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 Political  سياسی

  
رين يبر حسب روش واصول دموکرات" نستانافغاآزاد  –افغانستان آزاد " پورتال :يادداشت دون کمت ک به نشر اين مقاله ب

ردازد ی پ صرفی م ا  .ت ه م م ک ار می داري ه صراحت اظھ ی عب ل ل ا تحلي ه ب سنده در رابط د نوي ا طرز دي ق ب م تواف رغ
  .نويسنده می باشدمتوجه مقاله ی امحتو، مسؤوليت اوبامايک ھفتۀ عملکرد از

 AA-AA پورال                                                                                      
  سعيد صالحی نيا: از
  ٢٠٠٩ ژانويه ٢۴
  

 !دروغھای شروع کاراوباما و وظايف کمونيستھای کارگری
دستور اوباما برای بستن زندان گوانتانامو و محکوم کردن "در حاشيه 

  "!شکنجه
  :مقدمه

درت است ه . سياست در سنت حاکمان اين دنيای وارونه معنيش کاربرد دروغ برای حفظ ق د روزی است ک ا"چن  "اوبام
  !را به شکل مضحکی در می آورد" دستور صادر کردن برای تغيير" در کاخ سفيد نشسته و دارد ادای ًرسما

ردهشک" دستور بستن" ژانويه خبر دادند که اوباما ٢٣ديروز، پنجشنبه  اده . نجه گاه گوانتانامو را صادر ک يک دوجين س
اپتی م ای پ ا رھبرھ ه ت شری گرفت وق ب ازمانھای حق وح از س ل ل اب ک"ث وز ھ"یرزجن م ن ا" قل ه "اوبام شده ب  خشک ن

  .اين يکی ديگر بيشتر مضحک و تاسف بار است! اين دستور رفتند" استقبال"
ه از اين دروغھای شاخدار و سر خرمن حتی قبل از روی کار آمدنش بس"اوباما" ين دروغگوئی . يار گفت رای ھم ا ب حتم

  "!مردم انتخابش کنند"ماھرانه از سوی حاکميت آمريکا به جلوی صحنه پرتاب شده تا 
اب من  ترو"خالف جن دل کاس ستم "في د ني ه  معتق ا"ک ردم .  آدم صادقی است"اوبام ه م ه معيارھای صداقتی ک ل ب د اق ح

  .تعريف می کنند
  !طراز نوين و غير قابل درمان دچار استفکر می کنم به  يک نوع شارالتانيزم آن عکس 

يش از "اوباما"اين  ا "، بيش از يکسال پ وری سربازھای آمريک ه . از عراق حرف می زد"خروج ف يش ک اه پ د م ا چن ت
  !آنھم به شرط و شروط شد"  ماه١۶"ھوادار خروج ھمين جانيان طی 

اه  وری شکنجه گ امو"قبل از به قدرت رسيدنش از بستن ف ا "گوانتان ر داد ام ات حکومت آمريکاست، خب ه سمبل جناي  ک
  !حاال ببينيم در عمل چه کرد؟

  
  جناب اوباما چه بود و او چه گفت؟" دستور"

  !خاليق !  موش بزايديکسال آيندهفيل قرار است طی ! اوباما ديروز دستور داد
شينند و ھی( دستورش اين بود که طی يکسال"اوباما"جناب  ردم عقب نن ر م اال اگ شونداحتم ا ب ان آمريک زاحم حاکم  ) م

  !بعدش چه شود؟. شکنجه گاه گوانتانامو بسته شود
  !ھنوز بين حاکمان آمريکا بحث است که بعدش چه شود

ه  ا ک درال آمريک دانھای ف يم در زن دانيان را پخش کن ن زن ونابرخی می گويند اي يش از کن ر را در خود ٢۵٠ ب  ھزار نف
  .می ترسانند" تروريستھا"ين آنھای ديگر جامعه آمريکا را از ا. دارند

ه سالھسکوي  سانفرانسجيزندان آلکاتراس درخل برخی پيشنھاد دارند که اين تروريستھا را بفرستند به سته شده و ا ک ست ب
  ! کنندی را ببندند تا آلکاتراس را باز گشائ"گوانتانامو" خواھند یبله م! ستھاستيمحل گردش تور
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ران پ يش از رھب ه ب د ک ی فرماين اگون م ددن ۶٠نت ته مج الھای گذش اه طی س کنجه گ ن ش دگان اي ر از آزاد ش ه کمپ ًاف  ب
  !تروريستھای القاعده و طالبان پيوسته اند

  !اوباما که وعده پای خرمنی بيش نيست" نهامضای ملوکا"خالصه خرتوخری است پشت صحنه 
  : می گويدو  ھنگام امضای ملوکانه اش مرتکب می شود"اوباما"اما دروغ بزرگتری را ھم ھمين 

  
  "من می توانم بگويم که بدون استثناء ، ايالت متحده مرتکب شکنجه نخواھد شد" 
  

د ی فرمائي ه م ا"! مالحظ ومت"اوبام ه حک د ک ی گوي ا م ردم دني ه م ا دارد ب ذاردًش اساس ار بگ کنجه را کن رار است ش .  ق
ا شکنجه ! منظورش ھمه دنياست ه در سراسر دني د ک ا دستور دھ ه عوامل حکومتش در سراسر دني شان ب قرار است اي
  ! گاھھايش را تعطيل بکند

ين  امو"اين دروغگوی عجيب الخلقه توان بستن فوری ھم ر از "گوانتان ا کمت دارد، دار٢٠٠ ب وک را ن دانی مفل د الف  زن
  !از تعطيل شکنجھگاھھای آمريکا  در دنيا می زند

ا؟  د اينھ رده ان اه مخفی درست ک ا شکنجه گ د کشور دني ا دارد؟ در چن راستی اين حکومت خونين چند شکنجه گاه در دني
  شکنجه گاھھای چند حکومت جانی را ساخته اند؟

   را؟"اوباما"لوحی است که بپذيرد اين دروغھای شاخدار ده کدام سا
رود؟ نمی شودتاامپر ا ب ام ھ ل ع شتن و قت ع ضدين . وری رو به زوال امپرياليزم آمريکا بماند و شکنجه و کودتا و ک جم
  !است

  
  سرنوشت اسيران جنگ ارتجاعيون اسالمی و حکومت آمريکا

ه در روز در خب ده ک ا آم ا ٢٣رھ ه اوبام ه، روزی ک ی" ژانوي تور تعطيل رد، " دس ادر ک امو را ص دانی ۴۵گوانتان  زن
د يعنی نزديک به يک چھارم زندانيان اين زندان در اعتصاب"گوانتانامو" ذا بودن ه نداشتن حد.  غ راض ب وق اعت اقل حق

  . در بند استیانسانی که شايسته ھر زندان
  . از ھزاران و ھزاران شکنجه گاھی که نظام سرمايه در دنيا دارد  فقط يک سمبل است"گوانتانامو"
ان . دن به شکنجه و اعمال ضد انسانی نيستگوانتانامو ، پايان دا" بستن" شار جھاني ه ف اتی ک عملی است سمبليک و تبليغ

  .را کم کند
  .ھيچکس نبايد شکنجه شود.  عوامل طالبان و القاعده و تعداد بسياری آدم بيگناه شکنجه شدند"گوانتانامو"در 

در خفا انجام می و  پشت پرده  کاری که بيش از صد سال استه ب.ی کردنطور شرم آوری قانوه رژيم بوش شکنجه را ب
  .ی دادنشود چھره قانو

  . اين عمل را دوباره برگرداند به پشت پرده و ماسک حقوق بشری به حکومت ننگين خود بزند"اوباما"حاال قرار است 
  .اراذل القاعده و طالبان از تدام اين صحنه ھا برای خود مشروعيت خريدند و مظلوم نمائی کردند

  .ان سالھا سر بريدند و جنايات آفريدند، خود را مظلوم حکومت آمريکا نشان دادندھمانھا که در افغانست
ه ب ا تکي ه ب ا ک ستان برھمانھ ا در افغان شاران آمريک ده ه  مست دند نماين يدند، ش درت رس ستان و " مقاومت"ق ردم افغان م

  !پاکستان
  . که تاوانش را مليونھا انسان می پردازنداسالم سياسی و امپرياليزم در چند دھه اخير تانگوی بينظيری را رقصيده اند

  
  راه حل ما کمونيستھای کارگری چيست؟

دن . ما مدعی ھستيم که راه حل اين وارونگی ضد انسانی ھستيم ار، بازگردان دن اختي بش بازگردان ارگری، جن ونيزم ک کم
  .استجنبش سازماندھی جامعه مدرن جھانی . انسانيت و عروج آزاديخواھی و برابری طلبی است

ذھبی و  دويت م ورژوازی و شارالتانيزمش و ب سيختگی ب ام گ ن لج ه اي ی و  حزبش ب پاسخ طبقه کارگر و انسانيت مترق
  .قومی است

  .ما می گوئيم که جانيان چه نوع آمريکائيش و چه نوع اسالميش بايد به دادگاه بين المللی کشيده شوند
  .اسدبايد بشريت مترقی ارتباط اين باندھای سياه را بشن

  .بايد به مجازات اعدام و شکنجه و زندان سياسی  در ھمه جای دنيا خاتمه داد
ما می گوئيم، عروج و پيروزی انقالب سوسياليستی در ايران، اين توان را خواھد داشت که صحنه سياست و فرھنگ را 

  .نيادر سطح دنيا دگرگون کند و گفتمان کمونيزم کارگری را بگذارد روی ميز انتخاب برای ھمه د
ه  بش جبھ پاسخ ما به اين شارالتانيزم مردم فريب اوبامائی يا نوع اسالميش در ايران و افغانستان و عراق و پاکستان، جن

  .جبھه انسانيت بر عليه جنايات امپرياليستی و اسالميھا. سوم است
ا تحزب کم ه ج ارگری خودشان را پاسخ ما ، فراخوانمان به ھمه فعالين آزاديخواه و برابری طلبست که در ھم ست ک وني

  .سازمان دھند
  !رفقای افغانی ما، رفقای عراقی ما
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  ! بايد نقش مھمتری را به عھده بگيريدوشما در سالھای آينده می توانيد 
سازماندھی وسيع تر و اجتماعی تر کمونيزم کارگری در منطقه خاورميانه، شرط بيرون آوردن زندگی است از زير بار 

  .دردھا و رنج ھا
 .نده باد تحزب کمونيزم کارگری، آلترناتيو بربريت سرمايه و ارتجاع اسالم سياسیز


