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 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ دسمبر ٢٠
 

   نعل وارونه امپرياليسم،اعتراف به شکنجه گری
  

نسبت به " سيا"کنجه سازمان  گزارش پژوھش خويش را در مورد شامريکا سنای ٢٠١۴مبر  دس٩در روز سه شنبه 

 م بی آبروی امپرياليسۀکسانی که متھم به اقدامات تروريستی بودند بر مال کرد و کوشيد با نعل وارونه زدن، بر چھر

 ضد کسانی که به نادرستی و يا به درستی، آنھا ه بامريکااعتراف منتقدانه به تروريسم دولتی .  آب تطھير بريزدامريکا

ده است سالھا بعد از تجاوز به عراق و افغانستان و آدمربائی آنھا که ديگر قابل کتمان نبود روش را تروريست نامي

 ھمان ۀاين اعترافات منتقدانه ادام.  در افکار عمومی مردم جھانامريکا م مجدد امپرياليسۀجديدی است برای تبرئ

 تنھا به چيزی اعتراف کرده که امريکاسنای . ستسياستھای توسل به ابزار خشونت و زجر، برای ُمقُر آوردن قربانيان ا

 می امريکا م آخر امپرياليسۀ که تا لحظ،، بلکه توسط انسانھای قھرمانی برمال شدهامريکانه توسط خود رژيم و دولت 

نام خائن محکوم کرده ه  جلوگيری کند و اين افراد را به زندانھای طوالنی ب اين حقايقاز افشاءبا سرکوبشان خواست 

له را الپوشانی أامريکاست تا اصل مس جنايات ۀاين گزارِش به ظاھر تکان دھنده، تنھا بخش ناچيزی از مجموع. است

اين اعترافات يک ضد . ِم دل پيدا کندھکند و برای آبروی از دست رفته به ياری انديشمندان و روان شناسان خود مر

  . تبليغاتی و برای رد گم کردن است و نه چيز ديگرۀحمل

 با اين کارش می خواھد در افکار عمومی مردم جھان که ھمه به اين جنايتی که تا کنون مخفی می شد پی برده امريکا

را بدون اطالع " ئیامريکاارزشھای "بوده که " خاطی"اند، چنين جلوه دھد که گويا اين اتفاقات کار يک عده افراد 

می ناميدند که با " عوامل خودسر وزارت اطالعات"نيز اين عده را در ايران . باالئی ھا، سِرخود زير پا گذارده اند

 از آن با خبر باشند ارزشھای  و اسالمکه روح نظام  گويا بدون اينی دست زده و ظاھراً ئبه قتلھای زنجيره " خودسری"

و زجر و عذاب آنھا در  افراد بيگناه، آدمربائی ۀ اين امدادھای غيبی با شکنجامريکادر . اسالمی را خدشه دار کرده اند

را ساليان سال " انسانی"مشغول بوده و اين عمليات متھورانه و ... لمان، لھستان، رومانی، ليتوانی، مصر و سوريه وا

 امريکاولی واقعيت خالف دروغھائی است که در گزارش به سنای . کس از آن با خبر نبوده است ادامه داده اند و ھيچ

اکنون ديگر تاريخ مصرف اين شکنجه ھا تمام شده است و اعتراف مزورانه به . می شود ارائه امريکا ۀبرای تبرئ

آن می تواند شکنجه گران را تبرئه کند و بازار شکنجه ھای بعدی را گرم نگھدارد و سيمای شکنجه گر " نادرستی"

  .امپرياليسم را آرايش کند

) رام اشتاين(امريکالمان در پايگاھھای ھوائی ا ربود، در  نقاط جھانادارد انسانھای بی گناه را در اقصچگونه امکان 

فرستاد و کسی از آن خبر ... آنھا را با دستھا و چشمان بسته با لگد و مشت به لھستان، کشورھای بالتيک، رومانی، و

 يکديگراين امر نشان می دھد که مجموعه ای از دولتھا برای نقض سيستماتيک حقوق بشر و آدمکشی با . نداشته باشد
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 اين دولتھا در فرودگاھھای آنھا فرود می آمده و قربانيان بالواسطه ۀھواپيماھای آدمربائی با اجاز. ھمکاری می کرده اند

ئيد پزشکان أئی آخرين نوع عمليات زجر آور که مورد تامريکابه شکنجه گاه ھا گسيل می شدند و زير نظر بازجويان 

 ھمان امريکا مروش امپرياليس. کار گرفته می شده ھا برای گرفتن اعتراف بئی قرار گرفته است در مورد آنامريکا

 محکومان و سوزاندن آنھا در آتش و اتھام جادوگری و ساحری به آنھا ۀروش کليسای قرون وسطی است که با شکنج

اين روش . زنندحد آنھا را شکنجه می کردند تا به اعترافات ساختگی برای تسريع در مرگشان دست به آن ب تا ،بستن

دور افکند و دست کليسا را از زندگی مردم کوتاه ه کليسای قرون وسطی را که ارزشھای اروپائی بود، انقالب فرانسه ب

کرد، ولی صدھا سال بعد از آن امپرياليسم ھمان روشھای قرون وسطائی را که از ارزشھای دنيای امپرياليستی است، 

را تا زمان   از آن با خبر بوده و آنامريکا دست اندر کاران سياست ۀه اند و ھمبرای نقض حقوق انسانھا به کار گرفت

، وزير امور خارجه، جرج بوشوزير دادگستری، رئيس سازمان سيا، مشاور امنيتی و حقوقی . ئيد کامل کرده اندأالزم ت

گر اين نظام نيست پس ديگر ا.  بر آن صحه گذارده بودندامريکا پسر و حتی عاليترين مقامات قضائی جرج بوشِ شخص 

اوباما  و نکلينت، جرج بوش پدر، ريگان، کارتر، ، فورد، نيکسون، جانسون، کندی،  آيزنھاور، ترومنچيست؟ مگر

  غير از اين کرده اند؟

ئی ھا دانشگاه شکنجه امريکا.  تاريخ شکنجه، جنگ، کودتا، آدمکشی و جنايت استامريکا متاريخ سياست امپرياليس

ئی و آخرين تحوالت و امريکاموران امنيتِی ممالک دوست را در اين دانشگاھھا به روشھای بازجوئی أدارند و م

ی مرکزی و جنوبی می امريکائی را که برای تجاوز به امريکاسربازان . اکتشافات علمی در اين عرصه آشنا می سازند

يحات کافی و علمی، انواع و اقسام روشھای فرستادند، با خود جزواتی ھمراه داشتند که در آنھا با تصاوير و توض

. اين عمل و دستورالعمل  کار چندتا سرباز مزدور و متجاوز نبود. اعترافگيری از اسراء را به آنھا آموزش می دادند

که وقتی اسرار آن بر  طوریه ب. ن کرده بودييدستگاھی دولتی و سازمان يافته در پشت سر آنھا بود که تا جزئيات را تع

راه دور . ئی ھا نه راه پس داشتند و نه راه پيشامريکادست نيروھای مخالف افتاد و منتشر گشت ه  شد و اين کتب بمال

منتشر شده است که " نائومی کالين"نام ه ئی بکانادابه نگارش يک پژوھشگر " دکترين شوک" کتابی به نام نرويم اخيراً 

کتابی در . شوی مغزی اسراء را در آن نشان می دھد و آنھا برای شست" علمی" و روشھای امريکا جنايات ۀتاريخچ

 و در اين زمينه منتشر شده است که نشان می دھد شکنجه و کشتار و اعترافگيری و شست" آرتيشکون"نام ه لمان نيز با

خيزد و سابقه طوالنی از زمان جنگ می  يک امر نھادينه شده و از ماھيت آن بر  امريکا مشوی مغزی توسط امپرياليس

 در ويتنام و شکنجه ھائی را که آنھا به سربازان ويتنامی و مردم آن امريکا جنايات ۀکسی نيست که خاطر. جھانی دارد

 شمالی، عراق، وريای در ويتنام، کامبوج، الئوس، کامريکاھنوز ھم تصاوير فجايع . کشور می دادند فراموش کرده باشد

  . تکان دھنده است... ، سوريه واليبيافغانستان، 

يل به مقام رياست جمھوری رسيده رز در بديلما روسفاز زمانی که خانم . به داستان شکنجه در برزيل گوش دھيد

صورت می گرفت، " سيا" کودتاگران برزيلی را که با ھمکاری سازمان ۀاست، ديگر نمی شد شکنجه ھای وحشيان

را نيز به عنوان تروريست در زندانھای کودتاگران شکنجه دادند و فکر نمی کردند که  ديلما يوسفخانم . انکار کرد

 خفگی مصنوعی با استفاده از آب را ۀوی خودش شکنج. قربانی آنھا روزی به مقام فعلی رياست جمھوری برزيل برسد

ھم اين روش، روش ھمان دوران .  در زندانھای برزيل شاھد بود١٩٨۵ تا ١٩۶۴برای نخستين بار در سالھای 

رغم دادن امان نامه به جنايتکاران کودتاگر  در پژوھشھائی که با فشار افکار عمومی علی. ئی محسوب می شدامريکا

 افسر شکنجه گر برزيلی و Coronel Paulo Malhaesمنتشر شده است، يکی نيز مصاحبه با کرونل پالو ماالئس 

وی اعتراف کرد . طور سازمانيافته در برزيل به کار گرفته می شده وی اعتراف کرد که شکنجه ب. اعترافات وی است

اسم .  مبارزان ايرلندی استفاده کندۀکه برای آموزش شکنجه به بريتانيای کبير اعزام شده تا از تجارب آنھا در شکنج
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 ۀود در منطقئی موجامريکا ۀدوستان ديگر وی را نيز برای آموزش شکنجه، به مدرس. بود" تاب طوطی" آنھا ۀشکنج

 وی ٢٠١۴  اپريلسازمانھای امنيتی جھان و برزيل در ماه.  پاناما اعزام داشتند تا به آنھا آموزشھای الزم را بدھندۀترع

لمانی ا ۀ نشريۀرجوع کنيد به مقال(را به خاطر افشاء اين اسرار ترور کردند و تا اسرار بيشتری را برمال نکند

 به مقام ديلما روسفبه مناسبت انتخاب مجدد خانم " شوک بعد از سی سال "١٢/١٢/٢٠١۴رخ ؤزوددويچه تسايتونگ م

  .   اين ھا وقايع غير قابل انکار ھستند). رياست جمھوری برزيل

جمله از  در گذشته نسبت به اين ھمه جنايت بی خبر بوده اند؟ از امريکاسای جمھوری ؤ رۀآيا می شود مدعی شد که ھم

 ی عراقبر سر سربازان ايرانی و کردھاتا  بودند گذارده صدام حسيندر اختيار شان پرتاب گازھای سمی که خود

جز شکنجه و جنايات استوار بوده و ه بی خبر بودند؟ می توان مدعی شد که نظام امپريالستی بر شالوده ای بندازد، بي

  خواھد بود؟ 

 برای سرکوب امريکاخلی امپرياليست شکنجه بخشی از سياست خارجی و دا. روشن است که چنين امری ممکن نيست

 اين نياز را دريافته که به امريکاکه امروز امپرياليست  اين. مخالفان است و اين سياست در آينده نيز ادامه خواھد داشت

ادعائی " اروپائی- ئیامريکاارزشھای " فشار مردم جھان و بی اعتبار شدن ۀانتقاد از خود دروغين دست يازد بيشتر نتيج

 خالف تبليغات اخير امريکا مامپرياليس.  است که حنايشان ديگر رنگی ندارد و موجبات تمسخر شنونده می شودآنھا

پشيمان و سرافکنده نيست و خودش اين جنايات را در اثر پژوھش مستقل خود، کشف نکرده است، بلکه بر آن تا حد 

ادوارد رده اند چه در گذشته و چه در حال نظير افراد فداکاری اين جنايات را برمال ک. ممکن سرپوش گذارده است

 به چيزی که ديگر قابل کتمان نيست اعتراف می کند و تالش بيھوده دارد که به افکار امريکا مامپرياليس... وسنودن 

 گذرا بوده که محصول ألۀ، بلکه يک مس ویعمومی چنين القاء کند که اين اقدامات نه يک امر ماھوی ناشی از ماھيت

 خويش را با اين ۀرا محکوم نموده و دامن آلود به آن برخورد کرده، آن" والنهؤمس "امريکای فردی است و خطا

 و در اين صحنه سازِی نعل وارونه زدن، می تواند مدعی شود که اعتراف به شکنجه  اعترافات کاذب پاک کرده است

 ناشی می شود وگرنه بسياری کشورھا وجود امپرياليسم" دموکراتيک"کردن حتی خودش يک حسن است که از ماھيت 

 ۀاين اعترافات نشان. را نيز نمی کنند" صميمانه"دارند که در زندانھايشان شکنجه می دھند، ولی ھمين اعترافات 

عابد  ۀآنھا به مردم جھان وعده می دھند که ديگر شکنجه نخواھند کرد، آدم نخواھند کشت و گرب. ستامريکا" صميميت"

 ھمين عوامفريبان ولی حاضر نيستند قانونھائی را که در اين عرصه به تصويب رسانده اند رسماً . ھد گرديدو زاھد خوا

مورد پيگرد قرار نمی گيرند، بلکه کل نظام " خاطی"قانونھا ھنوز به قوت خويش باقی ھستند، افراد . منسوخ اعالم کنند

 از کشوی ميزھا بيرون ند تا بعدھا در صورت نياز مجدداً از آنھا حمايت می کند، ولی ھمه چيز مسکوت گذارده می شو

 حتی کتمان می کند که با فشار اين نظام بسياری از ممالک ديگر مجبور به شکنجه شده اند و در اين امريکا. بيايند

 مريکاا. نشود به عنوان ناظر و مشاور حضور داشته اند" کثيف"که دستشان  ئی برای اينامريکاموران أشکنجه گاھھا م

ھمه دوستان ، اعتراف نمی کند در تمام ممالکی که حقوق بشر به زير پا گذارده می شود و شکنجه اعمال می شود

  .  محکوميت آنھا را در کميسيونھای حقوق بشر و شورای امنيت وتو می کندامريکا ھستند و حتی امريکا

 ۀ ساتری بر ماھيت جنايتکارانۀ، پردامريکا مساعترافات غير قابل پرده پوشی و غير قابل انکار کنونی امپريالي

  .امپرياليسم است

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩٣ آذر ٢٨جمعه 
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