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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ جوالی ٣١
  

  مشروعيت بخشيدن به تفتيش عقايد
  "وزارت حقيقت" و متحدانش و گسترش امريکا توسط 

  
 شاغل بوده است، با فرار به ھنگ امريکا که در سازمانھای اطالعاتی »ادوارد سنودن«نام ه ئی بامريکايک جوان 

 مردم و دولتھا و مراکز ۀ به کليه اطالعات محرمانامريکاکنگ و سپس به روسيه فاش ساخته که دولت امپرياليستی 

حجم مقدار . ردطور غيرقانونی دست يافته و آنھا را سالھاست تحت نظر داه ب... توليدی، نظامی، امنيتی، پژوھشی و

 ميليارد ٧٠٠ از راھھای غير قانونی و ربودن اطالعات محرمانه از سايرين کسب کرده به حدود امريکااطالعاتی که 

 از اين طريق دوستان و دشمنان خويش را نشانه گذاری می امريکا.  زمينۀيعنی چند ده برابر تعداد ساکنان کر. می رسد

 -."ا. اس. ان" توسط سازمان امريکابر اساس اطالعات منتشر شده، دولت . دفعال می شو" دشمنانش" ضد هکند و ب

پستھای که يک سازمان نظامی جاسوسی است بر  National Security Agency“ (NSA)-آژانس امنيت ملی 

 اينترنت، ۀ، تويتر، پيامکھا، تلفنھا، دوربينھا، سکايپ، پالتاک، ويندوز، گوگول، فيس بوک، ياھو، اپل، شبکالکترونيک

 در تل  ظاھراً مرکز حراست از پستھای الکترونيک. نظارت کامل داشته و مردم دنيا را تحت نظر دارد... تارنماھا و

دولت .  قرار نگرفته باشدامريکا محرمانه ای وجود ندارد که مورد تعرض امپرياليست ۀلذا عرص. آويو قرار دارد

 احترام به قانون که وظيفه اش پاسداری از حقوق مردم در مقابل تعرض  با ادعای حمايت و حفظ وامريکاامپرياليستی 

 بوده و مانع شود که سوء استفاده ھای دولتی و غير دولتی امريکااست و بايد مبتنی بر قانون ناظر اجرای صحيح آن در 

 ۀارش نقاب از چھر با اين کامريکادولت . از آن صورت گيرد، خود به بزرگترين متخلف قانون اساسی بدل شده است

 آن ۀادعائی دموکراتيک خويش برداشته و نشان داده است که اين دولت ضد دموکراتيک، تروريست و ناقض ھم

پس ما می بينيم که به قول انگلس دولت محصول آشتی ناپذيری . مواردی است که مدعی پاسداری از آنھا بوده است

 را متحقق امريکاس اين دولت، منافع طبقات حاکم أای اوباما در رتضاد طبقاتی است و دارای ماھيت طبقاتی است و آق

ئی از حقوق بيان شده در قانون اساسی امريکااين ادعا که من فقط اتباع خارجی را تحت نظر داشتم و اتباع . می سازد

سور و استبداد، و وی که دستش رو شده است در توجيه اين سان. ند، عذر بدتر از گناه آقای اوباماستا برخوردارامريکا

نمی شود ھم صد در صد امنيت و ھم صد در صد حريم ": خودسری و بی قانونی بی نظير در تاريخ بشريت می گويد

 ارزشھائی ۀ ضد ھمهآقای اوباما يعنی کودتا ب" ناماليمات. ""خصوصی ھمراه با صفر در صد ناماليمات درخواست کرد

نظارت آقای اوباما بر . دست آورده استه  مردم تا به امروز بۀمبارزکه بشريت به عنوان دستآوردھای دموکراتيک 

آقای اوباما با ھدف مبارزه با . زندگی خصوصی مردم، ھمان روش کليسای قرون وسطا با ابزار مدرن و پيشرفته است

 انداخته و دوره را ب" ئیامريکاارزشھای "جرج واکر بوش به ميدان آمد، زيرا که معتقد بود جرج بوِش پسر، ھمه 
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حکومتی متکی برخودسری و نقض حقوق مردم و تعرض به قانون اساسی و حقوق بشر، حکومتی تاريک و فاقد 

ئی را دوباره امريکار داده و ارزشھای يينام اوباما می خواھد اين وضع را تغه قھرمانی ب. شفافيت مستقر کرده است

حال معلوم شده که اوباما راه جرج بوش را ادامه می . ر دھد قراامريکاسرجای خود نشانده و مشعل روشن راه سياست 

بی جھت نيست که برخی به استھزاء وی . بی جھت نيست که پاره ای مطبوعات وی را جرج واکر اوباما ناميده اند. دھد

س أدر رکه کدام حزب  اين نقش اوباما، گويای آن است که تفاوتی اساسی بر سر اين. می نامند" اوباما بن الدن"را 

فراکسيونی پيروز .  تنھا يک حزب با دو فراکسيون وجود داردامريکادر .  وجود ندارد، قرار داشته باشدامريکاحکومت 

نظام . در انتخابات است که مرجع تشخيص مصلحت نظام با کمکھای سرسام آور مالی و تبليغاتی وی را حمايت کند

 ۀی وی در گزينش مھندسی شدأته شده که ھر ساده انگاری می پندارد، رانتخاباتی امپرياليستی، چنان با عوامفريبی آغش

جمھوری اسالمی ھنوز خيلی کار دارد تا از مھارت و دورانديشی اين نظام .  نقش داشته استامريکارياست جمھوری 

  .امپرياليستی ياد بگيرد

ريم خصوصی کسی نمی شود تعرض کرد  دموکراسيھای بورژوائی امپرياليستی نوشته اند که به حۀدر قانون اساسی ھم

حمايت از حقوق . در اين قوانين اساسی از حق آزادی بيان و عقيده سخن می رود. و يا حيثيت انسانی خدشه بردار نيست

 انسانھا و ۀدر اين قوانين شکنج.  سياست خارجی و داخلی اعالم می شودۀن کنندييبشر به عنوان يکی از ارکان تع

در اين دموکراسيھای بورژوائی امپرياليستی، . نھا اقدامی ضد دموکراتيک و ممنوع اعالم شده است آۀاسارات خودسران

 جمھوری اسالمی که حق آزادی بيان را مشروط به دفاع از اسالم می کند و يا شکنجه را ممنوع ۀخالف استبداد وحشيان

آنھا به جای . رو نيستيده ن شرط و شروط روشن روباعالم کرده ولی می افزايد، مگر آنکه به نفع اسالم باشد، شما با اي

که عوام فريبانه تر است، سخن می رانند و با اين "  زندگی غربیۀشيو"، از "ارزشھای جوامع غربی" اسالم از ۀواژ

کاغِذ صبور ھمه .  ضد بشری متوسل شوندۀکرده تا به استناد آن، به توجيه استفاده از ھر وسيل" مقدس"سياست ھدف را 

  .ين توھين ھا و دروغھا را تحمل می کندا

، که گزارش جنگھای اسپانيا را در اختيار سازمان امنيت ١٩٨۴اگر در تخيالت ضد کمونيستی جرج اورول در رمان 

 افتتاح کرد و امريکاسخن می رفت، بايد ھم اکنون اين وزارت خانه را در " حقيقت"انگلستان قرار می داد، از وزارت 

  . صلح است را به رياست اين وزارتخانه مفتخر نمودۀ جايزۀآقای اوباما که برند

اوباما وقتی بر سرکار آمد مدعی شد که از حقوق مدنی انسانھا حمايت می کند، به وضعيت غير انسانی اسرای 

 را می امريکا مخفی سازمان جاسوسی گوانتانامو رسيدگی کرده بی گناھان را آزاد نموده و دِر اين زندانھای مخوف و

وی می خواست به سياست شنود و نظارت بر حريم خصوصی مردم که از زمان جرج بوش ابعاد شگفت انگيزی . بندد

رسميت ه وی می خواست از تجاوز به کشورھا خودداری کند و حقوق ملتھا را ب.  پايانی بگذاردۀبه خود گرفته بود، نقط

ارزشھای زندگی "دور افکند و عصری بيآورد که ه عصر جرج بوش را ب" رييتغ"ا شعار وی می خواست ب. بشناسد

و حال ھمه ناظر . وی با ادعاھای فراوان اخالقی، با دھان پر به ميدان آمد. مالک و مبنای داوری قرار گيرد" ئیامريکا

  .را وعده می داند  اخالقياتی ھستند که اوباما و اوباماھا آنۀويران

 می داند که  حقوق بوده و تخصصش در رشته حقوق مربوط به قانون اساسی است، مسلماً ۀ رشتۀصيل کردوی که تح

حيثيت "، "حقوق بشر"، "دموکراسی"، "آزادی" در مورد مفاھيم مفھومش چيست، وی حتماً " دموکراسی نھادينه"

دازه کافی خوانده است و می داند که يک در کتابھای درسی اش به ان... و" آزادی عقيده و بيان"، "حقوق ملل"، "انسانی

دموکرات واقعی که به مردم اعتقاد دارد و به حقوق آنھا احترام می گذارد، نمی تواند تنھا بعضی وقتھا و آنھم با مالک 

. را برای فريب مردم می زند" حرفھای مفت"وی در عمل اين . ما دموکرات موقت نداريم. جغرافيائی دموکرات باشد

شوی مغزی مشتی ساده لوح در جھان نياز دارد که به دنبالش بدوند و  و طقھای تدوين شده را برای شستوی اين ن
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 از اين تعداد کم نداريم ،که در خارجای در ميان ايرانی ھای خودفروخته ". اوباما، اوباما با اونائی يا با ما: "شعار دھند

 تجاوز ۀ خلقھای ايران، بلکه نتيجۀی ايران را نه محصول مبارز به ايران را  می کنند و آزادامريکاکه آرزوی تجاوز 

 امريکا مالی امپرياليست ۀاوباما در عمل به دنبال منافع راھبردی و دراز مدت سرماي. امپرياليستھا به ايران می خواھند

طور ه است بن می کند و ھر عملی در خدمت تحقق اين سييياين امر است که اساس سياست وی را تع. در جھان است

  .ئيد وی استأمحتوم مورد ت

مھوری بوش که پس از  رياست جۀ، از مقامات سابق کاخ سفيد که در دور"ويليام لئونارد"، "گاردين "ۀ روزنامۀبه نوشت

: گويد  صحيح نھادھای دولتی از اطالعات محرمانه را بر عھده داشته، میۀ نظارت بر استفادۀمبر، وظيف سپت١١واقعۀ 

اند، تا بدون نظارت کنگره   گذشته، ھم اوباما و ھم بوش از اختيار خود بر اطالعات محرمانه استفاده کردهۀدر يک دھ"

  ."  جديدی برای خود ايجاد کنندئیھای اجرا ، قدرتئیيا دستگاه قضا

دان را اند تا خشونت مطرح عليه شھرون ، تحت پوشش محرمانه بودن، تالش کردهامريکاھا در  دولت: "افزايد وی می

 ئیبازجو"شود؛ شکنجه نام  ياد می" تسليم"، به ئیھای صورت گرفته با حکم قضا ئیبه اين ترتيب، از آدم ربا. پنھان کنند

شوند و به  ھا را شايعه ناميد، بازداشت می توان آن  اطالعاتی که به جرأت میۀگيرد؛ افراد به واسط به خود می" پيشرفته

  . شود  داده می"قتل ھدفمند"کشی نيز نام  آدم

 تنھا يک سياست دارند که تناقضی در آن ديده نمی شود و از امريکا مالی در ۀاوباما و نمايندگان انحصارات و سرماي

. است" ھر قيمته ھمه چيز در خدمت حفظ قدرت سياسی ب "آنھم سياست. شفافيت برای ديدگان بينا برخوردار است

 از آن جھت نياز دارند تا قوانينی برای حفظ منافع آنھا به تصويب رساند که توسط  قضائيه و يا مقننه و مجريهۀآنھا به قو

ھر جا اين قوانين ناقض منافع آنھا باشد، قوانين را به زير پا می گذارند .  قضائيه به اجراء در آيدۀ قوۀقوه مجريه با اشار

  . منافع روز آنھا بخوردۀو قوار قضائيه تفسير می کنند تا به قد ۀرا خودسرانه طوری توسط قو و يا آن

امپرياليسم .  سرمايه داری نشان می دھد که امپرياليسم يعنی مظھر مجسم ارتجاع سياهۀ مرحلباالترينلنين در امپرياليسم 

  .فقط بر نعش امپرياليسم می شود دموکراسی را بنا نھاد. نمی تواند دموکرات باشد

  

  )توفان(،  ارگان مرکزی حزب کار ايران2013، اوت سال 1392رداد ماه م 161بر گرفته از توفان شماره  

  

 در شبکه جھانی اينترنت) توفان(صفحه حزب کار ايران 

org.toufan.www  

  

 )ايميل(نشانی پست الکترونيکی

org.toufan@toufan  

  ھاآدرس وبالگ

      com.blogspot.kargareagah.www://http  

       com.blogspot.kanonezi://http      

omc.blogspot.rahetoufan://http   

 سايت کتابخانه اينترنتی توفان

htm.ketabkane/org.toufan://http 

 سايت آرشيو نشريات توفان
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htm.hivearc%20tofan_nashrie/org.toufan://http 

 ترئيتوفان در تو

toufanhezbkar/com.twitter://https 

  توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

t=fref?toufan.pli/com.facebook.www://https  

  توفان در فيسبوک

hezbekar.toufan/com.facebook.www://https     

 


