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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اپريل ١۶

  در امريکا» مک کارتيسم«دوران سياه 

٢ 

  

  :به ادامۀ گذشته

. ھميلتون نويسنده کتابی در موضوع مک کارتی ابراز داشته که ھيچ وقت نتوانست آن خاطرات را به دست بياورد

ادعای . کنند، چيزی پيدا نشده بود برداری می جا ذخيره  از ھر نوع سندی در آنآرشيو اسناد ملی که معموالً حتی در 

ھای دقيق و   انسانکارمندان ثبت و نگھداری اسناد معموالً «: اين نويسنده در مورد اسناد پيدا نشده اين است که

ھا سپرده شده تا از آن نھايت مراقبت را به  سندی که به آنبينی ھستند، امکان ندارد که اين افراد در نگھداری  باريک

  .عمل آورند، کوتاھی کرده باشند

  » .ھا سپرده نشده بود، که بخواھند از آن مراقبت نمايند  اسنادی به آنلذا اصالً 

نيم قرن  فوق سری بوده که پس از گذشت حدود  امريکائیدھد که اين اسناد بسيار برای مقامات   نشان میمسألهاين 

شايد ھم سندی وجود ندارد و ھمه اين کارھا بر .  کنندئیاز آن دوران قصد ندارند اسناد مربوط به آن دوره را رونما

  . فکرانش بوده است و نه خاطرات دست نيافتنی ساموئل کالوز مبنای توھمات مک کارتی و ھم

کند، در   نفر را می٢٠۵ونيست بودن  ميالدی،ادعای کم١٩۵٠ بروریسند سخنرانی مشھور مک کارتی که در ف

   .ای پيدا نشد خانه ھيچ کتاب

ند يا اای از سخنرانی او داشته  ، بازتاب گسترده»نيويورک تايمز«ھای آن زمان مثل  اين در حالی است که روزنامه

دی يافت تمامی اسناد مربوط به قرن نوزدھم ميال) محل سخنرانی( در کتابخانه ايالت ويلينگ ويرجينيای غربی

.  نشد، انجام شده، پيداWheeling چنين سخنرانی توسط مک کارتی در شھر اما سندی که ادعا بکند ھم شد می

 ادامه پيدا ١٩٥٠ چ از ليست ناپديد شده بود و ليست از مار١٩٥٠ جنوری و فبروری ماه ٢لم مربوط به ميکروف
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رو  ای تکراری در قبال نبود اسناد اين دو ماه روبهھ ين کتابخانه مذکور ھم با توجيهمسؤولپرسش از . کرده بود

  .شده است

ته ير كميداد، به عنوان مد ری طبقاتی ادامه میيگ كردن كارمندان دولتی و موضع  مك كارتی، در حالی كه به متھم

ر ست به راه انداخت و نشان داد كه دي شكار كمونۀك معركيھای خود، ئی با بازجو١٩۵۵ تا ١٩۵٣فرعی سنا از 

 قدرت ۀكيون بود كه او را از اريزين تلويالبته ھم. ون، مھارت دارديزيق تلويژه از طرير افكار عمومی، به ويتسخ

 چدر مار »ادوارد مارو«  مجری مشھور آنۀليو به وس» تازه چه خبر؟ «ۀ برنامۀلين عمل به وسيا. دير كشيبه ز

 او، كذب گفتار و كردارش بر ئیھای بازجو پخش جلسه و می ھمان سال، با اپريلسرانجام، در .  انجام شد١٩۵۴

او سرانجام كار خود را كرد، . ت مطلق سناتورھا رد شديمردم آشكار شد و كارھای او به طور رسمی از سوی اكثر

جاد سوءظن و روش ي اۀويسم با شيدر ھر حال، مك كارت. ديان رسياسی او به پايخ به بعد، حضور سيولی از آن تار

  . كا حاكم كرديمرا ١٩۶٠ ۀاش رخوتی ماندگار را بر دھنهقلدرمآبا

ته، نام كسانی از ير فشار كمي احضار شد و زئیكايمراھای ضد  تيته فعالياز جمله كسانی بود كه به كم» اليا کازان«

 روی زان فشاريه بدنامی شد، ولی ميش ماين كار كازان، تا آخر عمر برايا. را به زبان آورد »لريآرتور م« جمله

  . اد بوده استيالعاده ز كازان و افراد مشابه فوق

  :ن موضوع گفته استي اۀخود كازان دربار

 ۀين كار مايگر، اي دئیاز سو. توانم در زندگی به آن افتخار كنم من دست به كار دردناك و دشواری زدم كه نمی«

تر اوقات، سكوت و باز ھم سكوت  شيب. دانم  میئیايھا را نوعی محاكمه ماف آن محاكمه. ستيشرمندگی من ھم ن

  ».تنھا واكنش متھمان بود

به صورت » دير و موفق باشيخ شب به«كاست كه در فلم يخی در مري تارۀزان فشار و خفقان در آن دوريان ميب

  .ش درآمده استيثری به نماؤم

ز ماجرای سياه مک ، روايت خود را اامريکائیبازيگر و کارگردان معروف » جورج کلونی«، ٢٠٠۵ز ئيدر پا

، »خير و موفق باشی شب به«لم جديدش به نامه وی اين کار را طی ف. ان کرده استکارتی و دوران ھولناک او، بي

  .نشان داده است

تر اين که جورج کلونی به شوخی، گفته است که جا دارد خود مک کارتی نيز برای اسکار نقش دوم مرد سال  جالب

ھای حقيقی و مستندی ھستند که از وی  فلمدھند،  لم نشان میئی که او را طی فھا نامزد شود، زيرا تمام صحنه

 و در حال ١٩۵٠ ۀ و طی دھامريکا ۀھا مک کارتی را در کنگر و ما طی آن. گرفته شده بود و موجود بوده است

نامد و   را خائن میکاامري ۀموجود در جامع  چپ ھا افراد  او در اين صحنه. بينيم ھا می نطق و تالش عليه کمونيست

  . اندازد دھد و يک جنگ سرد کالمی و عملی را به راه می ھا دشنام می به آن

ھای در حال فروپاشی و قرار گرفته زير فشارھای سياسی   کلونی، تصويری از دموکراسی مخدوش و حتی انسانفلم

حسين بازيگر اصلی خود ديويد و اجتماعی است و نوعی نوستالژی تلخ آن را در برگرفته و به خصوص باعث ت

کند،   بازی میفلماستراترن که نقش مرکزی و اصلی مارو را در . استراترن از سوی مجامع ھنری شده است

  .دھد ثر و قاطع از کارتی ارائه میؤتصويری شبح وار و در عين حال م

اش نشان   کارتی از قدرت سياسی مکۀی تالش مارو را در راه افشای سوءاستفادئ  دقيقه٩٠فلم سياه و سفيد و اين 

ماجرا به برنامه تلويزيونی سال .  روی داده استعکس دقيقاً ه نه اين که اين فقط يک تصور و خيال باشد و ب. دھد می

ھای افراطی وی، ثابت  او در آن برنامه با استفاده از کلمات خود مک کارتی و ترسيم راه. شود مربوط می١٩۵۴
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ماند و حذفش از صحنه،  تر کسی از او در امان و سالمتی می ک گاو وحشی است که کمکرد که آن سناتور مثل ي

ای کالسيک تبديل شده  گذرد، آن رويداد به واقعه ھا از پخش آن برنامه می امروز که سال. اجباری و ناگزير است

 او برای مردم عادی ھای ھا معتقدند نقطه شروع سقوط مک کارتی از برج عاج خيالی و رو شدن دست است و خيلی

 . بوده استامريکا

ھای دوران موسوم به مک  ھای عصر مک کارتی و فعاليت ھا و نطق گويد وقتی شروع به مطالعه خطابه کلونی می

 که جرج دبليو بوش به بھانه جنگ با تروريسم و با مھای کالن آن با دوران فعلی شد کارتيسم کردم متوجه شباھت

ھا ارجح   ملتۀاستوکند و حقوق دولت را برخ  میئیه جان اين و آن افتاده و به ھمه زورگوسازی دنيا ب ادعای ايمن

ديدم االن اين ايده بسيار مناسبت دارد و مطرح کردنش ضروری است، چون شرايط دو عصر به ھم  . دانسته است

 ۀشويد، ھميشه زمين چه در آن دوره و چه در عصر فعلی در جھان غرب به يک قدرت مطلقه بدل می. شبيه است

 ھر چيزی تبديل به يک وسيله ئیھا در چنين زمان. آيد تان به فساد و سوءاستفاده از قدرت ھم فراھم می گرايش

توان به  گردد که با آن می ای تبديل می شود و ايجاد دشمنی خيالی به وسيله محدودکننده و آزاررسانی به مردم بدل می

  .کند  میامريکااالن دولت بوش ھم ھمين کار را در . نشين کرد شيهھا را حا خواست خود رسيد و خيلی

ترين گزارشگران و مجريان تلويزيونی محسوب   رودرروی مک کارتی نشست، از قوی١٩۵۴مارو وقتی در سال 

ھای خوبی که از بريتانيا در زمان جنگ جھانی دوم فرستاده بود، مورد تحسين قرار  او به خاطر گزارش. شد می

 ولی حتی او نيز از سوی مک کارتی در مظان اتھام قرار گرفته بود و به ادعای اين سناتور تمايالت داشت

ھای سناتور  شد، اما وابسته  تلقی میئی پس از پخش برنامه ھم با اين که مارو برنده آن رويارو.کمونيستی داشت

تر از يک سال بعد، اين برنامه از جمع  کمای نقره داغش کردند، به طوری که  زمينه کار او را محدود و به گونه

و   مناسبتی ھای  ھای دايمی تلويزيون حذف شد و ديگر جايگاه ثابت ھفتگی نداشت و فقط به صورت برنامه برنامه

در عين حال کسی کاری به کار ديگر برنامه مارو که . شد گاه و فواصل زمانی زياد به روی آنتن فرستاده می به گاه

جا و در  شد، نداشت و او توانست در آن پخش می C.B.S در شبکه  رودررو راد معروف بود و با نام مصاحبه با اف

 ...گاه بر تن مخالفان وارد کند به ھای خود را گاه دل آن برنامه نيز نيش

ی نوآر که ھا فلمد و يخی مثل ال سيھای تار نامه فلمسنده ي و نوامريکائیکننده  هيس و تھينو نامه فلمرنارد گوردون 

ن يکی از پرکارترياو .  سالگی درگذشت٨٨م شھرت داشت، در سن ي مالئیھای جنا به عنوان استاد درام

ته سناتور مک کارتی فراخوانده شد و در ياش به کم ستیيوود بود که به خاطر اعتقادات کمونيسان ھالينو نامه فلم

  .د شديا تبعيبه اسپان وود قرار گرفت وياه ھاليست سيل

ا کازان به خاطر يبه ال ئینمايت سيک عمر فعاليزه اسکار ي، به اھدای جا١٩٩٩ردون کسی بود که در گو

 .شان اعتراض کرد  به خاطر اعتقاداتامريکائینماگران ياری از سيته مک کارتی و لو دادن بسياش با کم ھمکاری

سی در يات انگليدر رشته ادب. ا آمدي دنتن بهيو بريھودی از مھاجران روس در نيای  ، در خانواده١٩١٨ گوردون در

ن يش به نام جوليھا کی از ھم کالسیيبا ھمکاری . ده شدينما کشيلی زود به طرف سيتی کالج درس خواند اما خيس

پس از آن در کمپانی . اش بود لیيان دوره تحصيبخشی از پروژه پا وود ساخت که در واقعي کوتاھی در ھالفلممت يز

ھای کارگری  ت از جنبشي به حماامريکاھای رکود اقتصادی  در سال. نامه استخدام شد فلم مشاور پارامونت به عنوان

وود به دفاع از يسان ھالينو نامه فلمس انجمن صنفی يسأاش را پنھان نکرد و با ت انهيگرا ھرگز اعتقادات چپ. پرداخت

  .ھا برخاست حقوق آن
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 به ١٩۴٧اسی چپ ازدواج کرد و در يس و فعال سينو نامه فلم  Jean Lewin نين لوي، با ج١٩۴۶در 

وود منع شد اما به عنوان مشاور آزاد در يوھای ھالي از کار در استودامريکاست يت در حزب کمونيخاطرعضو

ته سناتور مک کارتی برای شھادت و اعتراف به ين که از سوی کمي به کار خود ادامه داد تا ائینمايھای س پروژه

گر ياه مک کارتی قرار گرفت و ديست سيپس از آن او در ل.  به دادگاه فراخوانده شديکائیامرھای ضد  تيفعال

 .Raymond T (ھای مستعار مثل ريموند تی مارکوس ت کند و با نامينما فعالينتوانست با نام خودش در س

Marcus ( کی در ياالھای پالستگری مثل فروش کياه دين حال که به کارھای سيدر ع. نامه ادامه داد فلمبه نوشتن

  .آنجلس پرداخت لوس

ا ياسکوت عنیياش  ئینمايست جدا شد و کمپانی کوچک سين از حزب کمونيستالدوران ھای  يتبعد از افشای جنا

  .ت اصلی آن بوديھای اسپاگتی وسترن فعال فلمد يس کرد که توليسأرا ت  Scotia International نترنشناليا

 بر اساس رمان مارگارت ات وود ١٩٨١را در ) Surfacing(نامه ظھور فلم امريکاگوردون پس از بازگشت به 

  . آن را ساختفلم )Claude Jutra( نوشت که کلود جوترائیسنده مشھور کاناداينو

 امريکاخ ياه و وحشتناک از تارين دوره سيسم درباره ايھای برنارد گوردون قربانی مک کارت ادداشتيخاطرات و 

اه را دوست داشته يست سياد گرفتم ليا چگونه يوود يد ھالي تبع-١: ر در قالب دو کتاب منتشر شديھای اخ در سال

 پرونده -٢.  منتشر شد١٩٩٩که در ) Hollywood Exile,or How I learned to Love the Blacklist. (باشم

  .آورد اد میيآی را به  بی  سال نظارت اف٢٠س ينو نامه فلمک ي: گوردون

تری ھم به اسناد  تر و مھم انتقاد کلی. ھا نفس راحتی کشيدند ، از اين دنيا رفت، خيلی١٩۵٧رتی در سال وقتی کا

 سال، به ۵٠تواند ادعا کند که آن اسناد را بعد از   نمیامريکاجامعه اطالعاتی  .مربوط به اين دوره وارد است

شان بعد  ی اياالت متحده که تاريخ وقوع حوادثخيلی از اسناد سر. خاطر رعايت مسائل حفاظتی انتشار نداده است

  .اند  مک کارتی است، منتشر شده است، در حالی که اين اسناد ھيچ وقت منشر نشدهمسألهاز 

ھای ضداطالعاتی تھيه شده بود که به  آن اطالعاتی ھم که برای پاسخ به افکار عمومی داده شده، مبھم و توسط دايره

  .ل را قانع کنندھای مستق نوعی مردم و رسانه

به جمع «: التحصيلی کالج دارتموث با بغض گفته بود در مراسم فارغ» آيزنھاور «امريکاس جمھور وقت ئير

خواھيد بخوانيد به شرطی که به عقايد  ھا نترسيد و ھر کتابی را که می از رفتن به کتابخانه... سوزان نپيونديد کتاب

  »... بايد سانسور شوندئیھا بشما توھين نکند که در اين صورت چنين کتا

 سؤال، در پاسخ به امريکائیمدار و سناتور   سياست سوزان چه کسانی بودند؟ سناتور مک کارتی اما کتاب

ای رسمی توسط  اما واقعيت اين بود که طی بخشنامه» ام من نبودم و ھيچ کتابی را نسوزانده«: خبرنگاران گفت

ھای سراسر  است از کتابخانه»  کمونيست يا طرفداران کمونيست و غيرهدرباره« که ئیھا دولت، بايد ھمه کتاب

 .آوری شود  جمعامريکا

ل ھمت يسم، در چارچوب زندگی مشترک خودش و دشياز خفقان دوره مک کارت» اديزمانه ش«ن ھلمن در يليل

د، سرنوشت يآ یچه بر سرشان م زنند و آن سنده در آن دم میين دو نويباری که ا فضای دھشت. ديگو سخن می

، نه ١٩۵٢ن ھلمن را در يليل. وود استياندرکاران ھال گر از روشنفکران آن روزگار و دستياری ديمحتوم بس

ای که به گفته گری  تهيته جنگ سرد، احضار کرد؛ کميندگان، مشھور به کميای از مجلس نما تهيته سنا، که کميکم

 به گاه رسماً  چين ھلمن که ھيليل. سون از اعضای آن استکيچارد نيگردد و ر  بازمی١٩۴٧لز سابقه آن به يو

ته يت کمسؤاالته تنھا درباره خودش شھادت بدھد و يم گرفت در برابر کميامد، تصميست درنيت حزب کمونيعضو
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ندگان يته مجلس نمايس کمئيای خطاب به ر او در نامه. پاسخ بگذارد بی» بهيا غريدوست «گر، يرا درباره افراد د

شان، به  ناختمش ش میيھا پ گناھی که سال صدمه زدن به اشخاص بی ...«:  نوشتامريکائیريھای غ تير فعالدر امو

ست و يل ھمت ھم که عضو حزب کمونيدش» .ن استيآور و ننگ رانسای، شرميقصد نجات خودم، از نظرم کاری غ

ن يگر ايست ديار عضو کمون، از دادن اسامی چھ١٩۵١ورک بود، در يوي نیاز اعضای فعال کنگره حقوق مدن

 .ته اجتناب کرد و شش ماه در زندان به سر برديکم

 سال ١٠ او و ھمت، از ئین دارايشان، آخر القلم شدن، از فروش مزرعه اد از ممنوعين ھلمن، در زمانه شيليل

ر يگ شمت چيل موفقين روزگار سخت، به دليان ايک سال پس از پاين که يد و دردناک ايگو دستی سخن می تنگ

ن ھلمن يليل. رديی م، م١٩۶١ه، در يل ھمت، بر اثر سرطان ريھای صندوق خانه، دش شنامه اسباب بازیينما

د و فقط پول يخر زی برای خودش نمیيکرد و ھرگز چ ن مقدار پول زندگی میيتر با کم«ھمت : سدينو می

سد؛ ينو ک ملت میيحافظگی  ھلمن از بین يليل» .کرد ن میيھا مرا غمگ نيا. داد اش را می خوردوخوراک و اجاره

م يما مردمی ھست«. دنديس جمھوری برگزئيک مک کارتی را به ريکسون، متحد نزديچارد نيھا بعد ر ملتی که سال

  ».ميمان نگه دار ادی در حافظهيز زيم از گذشته چيخواھ که نمی

 قرار گرفت و امريکائیھای ضد عاليت ديگری بود که در ليست سياه کميته مبارزه با ف دالتن ترومبو نويسنده

ترومبو به علت ھمکاری نکردن با آن کميته و ندادن اطالعات در مورد ساير نويسندگان مشکوک . القلم شد ممنوع

  . ماه را در زندان سپری کرد١١ھای چپ  به داشتن گرايش

ھای کمونيستی احضار کرد و  ت، چارلی چاپلين را برای شھادت عليه فعاليامريکائیدضھای  کميته بررسی فعاليت

 فلم، ھنگامی که به اتفاق ھمسرش برای افتتاح ١٩۵٢در سال . گاه کمونيست نبوده است او اظھار نمود که ھيچ

 را خواھد داشت که به انجام امريکااليم اليت در راه سفر به لندن بود مطلع شد که در صورتی اجازه بازگشت به 

  . بازنگشت، در سوئيس اقامت کردامريکاگاه به  چاپلين ھيچ. ش گردن نھد ادی در باب مبانی اعتقائیيک بازجو

تواند به  ھيچ کمونيستی نمی«: به روايت آربالستر طی سخنرانی رسمی گفت) کونانت( س دانشگاه ھارواردئير

ان ھمه معلم. ھا نيست جا جامعه باز دمکراتيک است و جای کمونيست اين. عضويت جامعه آموزگاران درآيد

شود که  شدند و ھر کسی در حين بازرسی با استناد به قانون از پاسخ دادن امتناع کند معلوم می  میئیمشکوک بازجو

ھا  کرد محکوم به حکم کمونيست ھا دفاع می  حتی ھرکسی از حقوق کمونيستامريکادر » !!حتما کمونيست است

  . شد می

  .ھا شدند ار کامل تفتيش عقايد و محدود کردن آزادیھا و روشنفکران ليبرال، طرفد ترين تئوريسين بزرگ

 سال ٩دھد که فقط طی  به استناد گزارشات رسمی، آمار می» در ظھور و سقوط ليبراليزم«آربالستر در کتاب 

بيش . ، پانزده ھزار تن به جرم گرايشات چپ عزل شدندامريکاھا و مقامات کشور  ، ميان مديريت)١٩۴٧- ١٩۵۶(

 کارگردان و ٢۵٠ھای دولتی و حتی خصوصی حذف شده و  ھا و کالج نشگاه و معلم آکادمی استاد دا١١٠از 

  .سازی منع شدند فلمھنرپيشه ھاليوود در ليست سياه  قرار گرفته و از 

تراشی و تعريف دشمن مواجه   با بحران ھويت در دشمنامريکا ميالدی، ١٩٩٠پس از فروپاشی شوروی در سال 

 و »نظم نوين جھانی«، با پيش کشيدن دکترين امريکاس جمھوری وقت ئيپدر ر» جرج بوش«شدتا اين که سرانجام 

ھا و  ھمه کاستی«  مربوط به فقدان دشمنی که بتوانء اقتصادی خويش تالش کردند خالۀھای توسع ن با طرحبيل کلينت

 به فکر امريکائیناسان مداران و کارش ھا و سياست تئوريسن.  احساس شدکامالً  ،»ھا را به او نسبت داد ضعف

روی کار آمدن . ھای خود بتوانند تسلط خود را بر جھان تثبيت نمايند طراحی دشمنی جديد افتادند که با اين طرح
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 به قدرت رساند که دوباره بتوانند راه و روش مک امريکامدارانی را در  پسر، آن بخش از سياست» جرج بوش«

  .زنده کنندبار در مقابله با دشمن  کارتی را اين

ھا عنوان کرد و فوکوياما از   را مدينه فاضله ليبرالامريکاکارل پوپر، نويسنده کتاب جامعه باز و دشمنان آن، 

  . پايان تاريخ سخن گفت و آخرين ايستگاه زندگی بشری را ليبرال دموکراسی غرب دانست

ھا  کمونيست. وسط ادوارد شيلز به کار رفتت» پايان ايدئولوژی«، تعبير امريکا ١٩۵۵بار شايد در کنفرانس  اولين

. ، از امواج انتقادی کمونيستی، کمی خالص شده بودامريکاداری   سرکوب شده بودند و حاکميت سرمايهامريکادر 

کنند که با يک دولت رفاه، اقتصاد باز  ايم و روشنفکران توافق می اينک به پايان شوق ايدئولوژيک رسيده«: گفتند

  ».ھای سياسی اجتماعی انقالب صنعتی را حل کرد توان بغرنج میو تکثر سياسی 

 کالن اعتقاد   سياست خارجی در عرصه در تيم سياست خارجی بوش پسر، برای اداره) کاران نئومحافظه( ھا نئوکان

 در کل جھان داشتند تا از اين طريق امريکائیھای  و نھادينه کردن اھداف و ارزش» امريکاھژمونی «راسخ به 

  .سياست داخلی خود را نيز محک بزنند

اند که  ھا بر اين عقيده آن. المللی است  بين ھا در سياست خارجی، مبتنی بر کاربرد زور در عرصه مشی کلی آن خط

ھای تروريستی کوچک مورد ترديد واقع شده است و  و سازمان» ھای شر دولت« در جھان توسط امريکاحاکميت 

 را امريکانظر  ھای ھم ھا و به وجود آوردن سازمان زيکی اين سازمانگری و نابودی ف ابله با آن نظامیبرای مق

  .دانند  میامريکا) ابر قدرت( ضامن بقای ھژمونی

ھا از  امريکائیاھداف . است» خاورميانه بزرگ«، طرح امريکاھای کنونی سياست خارجی  لفهؤترين م يکی از مھم

داری خود و   منافع سرمايهتأمين در اين منطقه، امريکاتوجيه حضور  خاورميانه بزرگ، چيزی جز  مسألهطرح 

 تأمينھای کارگری کمونيستی، تقويت گرايشات ناسيوناليستی، فاشيستی و مذھبی،  متحدانش، جلوگيری از انقالب

 حاصل .ستنين و مواد خام و نفت و گازو غيره امنيت حکومت اسرائيل و تسلط بر بازار عظيم منطقه به ويژه معاد

 و راه انداختن جنگ داخلی خونين در اکم در بيست سال گذشته اشغال افغانستان، عراق، ليبي ھا دست اين نوع تالش

ھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و انسانی اين کشورھا و به طور ناامن کردن منطقه  سوريه و نابودی زيرساخت

دفاع اين  گناه و بی ھا ھزار نفر از مردم بی ن خون دهشد ھا و سناريوھای سياه، باعث ريخته است که اين طرح

  .ھا انسان در داخل کشورھايشان و کشورھای منطقه و جھان شده است کشورھا و آوارگی و بدبختی ميليون

جنگ با «ای به دست پسر بوش داد تا اين تجاوزات خود را به بھانه  ، بھانه٢٠٠٠مبر  سپت١١ تروريستی ۀواقع

 حاضرند به ھر امريکائیاين واقعه نشان داد که حاکمان . سرآغازی که ھنوز ھم ادامه دارد. ندآغاز ک» تروريسم

ھا در تالشند که تمامی مردم دنيا را به روش  و  آن. ای متوسل شوند تا سلطه خود را بر جھان ادامه دھند وسيله

زاده جھان، به خصوص مردم آزاده اما مسلم است که در قرن بيست و يکم، مردم آ. ای خود اداره کنندھ سياست

تر و بدتر از دوران مک کارتيسم را از سر گذرانده،  ما که خفقان و سرکوب و ترورھای صدھا برابر سياه جامعه 

بنابراين در جھان امروز، .  به دست خويش رقم بزنندھمواره در تالش است سرنوشت خويش و جامعه را مستقيماً 

 ئیداری جھان، اميد بسته باشد نيرو ھای سرمايه  و کل حکومتامريکاھای   که به سياستئیھر فرد و نيرو

  .ارتجاعی و دشمن آزادی، برابری، عدالت و انسانيت است
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