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 عالميه هيئت اجرائی سازمانا

    شجاعانه  مردم سيرجان شجاعانه  مردم سيرجان شجاعانه  مردم سيرجانمقاومتمقاومتمقاومت
   در برابر اجرای حکم غيرانسانی اعدامدر برابر اجرای حکم غيرانسانی اعدامدر برابر اجرای حکم غيرانسانی اعدام   

   بخشبخشبخش   طليعه ای اميدطليعه ای اميدطليعه ای اميد
 هزاران نفر از مردم سيرجان ١٣٨٨در صبح روز سه شنبه اول دی ماه  

فتحی زاده و محمد اسماعيل  اعدامنفرت انگيز در اقدامی شجاعانه مراسم 
 به اتهام حمل و  به ادعای مقامات رژيم  که در مالءعاِماسفنديارپور

 محکوم به اعدام شده  از بانک سرقت مسلحانهنگهداری سالح جنگی و 
محکومين فراری پس از .  بودند را برهم زده و آن دو نفر را فراری دادند

ازظهر همان روز  و قرار بود در بعدندچندين ساعت، مجددأ دستگير شد
زهم اين اقدام وحشيانه مقامات استان، با. در مالءعام به دار آويخته شوند

 خشم مردم روبرو شده و جمعيتی حدود پنج هزار نفر در مراسم جمع با
. شده و با نيروهای انتظامی درگير شده و مانع اجرای احکام اعدام شدند

 طبق اعالم امنيتی،در اين درگيری ميان مردم و نيروهای انتظامی و 
ماموران .  نفر زخمی شدند٣٠  بيش از نفر از مردم کشته و۴ رسمی

 زندانيان را به زندان بازگردانده و در آنجا به نداجرای حکم مجبور شد
  .داربياويزند

 اول . توجه جدی است خور از دو جهت دراقدام شجاعانه مردم سيرجان 
از  رژيم اساليم متنفر شده اند  آن چنان اين که نشان می دهد انبوه مردم

 وارد رويارويی  و را به سطح باالتری ارتقاء داده اند  شان مبارزهکه
عليه اجرای نکته دوم اينکه شورش . مستقيم با دستگاه سرکوب شده اند

 آن هم در مالءعام، اولين اعتراض توده ای به اين ،احکام وحشيانه اعدام
ضدانسانی و  به خودی خود حکمی حکم اعدام. شيوه قرون وسطائی است

اما اجرای آن در مالءعام و در جلو چشمان مردم، . نفرت انگيز است
حکومت اسالمی با اجرای اين .  است واقعأ ددمنشانه  و تربسيار وحشيانه

 . دوران عشريتی، قصد دارد از مردم زهرچشم بگيرد مجازات  ی هاشيوه
 را به ميادين شهرها منتقل می از اين روست که مدام اجرای احکام اعدام

چندی پيش دادگستری استان خوزستان با انتشار اطالعيه ای از مردم . کند
دعوت کرده بود تا برای تماشای اجرای احکام اعدام به ميدان اصلی شهر 

هدف مقامات دولتی از بکارگيری اين شيوه ی ضدبشری، . در اهواز بيايند
بی جهت .  بويژه در شرايط خيزش توده ای کنونی است،ترساندن مردم

نيست که در طول يک ماه گذشته شاهد اجرای ده ها حکم اعدام در 
  .شهرهای گوناگون بوده ايم

 .هدداما اقدام شجاعانه مردم سيرجان، راه جديدی را به مردم نشان می 
مبارزات و اعتراضات مردم اصفهان نيز بيانگر مرحله ی جديدی از 

 اکنون که مقاومت توده ای و اعتراضات مردمی . ارزات توده ای استمب
سراسر کشور را فراگرفته است و دشمن تالش دارد با شيوه های 
ددمنشانه به مقابله با مبارزات مردمی برخيزد و يا با اجرای احکام 
غيرانسانی اعدام در مالءعام به وحشت آفرينی روی آورد، بايد که از 

 مراسم علنی  تالش کرد  هر جا که ممکن استادگرفت ومردم سيرجان ي
  .گران مرگ را نقش بر آب کردا و اين نقشه شوم سوداعدام را بر هم زد

سازماندهی اعتراضات توده ای در پشت در زندان هايی که قرار است 
 ی  اعتراض يکی از اشکالفعالين سياسی در آن اعدام شوند نيز می تواند 

 نفر از فعالين ۵هم اکنون . ه فعالين سياسی باشدبه احکام اعدام علي
.  نفر در کردستان با خطر اعدام روبرو شده اند١٢سياسی در تهران و 

بايد با سازماندهی تجمعات توده ای و اعالم همبستگی با خانواده های 
زندانيان سياسی، موج اعتراضات توده ای عليه حکم اعدام را به موجی 

 هم .جنبش توده ای برای لغو اعدام بوجود آوردقدرتمند تبديل کرد و 
را به يکی از " شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد" زمان بايد که 

شعارهای محوری جنبش مردمی تبديل کرد و به سرکوبگران اسالمی 
  .اجازه نداد فرزندان زندانی اين ملت را در شکنجه گاه هايش به بند بکشد

ی که مخالف احکام اعدام بوده و برای لغو سازمان ما، به عنوان سازمان
آن مبارزه می کند، از اقدام شجاعانه مردم سيرجان حمايت کرده و 

 برای آزادی زندانيان سياسی خواهان سازماندهی هرچه گسترده تر مبارزه
  . برای لغو اعدام می باشدو تالش

  سرنگون باد جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی  زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر(يئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران ه
  ٢٠٠٩ دسامبر ٢٣ ـ ١٣٨٨دی ماه ٢

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

  !دفاع از کارگران سنديکای هفت تپه يک وظيفه همگانی
  هيئت تحريريه سايت راه کارگر

 بانکی به نام چهره شناخته شده  اخيرا بعد ازگشايش شماره حساب
وزندانی شدن او وچهارتن )علی نجاتی(کارگران سنديکای هفت تپه 

 گسترده کارگران ميدان  ازيارانش درزندان دزفول، ياری رسانی های مالی
 ومشخصات کاری خود تره بارسنندج وسايرهم طبقه ای هايشان با اسم

وسلسله اقدامات نهادهای همبستگی با کارگران ايران درخارج  درداخل 
ازکشوربه فراخوان علی نجاتی،موجی از خشم وکين سردمداران نظام را 
برانگيخت وحکام شرع ضد کارگری رژيم را واداشت تا خانواده های آنان 

ف متشکل را زير فشارقراردهند وبين جمعی ازخانواده های و صفو
دراين بين سه تن ازپنج خانواده زندانی . کارگران تشتت ايجاد نمايند

رازيرفشار گذاشته تا صف خود را ازفراخوان ياری رسانی به خانواده 
های زندانی که توسط آقای علی نجاتی قبل ازدستگيری وی صورت گرفته 

 ٢١نبه روزش: " اينان طی اطالعيه به همگان ياد آورشدند . ، جدا سازند 
 وقتی ما خانواده های کارگران زندانی نيشکر هفت تپه ١٣٨٨آذرماه 

برای پيگيری پرونده به دادگاه مراجعه نموديم تا شايد بتوانيم مقدمات 
اعطای مرخصی برای همسرانمان را فراهم کنيم با کمال تعجب قاضی 

شماره حسابی از طرف رييس هيات مديره سنديکا :" پرونده به ما گفت
قبال . سايت های اينترنتی برای جذب کمک های مالی اعالم شده استدر

و به همين دليل . هم گروههای معاند جمهوری اسالمی به شما کمک کردند
ما ." تا آخرين روز حکم با مرخصی همسرانتان موافقت نخواهم کرد

ضمن محکوم کردن چنين اعمال ضد کارگری رژيم،جدايی در صفوف 
 درپراکندن اخبار وسياست های مزبوحانه رژيم با کارگران و بی توجهی

ادعای خبررسانی را مضربه حال صف مستقل جنبش کارگری و مبارزات 
انتشارنامه خود افشاء . آنان و اتحاد عمل شان در اين شرايط می شناسيم 

رضا رخشان،کارگرنيشکرهفت تپه، نشان ازهشياری ومسوئليت شناسی 
 مسئولين وحاکمين نظم سرمايه درايران طبقاتی و اعتراض به دخالتگری

ياری رسانی مالی به خانواده های کارگران درايران ،پاسخگويی به . است 
وجدان طبقه اجتماعی در حال مبارزه با رژيم ضد کارگری جمهوری 

ما به سهم خويش همه .اسالمی ايران و عملی انقالبی وانسانی ايست 
می خوانيم تا برای کوتاه کردن دست وجدان های آگاه جامعه ايرانی را فرا 

مداخله کننده گان به صفوف مبارزاتی کارگران ،ياری رسان آنا درامر 
   . مبارزاتی شان باشيم و به آنان ازهرطريق ممکنی ياری رسانيم 

……………………………………….  
 مايک خانواده هستيم

  رضارخشان
يکای پس ازدستگيری و زندانی کردن بخشی از اعضاء هيأت مديره سند
های  هفت تپه متأسفانه اعمال فشار از جانب مقامات به کارگران و خانواده

اند و به  همکاران ما را از کار اخراج کرده. آنان افزايش يافته است
اند که به دليل افتتاح حساب و دريافت کمک  های آنان نيز گفته خانواده

نی تعلق مالی از طرف رئيس سنديکا هيچگونه مرخصی به کارگران زندا
گونه اقدامات از جانب مقامات قضائی و دولتی و  اين. نخواهد گرفت

مسئولين شرکت نه تنها مغاير با موازين انسانی است، بلکه همچنين با 
  . موازين قانونی کشور نيز مغايرت دارد

درهيچ کدام از قوانين جزائی و کيفری مرخصی زندانی به اعمال پيش از 
خصوص آنکه اين اعمال کامًال در  به. دستگيری موکول نشده است

باز کردن يک حساب . چهارچوب قوانين رايج کشور صورت گرفته باشد
بانکی در يک بانک داخل کشور و اعالم رسمی و علنی آن در هيچ قانونی 

هايی مانع  اکنون قاضی پرونده با چنين بهانه. جرم به حساب نمی آيد
ن وسيله هم به زندانيان و هم به شود و به اي مرخصی کارگران زندانی مي

. کند که بر خالف موازين قانونی است های آنان فشاری وارد مي خانواده
افتتاح يک حساب بانکی دستاويزی است برای اعمال فشار و اگر هم اين 
حساب وجود نداشت، بازهم قاضی بهانه ديگری برای اين کار پيدا می 

شهايی هم که برای جمع آوری همچنان که در روزهای اخير به تال. کرد
اين رسم و . اند نيز گير داده اند های زندانيان شده کمک مالی برای خانواده

کارگران هفت تپه خواهان . رسوم حتی در تاريخ اسالم هم بی سابقه است
قطع فوری اين فشارها بر خانواده زندانيان و دادن اجازه ديدار زندانيان 

  . های خود هستند از خانواده
ازطرف ديگر الزم ميدانم تأکيد کنم که علی نجاتی رئيس هيئت مديره 

ايشان بر مبنای قوانين رايج کشوری کامًال و بدون . سنديکای ما است
وجود نظرات . هيچگونه مانعی حق افتتاح حساب بانکی را داشته و دارند

متفاوت در اين باره در سنديکا، مثل همه موارد ديگر، مسأله ای است در 
رون خانواده کارگری و هيچ خللی در مبارزه مشترک اعضاء سنديکا د
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اين اختالف نظرها مانع از آن نيست که . برای يک زندگی بهتر وارد نمی کند
همه مخالفين . دل و همزبان حقوق حقه خود را طلب کنند اعضاء سنديکا يک

ت را گونه اختالف نطرا استفاده از اين اتحاد کارگران بدانند که حق سوء
نخواهند داشت و ما کارگران چنين امکانی را برای آنان فراهم نخواهيم کرد و 

چراکه . خود اين اختالف نظرات را به بهترين شکلی حل خواهيم کرد
  . مادردرون يک خانواده هستيم

آزادی کارگران زندانی هفت تپه و همچنين ساير کارگران زندانی خواست همه 
گران واحدهای ديگر و تشکلهای کارگری در همبستگی وسيع کار. ما است

ما . روزهای اخير نشان داد که اين خواست همه فعالين کارگری است
يکبارديگربراين خواست پافشاری نموده و اعالم ميکنيم که مقامات بهتر است 

های آنان، مطالبات برحق ما را پاسخ  به جای اعمال فشاربرکارگران و خانواده
اسبی ميخواهيم که به طورمرتب درازاء کارما پرداخت ما دستمزد من. دهند

ما . های ماامکان يک زندگی شرافتمندانه را فراهم کند شود وبرای خانواده
خواهيم که مشاغل پدرانشان در خطر از بين  آينده امنی برای فرزندان خود مي

ما بهداشت مناسب، امکانات آموزشی مناسب، مسکن . رفتن قرارگرفته است
زندان وفشارپاسخ .خواهيم رامي تفريحات الزم باحداقل همراه وزندگیمناسب 

  ١٣٨٨/آذر/٢٧ .مطالبات نيست اين

............................................. 
   استفاده اسرائيل از اعضایاستفاده اسرائيل از اعضایاستفاده اسرائيل از اعضای

   !!!فلسطينيان کشته شدهفلسطينيان کشته شدهفلسطينيان کشته شده   بدنبدنبدن   
يان کشته شده دکتر هيس می گويد اسرائيل از اعضای بدن فلسطين
  !برای پيوند عضو استفاده می کرده است

 از اعضای بدن ١٩٩٠يک پزشک اسرائيلی اذعان کرده است که در دهه 
فلسطينيان و اسرائيلی ها بدون اجازه خانواده های آنان، برای پيوند 

  .عضو استفاده می شده است
دکتر يهودا هيس، می گويد هنگامی که وی رئيس انستيتوی پزشکی 

نونی ابو کبير بود، از قرنيه چشم، پوست، دريچه قلب و استخوان قا
  .قربانيان برای پيوند استفاده می شده است

دکتر هيس در مصاحبه با يک دانشگاه آمريکايی گفت کارمندان انستيو 
پس از برداشتن قرنيه های چشم ، برای اين که کسی متوجه اين کار 

  . را می بستندنشود، با استفاده از چسب پلک های جسد
ارتش اسرائيل تاييد کرده که اين روش قبال معمول بوده ولی می گويد يک 

  .دهه قبل پايان يافته است
در گزارش مربوط به اين موضوع که از تلويزيون اسرائيل پخش شد از 

  .بخش هايی از مصاحبه دکتر هيس نيز استفاده شده بود
می گويد اين گزارش بتانی بل، خبرنگار بی بی سی در بيت المقدس 

يادآور مقاله يک روزنامه سوئدی است که مدعی شده بود سربازان 
اسرائيلی به خاطر فروش اعضای بدن فلسطينيان اقدام به قتل آنان می 

  .کرد
روزنامه آفتونبالدت، پرتيراژترين روزنامه سوئد در يکی از شماره های 

ود که اعضای بدن ماه اوت خود سربازان ارتش اسرائيل را متهم کرده ب
در اين گزارش، فروش اعضای بدن . فلسطينيان کشته شده را می فروشند

  .فلسطينی ها از سوی يک مقام ناشناس سازمان ملل تائيد شده بود
دولت اسرائيل اين اتهام را به شدت رد کرده و گزارش روزنامه سوئدی 

 اين را يهودستيزی خوانده بود و از دولت سوئد خواسته بود انتشار
  .گزارش را محکوم کند

  .اما دولت سوئد گفته بود اين امر مغاير با حق آزادی بيان است
اين مناقشه سبب شد که کارل بيلد، وزير خارجه سوئد به دليل تنش ميان 

  دو کشور، سفر برنامه ريزی شده خود به اسرائيل را لغو کند

………………………………  

 توده
  توده کوچک  

  بي شمشير و بي گلوله مي جنگد              
  براي نان همه

  .براي نور و براي سرود
  در گلو پنهان مي کند

  فريادهاي شادي و دردش را،
  چرا که اگر دهان بگشايد

  .صخره ها از هم بخواهد شکافت
    يونانیشاعر. يانيس ريتسوس 

 آرايش صحنه سياسي 
  آذر امسال تغيير کرده است١٦در 

 ن در گفتگو با راديو نداناصر زرافشا
جامعه ما يک جامعه سريع ”: ناصر زرافشان در گفتگو با راديو ندا گفت

التحولي است علي الخصوص ظرف يکي دو سال گذشته سرعت تحوالت 
مرتب رو به تشديد و رو به افزايش بوده و طبعًا تضادها هم تشديد شده 

ه تر شدن ما پيوسته شاهد بست] اخير[بخصوص يکي دو سال . است
برخوردهايي که با جنبشهاي اجتماعي . فضاي سياسي جامعه بوديم

 آذر، جنبش کارگري، ١٦مختلف، تازه ترينش جنبش دانشجويي، حوادث 
جنبش زنان، احکامي که اخيرًا از دستگاه قضايي صادر ميشود، 
بازداشتهاي گسترده و وسيع و احکام سنگين مجازاتهاي اعدام متعدد، 

 سه مصداقش در -نمودهاي اين تشديد سرکوب است که دوهمه در واقع 
در واقع انگيزه بيانيه هم اعتراض به . است] کانون نويسندگان[بيانيه 

  ”.همين وضعيتي است که متاسفانه روز به روز تشديد مي شود
 آذر و برخورد جمهوري اسالمي و ١٦او با اشاره به رويداد هاي روز 
 سال جامعه ٥٦اگر ظرف اين ” :  آرد امريكا به اين مناسبت، اضافه

را در خاطر خودش نگه داشته، و اگر جنبش دانشجويي روز ] روز[اين
آذر را به عنوان روز دانشجو اعالم کرده، نشان اين است که اين ١٦

 اجتماعي اش مضموني است که مورد قبول –حرکت و مضمون سياسي 
گاه جريان مضموني است که نمونه معرف کل ن. جامعه بوده است

اما شگفت انگيز است که از يک . دانشجويي در اين سالها بوده است
طرف مي بينيد که جمهوري اسالمي به شدت و با دامنه اي که سابقه 
نداشته اين جريان را سرکوب ميکند و از طرف ديگر هم طي آن همه سال 

ارش و بدون اعتنا از کن) و طبيعي هم بود ( آذر ميکرد ١٦بي اعتنايي به 
ميگذشت و امريکاييها روي خوش نشان نميدادند، با تمام ظرفيت رسانه 

آذر و دستگيريها و مسائل ١٦اي شان امسال اخبار جريانات مربوط به
خوب، اينها تمامش دليلش تشديد . مربوط به حاشيه اش را پوشش دادند

ً  مي بينيد موضع  مبارزه مردم و گسترش مبارزه مردم است که واقعا
  .هاي نيروهاي مختلف سياسي تغيير کرده استگيري 

با تشديد آهنگ تحوالت جامعه االن وقتش است که ” : زرافشان افزود 
توي هيجانات و تب و تب شعارها و احساسات تند و شعارهاي تند يک 

يک مقدار . عنصر تفکر جايش االن خالي است. مقداري هم فکر بکنيم
اينکه البته به اعتراض به سرکوب، بيشتر به تحليل مسائل بپردازيم ضمن 

  ”. اطالع رساني در مورد تشديد سرکوب جاي خودش را دارد
آانون [به هر حال بيانيه ” : ناصر زرافشان در ادامه خاطر نشان آرد

 آذر، دستگيري مادران و پيش از ١٦در اعتراض به حوادث ] نويسندگان
جان باختگان مختاري آن برخوردي که در امامزاده طاهر با مراسم يادبود 

و پوينده صورت گرفته بود و عجيب است که نظام جمهوري اسالمي 
کساني را به عنوان قاتل گرفته و ظاهرًا تعقيب کرده پرونده اي تشکيل 

و پرونده را ) حاال رسيدگي آنچنان که بايد و شايد صورت نگرفته(شده 
ه اينها به ولي اين در محضر جامعه صريحًا اقرار شده ک. جمع کردند

عنوان قاتل و جاني يک عده را تعقيب کرده ولي سالگرد اين اتفاق را نمي 
خوب، اينها همه . توانند تحمل کنند ؛ حتي در سکوت، حتي در گورستان

  ”.دليلش تشديد و گسترش مبارزات مردم است
 آذر امسال محدود به ١٦زرافشان در پاسخ به اين پرسش آه آيا روز 

محدوده دانشگاهها باقي ماند يا از حمايت مردمي دانشجويان و در 
در .  آذر وضعيت متفاوتي داشت١٦امسال. نه، نه” : برخودار شد، گفت

 آذر برگزار شد که با توجه به رويدادهاي شش ماه گذشته ١٦شرايطي 
از يک طرف حساسيت و ميزان توجهي که به . جامعه ملتهب بود و هست

امعه و چه از طرف دستگاههاي حکومتي اين روز چه از ناحيه مردم و ج
از طرف . شد به مراتب شديدتر و حساسيت باالتر از سالهاي گذشته بود

ديگر آرايش صحنه سياسي هم در مقايسه با سالهاي پيش دگرگون شده 
 آذر در مقايسه به ١٦بود و نگاه بسياري از جريانهاي سياسي به روز 

ر کرده بود و اين دقيقًا دليلش رفتار گذشته شان، رفتار سنتي شان تغيي
کامالًً شاهد بوديم که مردم حمايت . گسترش و تعميق مبارزات مردم است
مسبوق به سابقه ] حمايت[البته اين. فعال از جريان دانشجويي ميکردند

درسالهاي گذشته هم اين اتفاق افتاد و مراسم شانزده آذر به بيرون . است
  ”.ال خيلي محسوس تر بودولي امس. از دانشگاهها کشيده شد

او در پاسخ به پرسش تالش براي مصادره روز دانشجو از سوي جريان 
آن چيزي که من در روزهاي گذشته توي ” :موسوم به موج سبز گفت

رسانه هاي مختلف علي الخصوص در رسانه هاي راست شاهدش بودم 
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 يکجوري تالش براي انتساب جنبش دانشجويي به باصطالح موج سبز بود
که گمان مي کنم يک مقداري خالف واقع و يک مقداري جوهر فرصت 

عليرغم تمام حرمتي که براي تمام کساني که در راه . طلبي در آن هست
و بايد هم (حقوق اجتماعي شان مبارزه مي کنند به هر حال قائل هستيم 

گمان مي کنم آنچه که رسانه هاي راست در برخورد با ماجراي ) باشيم
تالش براي انتسابش به موج سبز کردند يک مقداري خالف  آذر و ١٦

کساني در . فکر مي کنم جا دارد اين يک مقداري روشن شود. واقع بود 
انتخابات رياست جمهوري شرکت کرده بودند با ديدگاههاي متفاوت در 

فضاي جامعه در جريان مبارزات . چهارچوب نظام جمهوري اسالمي
 نوبت ٣-٢بخصوص در . د عادي ميشودانتخاباتي ملتهب تر از موار

انتخابات رياست جمهوري که در طي سالهاي گذشته صورت گرفته ما 
اين فضاي ملتهب زمينه . شاهد تشديد اين التهابات موقع انتخابات بوده ايم

مردمي با اعتقادات .  ساله مردم٣٠اي مي شود براي ترکيدن بغض 
.  و خواسته هاي متفاوتسياسي متفاوت، چشم اندازهاي سياسي متفاوت

نه عقل اين را مي پذيرد و نه انصاف که همه اين نيروي پنهان نارضايي 
  ”.را هواداران اين يا آن کانديداي انتخاباتي يا پيرو آن قلمداد کنيم

مگر در سي سال ” : وي در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد 
رون تاريخ زندگي کرده گذشته جامعه ايران، مردم ايران، در خالء و در بي

اند که همه آن سي سال و کشتارهاي هول انگيز و سرکوب هايي که در 
اين سي ساله علي الخصوص در دهه شصت صورت گرفت و واکنش 
نتايج همه آنها را، نديده بگيريم و همه آنها را به حساب انتخابات اخير و 

ايي يک مايه اعتراضات کانديداهاي اين انتخابات بگذاريم؟ چنين ادعاه
آيا در يازده ارديبهشت همين امسال در جريان . فرصت طلبي در آن هست

تظاهرات روز اول ماه مه، پيش از انتخابات، آن سرکوب شديد و 
دستگيريهاي گسترده که در پارک الله صورت گرفت، بخاطر اعتراض به 
ن نتايج انتخابات بود؟ آيا آن سرکوب شديد و دستگيري گسترده دانشجويا

 آذر دو سال پيش که احکام سنگين محکوميتشان هنوز هر ١٦چپ در 
روز صادر و ابالغ مي شود، به انتخابات امسال ربطي داشت؟ آيا مبارزات 

آه امثال اينها فراوانند ( کارگران شرکت واحد و کارگران نيشکر هفت تپه 
 و به اينها بعد از انتخابات شروع شده بود) و از سالها پيش ادامه داشته

انتخابات و نتايج انتخابات ربطي داشت؟ اين فهرست را ميشود با قتل عام 
 و اعدامهاي قبل از آن در تمام دهه شصت ٦٧زندانيان سياسي در سال 

 .تا آنجاها پيش برد
 ساله اي که در فضاي ملتهبي که بعد از انتخابات ترکيد، ٣٠در اين بغض 

ت طلب از هر طيفي حضور و از چپ گرفته تا ميانه و ليبرال و سلطن
و بديهي است که هر کدامشان در ). و طبيعي هم است ( فعاليت داشتند 

انتساب همه اين . راه رسيدن به اهداف خودشان فعاليت مي کردند 
 موسوم به – تا اينجا –جريانات به يک جريان نامشخص و بي چهره اي 

هاي سياسي قابل موج سبز يک مقداري از لحاظ تبليغاتي با فرصت طلبي 
به عنوان مثال همين . فهم و توجيه است ولي از تحليل سياسي دور است

آيا .  ماه است٦ ساله اي دارد و عمر موج سبز ٥٦ آذر يک پيشينه ١٦
 سال پيش شروع شده مي تواند از موجي ناشي شده ٥٦يک جنشي که 

  ” ماه از عمرش نگذشته است؟ ٦باشد که خودش بيش از 
 به تقالهاي يك نماينده سابق مجلس جمهوري اسالمي مقيم او با اشاره

جنبش دانشجويي کامال ” فرانسه در گفتگو با تلويزيون بي بي سي که 
و صداي امريکا براي القاي مرتبط بودن آن ” مدني و تابع موج سبز است

تالش همه کساني که در راه حقوق و ”: به موج سبز، به راديو ندا گفت 
از همه بايد . عي مبارزه مي کنند مغتنم و با ارزش استآزاديهاي اجتما

اما در اطالع رساني درست و منطبق با واقعيت، در انتقال . حمايت کرد
تصوير واقعيت اجتماعي اگر قرار باشد اين اطالعات و اين تصوير مبناي 
شناختي از وضع جامعه براي ترسيم مسير آينده باشد،اگر قرار باشد که 

ما بگيريم که براي تميز راه از چاه به ما کمک کند، اين اطالعاتي که 
اطالعات بايد منطبق با واقعيت باشد و کسي وضع مطلوب خودش را به 

جنبش اجتماعي يک ” : زرافشان افزود . جاي وضع موجود معرفي نکند
مجموعه تصادفي از تعدادي از مردم نيست که به مناسبت خاص و يا يک 

يک حرکت براي . اص گردهم جمع مي شوندروز خاص در يک مقطع خ
اينکه جنبش اجتماعي بشود، براي اينکه مداومت داشته باشد که شرط 

جنبش . جنبش است، وصف جنبش اجتماعي است، يک مولفه هايي دارد
اجتماعي از همه چيز واجب تر يک فکر و يک تفکر سياسي مشخص بايد 

عتقادات سياسي حداقل اش يک چشم انداز مشترک، ا. مبنايش باشد
- و يک اشتراک بدون شالوده اقتصادي . مشترک، يک هدف مشترک

بدون . حداقل سازمان و برنامه کار را ميخواهد. اجتماعي ممکن نيست
اگر هيچ کدام از اينها وجود . اينها نميشود از جنبش اجتماعي صحبت کرد

 نداشته باشد و فقط هر وقت مناسبتي در کار بود، هر وقت روز خاصي

بود ، توده اي از مردم که به هر حال هر گروهشان ديدگاه سياسي و 
اجتماعي خاص و خواسته هاي خاص متفاوت دارند با ماهيت اجتماعي و 
سياسي متفاوت، در اين روزها و مناسبتها حرکتشان با هم تالقي و تداخل 

 .بکند اين را نميشود اسمش را جنبش اجتماعي گذاشت
من توي . من اميدوارم به کسي برنخورد” :  آردو در ادامه خاطر نشان

اگر اتفاقي را که افتاد و منجر به . اين موج سبز فکر و تفکر نمي بينم
حوادث اين ماهها شد شما از ابتدايش که مسئله انتخابات بود مرور بکنيد 

. نيست] موج سبز[و بياييد جلو اين را تاييد مي کنيد که تفکر توي اين 
 اجتماعي با تفکرهاي خاص خودشان هستند که توي جريانهاي مختلف

اما . يک روزهاي خاص به مناسبتهاي خاص همراه هم اعتراض مي کنند
خوب، البته طبيعي است که عناصر داخلي . اين يک جنبش اجتماعي نيست

هم دارد و عده اي فرصت طلب هم طبيعي است که خودشان را ميان 
مارده اين جريان در داخل و خارج هم نمايندگان خود گ. معرکه مي اندازند

نمي ) هر کس که ميخواهد باشد( اگر مولفه ها نبود يک فرد . کم نداريم
تواند عقد اتصال و واسطه جمع کردن همه به عنوان نماد جاي خالي اين 

 .شرايط و مولفه ها را پر بکند
و ما با همچو وضعيتي در واقع االن روبرو هستيم ” : زرافشان ادامه داد

خيال مي کنم وقتي اين مولفه ها هر کدامشان وجود نداشته باشند نمي 
شود با توليد و توزيع يک مقدار روبان سبز بين عده اي از مردم جاي 

به . خالي همه اينها را پر کرد و يک جنبش اجتماعي با آن بوجود آورد
هر صورت تا جايي که به نسبت و رابطه جنبش دانشجويي و جنبش 

مربوط ميشود من جنبش اجتماعي را بيشتر صاحب هويت، اجتماعي 
. صاحب چهره و ارتباطاتش را با موکلينش يعني کل جامعه قويتر مي بينم

و امسال مخصوصاً  بدليل تشديد شرايط ، حمايت گسترده مردم را نه در 
او با ” .تهران بلکه در اکثر شهرهاي بزرگ از جريانات دانشجويي ديديم

تبدادي بودن جنبش دانشجويي آه ريشه هايش در جامعه تاکيد بر ضد اس
 آذر دقت بکنيد تفاوت ١٦شما اگر به شعارهاي ” : عميق تر است افزود

  ”.ماهوي اين شعارها را با مناسبتهاي قبلي خواهيد ديد
” : وي در پايان در پاسخ به چگونگي حمايت از دستگير شدگان گفت

ت آه اين جريانات را حول خواسته خيال ميکنم مبرم ترين وظيفه مان اينس
اين هزينه ها و اين تلفات، اين آسيبها هم . هاي خودشان متشکل کنيم
آنچه از دستمان بر مي آيد در حمايتشان، در . پروسه طبيعي قضيه است

من . اطالع رساني، در دادن سرويس حقوقي تا آنجا که ممکن است
به واقعيت ] وقتي[ي عليرغم اينکه خودم يک وکيل دادگستري هستم ول

جامعه نگاه ميکنم به ظرفيتهاي حقوقي آن چنانکه بعضي ها معتقدند 
معهذا خيال مي کنم آنچه در توان داريم براي کمک به . خيلي معتقد نيستم

اينها براي تقويت وضع خانواده ها از طريق سازماندهي صندوق هايي 
اوطلبانه کساني که براي دستگيرشده ها، از طريق سازماندهي فعاليتهاي د

داوطلب کار حقوقي و پيگيري پرونده هاي حقوقي هستند و از طريق 
  .سازماندهي خود اين جنبشها حول خواسته هايشان، بايد کمک کرد

مسائلي است که يک روزه و . اينها مسائلي است که زمان مي برد؛ ميدانم
ا را از و معجزه اي هم صورت نمي گيرد که م. دو روزه اتفاق نمي افتد
شده  اما وظايفي است که تا انجام نشود انجام نا. انجام آنها معاف بکند

   – ٢٠٠٩ دسامبر ١٥” . اين را نبايد فراموش بکنيم. باقي خواهد ماند
 برگرفته از سايت سازمان اتحاد فدائيان خلق             

……………………………………  
در گزارش آميته ويژه نامی از متهمان 

 فجايع آهريزك برده نشده است
شدگان حوادث پس  يك عضو آميته ويژه پيگيرى وضعيت بازداشت: ايلنا

رئيس آميسيون  نايب - فرهاد تجرى نماينده قصرشيرين( از انتخابات
 وگو با خبرنگار ايلنا،  در گفت  )حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى

  :اطالع داد که 
ايع شدگان و متهمان فج آس اعم از بازداشت در اين گزارش از هيچ

 از آنجايى آه موارد اتهام و او اضافه کرد . آهريزك نامى برده نشده است
ذآر نام افراد در مقام تشخيص قاضى و مستلزم پيگيرى قضايى است، در 

  . اين گزارش به آن اشاره نشده و هيچ نامى ذآر نشده است
 آزاد خواهند شدگان حوادث اخير شتبازدا رابطه با اينکه چه زمانی وى در

شدگان و احتمال  در حال حاضر از روند پرونده بازداشت :اضافه آردد ش
  ١٣٨٨ دی ١               .آزادى آنان اطالع جديدى ندارم

............................................. 
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  کشور پشتونستان
  په په اسکوبار: نوشته
  نصراهللا قاضی:ترجمه

  بايد راه خروجی باشد: بخش اول
  نئو چه–را درهم بشکند " طالبان"درحاليکه واشنگتن سعی ميکند 

منطق  " ١  تحريک طالبان پاکستان" سازمان تندروباشد وچه طالبان
 نيروهای یای توضيح استقرار دائمرامپراطوری هرج و مرج ب

در افغانستان و پاکستان ) تونا(تالنتيک شمالی مريکا و پيمان آآ
 تعداد فزاينده ای از پشتون ها که در دو هرچه که باشد،" ٢کافپ"

زندگی ميکنند از موقعيت استفاده کرده  ی ايندو کشورهاسوی مرز
  . مينگرند  پشتونستانايجاد کشوربرای  عاملیوبه طالبان به چشم 
 سيا پيش ببردآورا ند چگونه بازی جديدش را درپنتاگون دقيقآ ميدا

 کشور تجزيه هر دو يعنی.ک است و آن بالکانيزه کردن افپ
اين بمعنای ايجاد يک پشتونستان مستقل و . افغانستان و پاکستان 

 هرج و در واقع منطق امپراطوری. يک بلوچستان مستقل است 
يد تفرقه تانياست که ميگويمرج همان منطق قديمی امپراطوری بر

  .بيانداز و حکومت کن تا شايد کنترل مناطق بيشتری را بدست آورد 
  ناسيوناليسم پشتون 

قبايل پشتون از شرق افغانستان تا غرب پاکستان هيچگاه اتحاد قبيله 
ک آشنائی  کسانی که با مسائل افپ.ای خود را از دست نداده اند 

ه اتحاد قبيله ای دارند ميدانند که اين منطقه هنوزبهای وفاداری ب
 در مقابل سياست تفرقه منظورم زمانی است که  .د ميپردازخود را

 پشتونها را در دو ١٨٩٧ در سال ،بيانداز و حکومت کن انگليسها 
اين خط .  از هم جدا کردند" ٣نداورد"  مصنوعی مرزی خطسوی

رسمی بين افغانستان و  مرز هنوزدست ساز انگليسهامرزی 
مثأل   اند که از اين خط مرزی عبور کردهکسانی  .ميباشدپاکستان 

 کرده اند  عبوربه آنسوی مرز ترخام درپائين دره خيبرشهرکاز
 امواج مردمی که از يکسو بسوی  و نداردیئا معنميدانند که مرز

 آرزوی  تا بحالپشتون ها. ديگر ميروند همه فاميل يکديگرند
 افغان "۴رانیّرُد " دولتوايجاد بازگشت به شرائط قبل از استعمار 

 از دست  ،که بخشهای وسيعی از پاکستان امروز را در بر ميگيرد
 .نداده اند 

 که اخيرآ پشتونها روی يکی از ستکمتر کسی متوجه شده ا
 ای خود اصرار ميورزند و آن تغير نام استان مرزی تقاضاهای پايه

) بمعنای سرزمين پشتونها(خوه  شمال غربی پاکستان به پختون
جلو اين خواسته توسط پنجابی های مسلط در پاکستان در   .د نيباشم

 ملی گرايان پشتون در شهر تاريخی لذا  . سپتامبر امسال گرفته شد 
  .ند دست به اعتراض زدکه مرکز اين استان هم ميباشدپيشاور

آزاديخواهی ملی پشتونها در اوج خود است و چه گواراهای پشتون 
   .همگانی را صادر کرده اندهم اکنون فرمان تسليح 

اما هر چقدر که واشنگتن به جنگی که بر عليه پشتونها از سال 
 خود آقای مطيع و اين روزها از دولت – است  شروع کرده٢٠٠١

 ادامه دهد کار -آسف علی زرداری در اسالم آباد هم کمک ميگيرد 
 همه چيز به ضرب المثل معروف اوايل .عاده ای نکرده استلا خارق

قرن بيست و يکم بر ميگردد که ميگويد هر طالبان يک پشتون است 
 از قابل مالحظه ایشاخه های . اما هر پشتون يک طالبان نيست 

 "اکستان پطالبان حريکت"وجود دارند که پشتونهای غير مذهبی هم 
  کهحتی اگرقبول ندارند  اصول گرايی اسالمی آنان را  ودگماتيسم، 

به چشم وسيله ای " حريک طالبان پاکستانت"توده های پشتون به 
  .برای رسيدن به پشتونستان بنگرند 

اگر به مسيری که پول به دست پشتونها ميرسد بنگريم ميبينيم که 
 و  مذهبیمثل قبل اسالم آباد آنها را کمک نميکند بلکه متولين

 ثروتمند خليج فارس هستند که آنها را حمايت  متعهد وبازرگانان
حاميان مالی بيش از اينکه به آزاديهای ملی در . د مالی ميکنن

پشتونستان عالقه مند باشند به جهاد اعتقاد دارند و اين خود حقانيت 
طالبان را بعنوان وسيله ای برای رسيدن به استقالل پشتونها زير 

و "  تحريک طالبان پاکستان"در عين حال اگر . سئوال ميبرد 
 داالن  يا بدون حمايت جهاديونيت حما باتوانندبپشتونهای متحدش 

 که بخش شرقی افغانستان وبخش غربی پاکستان را استراتژيکی
کنترلی نسبی برشهر  شامل ميشود تحت کنترل خود درآورند و

 بدين . خواهد بود  برای آنانپيشاور داشته باشند دستآورد عظيمی
  .کرده اندمعنا که يک شيخ نشين اسالمی بنام پشتونستان تآسيس 

 هموار برای"  تحريک طالبان پاکستان" از غيرعوامل ديگری 
کمکهای اقتصادی غرب . کردن راه پشتونستان نيز وجود دارند 

 بسيار حقير و  تا بحالک های امدادی به افپوبرنامه های کمک
 . نرسيده استناچيزبوده و هيچگاه به دست پشتون های معمولی 

ی ّر ِس در افغانستانهيچوقت خبر محرمانه ای در آمريکا  اينافشاء
 برادر برنده انتخابات رياست يعنی  آقای احمد ولی کرزايیه کهنبود

اين  . جمهوری افغانستان در ليست حقوق بگيران سيا بوده است
 از کابل چيزی دستگيرشان اينکه اخرين شک و شبهات را ازخبر

   . از بين برده استشود را
مان معرکه گيری انتخابات رسانه های دولتی اياالت متحده درز

رياست جمهوری افغانستان متوجه شدند که کارنيروهای امنيتی 
تحصيل امنيت و برای ن ان پشتوآمريکا و ناتو رشوه دادن به سر

همه کارها را  رشوهاما .  بوده استجلوگيری از مين گذاری برای
از طريق وزير امورخارجه پيشين خود مال مثأل طالبان انجام نميدهد 

متوکل ، پيشنهاد آمريکا مبنی براستقرار هشت پايگاه دايم نيروهای 
  . رد کرد  راناتو درشش استان طالبان نشين

سازمانهای امنيتی و نظامی اسالم آباد که خود دولتی در دولت 
پشتونها حمله  . ميباشند واشنگتن دولت اززائده ای در واقع هستند

به واشنگتن يکی ميدانند و اخير به وزيرستان را با تسليم زرداری 
هر دولت نا . ميگويند وی مثل بوش شرف يعنی پرويز مشرف است 

کارآمدی در پاکستان مثل اين دولت يا دولتی ديگر، ذره ای شانس 
 خاکند دراربرای کنترل سرزمينهای افغان که پس از ايجاد خط دو

و  بيش از د٢٠٠٩فقط در سال   .پاکستان قرار گرفته است را ندارد
در باره نسل کشی پشتونها کم .  اجبارآ آواره شده اند مليون پشتون

  . نشده است گفته
 بايد بتواند  بتواند خط پنتاگون را پيش ببرد واشنگتن اگربنابراين

يک : به هدف خود برسد یبا خونريزی کمتر و خيلی ساده تر
 رانیّرامپراطوری د. بالکانيزه کنيم . يوگسالوی ديگر ايجاد کنيم 

  . کنيم پاافغان ها را بر 
     بار دوم
.  بيشترروستائی اند وايل پشتونبق  جزءمرزسوی  ساکن دردواقوام 
 "    مدارسکهمعتقدند همان اعتقادات و رسوم مذهبی ای بآنان 

ترويج   را عقايدآن آسيا در جنوب  ، فوق ارتجائی سنی"  ۵ندیوبيد
کستان ايجاد شده  در پااين مدارسشبکه های وسيعی از. ميکنند 
  در جنوب افغانستان"۶کسپين بولَدا " با يک سفر به شهرک .است

  از قاچاق کاالهای مختلف و بويژه پشتونهاکه درآمد ميتوان ديد 
 و بدست ميايدقاچاق مواد مخدر بين شهرهای قندهار و کويته 

 بهکسانی که در کار قاچاق نيستند يا به حمل ونقل مشغولند ويا 
 در دست  پول رد و بدل شده از اين فعاليتها  .وارتجارت ال

  . بسيارزياد است فارساستثمارکارگران پشتون در حوزه خليج
از نظر سياسی احزابی چون جماعت علمای اسالمی پشتونها را 

 حوزه خليج از نظر ديپلوماتيک با کشورهای. نمايندگی ميکنند
 .ديکی دارندفارس و کشورهای سازمان کنفرانس اسالمی روابط نز

نيست که آنان را "تحريک طالبان پاکستان "   از نظرنظامی تنها
حمايت ميکند بلکه از سوی گروه های بيشمار طالبان حمايت 

 از نظراستراتژيک ميتوان آنان را همچون يک نهضت. ميشوند
ناسيوناليست فوق مذهبی روستائی نگريست که با چنگ و دندان با 

 را انسان  شهری مستقر است ميجنگند ودولت فاسدی که در مناطق
 آدمهای خوب قبايل وحشی با  روسو مياندازد که ژان ژاکبياد رمان

  .سربازان مستعمره چيان ميجنگيدند
البته نيروهای چپ يعنی روشنفکران غيرمذهبی پشتون اينطور فکر 

 مملو ازمآمورين نميکنند بلکه آنها معتقدند که سازمانهای امنيتی
 لذا چپها ميکنند ،طالبان و هم ارتش پاکستان را کنترل  هم پنجابی

نهضت آگاهی " ناسيوناليستی مثل یگروه. خواهان نابودی هردواند 
 معتقد است که پشتونها بايد خودشان بتوانند خود را از شر "پشتون

 که تحت کنترل پنتاگون نه توسط ارتش پاکستانطالبان خالص کنند 
ی پشتون که در نواحی شمال شرق  حزب ملی عواماز نظر. است 

پاکستان در قدرت است وبايد با اسالم آباد کار کند آرزوی ايجاد 
  . پشتونستان آرزويی بسيار دور دست است

) نهضت دانشجوئی پاکستان( تحريک طالبان پاکستان -١
 مخالف  و طالبان در پاکستانیاصلی ترين پوشش تندرو

  . دولت مرکزی
    . پاکستان افغانستان و-  افپک-٢
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ند بين افغانستان و پاکستان به امتداد اورد خط مرزی -٣
در سال " موافقت نامه خط دوراند"  پس از کيلومتر٢٦٤٠
 ميالدی بين ِسرهنری مورتيمر دوراند وزير امور ١٨٩٣

خارجۀ وقت مستعمرات بريتانيائی هند و اميرعبدالرحمان 
  .  خان حاکم  وقت افغانستان امضاء شد

   . ميالدی١٧٥٠ن ار انی در افغانستارّرمت ُد حکو-٤
ديوبندی در زبان اردو کسی است که ازروش نهضت  -۵

اين نهضت در دارالعلوم شهر . ديوبندی اسالم پيروی ميکند
بنيان گذاشته شد وعمدتآ تابع ١٨۶۶ديوبند هند در سال 
  .تسننن حنفی ميباشند 

 متعلق به استان قندهار در جنوب  شهر ِاسپين بولَدک-٦
   .افغانستان ودر کنار خط مرزی دوراند با پاکستان است 

   قسمت دوم 
 جداشدن مشکل نيست

ژنرال استانلی مک کريستال فرمانده نيروهای آمريکايی در افغانستان 
درداخل آمريکا بعنوان يک سردارجنگی و نمونه ای از بهترين و باهوش 

اوری با ممکن است وی جنگ. ت ويکم معرفی ميشودترين سرباز قرن بيس
ُاپوکی  تا شبيه کاپيتان ميالرد در فيلم باشد کلنل کورتزشبيهبيشتر هوش و
مک کريستال   ميدانيم که. ساخته فرانسيس فورد کوپوال)آخرزمان (ليپس

با وجود آنهمه برنامه های  و بود در عراق  مرگيک جوخه نخبهفرمانده 
 فيلسوف  اين سربازان از درگيری بينپيشگيریاجتماعی اش برای 

جع به پشتونها هيچ ا عراق ، بنظر ميرسد که ر و شورشيانجوجنگ
   . نميداند

مک کريستال تعجب ميکند که چرا اينهمه جوان پشتون به طالبان 
 دليلش اين است که رژيم کابل بغايت فاسد است، دليلش اين  . ميپيوندند

های آنان را بمب باران کرده و دوستان و است که آمريکايی ها خانه 
فاميل آنها را کشته اند ، دليلش اين است که با پيوستن به طالبان ميتوانند 

 آنها خود را به دالر بی ارزش  . برای خود موقعيت اجتماعی کسب کنند
 هدف نهايی آنها بيرون کردن اشغالگران و  . شده آمريکا نميفروشند
 از  .نستان است که با قوانين اسالمی اداره شوداستقرار اميرنشين افغا

 با سربازان روسی ارتش سرخ که در اين زاويه سربازان مک کريستال
  .  با افغانستان وارد جنگ شدند هيچ فرقی نميکنند٨٠سالهای 

هنوز نتوانسته " امنيت مردم" مک کريستال با آنهمه حرف در مورد
افغانها ميدانند که اگر کسی به   . انتظار مردم آمريکا را برآورده سازد

اگر . طالبان کاری نداشته باشد طالبان هم به کسی کاری نخواهد داشت
  . فقط ماليات را ميگيرد و بس  طالبان کسی مزرعه کشت خشخاش دارد

سيستمی که مک کريستال ميخواهد دل مردم پشتون را بدست بياورد اين 
ال که يک کلمه پشتو نميدانند سربازان مک کريست. وی را بجايی نميرساند

چگونه ميخواهند با يک روستايی طالبان که خود را در جهاد برای بيرون 
  . ها ميبيند صحبت کند کردن خارجی

تا جاييکه ارتباط طالبان و القايده مطرح است اين روزها نه طالبان به 
ای شبيه القايده به پاکستانی ه. القايده نيازمند است و نه القايده به طالبان
اگر مک کريستال بدنبال   . لشگر طيبه نزديکتر است تا به افغانها

  .جهاديون القايده است بايد بساطش را در کراچی پهن کند نه در هندوکش
 سرباز آمريکايی و پيمان ناتو ٢٠٠٠٠ حدود ٢٠٠٩در تمام تابستان  

م فقط توانستند يک سو" پاکيزه گی، نگهداری و سازندگی" بدنبال طرح 
 استان را ١١طالبان کنترل حداقل . استان هلمند را به کنترل خود در آورند

 استان ١٠محاسبه اينکه الزمه کنترل . در افغانستان بعهده دارد
ديگرچيست کار مشکلی نيست چه برسد به کنترل کل افغانستان ، شايد هم 

 تا رل اين کنتدهی نيروهای بريتانيا پيش بينی کرده استنهمانطور که فرما
بيخود نيست که واشنگتن در ارقام مختلف غرق .   طول بکشد٢٠۵٠سال 

شده است ، ظاهرأ مک کريستال تقاضا کرده است که تا قبل از سال 
اگر مک کريستال .  سرباز بيشتر برايش بفرستند۵٠٠٠٠ تعداد ٢٠١۵

مجددا برنامه بمببارانها و ايجاد جهنمی بدست نياورد اين سربازان را 
  .وی زمين از سر گرفته ميشودديگر ر

  نفاق بياندا ز و کنترل کن
. پنتاگون و ناتو هيچوقت خواهان يک پاکستان مستقل ، قوی وآرام نيستند

فشار واشنگتن هم روی پاکستان هيچوقت کم نخواهد شد اما درعين حال 
پنتاگون اين ترس را هم دارد که پاکستان زير فشاربسوی چين رانده 

جا خوش کرده اند رانی که در صندلی های چرمی شان سياست گذا. نشود
 کشته آرزوی دولتی را در پاکستان درسر ميپرورانند که بتواند مشکل

از نقطه نظر .شدگان درگيری ارتش پنجابی بر عليه پشتونها را حل کند 

 پر نتيجهاين چه فايده ای برای آمريکا دارد ؟ اتفاقأ  بالکانيزه کردن افپک
 بيش از همه خنثی کردن تماس – داشتيکا خواهد آمربرای  سودی

 پاکستان برای دسترسی بهو ) شين جيانگ( چينبين خاک مستقيم مرزی 
 در استان تراز طريق بندر گوا(خليج فارس و دريای عمان است 

  ) .بلوچستان
جنگ "  که همواره تحت پوشش - منطق واشنگتن برای اشغال افغانستان

 خواست پنتاگون برای کنترل تمام عيار - م شدهاعال" با تندروان اسالمی
 چين و روسيه و تأسيس برای اعمال جاسوسی عليه: اين منطقه است

پايگاه های نظامی برای حمايت ازخط لوله های انتقال انرژی در 
در کنترل تجارت مواد مخدر افغانستان شريک بودن افغانستان و ضمنأ 

 به وضوح به روسيه ، ايران وهروئين ارزان ب. بهمراه خوانين محلی 
اين اتفاقی نيست که روسيه بيشتر . اروپای شرقی سرازير ميشود 

خواستار جلوگيری از ترياک و هروئين افغانستان است تا برخورد با 
  .اصول گرايان اسالمی

جلسه ای در هفته گذشته در . بگذارسياست گذاران کار خود را بکنند
 افغانستان صورت  حمله بهرابطه با در  که در واشنگتنسنای آمريکا

.  يعنی  جيمی کارتر رئيس جمهور سابق آمريکا مشاور امنيت ملیگرفت
 کسی که افغانستان را تبديل به ويتنام روسها - برژينسکیگ نيفآقای زب

  جرج دابليو بوش رادولت ٢٠٠١ اعتراف کرد که وی در سال -کرد
ی اضافه کرد که به دونالد  و . تشويق به حمله به افغانستان کرده است

رامسفلد رئيس وقت پنتاگون نيز گفته است که آمريکا نبايد در افغانستان 
  .باقی بماند، همان چيزی که اکنون بچشم ميخورد"  بيگانهیارتش" مثل

وی .  معتقد است که هنوز آمريکا نبايد افغانستان را ترک کند برژينسکی
برای در گير کردن ناتو در "  خودتمام اهرمهای" ميگويد آمريکا بايد از
نتوانست جلوی تعجب آور نيست که برژينسکی . افغانستان استفاده کند

" لوله ستان" را فاش کرد و آن " ماموريت" خود را بگيرد و نيت اين 
بهر شکل " خط لوله انتقال انرژی از طريق افغانستان" بود يعنی احداث

  .ممکن 
 نه - يک راه حل منطقه ای با ممکن است که چين ، هند و روسيه

 برای افغانستان موافقت کنند اما هنوز با فرمولی که بتوان به -آمريکائی
 لی کين. سازمان همکاريهای شانگهای ارائه کرد نميتوانند موافقت کنند 

گونگ ، مرد شماره دو شورای مطالعات برنامه های امنيتی چين همواره 
 آمريکا ميخواهد يک جانبه عمل  اماروی اين موضوع تکيه کرده است

  .کند
 بروکلين چاپ ی توسط مؤسسه انتشارات١٩٩٧اگر به تحقيقی که در سال 

شد برگرديم ميبينيم که جفری کمپ و رابرت هارکاوی در تحقيق شان 
 منطقه " در حال تغير جغرافيای استراتژيک و خاور ميانۀ"تحت عنوان 

خص ميکنند که يک مرکز آن مش"  استراتژيک انرژی بيضی"بنام ای را 
اين منطقۀ بيضی . در دريای خزر و مرکز ديگرش در خليج فارس است

 در صد ذخائر ۴٠ در صد ذخائر نفت جهان و بيش از ٧٠شکل بيش از 
 اين تحقيق مصر است که منابع موجود .در خود دارد گاز طبيعی جهان را 

ساکن دم فقير ميلياردها مر  توسط" کم جمعيت" انرژی در اين منطقۀ 
 مسلمان و  بر آسيای ميانۀ بنابراين کنترل.د ميشو" تهديد " جنوب آسيا 
  . استضروريستدر مقابل چين و هند   بعنوان ديواریافغانستان

.  باين دليل است که جنگ افروزان بر روی نظراتشان اصرار ميورزند
 "م عيارکنترل تما"بايد . هستند بالکانيزه کردن اين منطقه خواهانآنها 

 نپنتاگو.   اين ناحيه حفظ کنند موجود درامنيت انرژی ایخود را بر
  که از سمتپلی است  و استبخوبی ميداند که افپک منطقه ای کليدی

 و از سمت شرق به چين و هند وصل ميشود ، پنتاگون  ايرانغرب به
 همچنان ميداند که ايران تمام انرژی نفتی را که چين و هند احتياج دارند

بهيچوجه خواهان افپکی که " کنترل تمام عيار "نظريه. در دست دارد 
  .ايران و چين و روسيه در آن نفوذ داشته باشند نيست

در . در بازار مکاره جهانی افپک چيزهای رنگارنگی به چشم ميخورد
 ، چيزی که در پس  مشغول کرده بخودحاليکه بازی مک کريستال همه را

است اين است که چگونه محاصره ايران، روسيه پرده برای  آمريکا مهم 
حقيقت اين است که با تمام جدا کردن ها و بالکانيزه . و چين را پيش ببرد 

بازی بزرگ " اينهمه هياهو برای.  افپک نيست اصلیکردنها نام بازی
  .وراسيا را هدف خود قرار داده استای است که کنترل " جديد

 در مجله آنالين تايمز آسيا ٢٠٠٩وامبر  ن٧ و ۶اين مقاله در تاريخ های 
 .به چاپ رسيده است 

Globalistan: How the Globalized World is dissolving into Liquid 
War (Nimble Books, 2007)   نده په په اسکوبار نويس 

 Obama does Globalistan و ميباشد   کتاب اخير وی  Red Zone Blues: a 
snapshot of Baghdad during the surge  و      

   (Nimble Books, 2009) . ازگی منتشر شده استبه ت
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 وقتی که مبارزات مردم هنوز ١٣٨٢اين مجموعه در سال 
درج شده بودو ما از سايت روشنگری برنداشته بود در  خيز

گرفته و مطمئن بوديم  مقاومت دليرانه ساير مردم جهان الهام
 سرانجام شهامتشان را باز يافته و رژيم تاريکی مردم ايران

حاال که مبارزات مردم اوج . زانو در خواهند آورد را به
 .ديگر آن را بشنويم جديدی گرفته است جا دارد يک بار

  !!بر ايرانيان گريه مکنبر ايرانيان گريه مکن
در تهيه اين مجموعه، ترانه هاي ميهن تلخ، کساني نقش بازي 

 کرده اند، يعني ميکيس کرده اند که همگي براي آزادي تالش
تئودور اکيس، يانيس ريتسوس ، احمد شاملو و سرانجام 

بيشترآنها حتي بخش اعظم . خواننده توانا ماريا فاراندوري
عمرو کار خود را وقف دفاع از آزادي کردند و همه عمر به 

از آنجا که آزادي تقسيم . اصول آزادي و انسانيت وفادار ماندند
د آزاديخواهاني اين چنين تالش براي پذير نيست و بي تردي

آزادي را در سراسر تاريخ وسراسر گيتي پاس ميدارند و از آنجا 
که احمد شاملو اشعار اين مجموعه را براي ترجمه برگزيده است 
و اين گزينش در آستانه اوج گيري فاشيسم در ايران از سر تفنن 

ه هاي نبود ، ميتوان به خود اجازه داد و هنگام زمزمه تران
ميهن تلخ همه جا به جاي يونان که در متن اصلي آمده است 
ايران گذاشت، تا اين مجموعه يک بار ديگر رسالتي را که براي 

با سپاس از دوستان عزيزم هدايت .آن خلق شد بر عهده گيرد
 .براي ارسال نوار و نوذربراي مشارکت در تهيه اين مجموعه

 سوسن آرام
 

  مترجم.احمد شاملو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :شاملو در مقدمه ترانه هاي ميهن تلخ نوشته است
 نمونه بديعي – ترانه هاي ميهن تلخ –اشعار کوتاه اين مجموعه 

مقاومت است در دوره هشت ساله حکومت " شعروموسيقي" از
 .١٩٧۴ تا ١٩۶٧از . سياه سرهنگان بر يونان

 خود در -يانيس ريتسوس نامي ترين شاعر متعهد يونان معاصر
 :ه اين مجموعه چنين نوشته استبار
همه ي اين اشعار ، به جز شانزدهمين و هفدهمين آن ها در " 

دوگاه زندانيان سياسي در ار– ١٩۶٨ - سپتامبر١۶يک روز 
 .نوشته شده است) واقع در جزيره ي له رس(پارته ني 

ميکيس محرمانه پيغام فرستاده بود که مي خواهد براي اشعار اين 
بسازد، و من اين ها را نوشتم اما وسيله يي پيدا روزگار موسيقي 

: بعدها يک روز ديگر روي آن ها کار کردم. نکردم که به او برسانم
 در زندان کارلوواسي در جزيره ي ساموس ، ١٩۶٩ نوامبر ٢٩روز 

اين قطعات به داليل آشکار و نيز ...تا به صورت امروزي شان در آمد
ساده گي ناگزير و آزاردهنده يي به علت وسواس هاي خودم در مورد 

 .که دارد مي بايست به آهنگ خوانده شود نه اين که فقط به چاپ رسد
 در زندان ١٩٧٠قطعات شانزدهم و هفدهم نيز در اول ماه مه 

همه شان را يکجا به ميکيس .کارلوواسي به ديگر قطعات افزوده شد
  ."تقديم کرده ام

  

  آهنگساز.ميکيس تئودور اکيس
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

زنده دفنش ميکنند و پاي راستش را زير شکنجه ميشکنند 
 .،اماحاضر به تسليم و امضاء ندامت نامه نميشود

موسيقي فولکلور يونان و آهنگ هاي گروه هاي کرکليساي  
ارتدکس شهرهاي کوچک نخستين مکتبي بود که ذوق موسيقي 

هر چند که خودش .ميکيس تئودور اکيس را در کودکي پرورش داد
اولين آهنگ  .  آغاز کرد۶٠شتن موسيقي فولکلور را در دهه نو

هايش را وقتي نوشت که هنوز دسترسي به ابزار موسيقي نداشت و 
ورودش به مدرسه موسيقي همزمان بود با شروع مبارزه اش براي 

 .ترکيبي که در سراسر عمرش ادامه يافته است. آزادي 
قاومت پر شور او در کساني که با موسيقي آشنا هستند، در باره م

 در باره هزاران کنسرت ١٩۶۴-١٩٧۴مقابل حکومت سرهنگ ها
اوعليه حکومت کودتا در سراسر جهان ، مالقات او با آلنده، 
همکاري او با پابلو نرودا ، تالش او براي حل مسالمت آميز مساله 
قبرس، تالش او براي برقراري دوستي بين ترکيه و يونان و 

قيدان ترک زولفو ليوانلي براي ايجاد پيوند همکاري او با موسي
فرهنگي بين دو ملت، ، از دوستي اش با اولوف پالمه و قطعه در 

به نام " درود بر آزادي " خشاني که هنگام تشيع جنازه او به نام 
پالمه ساخت، از تالش خستگي ناپذيري اش براي دفاع از حقوق 

ما همه نميدانند که ا. شنيده اند.. بشر، حفظ محيط زيست و صلح و
 .تئو دور اکيس اين بار را ازنوجواني ميکشد

با ورود نيروهاي موسوليني به يونان ، به عنوان   سالگي١۵در 
عضو سازمان جوانان وطن پرست که توسط حزب کمونيست يونان 

در . سازمان داده شده بود نگهداري از زخمي ها را به عهده گرفت
 مقاومت ملي ، در مدرسه و خيابان ، جبهه آزادي بخش ملي، در جبهه

 . با شعر و با شعارهمراه پارتيزان ها عليه فاشيسم ميجنگد
بارها دستگير و به شدت شکنجه ميشود، شکنجه و مرگ دوستان 

 موسيقي نجات ،جان خود او را. نزديکش را با چشم هاي خود ميبيند 
آهنگ : بودبا اينکه دانشجو بود در اوراق هويتش نوشته شده . ميدهد
و آلماني ها شيفته هنر بودند ، آخر قرار بود آنها جهان را . ساز

! تصاحب کنند و ميخواستند از گنجينه هاي هنري شان نگه داري کنند
 که سروده شد، به سرود ١٩۴٢ تئودور اکيس از  اما کاپيتان زکرياِي

 . مقاومت در برابر فاشيست ها تبديل شد
تئودوراکيس در جنگ داخلي باز . آزاد نشدجنگ پايان يافت اما يونان 

همراه پارتيزان ها براي آزادي جنگيد و بارها دستگير و شکنجه شد ، 
باز مرگ دوستانش را به چشم ديد، در يک تظاهرات عليه انگليس که 

 تن از همراهانش کشته شدند، پرچمي را به خون دوست بر خاک ٣٠
 که ١٩۴۶ تظاهرات در افتاده اش آغشت و به سنگر بازگشت، در يک

مورد هجوم وحشيانه قرار گرفتبه تنهايي ايستاد و سرود کاپيتان 
باز دستگير شد، کتک خورد و چشم راستش زير . زاکرياس را خواند

 .ضربات دژخيمان آزادي براي هميشه آسيب ديد
پس از بازگشت پادشاه و شروع ترور سفيد تا شکست پارتيزان ها در 

در همين سال .  شکنجه ، تبعيد شروع ميشود باز دستگيري ،١٩۴٩
اولين . است که با يانيس ريتسوس شاعر نامدار يونان مالقات ميکند

زنده دفنش . سمفوني اش راپس از کار اجباري در تبعيد گاه مينويسد
ميکنند و پاي راستش را زير شکنجه ميشکنند ،اماحاضر به تسليم و 

 .امضاء ندامت نامه نميشود
 از ١٩۵٠در .  پايان رسمي جنگ داخلي است١٩۴٩اکتبر 

کنسرواتوار فارغ التحصيل ميشود و به نا م خدمت سربازي به تبعيد 
فشار چنان است که تصميم به خودکشي با مواد . فرستاده ميشود

او را به بيمارستان رواني . انفجاري موجود در اسلحه ميگيرد
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. مي پيوندد به جبهه چپ دموکراتيک ١٩۵١ميکيس در . ميفرستند
. سرانجام زير فشار بين الملي به او اجازه ميدهند به پاريس برود

او در . ميکيس در پاريس کار ميکند، اما زندانها در يونان پر است
 کودتاي نظاميان در ١٩۶٧در آوريل .  به يونان بازميگردد١٩۶٠

ميکيس همان روز بيانيه ضد کودتا را . يونان صورت ميگيرد
اي نظامي آثار او را ممنوع و سرپيچي کنندگان را به خونت. مينويسد

ميکيس بازهم دستگير ميشودو زير . محاکمه نظامي تهديد ميکند
بار ديگر زير ١٩٧٠در . شکنجه ميرودو به تبعيد فرستاده ميشود

و در آنجا به .فشار بين المللي آزاد ميشود و به پاريس ميرود
منه داري که موسيقي جنگ دا. حکومت کلنل ها اعالن جنگ ميدهد

او را به موسيقي مقاومت ونغمه آزادي در سراسر جهان تبديل کرد 
 .وبه بلندترين صدا عليه ديکتاتوري سرهنگ ها تبديل شد

ميکيس تئودور اکيس بعد از شروع جنگ عراق سه بيانيه داد که 
در آنها همان روح هميشه جوان و پر شور، فرياد کوبنده خود را 

اد بلند ميکند و بشريت را به دفاع از صلح و آزادي عليه زورو بيد
  .فراميخواند

  يانيس ريتسوس
  
  

  
  
  
  
  
 
  

  
مترجم اشعار و نويسنده ي اين يادداشت نکته ي ديگري به خاطرش 
نمي آيد که تذکرش الزم يا مفيد باشد، جز اين که هيچ کس حتا براي 

کست يک لحظه نبايد گرفتار اين خوش خيالي باطل شود که با ش
آلمان هيتلري فاشيسم براي ابد به گور سپرده شده است يا با 
سرنگون شده حکومت سرهنگان در يونان، سرهنگان سراسر 
جهان بدين نتيجه ي تاريخي رسيده اند که سر نيزه و گلوله براي 

چرا که اوباش و . حکومت کردن وسيله ي قابل اعتمادي نيست
 و الجرم از تاريخ چيزي فرا اراذل با مغز و منطق انديشه نمي کنند

 .نمي گيرند
 !اين را هميشه به ياد داشته باشيم

و " توتاليتر" شاملوي باريک بين در همين مقدمه الزم ديد کلمات 
را يک بار ديگر از فرهنگ داريوش " فاشيسم " و " توتاليتاريسم

  .آشوري بازخواني کند
  خواننده.ماريا فاراند وري

  
  

 
 

  

 
 ناگزير به ١٩۶٧ي بعد از کودتاي نظامي در آوريل ماريا فاراند ور

زندگي در تبعيد شد وبا اجراي صدها کنسرت همراه ميکيس تئودور 
، به يکي از سمبول هاي مقاومت و دموکراسي براي يونان  اکيس

 .تبديل شد
او جون بائز مد يترانه : لوموند در باره ماريا فاراند وري نوشت 

 هديه اي از سوي خدايان اولمپ صداي او:"گاردين نوشت. است
براي من ماريا يونان : " و فرانسواز ميتران در باره او گفت" است

من هيج . قوي،خالص و بيدار: تصوير الهه هرا هم اوست. است
نمي شناسم که چون او به کلمه واال معني داده  هنرمند ديگري را

 ."باشد
وقتي تئودور .  ميکيس تئودور اکيس است  مارياخواننده ايده آل

هنرمند توانا به او .  سال داشت کرد ١۶اکيس او را کشف کرد فقط 
 "توکاهن من خواهي شد: " گفت 

و از همکاري آنها آثاري بوجود آمد که موسيقي جهان را غنا 
. بخشيد و در همه جا با استقبال پرشور دوستداران هنر روبروشد

وناني را به اجرا در آنها با هم اشعار شاعران بزرگ يوناني و غير ي
 .آوردند

 به يونان بازگشت و به کار خود ادامه ١٩٧۴ماريا فاراند وري در 
او از آن پس او با آهنگسازان برجسته گوناگوني همکاري کرده . داد

و اشعار شاعران مختلف از کشورهاي جهان ، از جمله برتولت 
 همکاري با هنرمنداني از. برشت را به اجرا در آورده است 

کشورهاي مختلف و کار روي آثاري برآمده ازفرهنگ هاي گوناگون 
بطوريکه در باره کارهاي . به هنر او غناي ويژه اي بخشيده است

ماريا فاراند وري گفته اند هنر او پلي زده است بين موسيقي مدرن 
و کالسيک، يوناني و جهاني ، و اشعار فولکلور توده اي و نمونه 

  .شعري  اليهاي پيچيده ، پخته وا
  .نوارهای موسيقی را ميتوانيد در سايت روشنگری بشنويد

 بنا
  آن خانه را چه گونه پي خواهند افکند؟ -

  درهايش را چه کسي بر جاي خواهد نشاند؟
  نه مگر بازوي کار
  چنين اندک است                     
  و مصالح و سنگ
  چندان سنگين است                    

  که از جاي
  حرکت نمي توان داد؟             
  ! خاموش باش-

  دست ها
   به هنگام کار      

  نيرو خواهد يافت                     
 وشمارشان
  .افزون خواهد شد           

  و از ياد مبر که در سراسر شب
  مرده گان بي شمارشان نيز

   .ياري ما خواهند آمده ب

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