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  صبا راھی 

 ٢٠١٣ دسمبر ٠٧
  

  من اين کشور را دوست دارم، شما ھم دوست داريد؟
  )دو مليتی ھای ترسان از دموکراسی(

  
  

البته من نه تنھا تعجب نکردم بلکه سند ديگری !  مليتی است در آمداز دھان يک وزير که دو" تفتيش عقايد " اين جمله

  ! شوند برايم شد تا ثابت کنم که چاپلوس ھا و بادنجان دور قاب چين ھا چه کاسه ھای داغ تر از آش می

زرای پارلمان انگليس ت متشکل از ويأتوسط يک ھ) راز بريج( گاردين ۀحکايت بدين قرار بود که سردبير روزنام

 مسخره ای که اين طوطی ھا از يک سردبير می کردند، اما يکی از یال ھاؤجدای س. قرار گرفت" یئبازجو"ورد م

  ! است" نوکر صفت"الی کرد که نشان داد که تا چه اندازه اين فرد ؤآنھا س

گرفت و  قرار میاخذه ؤی که سنودن شجاع در اختيار او قرار داده بود مورد مئدليل درج يکی از فايل ھاه راز بريج ب

  اما اين اسرار چيست؟ ! کردند می" افشای اسرار جاسوس خانه ھای انگليس"  او را متھم به ءبرخی از اين وزرا

گری انقالبی به دنيا و البته به آنھا که در خواب خرگوشی نيستند، با سند ثابت کرد که دستگاه ھای ء افشا سنودن در يک

چرا؟ ! دھد مريکا قرار میاروندان انگليس را در اختيار دستگاه ھای اطالعاتی اطالعاتی انگليس تمام اطالعات شھ

  !جلوگيری کنند" حمله ھای تروريستی"که از  برای اين

  اول که تروريست کيست؟ بعد ھم حمله ھای تروريستی چيستند؟

خوان المسلمين، ، حماس، ااگر امروز کسی نداند که گروه ھای تروريستی ھمچون، شارون صھيونيست، حزب هللا

ختن افکار مريکا ھستند که برای منحرف ساا خود انگليس و ۀساخت و پرداخت... القاعده، المجاھدين در افغانستان، و 

 می" حمله ھای تروريستی" زنان در کشورھای مختلف دست به ی،ئ کارگری، دانشجوۀخواھانعمومی از مبارزات ترقي

ر انگليس که درست ھمزمانی آن با نشست سران کشورھای دزد و غارتگر و زنند، مثل بمب گذاری ھای ھفتم جوالی د

  سرتا پا دورغ و فريب صورت گرفت و داشت میجلسۀجنايتکار در اسکاتلند و اعتراضات وسيع و راديکال به آن 

 ھا را ن اين دادگاهرفت که ثابت شود که کار خود دستگاه ھای اطالعاتی انگليس بوده؛ و مردم درخواست علنی شد

بسته گرديد و يک پلمب محکم ھم روی آن زده شد، آری اگر امروز " اسرار محرمانه"يل به دل" پرونده " داشتند که

 ناآگاه است و يا سرش در آخور اربابان تروريست ھا  تروريستی چيست، يا کامالً ۀکسی نداند که تروريست کيست و حمل

  !است

شيار باشيد تمام اطالعات وگويد ھ که سنودن به مردم دنيا می  برای ايناما از حکايت اصلی دور نشويم، راز بريج

 ھای اينترنتی ھستند که در اتاق ھای بسته نشسته و با يک دستگاه کوچک بدون اين" بپا"ل وخصوصی شما تحت کنتر
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کنند، اما اگر  ل میور شما را کنتۀکه حتی دسترسی به کامپيوتر يا آيفون شما داشته باشند، تمام ارتباطات رد و بدل شد

را " المھدی" را نابود کرد و گروه تروريستی  حمله کرد؟ عراقااز خودمان بپرسيم چه کسی به عراق و افغانستان و ليبي

  فرستد؟  نفر از مردم بی گناه را با بمب گذاری روی ھوا می۵٠در آنجا تعليم داد که ھر روز دست کم 

شد با طنزمی نوشتند، خب حاال ديگه سفارش پيتزا   گاردين درج میۀدر روزناماما برخی ھا ھم وقتی فايل ھای سنودن 

  !س خردل يادتون نرها پنير بيشتر و سگيرند، لطفاً  ھای اطالعاتی می" بپا"را 

  جلوگيری کرده؟" حمله ھای تروريستی"آيا از " ل و بپاوکنتر"ال ديگری که اينھمه ؤاما، س

 تحصيل، ۀل ارتباطات مردم عادی است که از گرانی ھزينوھای اينترنتی برای کنتر" يدنئپا"اساس اين ! که خير يا اين

 آتش ھستند که مثل سيل خروشان ۀمردمی که منتظر يک جرق! مسکن، خوراک، آب و برق و گاز، به تنگ آمده اند

  ! کنده و به مستراح تاريخ بريزند خيابانھا شوند و از اينھمه بيداد نابرابری پايه ھای ظلم و ستم طبقاتی را از جاۀروان

ی مثل ايران تحت ئسور شديدی که در کشورشان، کشورھادليل خفقان و سانه ب افرادی ھمچون آن وزير دو مليتی که 

خواھند به  رژيم ھای شاه و اسالمی دست نشانده ھای امپرياليستھا، به انگليس يا مھاجرت کرده و يا پناھنده شده اند، می

 سرمايه داری، توليد ۀبزنند تا بتوانند ھر چه بيشتر به بقای گنديد" افسار" ی ئود در کشورھای اروپادموکراسی موج

  !  فريب و دورغ، و جرم و جنايت و فقر و فحشاء خدمت کنندۀکنند

 زنند که اين دموکراسی را و برخی ھا ھم از سر گره خوردن منافع شان به سرمايه داری گنديده خود را چنين گول می

 ۀخواھانرا به روی مبارزات طبقاتی و ترقياينان دوست دارند که چشمشان ! فراھم آورده است " امپرياليسم انگليس"

رود که وقتی به جان لنون گفتند الويس پريسلی مرد، گفت او وقتی به ارتش  اينھا حتما يادشان می! مردم در اروپا ببندند

 کارگر مترقی و روشنفکر انگليس بود که انقالب صنعتی کرد و ۀن طبق تاريخی ندارند که ايۀاينھا حافظ! رفت مرد

ر کشورش دموکراسی د داد که به   روشنفکر ھرگز اجازه نمیۀامروز آسايش و راحتی ھمگان مديون آن است، آن طبق

د يا باور ی آش واقف باشناکه حتی به محتو کنند بی آن تر از آش می داغۀحاال يک عده خود را کاس! بزنند" افسار"

  !داشته باشند

ال اين وزير مشنگ نوشت پايان ؤ گاردين در رابطه با سۀشايد جوابی که يکی از اظھار نظرکنندگان جوان در روزنام

  . موافقمبخش اين نوشته باشد که من نيز با آن کامالً 

ر مرد، به ھمين دليل ھم ھست چرا که نه پي" "آيا تو اين کشور را دوست داری؟: "  گاردين نوشتهۀ روزنامۀاين خوانند

کنند حقوق حريم  ی که سعی میئ ھای مثل تو نجات دھم، ديوانه ھارا از دست ديوانه کنم که آن که من تالش می

  ."ی از ارتکاب به جرم و جنايت ندارنداخصوصی مردم عادی را از آنھا سلب کنند، مردمی که ھيچ پيشنه 

  ."غيره ھستند که از شفايت، دموکراسی در کشورھايشان تنفر دارند آ، و . اس. شش، ان. آی.، امءاين وزرا"

و روزی نامه نگاران، و مجريان نوکر صفتی ھمچون مجری برنامه به : کند و اين قلم به آن نظر درست اضافه می

  !  و ختم کالم آنان که دنبال نان و نامند عبارتی ديگر

  مبر دوھزار و سيزدهچھارم دس

  

  تی از پارلمان انگليسيأ گاردين توسط ھۀير روزنامی سردبئلينک بازجو

  

exchanges-key-nsa-affairs-home-rusbridger/03/dec/2013/world/com.theguardian.www://http  

  

  "تفتيش عقايد" ال آن وزير ماقبل تاريخ ورافتادن ؤ راز بريج به سلينک ويدئويی پاسخ
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http://www.theguardian.com/world/video/2013/dec/03/alan-rusbridger-nsa-guardian-

committee-video 

 

 .ش.  ھ١٣٩٢ ]قوس[ آذر١٣چھارشنبه 

 


