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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  صبا راھی

  ٢٠١١ می ٠٧

  

  ...! يک قتل و بقيه ماجرا،يک عروسی
  )در حاشيه روز جھانی کارگر(

نی توسط يک کمپ یکمپيوترش برنامه ھای ی منتشر نمود مبنی بر پيشنھاد فرواگاردين انگليس مقاله ۀ  روزناماً اخير

کنترل در آوردن تمام ارتباطات ن دولت و به ابه رژيم مصر جھت وارد شدن به کمپيوترھای مخالف انگليسی

مپيوتری آنان، سانسور کردن وب سايت شان از طريق ايميل آدرس آنھا، به کنترل در آوردن ايميل ھای ياھو، ک

 ...ھات ميل و جی ميل و 

  و شرکايش در حالامريکامجوز کسب دارد، تا در حاليکه امپرياليست قلدر " ی بين المللیگاما" انگليسی کمپنی

و کنترل  به دولتھا وسايل سرکوب المان و امثال آن مثل زيمنس کمپنیھستند، اين " مستقر کردن حقوق بشر جھانی"

 برای اين شرکت صادر شده ؟، تا برنامه مجوز کسب" بشری"ن سرمايه داری بفروشند،  از چه سازمانی امخالف

'fin spy  سرويس انگليس ترا کسی به جز دستگاه ايتنلجن" مجوز" آيا اين . دولتھابه فروش رساند آنھم تنھا به  را 

 مشغول به رد و بدل کردن امريکا که تنگاتنگ با سازمان سی آی ای یتوانند صادر کنند؟ سرويس اطالعاتي می

  .اطالعات ھستند

کند، در حال حاضر شاھديم که با قرار  سفانه خالف تصور که پيشرفت تکنولوژی به برخی جنبه ھا کمک میأتم

 ظالم و ستمگر و غارتگر مخرب و ضد آزادی ھای بشری ھم از کار در ۀگرفتن تکنولوژی پيشرفته در دست طبق

 غارتگر ۀ که منافع طبقامريکائیر نظامی  ھای جنايتکاکمپنیاستفاده از کشف انيشتن توسط با يد، ھمانطور که  آمی

 شھروند غيرنظامی ميليونھا شان ۀالمانبرند ساختن بمب اتم ساختند و با استفاده از آن در جنگھای ظ را به پيش می

  . کارگر و زحمتکش را قتل عام کردندۀاز طبق

  

  عروسی 

اشتند و يا حتی بر حسب رسم ارتجاعی به ھم عالقه ده در يک خانواده زحمتکش و يا فقير و محروم اگر دو جوان ب

آقا داماد چکاره ست؟ و اگر بيچاره بينوا ھم که مثل خيل : ال در ذھن ھمه اين استؤخواستگاری رفتند اولين س

 ھم سر یشود و عروسي بيکاران کاری ھم نداشته باشد که ديگر نگو و نپرس که چه تحقيرھا و توھين ھا که نمی
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اما در خانواده غارتگران دنيا اين خبرھا . شود يه و زمين و آسمان به او ايراد گرفته میاز در و ھمسا! نميگيرد

  !نيست

کردن افکار عمومی، و به ويژه افراد نادانی " سرگرم"گليسی و ساير کشورھا برای از ماه ھا قبل اکثر رسانه ھای ان

" ُمد روز"ی و شکل و شمايل خود را مطابق ريزند تا زندگ ورند به جيب استثمارکنندگانشان می آکه ھر چه در می

" انگل سلطنتی" شوند، خبر از عروسی  سازند و آخرش ھم با کلی قرض و ساير ناھنجاری ھای زندگی روبرو می

  ! دادند

 ۀھم! ال نمی کند خب، آقای داماد چکاره اند؟ يا خانم عروس ھمينطورؤاين انگلھا س" طرفداران نادان"ھيچ کدام از 

 از ھمان زمانی شروع می" شاھان"البته ظھور و تاريخ . گذارند بودن را البد به حساب شغل می" اھزادهش"اينھا 

وجود آوردند و ابزار و انبارھای ذخيره توليدات را در دست ه شود که مراحل تاريخی معين تکامل توليد طبقات را ب

 زحمتکش ۀخاير آذوقه از دستبرد طبقذارھای ارتگر برای مصون ماندن انب غۀ غارتگر قرار داد که اين طبقۀطبق

 به اين قلدران باج و ءپاسداری کند، در ابتدا)  مرفهۀسود انباشته شده طبق(نياز به قلدرانی داشت که از انبار ذخاير

.. دادند"  و اشرافءنجبا"پيش رفت، اين ھا به خودشان لقب گفتند، رفته رفته که سير تکامل توليد  خراج بگيران می

کردند زندگی ھای مجلل لوکس برای خود فراھم آورده و ديگر لقب اشراف و  با باج ھای کالنی که دريافت میو 

کافی نبود، چون اينھا بودند و اشراف ھم برايشان ) که در اصل نانجيب ترين قشر با رباکاريھای اخالقی بودند(ءنجبا

 ھم برای خود قرار داده تا به اين وسيله یو تاج کردند پس تخت را تضمين و حفاظت می"  غارتگرۀسود طبق"که 

  !خود را با سرمايه داری برای ھميشه محکم کنند" بقای انگلی "بند ناف 

 شاھزادگانی که ھيچ سھمی در توليد ندارند، اما باج گرفتن از طريق ماليات پرداختی باعث گرديده که زمين و ھر 

 ھستند که تنھا مثل الشه ھای گوشت برای به ئیدگان فسيل مغزھاشاھزا! دندانبک خود يملآنچه در آن است را ما

را سرگرم کنند و ھم گيرند تا ھم نادان ھا  نمايش گذاشتن زندگی، و لباسھای مجلل شان جلوی دوربين ھای قرار می

ر چه در به الی چرخ دندانه ھای کار له و لورده تر کنند تا ھ ی يک زندگی مجلل و لوکس در ال"رويا"آنھا را در 

جای پی بردن به ه سفانه بأ که برخی ھا متئیياؤر!  ھای مد و وسايل لوکس  و مجلل بريزندکمپنیورند به جيب  آمی

کنند بلکه جسم خود را نيز با قرض و   اين اختالف طبقاتی نه تنھا زندگی و کانون خانواده خود را متالشی میۀريش

و بدين طريق خود را از بھره مند ... ای پيدا شود" شاھزاده" بلکه ورند تا آقوله مطابق آن الگوھای مدروز درمی

  ..سازند ديگر و صفا و صداقت محروم می يکه شدن از يک زندگی سالم و ساده اما مملو از عشق ب

از اصل قضيه دور نشويم که موضوع ازدواج اين دو شاھزاده بود که دولت انگليس موظف است زندگی آنھا و ساير 

. مين کندأ ت،باشد ج بگير سلطنتی را از يکی از راه ھا که آن پرداخت از ماليات زحمتکشان در انگليس میخاندان با

 ميليارد پوند انگليس ھزينه دربار سلطنتی را ٨اين ھزينه ھم رقم ناچيزی نيست، امسال دولت انگليس موظف بود 

  ! مين کندأت

ودر . دپردازن ھرگز ماليات خود را نمی... م اند اس، بوتس ھای با سودھای نجومی مثل تاپ من، ويرجين، اکمپنی

عنوان اعتراض به باال رفتن شھريه دانشگاه ه  ضدسرمايه داری باً ن معمولی و نه صرفاين مورد ماھھاست که فعاال

 ھا کمپنیخواھند که صاحبان اين  کنند و می روند در آنجا تحصن می ھا به فروشگاه ھای اين غارتگران دزد می

اما اگر يک زحمتکش ماليات شھرداری خانه حقيرش را پرداخت ! آيا چنين شد؟ خير! اليات شان را پرداخت کنندم

ل در جامعه سرمايه و اسم اين عم! مور دادگاه در تعقيب آن بيچاره ھستندأليس مونکند نامه نگاری ھا و دادگاه و پ

  ! ستا "قانون"شھروندان در برابر اجرای " ابریبر" داری برقراری
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 زندگی را بر کم درآمدھا و فقيران روز به ۀ که دولت حامی غارتگرانش عرصئیدر انگليس مثل ساير کشورھا

رياضت "ا ھزار معترض به برنامه تحميلی  ده ھ،شد که در روز جھانی کارگر کند پيشی بينی می روز تنگ تر می

  آيا چنين شد؟ ! سرازير شوندبه خيابانھا " اقتصادی دولت

 شرکت داشتند تعجب برانگيز بود که "یم" ھای روز اول ماه ئیقل برای آنھا که امسال در انگليس در راھپيماحدا

آن نيم ميليون شرکت کننده که از سراسر انگليس در اعتراضات ماه گذشته در لندن گرد آمده بودند امروز کجا 

حدود دو "ھانی کارگر در لندن در کنار آن  روز جئیبايست در راه پيما  ھزار نفر آن می٥٠ھستند؟ که حداقل 

 که يک گروه سوسيال آنارشيست ضمن بر شمردن نکات زيادی از مبارزات اخير، ئیدر راه پيما. نفر باشند" ھزار

از جمله تشويق به مبارزه قھرآميز و کارکردن در بين توده ھا برای شرکت ھر چه بيشتر در سازماندھی برای يک 

  !است را برشمرد" سالن ُمد" که ئی ھائیر راه پيماانقالب و نه شرکت د

 گذشته در يک ۀکرد اعالم کردند که در ھفت لشان میوليس ھار انگليس از زمين و آسمان کنترو آنھا در حالی که پ

 تن از نيروھای آنھا که در صف مقدم ١٥٠بيش از " ثروت غارتگران"ليس حامی و، پ ضربتی و وحشيانهعمليات

 که مراکز ئیانداختند، خيابانھا  پرتوان سود سرمايه را به خطر میئیشکافتند و با دستھا دشمن را میمبارزه سينه 

 کردند، و نھادھای سرمايه داری را در سر راه خود بی نصيب نمی در آنھا قرار دارد را مسدود می" سود دھی"

 زحمتکش و فقير توسط دزدان ۀش از اين طبقگذاشت دستگير کرد، آنھا اعالم داشتند که ديگر نبايد منتظر بود تا بي

دسترنجشان مورد تھاجم قرار بگيرند، و فرزندان آنھا فقير از خودشان آينده را پيش رو داشته باشند به ھمين دليل 

  .باشند آنھا در فکر سازماندی اساسی نيرو برای به زير کشيدن دولت انگليس می

 سالن ُمد نخواھد نبرد فرا می خواند که سرنگونی سيستم متعفن انگليس را به یئد داشتند خيابانھائيأتبا قوت تمام  آنھا 

آنھا به درستی به نقش پادوھای سرمايه . گردانند بود، ميدانھای نبردی خواھند بود که انقالب را به خانه باز می

ليس و با پ مختلفیداری، چه در اتحاديه ھای راست و چه احزاب دست راستی چپ نما که در تظاھرات ھا

کنند، در منفعل نمودن  طبقه کارگر انگليس نيز اشاره داشتند و آنھا را دليل کمی تعداد شرکت کننده  می" ھمکاری"

  . امروز روز جھانی کارگر در لندن دانستندئیدر راه پيما

ز جھانی حذف رو"يک ماه قبل ديويد کمرون نخست وزير دولت ائتالفی انگليس در يک خبر اعالم داشت که قصد 

اما آيا اين کوبيدن . چند اتحاديه ھم که بر روی کاغذ بر دھان نخست وزير کوبيدند! از تقويم انگليس را دارد" کارگر

کاغذی کافی بود؟ يا اينکه آنھا اھداف ديگری را در سر داشتند مانند به انحراف کشاندن تظاھرات نيم ميليونی از 

آن به دامن حزب متقلب و جنايتکاری که اسم کارگر بر خود گذاشته کرد و پرتاب  بايست طی می مسيری که می

  ! است

جای آن دو روز بعد آن تعطيل ه تعطيل نيست، و ب) روز جھانی کارگر(ی که روز اول ماه مئي در انگليس از آنجا

که دوشنبه آنرا به دو روز بعد در تقويم منتقل کردند " تعطيلی و استراحت"ست آنھم به دليل مزخرف که برای ا

و، امسال روز جھانی کارگر به يکشنبه افتاد، روزی که تعطيلی عموی ست، اما با برنامه ريزی رھره ب. باشد

 ئیکه اين تعطيلی سبب گرديد آنھا. تنطيم شد" مراسم جشن دو انگل" قبل از يکشنبه ۀروز جمع" مشاوران سلطنتی"

 اما ھمه که دست شان به دھانشان نمی. د و به مسافرت بروندباشن" تفريح"رسيد به فکر  که دستشان به دھانشان می

 ھا ئیدر راه پيما" نرفتن" که ھميشه بھانه ای برای ئی که در انگليس مانده بودند، به غير آنھائیرسد، برخی از آنھا

يا حتی شد،آ عروسی اين دو انگل میۀ ديگر که ماليات ھای پرداختی آنان نيز صرف ھزينۀيا اعتراضات دارند، عد

 ئیای به اين دو انگل سلطنتی بدھند؟ در راه پيما" ھديه"رسيد که در روز جھانی کارگر  دست شان به عقلشان نمی
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 امسال فقط چند ھزار نفر، ئیشرکت کنند و حداقل صفوف خود را به نمايش گذارند؟  اينھا کجا بودند؟ که در راه پيما

  ايه داری، شرکت داشت؟ ن ضدسرمھم بيشتر سازمانھا و احزاب وفعاالآن

  

  ...عروسی ادامه دار

يکشنبه است در راه برگشتن از ...ھای عروسی ھمچنان ادامه دارد" سرگرمی"جمع عروسی دو انگل بود اما 

حضور کارگران و زحمتکشان در راه و  عدم شرکت –له أ، در حاليکه تمام راه اين مس می روز اول ماهئیراھپيما

ليس ھا دو ديوار و به نزديک در ايستگاه مترو رسيدم که ديدم پ-ذھنم را مشغول کرده  ی روز اول ماه مئیپيما

برای . درست کرده اند به اندازه يک کيلومتر يک ديوار از گوشت خودشان و ديگری ديوار نرده ھای حفاظتی فلزی

و صف بيشماری در مسيری .  که ھميشه بودئی است ونه آن جای اول ماه مئیيک لحظه فکر کردم که اينجا راه پيما

ش متر بيشتر فاصله  و کسانی که با ايستگاه پنج شروان بود به طرف ايستگاه مترو ،وجود آورده بوده  بپوليسکه 

 ند تا به صف طويلی که در حال حرکت بود دموبايست که يک کيلومتر را می پي ليس میوپ" فرمان"نداشتند طبق 

سيدند، از جمعيت پرسيدم شما صف ر ی گشتند تا به در ايستگاه مترو میرسيدند و ھمان راه را دوباره برم می

آينده ای روشن "ن انداختند، گفتم نگران نباشيد ئيھستيد؟ برخی ھا سرخ شدند وسرشان را پا" روز جھانی کارگر"

.."!   دستکارگران ارزان مھاجر ھم دم..رسد و ساير مواد نيز از جاھای ديگر ، سوخت از ليبی میدر انتظار است

شدی گروه نوازنده بسيار جوان ھمراه با  وقتی که وارد ايستگاه می! سکوت قبرستان بود در بين اين صف طويل

ودند مشغول خالی کردن جيب ھمين در آورده ب" الھی"ھای بالدار " فرشته"شکل ه يک خواننده که  ھمگی خود را ب

  !کرد از طريق دولتش داشت خالی می"  دربار سلطنتی ھم جيبش را ھر روز" بود که  "یصف"

 که واقعاً  پول جمع شود،... کردند تا برای کودکان معلول و  مثل مگسھای سمج وز وز می" فرشتگان بالدار الھی "

 ی بزرگ را مدام جلوی چشم رھگذران تکان میلطزنی ُمسن ھم س"! ھميده ایف"بشردوستی و البته " بالداران" چه

 اون چھار ميليون  را در دست داشت گفتم،ئیجلو رفتم در گوش زن که سطل گدا.  شودداد تا در آن پول ريخته

رفت توی اين سطل که ھزينه کودکان معلول و درمان کم  شد بايد می" عروسی اون دو انگل"پوندی که خرج 

شی، درسته؟ با وقاحتی مين شود نه اينکه شما باز ھم بخواھی از جيب زحمتکشان پول بيرون بکأدرآمدھا و غير ت

درست ... بله بله بله: داد گفت ش را تکان میلطست در حاليکه س" فرھنگ  متعفن بورژازی انگليس"که مخصوص 

،  وبعد ھم در را بيرون بکشن دوتا پول آ قلوبرو از ح...  جمع کناگويم بساطت ر گفتم اگر درست می.. ئیگو می

  .جمعيت ُگم شدم

 ،نظمعکس ھميشه بسيار مھرفت؟ آن صف طويل و ب مد و به کجا می آود؟ از کجا میاما آن صف طويل صف چه ب

رفتند که در آبجو خوری ھا برنده شدن تيم فوتبال  گشتند و می صف زحمتکشانی بود که از مسابقه فوتبال بر می

" مطالبه "تکتی  عکس ھميشه  باز بود و کسهنيز بتکت ل وو باجه ھای کنتر...  شان را جشن بگيرندۀمورد عالق

در اتوبوس زنی که با ...  عکس بودهب قضيه در ايستگاه مترو... رفتم  میئیدر حاليکه وقتی به راه پيما... کرد نمی

کارت " ده پوند"گفت  زد، می کيسه ھای خريد از فروشگاه ھای لباس سوار شده بود چشمانش از شادی برق می

با "بايست خريد  گفتم مجانی به شما دادند؟ يا اينکه می! ت کردمدرياف" عروسی شاھزاده"خاطر ه مجانی خريد ب

 پوند خريد ٥٠مجانی نبود .. به شما اعطاء شود؟ گفت، نه" کارت شاھزاده ای"داشته باشی تا اين " ينیمبلغ مع

ھم " مدروز" ھای کمپنیکلی از جيب شما در آورده اند، اين .. گفتم اگر مجانی نبود که ديگر شادی ندارد. کردم
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" حامی"خواھند  به اين وسيله می.. شود حاميان ھمين شاھزاده ھا ھستند، مجانی به کسی در اين دنيا چيزی داده نمی

  ...جمع کنند

 خبری لنزھای دوربين یاگر بود که دوربينھا! آيا اين عروسی در انگليس با استقبال انبوه جمعيت روبرو بود؟ خير

شد که  ، نمونه بارز آن ھم در محالت لندن بود، در ھر محله به ندرت ديده میشان را از روی آنھا برنمی داشتند

شان آويزان کرده باشند، ۀ بود را بر در خان" شاھزاده "طرفدار سلطنتی پرچم انگليس را پرچمی که مزين به عکس 

به ی که بی شک سکوت.. سکوت مطق بود.. و پرچم ھم خبری نبود" جشنھای خيابانی"در مناطق محروم که حتی از 

چه موقع ...  اين اختالف طبقاتی را با پوست و گوشت خود لمس کردندۀھم..است را مانند زير خاکستر نھفته آتش 

  ؟... شود خشمشان شعله ور می

 برای زندگی ئی که برخی ھا بنا به داليل مختلف از جمله بی پولی که جائیجا( در ھفته گذشته چندين پناھگاه 

و چند منزل ) کنند را به اشغال خود در آورده و برای مدتی در آنجا زندگی می...، منزلی، انبارید، و محلینندار

برای مراسم عروسی دو " آماده باش "پوليس ۀ ھار انگليس قرار گرفت، و اين تنھا حملپوليسمورد يورش وحشيانه 

ب و تنفگ نداشت، از محل عروسی دو بود و بم" اترئت"اترھای خيابانی که فقط ئ به تپوليسانگل سلطنتی نبود، 

بازنشسته بودند را دستگير  اً اترھای خيابانی که اکثرئانگل سلطنتی بسيار دور بود، نيز حمله برد و ھنرپيشگان اين ت

" ئیدموکراسی اروپا"شود برای مشاھده  گيرد که توصيه می لم دستگيری ھا در زير اين نوشته قرار میف. کرد

  !حتما آنرا ببينيد

  

  !قتل

ی که " جنگ با تروريسم"مدتی عروسی برايتان راه انداختيم زيادی شاد شديد دوباره برگرديم به : "امپرياليستھا

دست پخت خودمان است و خودمان مسلحش کرديم و تن نادان ھا را بلرزانيم تا شيره جانشان را از طريق کار با 

  "! خود را پروارتر کنيمۀدستمزدھای ناچيز بمکيم تا الش

 که يکی از مخوف ترين و جنايتکارترين سازمانھايست که به امريکا اين سازمان امنتی و اطالعاتی "سی آی ای"

ن سرمايه داری، در قاچاق مواد مخدر، حمل و نقل آن توسط ا تعقيب و سر به نيست کردن مخالف،ئیجز شناسا

  شفايشان نمیوکند  بندند که البته کورشان می ھمان سازمانی که خيلی ھا به آن دخيل می( کاميونھای سازمان ملل

، و داير کردن "وطن پرست"خصوص ه نفود در بين جنبش ھای مقاومت، خريد مزدوران از ھمه رقم ب) دھد

رثای اعدام و کشتن "آنانی که در . باشد می"  شاه"سازمانھای اطالعاتی چون ساواک آدم ُکش برای برگرداندن 

دلرحم ھستند و از مجازات " انسانی"، آنانی که بنا به داليل مدروز شته می نويسندنوشته پشت نو" جنايتکاران

 ، ظلم و غارتگری را ھم میئین اين زورگوامکند بلکه مخالف جان محرومان را نه تنھا می ۀجنايتکارانی که شير

 امپرياليستھا سکوت می" قتل ھای دولتی"دانند در مقابل  می" غيرانسانی"شند را  ُکنند و ميک گيرند و شکنجه می

  ! کنند

ند نه تنھا از حمله ارتش وحشی اربابان شک م اسم کارگر و کمونيسم را يدک میالبته اين عده که برخی ھايشان ھ

 ھم با بی شرمی تمام اً حمايت کردند بلکه اخير" ان دوستیفرھنگی و انس" عراق وافعانستان به بھانه ھای خمينی به

 اين چاکران ةً قاعد! کنند دفاع می) مقابله با اسالم سياسی( نيز با ھمان بھانه ھااينش به ليبي و متحدامريکااز حمله 

ھر مزخرفی " کمونيزم"جی ھای جنايتکار ھستند پشت اسم درگاه سرمايه داری که منتظر صندلی خدمت در کنار گن

 قھرآميز و يا مجازات جنايتکاران ۀرزکنند تا کسی از مبا ی چون خودشان قرقره میئرا سر ھم کرده و برای نادانھا
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 اين ليست  و بن الدن ھا ، خمينی ھا، شاه و ساواک آدم ُکشی، طالبان، سازگارھا، گنجی ھاۀواقعی که پرورش دھند

  ! ھستند، حرفی به ميان نياورد..ادامه دار

پسر جنايتکار و در اصل  ھمان سياست ھای جرج بوش پدر و ۀ که ادام"اوباما"کدام از اينھا از سياست ھای  ھيچ

کند، از اينکه اين جنايتکار از کشتن  باشد انتقادی نمی  میامريکا سياست ھای سيستم سرمايه داری خون آشام ۀادام

 که "سی آی ای" بر گردن "اوباما"و از ھمه بدتر از اينکه ! گويند کند چيزی نمی ابزار خوشحالی می" بن الدن"

 "سی آی ای"مدالی که ! گويد اندازد چيزی نمی طالعاتی دنياست مدال افتخار میيکی از منقورترين سازمانھای ا

 و ظلم ھايش خود را در را که از فرط جنايتکاری در حق آزاديخواھان واقعی کشورھای مختلف و افشای جنايات

مکار مدال را  دودوز باز "اوباما"قائم کرده بود، به بيرون می کشاند، تا " امريکاخانه دموکراسی "پشت اسم 

.." نآزادی وطن، يا آزادت می کنيم ای وط"نام ه  ھم که بئیو البته طبق معمول احمق ھا! برگردنش آويزان کند

 که تا يک کمونيست حرف از ئیھمان ھا!  او خواھند بود"سی آی ای" و "اوباما" ھوراکشان ،ندشک عربده می

" درباری"ورد را با فحاشی ھای  آميان میه کنند ب شه میمجازات جنايتکاران واقعی که خون زحمتکشان را در شي

شان " سکوت"ده ای ھم در لباس چپ با اندازند و ع راه می" بشر وای بشر"کنند و وای  بمباران می" اسالمی"و 

   !گذارند ميدان را برای تاخت و تاز اين اوباش باز می

 اجازه حمله ھای امريکاوجود آورده که  به ه باين زورمداری را " جنگ با تروريسم" درآوردی امريکاقانون 

  . را داده است،حال  بيش از يک ميليون شھروند غيرنظامی را کشتار کنده  تا ب٢٠٠١نظامی که  از سال 

 مجاھدين ١٩٨٠طور مثال در سالھای ه ب.  بد نامی تاريخی برای آموزش و مسلح کردن تروريست داردامريکا

پس از مدت زمانی مجاھدين اکنون . ا عليه نيروھای اتحاد جماھير شوروی بجنگندکند ت افغانستان را مسلح می

 ھا می" تروريست" مردم دنيا را از اين امريکابرند و  کار میه  بامريکا را عليه امريکائیآموزشھا و سالح ھای 

سی که گروه القاعده را امه بن الدن بود، کسکرد و آن ا  حمايت میامريکامابين اين عده کسی بود که از . ترساند

  .تشکيل داد

و . کند  را با افتخار و با شادی اعالم می"سی آی ای"گيرد و قتل بن الدن توسط  اوباما پشت ميکروفون قرار می

  . گيرد دارد که عکس به قتل رسيده بن الدن به زودی در اختيار عموم قرار می اعالم می

را در " عکس مقتول"خواستند  منابعی که می" مسدودکردن"ور اوباما دست" امنيت ملی"دليل ريسکی بودن ه ب

 درج می" مقتولين"ن  از ايئی گاردين انگليس اما عکسھاۀروزنام. کند  را صادر می،عموم قرار دھندديد معرض 

  ! قادر نشده ببندد"اوباما"را " منابع "ۀ ھماً ظاھر! کند

شود، از طريق   که از او میئیدليل فشارانقتادھاه ب اما امروز ھمين فرد، اوباما،! "اوباما"دورغ و مکاری 

به دليل عقايد مسلمانان بيش " جسد" شود زيرا که ءعکس افشا" الزم نيست"دارد که  سخنگوی کاخ سفيد اعالم می

  "سی آی ای"اين در حالی ست که وقتی پسر صدام حسين را . تواند نگھداری شود و دفن گرديده  ساعت نمی٢٤از 

" مدال"تا، حيوانی که اوباما قرار بود  ، لئون پانه "سی آی ای" ئیرئيس اجرا.  روز نگھداشت١١او را کشت جسد 

. دھد  ساعت ديگر عکسی از جسد بن الدن در اختيار عموم قرار می٢٤را بر گردن او آويران کند، گفته بود که تا 

داشتند خبرھای ضد و نقيضی ارائه دادند که ھمکاری " قتل بن الدن "ۀ که در پروژامريکاسخنگويان مختلف دولت 

را خمينی منفور و جالد . کند ی خون آشام را برجسته تر میامريکاتمامی در اصل ماھيت اصلی دولت امپرياليسم 

ھای " بھره برداری"ز آنرا در آکواريوم گذاشتند تا ھم به ليست اضافه کنيد که وقتی به درک واصل شد سه رو

  !بيشتر به پيش رود
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 بدانيم، او پس از اعالم کشته ای تا سی آی ئینام لئون پانه تا، رئيس اجراه حيوانی ب ،جمله ای ازاست اما جالب 

و بودن يک زن که ھويت ) U.S. Navy SEALs(شدن بن الدن در يک آپارتمان در پاکستان در يک عمليات ويژه 

: گويد  بوده به خبرنگار تلويزيون ان بی سی چنين می نشده و سه مرد ديگر که يکی از آنھا پسر بن الدنئیآن شناسا

کنم ما ناچاريم که به بقيه دنيا  دانيد، ما بن الدن را گرفتيم و من فکر می اصل ماجرا اين است که ، شما می"

  ." بباورانيم که در حقيقت اين ما بوديم که توانستيم او را بگيريم و بُکشيم

  

  ...قتل ادامه دار

ن سرمايه داری در جاھای ا آی ای در صدد سرکوب آشکار مخالف با به ميدان آوردن علنی سیکاامريامپرياليسم 

 شد را ھرگز نمی" دستگير "چطور بن الدن.. در پشت پرده در حال انجام آن بود" سيا"موريتی که أمختلف است م

  ! افتد شان به خطر می" مسايل امنينی"گويند؟ چرا که 

کنند، اما  ھای آنھا را به ما تحميل میه يان رسيد، اگر چه تا مدتھای مديد ديدن چھر به پااً عروسی و قتل ظاھر

کنند ادامه دارد با اين بھانه در اصل  که عده ای نادان ھم آنرا از صبح تا شام نشخوار می" جنگ با تروريسم"

ل کردن بشريت وناه کنترخواھد ھر چه آزادی بشری ست را سلب نمايد و در پ ی خون آشام میامريکاامپرياليسم 

تنھا . را جايگزين آن سازد" آزادی بشر جھانی" ل اينترنتی ، و ھای فروش اسلحه و کنترکمپنیتوسط سی آی ای و 

وری خون آشام سلطه گر قھار ت قھرآميز به اين امپراۀتواند در پس يک مبارز و تنھا آگاھی زحمتکشان است که می

  . ان دھدپاياست، " خدای قھار "ۀدنکه آفرين

" سرگرمی و خنداندن"ان ھای مختلف به فکر درست کردن اگر چه در انواع مختلف پادوھای سرمايه داری در مک

گذرد، فکر کردن به ريشه و چگونگی آن چه که در   آنچه که در اطراف ما میۀاما جدی بودن در بار! نادانھا ھستند

 متون علمی، اولين قدم در ۀو ستم نابرابری طبقاتی با مطالع ظلم ۀ ريشئیگذرد، و آگاھی از برپا پيرامون مان می

عنوان ه وليتی که بؤخيالی و الابالی گری در اجرای مسبی .  استثمار و نابرابری طبقاتی ستۀ از سلطئیراه رھا

  دزد و غارتگرۀاين طبق. انسان کار داريم بزرگترين ضربه به زندگی و آينده خود و فرزندان فرزندان تان است

  !  آناست که بايد از لشکر انسانھای کار وحشت کند و نه عکس

  !در لندن" شاھزاده"اتر خيابانی در زمان مراسم جشن عروسی ئلم دستگيری ھنرپيشگان تلينک ف

٤mp.flv.arrest_guillotine/٢٠١١/٠٤/٢٩/٨٩١٩/video/system/org.ymediaind.london://http  

  :گويد  می، در دست دارددر لينک  زير تظاھر کننده که پالکادر

ان را کم کرده حاال ما اينجا فقط در شرای خريد داروھاي دولت کمک به بيماران مبتال به ايدز و ساير بيماری ھا ب

خواھد ما را متفرق کند؟ به ما ميگويند   میپوليسرا اين حق را بايد از ما سلب کنند؟ و حال گفتن اين اخبار ھستيم چ

  "! صلح را بر ھم زده ايم" ما 

٤mp.flv.queerzombie/٩٣٨٢٠١١/٠٥/٠١/٨/video/system/org.indymedia.london://http  

  لينک خبر روزنامه گاردين

http://www.guardian.co.uk/technology/٢٠١١/apr/٢٨/egypt-spying-software-gamma-

finfisher?INTCMP=SRCH 

 

  


