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  ٢٠١٨ می ١٩ -کبير توخی: مقدمه و ارسال از
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   »ُبه دنيای جورج ارول خوش آمديد «

١  

  :مقدمه

ليستی به  امپريا مالیۀ افزايش صدور سرماي سال ھایزا 

بعد از  سال ۵  (١٩۶٨  تا سال ،بیخارج از کشور ھای غر

نامه نگاران و ژورناليستان خريد نشده از  ی شمار ،)قتل کندی

 خطرات و تھلکه  ،اين طيف  . در خور توجه بود ،و مستقل

را با شجاعت وصف ناپذيری ناديده ھای خانمان بر انداز 

  ۀاز تصاميم پشت پرد -  تا حد امکان -جوامع بشری را  گرفته ،

و در زمينه ھای نظامی ،  سياسی ، اقتصادی [ زمامپريالي

 و قتل و کشتار مورد نظر تجاوز به کشور مراحل  تدارکاتی 

  میءبی  ھراس افشااتخاذ می کرد ؛   که ]   فرھنگی– و غارت منابع مادی ھای دسته جمعی و نسل کشی ھای بيرحمانه

   . نمودند 

دالوری و  ،شکل کارتل ھای امپرياليستی عرض وجود نکرده بودند ه از آن تاريخ که رسانه ھای جمعی ھنوز بپيش 

   . برخوردار نبود خاصی برجستگی  کداماز یمسايل چنين   افشایدر رابطه باخود گذری ژورناليستان از

      

  ر جـ پيلاننظر ج بازتـاب ۀ   به بھان

  ندوکتوري ژورناليست با شھامت به

   در رابطه با تجاوزامريکا امپرياليزم 

  . و اشغال افغانستان 

   )١٩/١/٢٠١٠ ( توخی کبير                         
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را توسط ھمين طيف   سياست ھای ضد مردمی اشۀگرانا که کار و پيکار افشامريکاگی دامپرياليزم جھانی به سرکر

فعاليت  ۀبرای جلوگيری از  گستر و ، با دقت و توجه خاصی می پائيد  ؛ اما  – ھرچند به کندی - کف ه  سربفداکار و

  راز ھای و در پس پرده ماندن ... )  و ھا و شورشات از تظاھرات گرفته تا اعتصاب( ھای  واکنش بر انگيز اينان 

که مثال ھای   ( ند نمودمی  و رسالتمند  اين طيف نجيبيب  يا تخر اقدام به ترور،  شان... سياسی و ،اقتصادی ، نظامی

 افرادی که ۀ از جمل؛ندگرفتمی  تصميم به  تطميع و خريد آنھا  يا و )وجود دارد ترور ھاتخريب ھا  و  از اين یزياد

 تخباراتی آنکشور سازمان اسقرار گرفته يا در خط تبليغاتی فرھنگی امريکا ۀآگاھانه يا ناخود آگاه مورد سوء استفاد

"  کتاب معروف ۀ اينياتسيو سيلونه نويسند؛ مثل  سابقۀھای سر خورده و بريد توان از سوسياليست می: افتادند "سيا"

، از "سيا"طبق ادعای ھمکاران سابق که ، نام برد"  حيواناتۀمزرع" کتاب ۀنويسند ، جورج اورول" نـان و شـراب

بودند ، نيز در  اد نمودن عده ای ديگر از روشنفکران که ضعف اراده داشتند  و يا مستعدمعت. اينگونه اشخاص ھستند 

. ، سيمون دوبورا  و جورج اورول  از آنجمله است لی کردن ژان پــــل ســارترحالک. قرار داشت " سيا"دستور کار 

تفسير ، نقد . چاپ و منتشرشدند"  ياس"بعضی از آثار غير انتقادی برتراندراسل و بورخس با بودجه و تبليغات مناسب 

تبليغ و " سيا" پـوشکـين  شاعر انقالبی روس ، با آب و تاب فروان در مجالت وابسته به ۀادبی والديمير  ناباکوف در بار

، سولژنيتسين ، کافکا و اندره ژيد ، از بعضی از آثار حرمان ھسه ، باسترناک ، ارنست ھمينگوی.  گرديد ترويج می

در سطح جھانی تبليغ می " سيا"يافت کنندگان يا نامزدان جايزه نوبل ادبيات در حوزه فعاليت فرھنگی سازمان جمله در

و در [، ھمزمان نويسندگان يا ھنرمندان مخالف مانند برشـت ، گـورکی ، نـرودا ، گـويا ، پيکاسـو و ناظم حکمت شدند

مورد حمله قرار گرفته و يا سعی در گمنام ...] ان وبزرگ جھـف ، انشتين  رياضيدان   معروۀگذشته جک لندن نويسند

    .شد   نھا میآکردن 

  :  می نويسدنـيـنـبه برتراندرسل با لحمصا ۀديويد جونز در بار

خنده ھای قھقھه ای که لنين از آن کشتار ھای بيرحمانه : " برتراندرسل فيلسوف معروف بعد از مصاحبه با لنين گفت« 

 سر می داد ]١٩١٧  اکتوبرکبيرپيروزمند پرولتاريای جھان  يعنی  انقالب   انقالب نخستين ی خاين بهاعدام کوالکھا[

 -  به لنين آنھم از جانب يک فيلسوف با نام و نشان-   چنين بھتانۀتعجبی در زمين! .  »"خون را در بدن من منجمد کرد

  .  بنويسد ست  غير از اين نمی توان ؛يا قرار داشتفيلسوفی که در خدمت س نمی تواند وجود داشته باشد ؛ زيرا

روزنامه نگار با اخالق ھر روز  «،: مطالبی آمده از جمله )  منشور جھانی حقوق بشر١٩ماده  (١٩در زير ارتيکل

در طريق مطبوعات آزاد بايد دانش را بر بی خبری و جھالت، و حقيقت را بر  «، » منتظر اتفاقی در زندگی اش است

   » ليغات ترجيح دادتب

ر  احساسی را در من ب،ژورناليست خوانده بودم ) ١( جان پيلچری ذيل  در مورد خانمی را که درپاراگرافھائتعريف ھا

ًاتفاقا در ھمين  ھفته .  مورد مطالعه قرار بدھم هنديشم  و  نوشته ھايش را دستياب نمودانگيخت که بيشتر در مورد وی بي

 آن به سايت ھای مورد نياز ۀبعد از مطالع.  شھروند  منتشر شد ۀوسط داکتر اکرام پدرام نيا در نشرينوشته ای از وی ت

  . ديگر وی نيز برخوردم ۀ وی مطالبی بيشتر  گير بياورم از چانس خوب  به يکی دو نوشتۀمراجعه کردم تا در بار

ً به ستايش گرفته اند توجه نموده ، بعدا  به بخشی از ی که وی رائگان گرامی ، نخست به پاراگراف ھا اينک شما خوانند

در ذيل توجه ) " ُبه دنيای جورج ارول خوش آمديد"(  بلند وی  تحت عنوان  ۀنوشته ھايش ؛ ھمچنان به مجموع مقال

   :    نمائيد
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تکاى او به ِ تاريخى مورد نظر وا- ھاى سياسى ژرفاى نگرش نويسنده در بررسى موضوعات و کشورھا در حيطه « -*

ھا وآالم ناشى از  خشم پرشور نويسنده نسبت به مرگ ًمطالب کامال مستند و دقيق و انجام تحقيقات طوالنى و کامل؛

  » .  استثمار انسان توسط انسان

ندگان وتحليلگران است که با کتاب ھای خود تا کنون جوايز بسياری را ھم نصيب سر از دسته نخست نويججان پيل « -*

  ده استخود کر

است که ) مخملين ۀ پشت پردۀمجموع( اربابان جديد جھان ۀ جھان مجموعۀاز آثار در خور توجه اين تحليل گر برجست

  »  .جلد سوم آن را انتشارات اختران عرضه کرده است

ی ئ روشناواقعيت ھا را او در. ًغالبا تاريک ی ابرج ديدبانی نورانی است در زمانه کار جان پيلجر، ھمچون يک « -*

   »  است وقفه شھامت و بصيرت او، يک الھام پايدار و بی . بارھا و بار ھا. يعنی افشاگری کرده است. قرار داده است

   )نوآم چامسکی (  

جان پيلجر، با دقتی آسيب ناپذير ھمچون پوالد، واقعيت ھا را، و حقيقت ھای به چرک آلوده را، از دل زمين بيرون  « -*

ھارولد (!        کنم  من به او سالم می. آورد، و در برابر آفتاب می گذارد، و ھمانگونه که ھستند بيانشان می کندمی 

   )پينتر

 ۀمحبوب، و پرآواز انسانگرا، مردمی، ۀنويسند  نگار، مستندساز، وو چه می توان بيش از اين بر معرفی روزنامه

  .   ی ـ انگليسی، جان پيلجر، افزودئاستراليا

« فرارسيدن  به مناسبت   که ]"سايت بامدادی"در سايت  [ John Pilcher رلججان پي ۀنوشت  از یئ به قسمت ھاو حال

      : توجه کنيم  درج گرديده »اـــامــصـدمين  روز اول اوب

مارتين لوتر )  anti-colonialism(استعماری   ضد دار گرايشات ورکردند که او ميراثھا با یئامريکابسياری از  «

                                کينگ است

دستگيری متھمان  «گران را پذيرفته، با حذف   ت و عذر شکنجه اوباما توجيھا اش، در صد روز اول رياست جمھوری

جورج ) ھای زندانيان اردوگاه ( او گوالگ. کاری بيشتر دولت شده است مخالفت کرده و خواستار پنھان»  بدون حکم دادگاه

در .  است نفر در آن دور از دسترس عدالت زندانی ھستند دست نخورده باقی نگاه داشته١٧٠٠٠کم  بوش را که دست

اند   نبوده" شخص "زندانيان خليج گوانتانامو  «داد   پيروز شود که حکم  ی وکيل او توانست در دعوای حقوقي،پريلاام  ٢۴

   .  » اند و در نتيجه در برابر شکنجه شدن مصونيت نداشته

 ۀطلب ديگر در کابين جنگھمراه با ساير مقامات ) Robert Gates( يعنی رابرت گيتس  ھمان کابينه” دفاع“وزير  «

  . شدندءاوباما ابقا

گناه، چه به صورت مستقيم و چه توسط عوامل واسط شدت   عليه مردم بیامريکابار   در سراسر جھان، تھاجم خشونت«

تيم اوباما به  «دھد که در جريان قتل عام اخير در غزه،  گزارش می) Seymour Hersh (سيمور ھرش . گرفته است

رفته که در حال ارسال شدن به اسرائيل بود  ھای پيش و ساير سالح” ھای ھوشمند بمب“اند که مشکلی با کاروان ھمه فھم

 ھای اکتردر پاکستان، تعداد غيرنظاميانی که توسط . » شد ندارد و برای قصابی کردن کودکان و زنان استفاده می

اند از زمان آمدن اوباما به دفتر کارش دو  شوند کشته شده ناميده می) drones(» ھواپيمای بدون سرنشين«ی که ئامريکا

  » .برابر شده است

 توسط ] پشتون ھا ھمه طالب نيستند [)”طالبان“ ( برای کشتار مردمان قبايل پشتون امريکا” ژیيسترات“در افغانستان، «

 ۀسيس کند که بنا به گفتأی تھای دائمي اهافته تا به پنتاگون فرصت دھد که در اين کشور ويران شده پايگياوباما گسترش 
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سياستی که  -گذاری اوباما  سياست. ھا باقی خواھند ماند ی برای ھميشه در آنئامريکاوزير دفاع رابرت گيتس، نيروھای 

او . اش ھستند  مرعوب ساختن روسيه و چين است که امروز رقبای امپراتوری-  از زمان جنگ سرد تغيير نکرده است

 مقابله با ايران که اوباما ۀ در مرزھای غربی روسيه را به بھاناکترآميز جورج بوش برای استقرار   تحريکرفتار

 در پراگ، او ٢٠٠٩ پريلا ۵در . خواند، ادامه داده است  میامريکابرای اروپا و » يک خطر واقعی«شيادانه آن را 

وجه چنين  اما اين سخنرانی به ھيچ. گزارش شده است) anti-nuclear(» یئ ضد ھسته«ی کرد که به عنوان سخنراني

» ی به منظور باالبردن ضريب اطمينانئ ھای ھسته اگون برای تعويض کالھک پنتۀبرنام«در چھارچوب . چيزی نبود

)Pentagon’s Reliable Replacement Warhead programme (ھای   در حال ساخت سالحامريکا ۀاياالت متحد

و درنتيجه کاربرد [ی را مبھم کند ئ ھای ھسته ھای متعارف و سالح الحکتيکی جديد است تا مرز ميان سی تائ  ھسته

  » ].تر کند ی را عملیئ ھای ھسته سالح

  : رساند انه به پايان مىاش را چنين خوشبين با توجه به ھمين موضوع است که جان پيلجر مقدمه «

 کشور انجام ٣٠ گالوپ در يک نظرسنجى که در ۀمؤسس. اند رمانبردار و مطيعندرت ف ھاى رايج، مردم به خالف افسانه«

 ۀاى براى اجراى عدالت دربار عنوان وسيله داد، دريافت که اکثر مردم با بمباران افغانستان و خشونت نظامى به

ى که براى پوشاندن ئھا ى نھفته است، و تمام تالشئکذا" اخبار" تبليغاتى که در ۀرغم ھم به. ند اھا مخالف تروريست

   يک ھشيارى اند کم، بدبين توان گفت که مردم، دست گيرد، مى ِبازى اخالقى بر اندام کشتارھاى دولتى صورت مىِ لباس

  » .نگاران حرمت آن را حفظ کنند ِعمومى انتقادى بين مردم حاکم است که خوبست روزنامه

 و راھام امانوئل که بايد در سمت باال ترين مدير ونيست جنگ آفرين استّمعاون اول اوباما ژوزف بايدن، يک صھي «

  » ...پرشور است » نئوليبرال«کاخ سفيد به کار مشغول شود، يک 

او تھديد می کند که آتش يک جنگ جديد را در .  را افزون کندامريکااوباما می گويد که می خواھد قدرت نظامی  «

را خواھد ] غير غربی مو سياه، شرقی، [روخت، و ھمچنان تعداد بيشتری از مردم تيره مو پاکستان بر خواھد اف

  ».تکش

ی سياه پوست را با حقوق انسان ئامريکامارتين لوتر کينگ دالور، چه خوب اين را فھميده بود وقتی که حقوق انسان  «

 يک ھيأت  ۀر ھمان ھنگام که ويتناميان به وسيلد. ديگر جدا نمی دانست ويتنامی پيوند می داد، و اين دو را از يک

   باگلوله –کينگ و او ـ مارتين لوتر  .شدند کشتارمی ی به فجيع ترين وجھیئامريکا» راتدموک«و » ليبرال« ۀحاکم

                                                                                                         ] ت - سيا بقتل رسيدۀبا گلول[   »... کشته شد 

 تا به حال، به نابود کردن پنجاه دولت ـ از جمله، دولت ھای دموکراتيک ـ و به متالشی کردن سی ١٩۴۵از سال   «

ّو به مرگ بی حد و حصر و خارج از شمار مردان و زنان و کودکان در . جنبش آزادسازی مردمی انجاميده است

  ». سراسر جھان

 که به - در رابطه به  افغانستان  را  بلند  اما با محتوا و ارزشمند  اين نويسنده و پژوھشگرۀمقالحال  چه بھتر که  

] جدی[ دی ٢۴پنجشنبه " شھروند " در نشريه  -" ُبه دنيای جورج آرول خوش آمديد " ھمين تازگيھا  تحت  عنوان 

منتشر شده ؛ در زير با ھم يکجا  ) اکرم پدرام نيا داکتربه ترجمه   [٢٠١٠ جنوری ١۴رخ ؤ م– ١٢۶۴ شماره – ١٣٨٨

  :مطالعه نمائيم 

  ادامه دارد

 

  


