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 صبا راھی

  ٢٠١۴دسمبر  ٢٣
  

  امريکاامپرياليسم 
 !. ای. آی. و سازمان مخوف شکنجه و آدم کشی سی

  

لم  ف. ای. آی.چگونه سیولين بار نوشت او، حسنين ھيکل روزنامه نگار مصری بود که برای ا): " ١(رابرت فيسک

ليس وشاه برای به حرف درآوردن او را دست به دست بين پ ) ساواک(ليس مخفیوشکنجه کردن يک زن توسط پ

شکنجه ھا وادار به  مخفی ساير کشورھا می گرداند تا آنھا ياد بگيرند که چگونه يک زندانی زن را با اعمال اينگونه 

   ."حرف زدن کنند

 باالترين مرحله از سرمايه ۀامپرياليسم، با شناخت علمی که از ماھيت امپرياليسم به مثابۀ  از سلطئین راه رھاامبارز

 .سی". خوبی آگاھنده  نيز ب. ای. آی. آن مانند سازمان مخوب سیۀداری دارند از ماشين دولتی سرکوب و سلطه گستران

  .باشد در سراسر دنيا می" قالبات مخملیان"ر رژيم ھا و يي که طراح کودتاھا، تغی ." ای.آی

ژۀ ناميده ھستند، برای شيرفھم شدن شان بھتر است که از وا" خود کمونيست"برای افرادی که به قولی رفيق ارجمندی 

چرا ضدکارگری؟ ! استفاده شود، تا بار ديگر ماھيت مکارانه و ضدکارگری آنھا برمال شود" غرب"شان " دلبخواه"

نيست ھای واقعی برای آگاھی ھر چه بيشتر کارگران و زحمتکشان نسبت به مسائل مھم سياسی موضع که کمو برای اين

می نويسند، که معلوم " اسالم سياسی" از ئیاين عده که کيلو. گيری دارند تا ماھيت دشمنانشان را بيشتر برجسته سازند

شکنجه و "رای نوشتن دارند، کمپين عليه در ايران چه موضوع ديگری ب" اسالم سياسی"نيست، که فردای سرنگونی 

اندازند،  ن و آدرس ايميل و آدرس سايت و غيره را نيز پای آن میولفياندازند و عکس نيم قد، اسم و ت راه میه ب" اعدام

 که فقط در ئی، يا موساد صھيونيست ھا حرفی به ميان بياورند، گو. ای. آی.ھرگز ديده نشده که از شکنجه ھای سی

که  اينھا از اين... يا که ! در ايران شکنجه و اعدام و سر به نيست کردن زندانيان سياسی مطرح است" سياسیاسالم "

شوند   در جاھای مختلف شکنجه می. ای. آی.بی و زندانھای سيار سی در گوانتامو" اسالم سياسی"عده ای معتقد به 

خب يک اطالعيه ھم عليه شکنجه ھا و سر به نيست اگر اينطور نبود ! گزد تازه خوشحال ھم ھستند ککشان ھم نمی

 مخوف قلدر که ھيچ، اسرائيل صھونيست که . ای. آی.سی. کردند  و موساد صادر می. ای. آی.کردن افراد توسط سی

اش در " اسالم سياسی"را بی ھيچ دادگاھی به رگبار می بندد درست مثل ھمتای " ترويست"حتی فلسطينان مشکوک به 

رئيس کميته لغو " زنند و امروز ھم شده اند  رفته ھم جا می" زندان"را اين افراد که برخی شان خود را پس چ! ايران

   آن نمی گويند؟ ئیو ماشين شکنجه و آدم کشی و آدم ربا" غرب مدرن و متمدن "ۀحرفی دربار" اعدام
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 محکوم نکرد، خب چرا بکند؟ را.  ای. آی.در ايران ھم شکنجه گری سی" اسالم سياسی"در کنار اين دسته رژيم 

را بر قدرت نشاند تعليم دھد، تازه ساواکی   مخوف نياز نداشت وقتی آن. ای. آی.خودش آنقدر جنايتکار است که سی

  .دادند  ھم به استخدام آن درآمده بودند و شکنجه گران جديد را تعليم می. ای. آی. موساد و سیۀھای تعليم ديد

خود "ھا و ھم " اسالم سياسی"ھم ! انی با اين قبيل خبرھا ھيچ موضع گيری ندارندد چه کسئيفقط مالحظه بفرما

  ! از ھمه رقم"  نويسئیکمونيست ھای کيلو

را محکوم   آنامريکا است؟ و چه کسانی در خود زده . ای. آی.ی شکنجه گری ھای سی"افشا"ولی، چه کسی دست به 

  کرده اند؟ 

 ئیجانی ھا! ھا زده بودنداحمدی نژادی ھا دست به افشای ميرحسينی! خاطر داريم هدر ايران را که ب" انتخابات"جريان 

و از ھمه مضحک تر اين بود که  !  شان آغشته استۀ شصت تا شانۀکه ھر دو دستشان به خون زندانيان سياسی دھ

 امام نه يک ئیجمھوری اسالمی دوران طال: " شصت می گفتۀ يکی از جالدان زندانيان سياسی دھميرحسين موسوی

 ھم عين امريکاگری سنای ءاما جريان افشا! يعنی توھين به شعور مردم از اين بيشتر محال است"! کلمه کمتر و بيشتر

  ! است" غرب"ھای جناح ھای جانی رژيم جنايت زای اسالمی وابسته به " گریءافشا"حکايت ھمان 

زنامه نگار انگليسی شروع شد، در مقاله ای که ايشان  رورابرت فيسکحاال چرا سطر اول اين نوشته با نقل قولی از 

 در تعليم دادن . ای. آی. سیۀکه رذالت بی حد و انداز  داشته است برای اين. ای. آی.در برخورد به شکنجه ھای سی

 رابرت فيسکاين دو، !  روزنامه نگار مصری نقل قول آورده استحسنين ھيکلشکنجه گران را به نمايش بگذارد از 

 در اين راه حسابی سفيد کرده اند، ھر دو آنقدر که در جنگ ھا بوده ئی روزنامه نگار ھستند، ھر دو موسنين ھيکلحو 

 انگليسی در مورد جنايات اسرائيل جانی زاده در  بيش از ھر روزنامه نگاررابرت فيسکنبوده اند، " ضيافت ھا"اند در 

اصطالح ه از روزنامه نگاران بيک ه و می نويسد، اما شما کدام حق فلسطينان، در رابطه با عراق و افغانستان نوشت

 يا احيانأ محکوم ء و موساد را افشا.ای.  آی.ايران را ديده ايد که اين جنايات، شکنجه گری ھای مخوف سی" معروف"

ران نيستند؟ به اي" دشمن مردم "کند يا قلمشان را بچرخانند و در اينباره بنويسد؟ آيا اين دسته از روزنامه نگاران 

  عبارتی واضح تر دشمن کارگران و زحمتکشان و محرومان ايران نبوده و نيستند؟ 

در ايران در حال حاضر دو نسل با مستندات خود از شکنجه ھای مخوف ساواک شاه جالد و واوامای خمينی جالد 

شود؟ آنھم شکنجه گران   گر ھم پيدا میکنم آيا رذل تر از شکنجه گر و توابين ھمکار شکنجه نوشته اند، با خود فکر می

چرخد؟  ، ارباب شان می. ای. ای.که شکنجه ھايشان دست به دست برای تعليم ساير شکنجه گران توسط سی" ايرانی"

 نوشته ھای يک تواب ھمکار شکنجه گر را ،کمونيست ناميدهرا گفتم ھمکار شکنجه گر، يادم آمد که برخی از آن خود 

تھوع آوری وکيل " شھامت" و يکی از آنھا ھم که خود زندانی بوده با  کنند ل نقل و نبات منتشر میدر سايت ھايشان مث

  . موافع اين گونه افراد شد

اما با مجازات ! کنم با ھر نوع اعمال شکنجه چه روحی چه جسمی مخالف است کيد میأاين قلم با ھر نوع شکنجه، ت

شکنجه و خاطر عقايدشان ه به امپرياليسم که بھترين فرزندان ايران را مرگ برای سردمداران رژيم اسالمی وابسته ب

  !  دار بلکه با گيوتينۀاعدام کردند موافق است ، منتھی نه با چوب

  

  ! کس نبايد به خاطر عقايدش شکنجه و کشته شود ھيچ

د ديدگاه ھای ئيأمعنی ت را در لينک زير بخوانيد استفاده از نوشته و نقل او به رابرت فيسک ۀاگر فرصت شد نوشت

اغلب ) ھمان وجدان( وليت ھای انسانی اشؤسياسی اين روزنامه نگار نيست اگر چه نسبت به ساير روزنامه نگاران مس

  .کند وليت حرفه اش غلبه میؤبر مس
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http://www.independent.co.uk/voices/comment/robert-fisk-on-the-cia-torture-report-once-

again-language-is-distorted-in-order-to-hide-us-state-wrongdoing-9924501.html 

   ١٠:٢١ در mahisiah kochooloo ل شده توسطارسا

 .ش.  ھ١٣٩٣ دی ١دوشنبه 

  


