که اغلب آنها کمتر 
 .  سال دارند، ختنه ميشوند15از 

اين سنت غيرانسانی در برخی کشورها چنان ريشه دار است که حتی والدين 
ن محافظت کنند يا مخالف اين سنت به زحمت ميتوانند فرزندان خود را از آ

اصال قادر به نجات فرزند خود از شکنجه ای که تا پايان عمر دختران را 
ايمان سوپرمدل سوماليايی مقيم انگليس که همسر . تعقيب ميکند نمی شوند

خواننده ی معروف ديويد باويی است فقط به اين جهت توانست از ختنه 
عمل به بيمارستان منتقل بگريزد که والدينش تظاهر کردند برای انجام اين 

. شده است، در حاليکه او داشت خود را برای ورود به دانشگاه آماده می کرد
 که او هم مدل است Waris Dirieدر حاليکه دختر عمويش واريس دايری 

 1997او در سال . اين شانس را نداشت و وقتی تنها پنج سال داشت ختنه شد
ا بتواند وقت خود را به مبارزه عليه کار خود به عنوان مانکن را رها کرد ت

او توسط کوفی عنان به سفير ويژه برای  .اين عمل غيرانسانی اختصاص دهد
 Elimination of Female Genital, برنامه جلوگيری از ختنه زنان

Mutilation ,من احساس ميکنم يک زن کامل , او ميگويد . منصوب شد
 , .رتی در من نمانده استبعضی روزها احساس ميکنم هيچ قد. نيستم

 تا کنون دو قانون در رابطه با ممنوعيت ختنه درانگستان تصويب 1985از 
مددکاران اجتماعي، آموزگاران، پليس و مقامات بهداشتی برای . شده است

تشخيص و درمان قربانيان ختنه و شناختن کودکانی که در معرض تهديد قرار 
ی فشار و برخی نيروهای اپوزيسيون ولی گروه ها. دارند، تعليم می بينند

دولت اعالم خطر کرده اند دولت برای برخورد با موضوع اقدامات کافی 
آنها می . صورت نداده و حتی در مورد ميزان وجود خطر تحقيق نکرده است

گويند با اينکه اين عمل عليرغم ممنوعيت قانونی درانگستان صورت ميگيرد، 
 . تاکنون کسی محاکمه نشده است

پليس و مقامات مسوول اعتراف ميکنند که آنها به خاطر اينکه نتوانسته اند 
کسانی را که به اين اقدام دست ميزنند يا در انجام آن مشارکت دارند مايوس 

سال گذشته پليس متروپوليتن با همکاری بنياد واريس دايری يک . شده اند
مقامات . مين نشد پوندی تعيين کرد ولی موفق به محاکمه مجر20000جايزه 

ارشد پليس ميگوينداين نشان ميدهد که پيوندهای خانوادگی و وفاداری گروهی 
 . باعث ميشود که بتوانند عمل را بدون اينکه لو برود زير زمينی انجام دهند

اما در چند مورد پليس اسکاتلند يارد به کمک بخش ويژه جلوگيری از آزار 
پروژه ای که اين موفقيت ها . ا بگيردکودک خود توانسته است جلوی اقدام ر

را به همراه داشت شامل چند بخش است که عبارتند از آموزش گروهی والدين 
برای اينکه بدانند با دختر خود چه ميکنند، ابراز اطمينان از اينکه سطح 

باوجود اين . آگاهی از مساله باال رفته است، و سرانجام به اجرا گذاشتن قانون
 در مقياس وسيع در مورد مساله به اندازه کافی آگاهی نيافته، پليس انگلستان

اين در حالی است که کلينيک ها گزارشات روز افزونی در مورد انجام ختنه به 
 مورد ختنه زنان را 237از جمله درمانگاه مادران در ليورپول . دست ميدهند

ارستان از بيم. مشاهده کرده که عمل آن طی سه سال اخير صورت گرفته است
کودکان شهر نيز گزارش شده دختر بچه هايی را ديده اند که از عوارض ختنه 

 . رنج می برند
, کنشگران اجتماعی که در اين حوزه مبارزه ميکنند هشدارميدهند خانواده ها 

را از کشور موطن شان با هواپيما به انگلستان می آوردند تا , ختنه کننده ها
عده ای ديگر فرزندان خود را به . عمل ختنه را روی دختران شان انجام دهند

يس انگلستان برنامه پل. کشور اصلی ميبرند تا ختنه در آنجا صورت گيرد
ريزی کرده است که در فرودگاه هيترتو مسافرانی را که به سنگال و سومالی 

مجازات دست زدن ختنه در . ميروند در اين رابطه تحت کنترل قرار دهند
 .  سال زندان افزايش يافته است14 سال به 5انگستان از 

 م آنقدر درد داشت که فکر کردم ميمر. من فقط پنج ساله بودم
سليماته باجی نايت که از يک پدر و مادر مسلمان در سنگال متولد شده، در 

او که حاال به عنوان وکيل برای سازمان غيردولتی . پنج سالگی ختنه شد
وقتی اين عمل را روی من انجام دادند، پنج سال , : فوروارد کارميکند ميگويد

ختر عموها و ساير من ود. داشتم و اصال نميدانستم چنين عملی وجود دارد
ما فکر کرديم داريم به جشن می . دخترها يی را که می شناختم با خود بردند

بعد . من خودم را در امنيت حس ميکردم چون آنهمه آشنا کنارم بود. رويم
آنها يکی از . ناگهان فضا متفاوت شد و زنان فاميل حالت تهاجمی پيدا کردند

من بيستمين . فرياد او را می شنيدمدخترها را گرفته و بردند و من صدای 
به همين جهت صدای فرياد را مکرر در مکرر . دختری بودم که با خود بردند

ولی نمی فهميدم آنها , نه، نُبر, من می شنيدم آنها فرياد می زنند . شنيدم
 . داشتند چه چيزی را می بريدند

لی آنقدر درد نمی دانستم چه چيزی دارد اتفاق می افتد، و. بعد نوبت من شد
آنها بايد از چاقو استفاده کرده باشند،ولی . داشت که فکر کردم االن می ميرم

مثل اين بود که تمام ناخن هايتان را در يک لحظه از . من نتوانستم آن را ببينم
از نظر فيزيکی مدت درازی الزم . از ماده بيحسی استفاده نمی شد. جا بکنند

که دوش می گيرم يادم می آيد که من ختنه هرروز . بود تا زخم ترميم شود
اين تروريزه کردن آدم برای همه . ما بايد جلوی اين عمل را بگيريم. شده ام

. من به ديدن پدرم رفتم و برايش تعريف کردم چه برسرم آمده است. عمر است
مدت . او گريه کرد و قول دادديگراين بال بر هيچ دختر ديگری در خانواده نيايد

ولی اگر اين کار . نميخواستم در باره اين ماجرا برای کسی صحبت کنمطوالنی 
کمک کند حتی يک آدم هم چاقويش را زمين بگذارد، از بازگويی داستان خود 

 , .خوشحال ميشوم
 برخی آمار

 .  زن ختنه شده در انگلستان زندگی ميکنند74000
 .  ساله در انگستان ختنه شده اند11-15 دختر بين 11000
 .  دختر در انگستان در معرض خطر ختنه قرار دارند20000

 درصد نوزادان مادران ختنه شده در اثر عوارض اين عمل هنگام تولد 2-1
 . می ميرند

مهاجران کشورهايی که در آنها ختنه مرسوم است به نسبت بزرگی جمعيت در 
   :انگستان

   يمن -   7سومالی  - 6 اتيوپی -  5 اريتره - 4 نيجر -   3 نيجريه -  2 غنا-1
 برگرفته از سايت روشنگری

……………………………………….  
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  *ديدگاه * 
 مصاحبه با نوام چامسکی

از : برگردان ناهيد جعفرپوربناوارو - وينسنت ناوارو: مصاحبه گر
  .اينکه ما را دعوت نموديد، بسيار بسيار تشکر می کنم

شما خوشحالم که شما اين امکان را بمن می دهيد تا با : چامسکی
  .صحبت کنم

همانطور که . آمده ايم" دانشگاه تابستانی کاتالونيا"ما اينجا برای : ناوارو
قبل از مصاحبه مان بشما گفتم، هدف اين دانشگاه تابستانه کار بر روی 

 را بخاطر می آوريم که کارگران و 30ما سال های . تاريخ کاتالونيا است
 می کردند تا در باره مسائل آکادميسين ها تابستانها همديگر را مالقات
در زمان فرانکوی ديکتاتور . مورد عالقه شان به بحث و گفتگو بنشينند

 در کاتالونيا چپ ها 2003زمانی که در سال . مسلما اين کار ممنوع بود
مجددا بر سر کار آمدند و دولت را در دست گرفتند به وعده خود عمل 

ما . بستانی را برگزار نمودندنموده و مجددا از نو دانشگاه پيشرفته تا
خوشحال می شديم اگر که شما در بازگشائی اين دانشگاه تابستانی  

ما اميدواريم که شما زمانی از . ولی افسوس که نشد. سخنرانی می کرديد
  . ما ديدار بعمل آوريد

  اميدوارم: چامسکی
 .من می خواهم با شما کمی در باره خودتان و آمريکا صحبت کنم: ناوارو

شما خارج از آمريکا بعنوان معروفترين روشنفکر آمريکائی مشهوريد 
وبرای اکثر انسانهائی که در آمريکا زندگی نمی کنند، کامال روشن نيست 
که معنی بندرت ظاهر شدن مشهورترين روشنفکر آمريکائی در رسانه 

  :های آمريکا چيست؟ منظور فرستنده های بزرگی چون
CBS, NBC  
ستنده های ديگر است که ما شما را هرگز در آنان نمی و بسياری از فر

باالخره آمريکا همواره بعنوان . برای بسياری اين مسئله مبهم است. بينيم
. يک دمکراسی بشدت فعال و پر تحرک و کمال مطلوب معرفی می شود

بسياری اين را درک نمی کنند که تا چه اندازه چپ ها در آمريکا مورد 
اين تبعيضات حتی در ميان چپ های سازمان های . ندتبعيض قرار می گير

در اين باره چه می گوئيد؟ تبعيضاتی را که . ليبرال هم صورت می پذيرد
  در اکثر مجامع صورت می پذيرد چگونه می توان توضيح داد؟

من فکر می کنم مجامعی که بيشتر از همه از من بيم دارند و : چامسکی
يک مثال . ی چپ های ليبرال می باشندمرا رد می کنند، محافل روشنفکر

بصورت نقاشی قاب شده مستقيم جلوی در من آويزان است که اگر مايل 
اين نقاشی يکی از طرح های . هستيد می توانيد به آن نظری بيافکنيد

  مورد عالقه من است که برگرفته از سرمقاله مجله
The American Prospect  

.  روشنفکران چپ ليبرال استاين مجله کم و بيش مجله رسمی. است
عکس تيتر نوشته نشان می دهد که آنان تحت کدام شرايط وحشتناک 
تالش برای بقا می کنند و کدام نيروهای قدرتمند عمال آنان را از بين می 

در اين عکس دو نفر با چهره های عصبانی و پرخاشگر و متهاجم . برند
است وطرف )اگونبا پنت( يکی از آنها ديک شنی . ديده می شوند

در اين عکس ديده می شود که چگونه . ديگرتصوير، من هستم
  .روشنفکران چپ ليبرال ميان اين دو نيروهای قدرتمند گير کرده اند
نه تنها ( به نحوی واقعی روشنفکران ليبرال نقش دربان را بازی می کنند 

ذره ای تصور اينکه کسی تنها . تا اينجا و نه ذره ای آنورتر): در آمريکا
اين مسئله در باره تعدادی از . آنورتر برود برای آنان وحشتناک است

درست است، آمريکا آزاد ترين کشور . رسانه های بزرگ صادق است
من برای مثال اعتقاد ندارم که جائی در جهان وجود داشته . جهان است

 اما آمريکا همينطور جامعه. باشد که آزادی بيانش بيشتر از آمريکا باشد
جامعه ای که از سوی جهان . ای بسيار  سمت و سو داده شده است

بسيار دقيق با . بسيار با دقت مديريت می شود. تجارت هدايت می شود
  . انحرافات تحمل نمی شوند ـ خطرناک خواهد بود. انتظارات برنامه ای

يکی از دالئلی که چرا خطرناک خواهد بود اين است که بنياد های سياسی 
 حزب سياسی و نهاد های سياسی ـ در باره غالب موضوعات ـ هر دو

برای مثال به بيمه پزشکی نگاه می . راست تر از مردم قرار گرفته اند
در باره اين . سال هاست که در باره اش قلم می زنيد) ناوارو( شما : کنيم

هميشه هم . موضوع نظر مردم چپ تر از نظر احزاب سياسی است
رای بسياری از موضوعات ديگر هم مسئله به ب. همينطور بوده است
اگر در باره اين موضوعات بحثی در گيرد، در اين . همين شکل است

  . بله آمريکا کشوری بسيار آزا د است. صورت مخاطره آميز خواهد شد
برای من غير منتظره است که خارج از آمريکا اين تصور وجود : ناوارو

اين طور . يار با ثبات و مطمئن استدارد  که سيستم سياسی در آمريکا بس

گفته می شود که دراين سيستم سياسی با توجه به احزاب قدرتمند سياسی 
و نهاد های رسانه ای قوی ـ در رسانه ها بيشتر صدا های منتقدانه درج  

  . می شوند
  !درست است: چامسکی 
ولی بنظر می رسد که آنها از نظرات انتقادی چون نظر شما : ناوارو
  .ت دارندوحش

ترسی . من فکر می کنم آنها ترس دارند. درست است: چامسکی
اين . کوچکترين انحراف می تواند فاجعه ای را به وجود آورد. وحشتناک

تو بايد همه چيز را کنترل . روحيه و طرزتفکر شاخص خودکامگی است
اينکه . هرزمان که چيزی تحت کنترل نباشد، فاجعه بار خواهد بود. کنی

در .  معه آمريکا به واقع از ثبات برخوردار است هم مشهود نيستآيا جا
. اين اوراق علنی نشدند. بسيار جالبند" اوراق پنتاگون" اين رابطه 

اين اطالعات برای . خواندن آنها در اصل مثل دزدی از يک آرشيو است
در اين اوراق تم های جالبی وجود دارند که از . افکار عمومی تهيه نشدند

جالب ترين اين تم ها آن چيزهائی . ن مخفی نگاه داشته می شوندديگرا
زمانی را که آنها در باره اش . است که در آخر اين اوراق قيد شده اند

. 1968يعنی تهاجمات جنگی ژانويه .  است1968سخن می گويند اواسط 
اين تهاجمات جنگی به کاست های تجاری ثابت نمود که جنگ هزينه زياد 

بله دولت آمريکا تالش . مه آن منفعتی به همراه نخواهد داشتدارد و ادا
 سرباز ديگر به ويتنام 200000نموده بود که در ماه های بعد از آن 

در آن باره .  نفر باال ببرد750000بفرستد و قدرت نيروی نظامی را تا 
اما . بحثی وجود داشت که در اين اوراق پنتاگون هم بر آن تاکيد شده است

گفته شد که در کشور . ه آن تصميم گرفته شد و دليلش هم ترس بودبر علي
خودی به اين نيروی نظامی احتياج است تا توسط آن ناآرامی های غير 

ترس از اينکه قيامی از جانب جوانان، زنان، اقليت . نظامی را کنترل نمود
آنها به هيچ وجه اوضاع کشور خود را . شکل گيرد..... ها، تهيدستان و 

تا به امروز . هر قدمی می توانست قيام را دامن بزند.  کنترل نداشتنددر
آنها نبايد بگذارند که مردم از کنترل شان خارج . هم همينطور بوده است

 .شوند
 

آنها اين شانس را می بينند که در اينجا : انسانها به يک نی پناه می آورند
اگر که اين کس در حتی .کسی برای آنچيزی که آنها می خواهند بلند شود

اين باره صحبتی نکند اما او بمانند کسی می ماند که شايد کاری انجام 
  .دهد

دليلی که چرا اين همه فشار مصرف گرائی وجود دارد ـ اين تا به سال 
اگر که می : " برمی گردد ـ شناختی است از سوی جهان تجارت20های 

ابزار زندگی  " ه سوی خواهيم مردم بر عليه ما بر نخيزند بايد آنها راب
درست از همين واژه ها استفاده ( چون مصرف گرائی و مد " سطحی
مردم آمريکا اعتقاد دارند که آمريکا از % 80امروز ". بکشانيم)شده

سوی تعداد محدودی از منافع که تنها به خود فکر می کنند و نه به رفاه 
ولت می مردم عقيده دارند که د% 95بيش از. مردم هدايت می شود

بيگانه شدن نسبت به نهاد . بايست مرتبا به نظر افکار عمومی گوش کند
تا زمانی که انسانها تکه تکه و از هم جدا باشند و . ها شدت گرفته است

تنها به اين فکر کنند که از کارت های بانکی خود حداکثر پول را بيرون 
ششان نخورد بکشند و تا زمانيکه بحث و گفتگوهای جدی و انتقادی به گو
  .تا آن زمان افکار و ايده ها تحت کنترل قرار خواهند گرفت

پديده ديگر در خارج، اين ايده آليزه کردن سيستم آمريکائی توسط : ناوارو
اينچنين برای مثال انتخابات کانديداهای رياست . رسانه های اروپائی است

ياتی جمهوری آمريکا در رسانه های اروپائی بعنوان نشانه نيروی ح
گفته شد که پديده اوباما برای تجهيز . دمکراسی آمريکائی تصوير گرديد

شما اين ايده آليزه . اين خود با واقعيت در تضاد است. مردم مسئول است
کردن صحنه سياسی آمريکا را توسط رسانه های اروپائی چگونه توضيح 

  می دهيد؟ 
از خودش بپرسد آدم بايد . انسانها تصوراتی برای خود دارند: چامسکی

طبيعتا واضح است که چه چيزی در . که سرچشمه اين تصورات چيست
حال حاضر می گذرد ـ همچنين احزاب سياسی آمريکا هم به اين امربخوبی 

در . هم اين چنين بود" سه شنبه فوق العاده"  فوريه 5در روز . آگاهند
نگاهی . گرفتاين روز همزمان ده ها پيش انتخابات برای کانديدا ها انجام 

در اين سه شنبه معروف می " وال استريت ژورنال" به گزارش سرمقاله 
  :اسم اين سرمقاله. اندازيم

'Issues recede in '08 Contest as Voters Focus on 
Character'   

 2008موضوعات در مبارزات انتخاباتی ( است که معنی اش اين است
). کاراکتر ها متمرکز می شوندپوشيده می مانند و رای دهندگان بر روی 
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کمی بعد يک همه پرسی شد ـ همه پرسی که من هيچ جا در باره آن 
سه چهارم افکار عمومی آمريکا مايلند بيشتر موضع : گزارشی پيدا نکردم

اين خود درست برعکس . کانديدا ها را در باره موضوعات گوناگون بدانند
استريت ژورنال بر آن تاکيد برنامه استانداردی است که در سرمقاله وال 

. در انتخابات گذشته هم همينطور بوده. اين چيز تازه ای نيست. شده است
بله مديران حزبی با دقت تالش می کنند تا موضوعات پشت پرده باقی 

اما اين درست نيست که برای رای دهندگان کاراکتر کانديدا ها مهم . بمانند
های طوالنی است که مايلند رای دهندگان مدت. تر از موضوعات است

اما روی اين مسائل . بيشتر برای يک سيستم ملی بيمه درمانی رای بدهند
  : در اصل موضوع بر سر يک... و اما مديران حزب . رای گيری نمی شود

 Public-Relations-Industrie  
کانديدا ها . است که اجناس را برای فروش در تلويزيون عرضه می کند

زمانی که شما در . چون کاال برای فروش عرضه می شوندهم بدين شيوه 
تلويزيون تبليغات می بينيد، همينوراين انتظار را نداريد که چيزی ياد 

اگر ما بازاری آزاد داشتيم، يعنی درست همانطوری که برخی از . بگيريد
اقتصاددانان در باره اش بحث و گفتگو می کنند، در اين صورت جنرال 

تومبيلش را در تلويزيون عرضه می کرد تا بتواند آنرا موتور مشخصات ا
. اما آنها اين کار را نمی کنند و بجای آن رويا می سازند. بفروش برساند

به اين صورت که آنها از گرافيک استفاده نموده و هنرپيشه ای معروف 
را در اتومبيلشان در حاليکه به آسمان پرواز می کند در تلويزيون نشان 

موضوع بر سر اين است که افکار عمومی .  يا چيزی شبيه آنمی دهند و
مصرف کنندگانی که بی اطالع هستند، تصميمات . را گمراه نمود

کاالئی کردن يک کانديدا طور ديگری نيست و از . غيرعقالنی می گيرند
همين قاعده پيروی می کند ـ موضوعات را مطرح کن ميبينی که خطرناک 

 در باره اين موضوعات عقيده ديگری دارند تا خواهد بود زيرا که مردم
از اين روی بجای طرح اين موضوعات، کاراکتر کانديداها ، چيزهای . ما

کشيش يک " عادی و موضوعات شخصی عرضه می شوند ـ اينکه مثال 
کانديدا اين و يا آن را گفت و يا هيلری کلينگتن  در باره تم بوسنی خطا 

  . کرد
Pew Research Foundation  

کارتحقيقی ای در باره نحو گزارشات رسانه ها بر سر انتخابات 
طبق اين تحقيق مهمترين گزارش . کانديداتوری آمريکا علنی نموده است

  :دومين مقام را نقش. موعظه های جرمی رايت کشيش اعظم بوده است
Superdelegate  

انی داشته است و سومين مقام را بحثی در اين باره داشت که آيا سخنر
اقتصادی رای دهندگان بطور نادرستی " نارضايتی"اوباما در باره تم 

فرموله شده بود؟ در مقام دهم اشاره نادرست کلينگتون در باره بوسنی 
در تمامی اين گزارش های عالی که بترتيب شمرده شده . قرار داشت

هيچکدام . است، موضوع بر سر به حاشيه راندن غيرعقالئی مردم است
گزارشات در باره موضع کانديدا ها در باره تم های متفاوت و يا از اين 

تم هائی که دقيقا بخش اعظمی از . اصوال هر تمی صحبتی نشده است
  . افکار عمومی تمايل به شنيدن آن را دارند

اين باعث . می بينيد، موضوع بر سر همه چيز است بجز تم های متفاوت
ی نمی دانند ـ اين کامال مشهود می شود که مردم خودشان را با آنها يک

  . است
زيرا که . در آمريکا روی افکار عمومی بسيار خوب پژوهش شده است

کاست تجاری ای که بر کشور حکومت می کنند انگشتشان را می خواهند 
روی نبض مردم داشته باشند تا بتوانند آنها را کنترل نمايند و تبليغات 

ی توان اميد وار به کنترل مواضع و تنها زمانی م. روی آنها انجام دهند
در هر حال آنها در باره . عقايد انسانها بود که آنها را خوب بشناسی

 اغلب 2004در آخرين انتخابات سال . افکار عمومی خيلی می دانند
کسانی که به بوش رای دادند در باره مواضع بوش راجع به موضوعات 

  دليل .قه به مسائل نبودندآنها احمق يا بی عال. مهم دچار اشتباه شدند
) تجاری(انتخابات يک سيستم فروش کاال : واقعی اين اشتباه اين بود که

اجناس تجاری : جامعه ما از سوی جهان تجارت رهبری می شود. است
افکار عمومی قربانی است و اين . می شوند، کانديدا ها تجاری می شوند

عتقاد دارند که اين کشور ا% 80اين خود دليلی است که چرا . را می داند
توسط برخی از منافع بزرگ رهبری می شود که تنها به خودشان می 

  . مردم اشتباه نمی کنند اما هيچ آلترناتيوی را نمی بينند. انديشند
مديران . پديده اوباما در اصل عکس العملی جالب بر اين مسئله است

ی سفيد پخش می اوباما، مديران کارزار تبليغاتی وی در واقع ورقه ها
" " اميد" مسائلی که در کارزار تبليغاتی بکار می روند چون . کنند

بازی با لغات از دهان مرد خوبی است که خوش " وحدت" " تغييرات
روی اين کاغذ های سفيد . قيافه است و خوب حرف خود را بيان می کند

 ها بسياری اين ورقه. می توانی هر چيزی را که دلت می خواهد، بنويسی
همانطوری که وال استريت . را با اميد به تغييرات اساسی پر می کنند

ژورنال بدرستی اشاره می کند، اين مبارزه انتخاباتی  روی موضوعات 
کاراکتر شخصی در اين مبارزات تبليغاتی ابزاری . توجه بسيار کمی دارد

  . نددر واقع کاراکتر کانديداها در مرحله نخست قرار می گير. کليدی است
من فکر می کنم اين انعکاس . بله حمايت از اوباما پديده ای محبوب است

: انسانها به يک نی پناه می آورند. بيگانه شدن مردم در مقابل نهاد هاست
آنها اين شانس را می بينند که در اينجا کسی برای آنچيزی که آنها می 

کند اما او حتی اگر که اين کس در اين باره صحبتی ن.خواهند بلند شود
  .بمانند کسی می ماند که شايد کاری انجام دهد

اوباما با جان اف . مشاهده مقايسه هائی که می شود بسيار جالب است
کندی و ريگان ساخته و پرداخته . کندی و رونالد ريگان مقايسه می شود

بخصوص ريگان که احتماال حتی اين را هم نمی دانست . رسانه ها بودند
او در واقع خلق شده رسانه ها . ر کدام سياست استکه موضوع بر س

در ابتدا وی آنچنان ازمحبوبيتی برخوردار نبود اما رسانه ها از وی . بود
  ... کاراکتر کابوئی را ساختند که می خواهد ما را نجات دهد و غيره

اين دولت اولين گروه . دولت کندی از کنترل بيشتری برخوردار بود
 که قدرت تلويزيون را  شناخت و از طريق آن تالش ازديوان ساالرها بود

کندی رئيس : نمود برای خودش يک نوع کاراکتر مردمی خلق نمايد
جمهوری بود که به ويتنام جنوبی حمله نموده و يک جنگ ترورانگيز 

دولت وی مسئوليت سرکار ..... بزرگ را بر عليه کوبا انجام داد و غيره 
با وجود اينکه کودتا . زيل را به گردن داشتماندن ديکتاتورنئونازی در بر

کمی بعد از قتل کندی انجام گرفت اما کندی ها زمين را برای اين کودتا 
اين کودتا به فشاری وحشتناک و همه جانبه در تمامی . هموار نمودند

تصوير کاملوت آمريکای التين منجر گرديد ـ و همچنان ادامه يافت ـ اما 
نی که آدم می خواهد ملتی دگرانديش را تحت کنترل زما .همچنان باقی ماند

   .داشته باشد، نقش برجسته و کاراکتر بسيار مهم می باشند
در اصل آمريکا به هيچ وجه کشوری فاشيستی نيست ـ اين قياس اصال 

اما با وجود اين يک تشابه غير اتفاقی و متحير کننده در . درست نيست
ا اين تکنيک را آگاهانه از تبليغات نازی ه. تکنيک تبليغاتی وجود دارد

رسمی به طوری واضح و باز برداشتند و خود به اين مسئله اقرار 
.  بود20اين تکنيک، تکنيک تبليغات رسمی آمريکا در سال های . نمودند

امروز هم همچنين اين مدل، مدل . نازی ها اين مدل را به وضوح پذيرفتند
  .تبليغاتی جهان تجارت است

ر می کنم که پديده اوباما همانطور که در همه پرسی ها بله من فک
% 80. مشخص شده است، انعکاس دهنده بيگانگی مردم از نهادهاست

کسانی که مورد سئوال قرار گرفته اند، گفته اند که کشور توسط تعدادی 
اوباما می گويد که ما به پيشباز . محدود از منافع بزرگ حکومت می شود

 اما هيچ اثری وجود ندارد که  نشان دهند اين تغييرات خواهيم رفت
نهاد های مالی که پشتيبانان اصلی و . تغييرات از چه طبيعتی برخوردارند

اين به . تامين کنندگان مبارزات تبليغاتی وی هستند، وی را تائيد می کنند
  .اين مفهوم است که هيچ نشانه ای برای هرگونه تغييری وجود ندارد

. کسی از تغيير صحبت کند، مردم به او می چسبندبا اين وجود اگر 
خوب حتی اگر :" ـ آدم به اينها می چسبد و می گويد" اميد" يا " تغيير"

مدرکی هم وجود نداشته باشد، شايد او نجات دهنده ما و کسی است که بما 
  . آن چيزی را می دهد که ما می خواهيم

  طبيعتا: ناوارو
نم که پديده اوباما و بيگانه شدن مردم از اين رو من فکر می ک: چامسکی

  .دست به دست هم خواهند داد
  چه تفاوتی ميان دولت مک کين و دولت اوباما وجود دارد؟ : ناوارو

همچنين مک کين هم مثالی برای برجسته سازی ای است که : چامسکی
منظورم اين است که پيش . توسط تبليغات بسيار موثری انجام می گيرد

 روسی را مجسم کنيد که دو هدف را در افغانستان بمباران  خود يک خلبان
به او تيراندازی می شود و از سوی تروريست های اسالمی . می کند

فناتيک که از سوی آمريکائی ها هدايت می شوند مورد شکنجه قرار می 
آيا ما او را بعنوان قهرمان جنگ می خوانيم ؟ آيا ما اورا بعنوان . گيرد

تژی و امنيت می خوانيم ـ زيرا که وی اهداف غير نظامی کارشناس استرا
اما اين همان تبليغاتی . را بمباران نموده است؟ نه ما اين کار را نمی کنيم

قهرمان بودن وی، کارشناس بودن وی و . است که برای مک کين شد
دانش استراتژيک وی بر بستر اين واقعيت نهفته است که او از فاصله 

از آسمان بمب بر سر مردم ريخت و خود مورد ) فوت( پائی 30000
نبايد اين اتفاق . اين خوب نيست که او را شکنجه کردند. هدف قرار گرفت

اين خود يک جنايت است و غيره و غيره اما اين مسئله از او .  می افتاد
اين ها همه . يک قهرمان نمی سازد و يا کارشناسی برای سياست خارجی
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صنعت تبليغات بزرگترين صنعت . تبليغات استساخته و پرداخته های 
توليد ناخالص اجتماعی ما در بخش تبليغات جاری % 6. تدبير شده است

اين صنعت تالش می . اين صنعت ابزار محوری جامعه ماست. می شوند
کند که انسانها از هم جدا باشند و خود را روی چيز های ديگری متمرکز 

  . سازند
بطه با سياست خارجی به گونه ا و مک کين در راآيا ميان اوبام: ناوارو

  ای تفاوت وجود دارد؟ 
او چيز زيادی . مک کين می تواند بدتر از بوش عمل کند. بله: چامسکی

نمی گويد ـ زيرا که در باره تم ها صحبتی نمی شود ـ اما آن مقدار کمی هم 
او می .  که او گفته است به اندازه کافی تکان دهنده و ترسناک می باشد

  .  تواند بعنوان تهديدی غير قابل پيش بينی خود را نشان دهد
  می توانيد همدلی اروپائی ها را برای اوباما توضيح دهيد؟: ناوارو

من تصور می کنم که اروپائی ها هم می خواهند اين ورقه خالی را با آرزو 
اين از کسی پوشيده نيست که آنها از بوش خوششان . هايشان پر کنند

حتی نهاد های آمريکائی هم از وی می .  آمد و از او می ترسيدندنمی
بوش حتی از سوی مقامات ديوان ساالری رسمی ريگان هم به . ترسيدند

مثال در . نوعی که هرگز سابقه نداشته است، مورد نقد قرار گرفت
 زمانی که استراتژی امنيت ملی وی اعالم گرديد که بر 2002سپتامبر 

 جنگ تدافعی انجام پذيرد و عمال اعالم جنگ بر عليه مبنی آن ميبايست
عراق بود، برای همه ناگهانی بود بطوری که مثال بعد از چند هفته از اين 

  اعالم مقاله ای بزرگ در
 Foreign Affairs  

  که مهمترين مجله دستگاه است چاپ گرديد و در آن
New Imperial Grand Strategy  

اين مسئله به . محکوم گرديد) استفاده شده استدر مقاله از اين واژه ها ( 
لحاظ دالئل اساسی محکوم نگرديد بلکه گفته شد که اين امر به آمريکا 

ديوان ساالری بوش غالبا بعنوان افراط گرايان ـ برای . زيان خواهد رساند
اينکه گفته نشود که اين ديوان ساالری ناسيوناليسم بشدت راديکال است ـ 

. اين امر در باره مک گين هم به همين ترتيب بود. گرفتمورد نقد قرار 
راست قرار خواهد داشت يعنی /اما اوباما با اطمينان زياد در جانب ميانه

  . در جائی که ديوان ساالری کلينگتون قرار داشت
نظريه بوش يعنی نظريه جنگ تدافعی ـ بی توجه ای فاحش به متحدين ما 

نظريه کلينگتون . ه هيچ وجه جديد نبوداين نظريه ب. و غيره ـ جالب است
نظريه رسمی . ـ بمفهوم کلمه ای آن ـ خيلی بدتر از نظريه بوش بود

آمريکا از اين اجازه برخوردار است که به خشونت :" کلينگتون می گويد
". دست زند تا بدينوسيله دسترسی اش را به بازار ها و ذخايرامنيت بخشد

تنها بايد گفت که . از نظريه بوش بودنظريه کلينگتون حتی افراطی تر 
ديوان ساالری کلينگتون نظريه اش را آرام تر و محترمانه تر مطرح می 

اروپائی ها هم . نمود ـ و نه به شکلی که متحدين را از خود بيگانه سازد
طبيعتا آنها اين نظريه را می شناختند . نمی توانستند خود را محروم سازند

خود خواهی و تکبر . اال با اين نظريه موافق بودندو رهبران اروپائی احتم
و جسارت و گستاخی ديوان ساالری افراط گرا و بشدت ناسيوناليسم بوش 

  توهينی بود برای
Mainstream-Zentrum  
همين سياست را می توان محترمانه تر هم .  چه در آمريکا و چه در اروپا

  . پياده نمود
 فضای شما در آمريکا به گونه ای: ناوارو

  حرکت برای چپ ها می بينيد؟
من فکر می کنم که آمريکا به سازمان ها شانس های زيادی را : چامسکی
به خودتان نگاه کنيد که  افکار عمومی چه خوب بررسی شده . می دهد
کار خود شما در باره خواست مردم برای تم برنامه بهداشت ملی . است

ين برنامه ای را آرزو می نشان می دهد که انسانها در آمريکا يک چن
اگر ما يک دمکراسی کاری داشتيم در اين صورت آمريکا ده ها سال . کنند

افکار عمومی آمريکا هميشه اين را . بود که نهاد بهداشت ملی می داشت
به ايران . در باره سياست خارجی هم به همين منوال است. می خواست

تمامی . نه ما قرار داردنگاه کنيم ـ يعنی بزرگترين تم بعدی که در خا
کانديدا های رياست جمهوری ـ همچنين اوباما ـ می گويند، ما بايد تهديد 
. به خشونت بر عليه ايران را ادامه دهيم و تمامی امکانات را باز بگذاريم

البته اين زير پا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد است اما رهبران ما اين 
اما افکار عمومی بر .  نقدی نمی کندامر را طبيعی می دانند و هيچکس

اکثريتی بسيار باال می گويد ما نبايد ايران . عکس چيز ديگری می خواهد
وارد مذاکره ) با ايران( را تهديد کنيم بلکه ما بايد در روندی ديپلماسی 

افکار عمومی امريکا بر اين باور است که ايران هم از % 75. شويم

در پيمان منع تسليحات اتمی که همه همان حقوقی برخوردار است که 
يعنی اينکه ايران حق دارد اوران را برای . امضا نموده اند، قيد شده است

راآکتور هايش غنی سازد اما اين حق را ندارد برای ساخت بمب اتم غنی 
بشکلی تعجب آور اکثريتی گسترده از افکار عمومی آمريکا می . سازد

 از تسليحات اتمی حرکت نمائيم ـ ايران خواهد که ما برای منطقه ای آزاد
و اسرائيل و همچنين ارتش خود ما که در منطقه مستقر است از اين 
. قاعده بايد پيروی کنند ـ اتفاقا اين با سياست رسمی ايران هم تطابق دارد

با اين وجود . همچنين آمريکا و بريتانيا هم رسما با اين موضع موافقند
زمانی که آمريکا و بريتانيا . يقت سکوت شوداين بايد در باره اين حق

تالش می کردند که توجيحی  آبکی قانونی برای اين حمله برنامه ريزی 
 شورای امنيت سازمان ملل 687شده به عراق بسازند به قطعنامه شماره 

 رجوع داده که در آن از عراق خواسته بود که تسليحات 1991از سال 
آنها ادعا نمودند که عراق به اين . دکشتار جمعی خود را از بين ببر

در اين باره بسيار گفته و نوشته شد اما چيز . خواسته تن نداده است
زيادی در باره اين حقيقت که در همان قطعنامه امضا کنندگان موظف شده 
بودند منطقه ای آزاد از تسليحات اتمی در خاورميانه و نزديک به وجود 

هيچکدام از کانديدا . نوشته و گفته نشد)  687 قطعنامه 14ماده ( آورند 
اگر . ها نمی تواند به خود اجازه دهد حتی در باره اين امکان صحبت کند

آمريکا دمکراسی کارا داشت که در آن نظر افکار عمومی بر سياست تاثير 
داشت در آن صورت می شد که مقابله بشدت خطرناک با ايران را احتماال 

  . صلح آميز انجام داد
 سال است که آمريکا می خواهد کوبائی 45.  يا در باره کوبا فکر کنيمو

ما مدارک درونی از کندی داريم که اين امر را ثابت . ها را مجازات کند
مردم کوبا بايد مجازات شوند "در آنجا آمده است که ... می کند و غيره

بر 1823زيرا که آنها آن سياست آمريکا را که به نظريه مونرئو در سال 
در نظريه مونرئو به آمريکائی ها ". می گردد، پيروزمندانه رد می کنند

اما کوبائی ها . اين حق داده شده است که بر نيم کره زمين حکومت نمايند
پيروزمندانه در مقابل اين خواست آمريکا قرار گرفتند و از اين رو مردم 

اساسی و کوبا ميبايست مجازات شوند ـ آنهم از طريق يک جنگ بسيار 
  .تروريستی ـ

آرتور شلسينگر بيوگراف نيمه رسمی روبرت کندی و مشاور کندی ها می 
روبرت کندی وظيفه داشت که تمامی وحشت هائی را که روی :" گويد

وی ادامه می دهد که اين . زمين وجود دارند بر سر کوبا فرود آورد
 ـ همچنين در آنها در اين رابطه تعصب داشتند. وظيفه ابتدائی  روبرت بود

رابطه با تحريم های اقتصادی ای که توسط آن مردم کوبا را ميبايست 
نظرافکار عمومی آمريکا در اين باره چه . برای اعمالشان مجازات نمود

 انجام شده اند، دوسوم 70است؟ در همه پرسی هائی که از سال های 
ر مناسبات کسانی که مورد خطاب بوده اند گفته و می گويند که آنها طرفدا

معمولی ديپلماسی با کوبا می باشند ـ درست بمانند مناسباتی که ساير 
اما تعصب موئسسات آمريکا فرا تر از . کشور های جهان با کوبا دارند

طيف های مختلف است و حتی موضوع بر سر کندی ها نيست که اين 
چگاه در واقع هيچ کانديدای سياسی هي. ماجرا را آغاز نمودند و يا ديگران

در باره يکسری از تم . جرئت صحبت کردن در باره اين نکات را ندارد
همانطور که گفتم آمريکا در واقعيت . های ديگر هم به همين شکل است

من فکر می کنم که امکانات . می بايست بهشتی برای سازماندهان باشد
دقيقا اين خود يکی از دالئلی است که چرا . برای چپ ها فراوان است

بعالوه اينکه مردم اين .. ار و عقايد تحت فشار قرار می گيرند و غيره افک
امروزه احتماال انسانهای بيشتری برای يک تم . کشور فعال می باشند

فقط اين فعاليت ها جدا از هم و به . 60جدی فعاليت می کنند تا سال های 
امروزه جنبش های مردمی بسياری وجود دارند که . نحوی پراکنده اند

نگاه " جهان سوم" تنها اگربه جنبش همبستگی با . سابقا وجود نداشتند
کنيم می بينيم که اين جنبش چيزی کامال نو در تاريخچه امپرياليسم 
اروپائی می باشد و ريشه اش هم در نهاد های اصلی آمريکا در سال های 

کليسا های پروتستان روستائی، مردم نهاد های متفاوت، .  قرار دارد80
اران نفر به آمريکای مرکزی رفتند تا با قربانيان جنگ ترورانگيز هز

رونالد ريگان زندگی کنند و به آنها کمک نمايند و از آنها محافظت نمايند 
يکی از . من از هزاران و ده ها هزار نفر صحبت می کنم... و غيره

يک چنين چيزی در تاريخ . دختران من هنوز هم در نيکاراگوئه است
هيچ فرانسوی به الجزيره نرفت تا . يسم هرگز وجود نداشته استامپريال

در روستاهای الجزيره زندگی کند و به انسانهای آنجا کمک نمايد و از 
به اين امکانات . آنها در برابر جنايت های فرانسوی ها محافظت نمايد

در . هرگز اشاره ای نشده است ـ و يا به جنگ های هندوچين فکر کنيم
اما در سال های . داد محدودی بصورت پراکنده فعاليت نمودندآنزمان تع

 بطور ناگهانی و ابتکاری اتفاق افتاد ـ نه در مراکز و از سوی رهبران 80
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امروزه اين . و نه در بوستون بلکه در روستاهای کانزاس و در آريزونا
طرفداران صلح مسيحی و خدا . مسئله همه جا در جهان صورت می پذيرد

يک پيشرفت جديد ديگر جنبش جهانی . که چه چيز های ديگریمی داند 
دار است که اين جنبش را بعنوان اين خنده . برای عدالت اجتماعی است

  . بناميم" جنبش ضد جهانی سازی"
در ابتدا در زاتله " جنبش ضد جهانی سازی" طبق تبليغات به اصطالح 

" جهان سوم" ا در زيرا که اين جنبش در ابتد. اين غلط است. آغاز گرديد
زمانی که آدمها در يک کشور شمال جهان چيزی را آغاز می . آغاز گشت

کنند فورا مدرک و ثبت می شود ـ اما زمانی که صدها هزار دهقان هندی 
جنبش های بيشمار . به پارلمان حمله ور می شوند هيچ مدرکی نمی شود

د قبل از اينکه به حساب نخواهند آم.... مردمی در برزيل و هند و غيره 
شهر زاتله وارد بازی شد و اين چنين . شهری از شمال وارد بازی نگردد

جنبش در بخش های بيشمار شمال و عمال در مجموعه جنوب جهان 
  . گسترش يافت

  
اما . به واقع جنبشی عالی است" ضد جهانی سازی" جنبش : ناوارو

 کرده است و بعضی اوقات آدم اين احساس را دارد که در جای خود گير
در باره ايده يک انترناسيونال پنجم و يا يک سازمان ديگر . فلج شده است

  که يک آلترناتيو برای سيستم موجود جهانی ارائه دهد، چه فکر می کنيد؟ 
من در کنفرانس های فوروم جهانی که همواره در جنوب جهان : چامسکی

که اين جنبش می من در آنجا گفته ام . انجام می شوند، صحبت نموده ام
برای من اين . تواند بذر يک انترناسيونال واقعی را در دل خود حمل نمايد

مهم بود اما " اولين انترناسيونال. " خود اولين انترناسيونال واقعی است
مارکس آن را از بين برد . در واقع بخشی از اروپا بود. بسيار محدود بود

دومين انترناسيونال .  نمايدزمانی که وی ديگر آنرا نمی توانست کنترل
سومين انترناسيونال از سوی . قبل از جنگ جهانی دوم فلج گرديد

چهارمين انترناسيونال در . شوروی بعنوان نهادی تبليغی پذيرفته شد
  .حاشيه و تروتسکيستی بود

اين يکی اما اولين انترناسيونال درست و حسابی است ـ حداقل اينطوری 
از فوروم جهانی صحبت نمی کنم بلکه همچنين من تنها . بنظر می رسد

  :   از
 Via Campesina  

در آخرين ديدار من از فوروم جهانی در پورت و آلگره اولين قدم من در 
مرا به سازمان جهانی دهقانان راهنمائی نمود جائی که " ويا کامپزينا" 

و خيلی زنده و هيجان انگيز . ديدار های بين المللی صورت می پذيرفتند
به واقع بودن در آنجا بسيار . نمايانگر بخش هائی از مردم جهان بود

اين . اين مسئله در باره فوروم جهانی هم صادق است. هيجان انگيز بود
در آنجا انسانهائی را . خود جهانی شدن واقعی و درست و حسابی است

 آنها با. از تمامی بخش های زندگی. می بينی که از تمامی جهان آمده اند
هم بحث و گفتگو می کنند و با هم پيوند برقرار می کنند و زمانی که به 
خانه های خود برمی گردند تالش می کنند اين ايده ها را در باره تغييرات 

  . اجتماعی در آنجا پياده نمايند
. من نمی دانم که آيا اين انترناسيونال جديد هم شکست می خورد ـ شايد

ود منجر به آکسيون های ديگری برای اما اگر اينچنين شود اين خ
من فکر می کنم . انترناسونالی ديگر خواهد شد ـ برای تالش های مجدد
آنچيزی را که ما در . چيزی را که شما می گوئيد پر معنی و صحيح است

. اينجا می بينيم شايد بذری برای اولين انترناسيونال درست و حسابی باشد
. می همه جای جهان شکل خواهد گرفتانترناسيونالی که از طبقات مرد

اين انترناسيونال تالش خواهد نمود بيگانگی شديدی را که انسانها همه 
جا ـ در آمريکا و ساير نقاط جهان حس می کنند از بين ببرد و همچنين 
احساس اينکه نهاد ها برای ما کار نمی کنند بلکه برای ديگران را هم از 

وانند خود را سازماندهی نمايند و تجهيز اين گروه ها می ت. سر بگذراند
. بشوند و از آزادی هائی که ما خوشبختانه در اختيار داريم استفاده کنند

  .اين واقعا چشم انداز بسيار مهمی است
مسئله نگران کننده ديگر، آمريکائی شدن سياست اروپا است که : ناوارو

ر اروپا زبان حتی چپ ها هم د. بنظر من در همه جا در حال انجام است
رهبران چپ ديگر از طبقه کارگر صحبت نمی . خود را از دست داده اند

مبارزه طبقاتی برای چپ . کنند بلکه در باره اقشار ميانی صحبت می کنند
زبان : پيشرفتی بشدت نگران کننده. ها به هيچ وجه ديگرموضوعيت ندارد

عيف می سياسی آمريکا در حاليکه چپ ها همزمان در اروپا بشدت ض
  .شوند در اروپا خود را نشان می دهد

آمريکائی شدن زندگی سياسی اروپا شگرف است زيرا که نفوذ آمريکا هم 
اروپا  همواره هر چه بيشتر آمريکائی . در جهان همزمان کاهش می يابد

اين چنين احزاب سياسی قدرت و مفهوم خود را از دست می . می شود

می بينيم بلکه تنها هنوز شبکه های ما هيچ حزب سياسی ديگر ن. دهند
سياست به صحنه نمايش تاتر تبديل . رسانه ای رهبران سياسی موجودند

شما پيش از اين در باره جمالت تهيجی برای جلب مردم صحبت . می گردد
اين مسئله . نموديد که بدون رابطه و مفهوم به نمايش گذاشته می شوند

 نفوذ آمريکا در جهان کاهش می را چگونه توضيح می دهيد ، در حاليکه
  يابد اما ارزش های سياسی و فرهنگی آمريکا در اروپا بيشتر می شوند؟ 

سعی می کنيم در باره . اين مسئله خود پهنه گسترده ای دارد: چامسکی
اگر ما تاريخ زمانی طوالنی را پيش خود . برخی از مسائل صحبت کنيم

 اروپا قرن ها قصی القلب ترين نگاه کنيم در اين صورت خواهيم فهميد که
شکل دادن سيستم دولت های ملی اروپائی . و خشن ترين منطقه جهان بود

در قرن هفدهم . برنامه ای بود که با کشتار جمعی و انهدام به پيش رفت
در مسير اين قصاوت ها و . مردم آلمان ازطريق جنگ از بين رفتند% 40

ی خشونتی را خلق نمود که خشونت ها اروپا فرهنگ قصاوت و تکنولوژ
برای مثال به بريتانيا نگاه می . به آنها اجازه می داد جهان را فتح نمايند

بريتانيا جزيره ای کوچک در کرانه اروپا بود که از آنجا به جهان . کنيم
همچنين بقيه اروپا واقعا سياست خوبی را دنبال نمی . رهبری می کرد

 ميليون آدم 10 قادر بود در کنگو کشور کوچکی چون بلژيک احتماال. کرد
  . را بقتل برساند

. طبيعتا اين مسئله بدون خودخواهی نژادپرستی نمی توانست پيش برود
از جنگ جهانی دوم . در دو جنگ جهانی اين مسئله به اوج خود رسيد

نه به اين خاطر که اروپائی ها پاسفيسم شدند بلکه . اروپا صلح آميز شد
ا فهميدند که آنها جهان را از بين خواهند برد اگر که به اين خاطر که آنه

از اين رو . را همچنان ادامه بدهند" همديگر را از بين ببرند" بازی سنتی 
آنها فرهنگ قصاوت و تکنولوژی انهدامی را خلق نمودند که آنچنان شدت 

  . گرفت که به اين بازی خاتمه داد
اياالت متحده آمريکا . رديدجنگ جهانی دوم به تغيير قدرت شديدی منجر گ

مدتها بود که قوی ترين قدرت اقتصادی جهان شده بود ـ بسيار قوی تر از 
  . اما آمريکا بازی کن همطرازی در موضوعات جهانی نبود. اروپا

آمريکا بر نيم کره غربی مسلط بود و سايه خود را بر فراز منطقه 
انيا و حتی فرانسه اما خود در مقامی پشت بريت. پاسفيک گسترانده بود

آمريکائی ها در . اين مسئله با جنگ جهانی دوم تغيير نمود. قرار داشت
حاليکه ساير نقاط جهان بطور جدی از اين جنگ آسيب ديدند، به شدت از 

با اين جنگ دپرسيونی که دچار صنايع شده بود . اين جنگ منفعت بردند
.   برابر رسيدندخاتمه يافت و عمال محصوالت صنعتی به توليدی چهار

زمانی که جنگ برای آمريکا پايان يافت آنها نيمی از ثروت جهان را در 
  . اختيار خود داشتند و قدرت نظامی و موقعيت امن شان بی نظير شده بود

طراحان اين را می دانستند و از اين روی رهبريت بر جهان را طراحی 
ديگر رفتاری آنها نمی خواستند اجازه دهند که کشورهای . نمودند

  .  اين طرح ها ساخته و به اجرا درآمدند. خودمختارانه داشته باشند
در اروپا پايان جنگ به يک موج خروشان دمکراسی راديکال، ضد 

بنابراين . فاشيستی، مقاومت و گرفتن کنترل از سوی کارگران کشيده شد
خروشان اولين وظيفه فاتحان يعنی آمريکا و بريتانيا اين بود که اين موج 

در هر کشوری بعد از کشور ديگر و همچنين در ژاپن . را شکست بدهند
اولين وظيفه به اصطالح آزاد کنندگان  اين بود که مقاومت ضد فاشيستی 
را شکست بدهند و مجددا نظم سنتی بر اين کشور ها رابرقرار سازند ـ 

به انجام اين جنگ يکشبه . شايد نه با همان اسم اما غالبا با همان رهبران
 هدف اصلی حمالت 70نرسيد و مثال ايتاليا احتماال تا حداقل سال های 

سازمان سيا بود ـ تا زمانی که کمی عنصر وجود داشت که توسط آن 
دمکراسی ايتاليا را بتوان نجات داد زيرا که اين به آن مفهوم بود که 

( ا جنبش کارگری نقش بزرگی بازی می کند و اين مسئله ای بود که آنه
  . نمی توانستند تحمل نمايند) آمريکا و بريتانيا

رهبران اروپا می بايست وضعيت جديد خود را : کم کم آنها اين رافهميدند
بپذيرند و قبول کنند که آمريکا نقش سنتی خود را ـ يعنی بطور قصاوت 

اروپا ئی . بار و بربريتی بر جهان حکومت کنند را ـ از سر خواهد گرفت
اين را بپذيرند که بخشی از اين غنيمت نصيب آنها خواهد شد ـ ها هم بايد 

  . غنيمتی که در نتيجه رهبريت آمريکا بر جهان نصيب آمريکا خواهد شد
دمکراتهای راديکال در اروپا اما همه چيز را از دست ندادند و توانستند 

از لحاظی هم اروپائی . به مقياس معينی از سوسيال دمکراسی دست يابند
آنها سالم تر و بزرگترند و بيشتر . ندگی بهتری از آمريکائی ها دارندها ز

 ساعات کاری 70از همه مهمتر آمريکا از سال های . وقت آزاد دارند
بيشتر و دستمزد کمتر و خدمات اجتماعی بسيار اندک و همچنين بدترين 
ارزش های بهداشتی را در ميان مجموعه کشورهای صنعتی جهان دارا 

زمانی که . اين مسئله حتی روی بلندی قد هم تاثير گذاشته است. می باشند
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يک آمريکائی به اروپا مسافرت می کند، اولين چيزی که نظرش را جلب 
  .می کند اين است که مردم اروپا چقدر بلند قامت می باشند

آنها  . اروپا بخاطر موقعيت زيردستيش از بسياری از امتيازات لذت می برد
ع بر سر قتل عام و انهدام و غيره است، می گذارند تا زمانی که موضو

درست . در واقع نوعی رضايت حکم فرماست. آمريکا پيش قدم باشد
بعد از قرن ها قصی القلبی : بمانند يک آه برای سبک شدن بنظر می رسد

بگذار . و بربريت استراحت می کنند و روی بسوی مسائل ديگر می برند
کلمه . ما خوشحاليم برای اين غنيمت. بکنند)  آمريکابا( تا آنها اين کار را 

  :کلمه بصورت زير بيان شده است
"we'll just enjoy the benefits from that"  

چه کاست های سياسی و چه کاست های تجاری و غيره هيچ مخالفتی با 
بعنوان آمريکائی شدن می ) ناوارو( اما آنچه که شما . اين موضوع ندارند

کاست های . واقع گسترش کنترل از سوی جهان تجارت استناميد در 
آنها در اين ماجرا بطور . تجاری خيلی از اين مسئله راضی هستند

تنگاتنگی وارد شده اند البته بشکلی اختالف هم وجود دارد اما در اساس 
مشاهده اين اختالف بسيار . آنها کامال تنگاتنگ با آمريکا در آميخته اند

ايدئولوژها اين . بنظر می رسد که ما بازار آزاد داريم. ستديدنی و جالب ا
در واقعيت اما سيستم اقتصادی داريم که تکيه بر دولت . جوری می گويند

  : اين چنين مثال. دارد
Hightech-Ökonomie  

بطور عمده فعاليت و تحرک خود را از بخش دولتی تغذيه می کند ـ تنها به 
  :ر آن بسر می بريماين محل فکر کنيم که ما حاال د

Massachussetts Institute of Technology  
. در نهايت اين تحرک برای استثمار به سرمايه خصوصی سپرده می شود

  . برخی از اوقات کامال مسخره است
: صنايع هوائی غير نظامی امروزه از سوی دو شرکت رهبری می شوند 

  ايربوس و بوئينگ
نی بر سر اينکه چه کسی بيشترين آنها دائما در سازمان تجارت جها

در اساس . سوبسيد های دولتی را دريافت کند با هم مشاجره می کنند
مشکل اين دو شرکت بر سر اين است که چه کسی وابسته به قدرت دولتی 

  :همچنان وابسته به) دولتی(در آمريکا خطوط هوائی رسمی . است
Air Force / Aeorospace  

  . جوديت نخواهد داشتمی باشند و بدون آنها مو
طبيعتا . در اروپا صنعت هوائی غير نظامی بشدت تحت حمايت دولت است

با ايربوس ) شرکت های اروپائی( وحشت در آمريکا زياد بود زيرا که 
قرار دادی برای بنای هواپيماهای تانکر برای اير فورس آمريکا بسته 

به اين نتيجه می رسيم اگر به اين قرار داد کمی دقيق تر نگاه کنيم . بودند
  .که گويا يک شرکت آمريکائی با ايربوس همکاری می کند

صنايع نام نهاده ايم که تکيه بر دولت دارند و " بازار آزاد" بله اين را ما 
اما برای کاست های تجاری اروپائی و آمريکائی اين . در هم آميخته اند

نها سيستم های تحرک ها و فعاليت ها قابل قبول است و از آنجا که آ
. تجاری خود را بشدت کنترل می کنند از اين رو همه چيز درست است

  .حداقل اين را تبليغات و اين نظريه می گويند
من از اين حرکت می کنم که در زيراين سطح ظاهری مبارزه طبقاتی 
همچنان ادامه خواهد داشت و ديده می شود و آماده است که هر لحظه 

يکی از دختران من .  در باره آن نبايد صحبتی بشودبله اما. گسترش يابد
در کالجی دولتی که شاگردانش از خانواده های تهيدست می آيند تدريس 

اين شاگردان می خواهند پليس يا پرستار بشوند و اکثرا می . می کند
در اولين کورس وی از . خواهند کاری از همين نوع ها انجام دهند

در باره .  کمی در باره هويت خود بگويندشاگردانش می خواهد که آنها
. اکثر اين شاگردان چيزی در اين باره نشنيده اند. وابستگی طبقاتی شان

پاسخ هائی که . کلمه ای است که آدم در دهانش نمی چرخد" طبقه" کلمه 
". طبقات ميانی" يا " طبقات پائينی: " وی از شاگردانش گرفت اين بود

جائی سرايدار است وی به طبقه ميانی تعلق به اين معنی که اگر پدرت 
اين هر دو . دارد و اگر در زندان بسر برد به طبقه تحتانی وابسته است

دانستن اين . در واقع اين خود موردی ايدئولوژيکی است. طبقات است
با اين در رابطه است که چه کسی دستور می " طبقه" مسئله که واژه 

جز اين چيز ديگری در . می کنددهد و چه کسی از دستورات اطاعت 
اما در هر . در واقع مسئله ای سطحی. ضمير خود آگاه ضبط نشده است

به . حال اين واژه در ضمير وجود دارد يعنی مستقيم زير بخش سطحی
مجردی که آدم با انسان هائی از طبقه کارگر صحبت می کند آنها فورا 

  . اس می کنندزيرا آنها اين را احس. عکس العمل نشان می دهند
  

در آخر . متشکرم من قول داده بودم که زياد وقت شما را نگيرم: ناوارو 
تعداد بيشماری انسان در جهان از شما برای . من يک سئوال شخصی دارم
اين نيرو را از کجا می گيريد؟ چگونه می . کارهايتان قدردانی می نمايند

مپرياليسم نشسته ايد و با توانيد ادامه دهيد؟ شما در اينجا در ميان مرکز ا
در باره اينکه انسانها . بيانی روشن با نيروهای قدرت صحبت می کنيد

همزمان . مجبور به سکوت می شوند و محصور به حاشيه رانده می شوند
کسانی که کارهای . شما از سوی انسانهای تمام جهان تحسين می شويد
  .   می دانندشما را می خوانند و اين کارها را بشدت ياری رسان

  
امشب . من در آمريکا خودم را به حاشيه رانده شده نمی دانم: چامسکی

 ساعت ايميل هايم را پاسخ می دهم و 5زمانی که بخانه بروم در حدود 
منظور . همچنين ده ها نامه و دعوت نامه را که برايم آمده است می خوانم

ی ساختار های من از به حاشيه رانده شدن يعنی اينکه انسانها از سو
. ساختار های قدرتی برای من بيتفاوتند. قدرتی به حاشيه رانده می شوند

من در آنها زندگی نمی کنم و اگردشمنانه در مقابل آنها قرار نگرفته بودم 
به همين . در اين صورت فکر می کردم که يک جای قضيه بو می دهد

قبال در باره را که " د آمريکن پروسپکت" دليل هم من عکس سر مقاله 
بهتر از اين نمی . اش صحبت کرديم روبروی در دفتر کارم آويزان کرده ام

اما آنچه که . توان دليلی آورد که شما آنچه را که درست است انجام دهيد
. مرا همواره به کار کردن برمی انگيزد، برخی عکس ها در آن روبروست

 جنبش کارگری است يکی از عکس ها نشان دهنده احتماال بدترين قتل عام
. اين اتفاق صد سال پيش در شيلی رخ داد. که در تاريخ اتفاق افتاده است

در آنجا کارگران معدن تحت شرايط غير قابل تصور درمعدن کار می 
 12آنها با خانواده شان پياده به شهر کوچک بعدی که تقريبا . کردند

ند که کمی دستمزد آنها می خواست. کيلومتر از آنجا فاصله داشت می رفتند
صاحبان معادن بريتانيائی از آنها پذيرائی نمودند و آنها را . بيشتر بگيرند

به حياط مدرسه ای راهنمائی نمودند و اجازه دادند تا آنها دور هم جمع 
سپس آنها سربازان را آوردند تا همه آنها را . شوند و با هم صحبت کنند

مردان و زنان .  از پای درآورندبا مسلسل هايشان مورد هدف قرار داده و
ما آدمهائی را که می . کسی نمی داند که چه تعداد کشته شدند. و کودکان

صد سال طول کشيد تا . شايد آنها هزاران نفر بودند. کشيم نمی شماريم
. در اين عکس يک يادواره کوچک است. اين جنايت در خاطر ها زنده شد

 ها آن را درست کردند ـ  بله جوان. من سال گذشته خودم آن را ديدم
جوان هائی که تازه شروع کرده بودند از دسته های آهنی ديکتاتور فرار 

شيلی تاريخی تلخ از خشونت های دولتی و . تنها پينوشه نبود. کنند
بله اين . اما امروز همه برخواسته اند. استثمار و فشار را پشت سر دارد

انسانها شروع کرده اند خود را با قصاوت ها انجام پذيرفته است و امروز 
  . آن مشغول سازند

آن عکس در آن روبرو شما طبيعتا می دانيد که چه چيزی را نشان می 
در اين . اين يک نقاشی است که يک کشيش مسيحی به من داده است. دهد

 به قتل رسيد 1980نقاشی در يکطرف پيشوف اعظم رومرو که در سال 
 رهبر روشنفکر، کشيش مسيحی که در سال 6قرار دارد و در مقابل وی 

 از سوی تروريست ها که از سوی آمريکا جهت داده شده بودند، 1989
همان نيروهای ترور يک سری از قتل عام ها .مغزشان متالشی شده بود

باالی سر آنها فرشته مرگ . را با قربانيان ديگر به انجام رسانده بودند
اين واقعيت . او عموی مهربان نبود. تمنظور رونالد ريگان اس. قرار دارد

من اين عکس را آويزان نمودم تا مرا بياد دنيای .  بود80سال های 
هر آمريکائی که . اما همچنين اين خود امتحان جالبی است. واقعی بياندازد

به اين فضا وارد می شود فورا می فهمد که اين تصوير چه را نشان می 
اما چيزی در باره آن نمی . ل می باشيمما برای اين قتل عام مسئو. دهد
اروپائی هائی که اينجا می آيند می دانند که اين نقاشی چه را % 10. دانيم

من می گويم تمامی آمريکا جنوبی ها می دانند که اين . مجسم می کند
امروز جوان ها اين را . منظورم تا همين اخيرا. تصوير چه مفهومی دارد
تاريخ و واقعيت . از مغزهای آنان رانده شده استنمی دانند زيرا که تاريخ 

به خاطر آوردن قتل عام معادن شيلی بخشا از سوی . دو چيز خطرناکند
آنها برمی خيزند و می خواهند گذشته را . انسانهای جوان انجام می پذيرد

مجددا از آن خود کنند و ايده آل ها را مجددا کشف نمايند و برای آن کاری 
ی است من خواهم گفت که بيشتر از کافی است برای اينکه اين کاف. کنند

  . من خودم را در جريان و حرکت نگاه دارم
ما از شما دعوت می کنيم که به . بسيار عالی بود. متشکرم: ناوارو

  .   به نام ميليون ها انسان از شما تشکر می کنم. بارسلونا و کاتالونيا بيائيد
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