ﯾک عروسی ﯾک قتل و بقيه ماجرا!...
)در حاشيه روز جھانی کارگر(
اخيرن روزنامه گاردﯾن انگليس مقاله ﯾی منتشر نمود مبنی بر پيشنھاد فروش برنامه ھای کامپيوتری توسط ﯾک
کمپانی انگليسی به رژﯾم مصر جھت وارد شدن به کامپيوترھای مخالفين دولت و به کنترل در آوردن تمام
ارتباطات کامپيوتری آنان ،سانسور کردن وب ساﯾت شان از طرﯾق اﯾميل آدرس آنھا ،به کنترل در آوردن اﯾميل ھای
ﯾاھو ،ھات ميل و جی ميل و ...
کمپانی انگليسی "گاما ی بين المللی" مجوز کسب دارد ،تا در حاليکه امپرﯾاليست قلدر آمرﯾکا و شرکاﯾش در
حال " مستقر کردن حقوق بشر جھانی" ھستند ،اﯾن کمپانی و امثال آن مثل زﯾمنس آلمان به دولتھا وساﯾل
سرکوب و کنترل مخالفين سرماﯾه داری بفروشند ،از چه سازمانی "بشری" مجوز کسب برای اﯾن شرکت صادر
شده ؟ ،تا برنامه  'fin spyرا به فروش رساند آنھم تنھا به دولتھا .آﯾا اﯾن " مجوز" را کسی به جز دستگاه
اﯾتنلجن سروﯾس انگليس ميتوانند صادر کنند؟ سروﯾس اطالعاتی که تنگاتنگ با سازمان سی آی ای آمرﯾکا
مشغول به رد و بدل کردن اطالعات ھستند.
متاسفانه برخالف تصور که پيشرفت تکنولوژی به برخی جنبه ھا کمک ميکند ،در حال حاضر شاھدﯾم که با قرار
گرفتن تکنولوژی پيشرفته در دست طبقه ظالم و ستمگر و غارتگر مخرب و ضد آزادی ھای بشری ھم از کار در
مياﯾد ،ھمانطور که استفاده از کشف انيشتن توسط کمپانی ھای جناﯾتکار نظامی آمرﯾکاﯾی که منافع طبقه
غارتگر را به پيش ميبرند ساختن بمب اتم ساختند و با استفاده از آن در جنگھای ظالمانه شان ميليونھای
شھروند غيرنظامی از طبقه کارگر و زحمتکش را قتل عام کردند.
عروسی
در ﯾک خانواده زحمتکش و ﯾا فقير و محروم اگر ﯾک دو جوان بھم عالقه داشتند و ﯾا حتی بر حسب رسم
ارتجاعی به خواستگاری رفتند اولين سوال در ذھن ھمه اﯾن است :آقا داماد چکاره ست؟ و اگر بيچاره بينوا ھم
که مثل خيل بيکاران کاری ھم نداشته باشد که دﯾگر نگو و نپرس که چه تحقيرھا و توھين ھا که نميشود و
عروسی ﯾی ھم سر نميگيرد! از در و ھمساﯾه و زمين و آسمان به او اﯾراد گرفته ميشود .اما در خانواده غارتگران
دنيا اﯾن خبرھا نيست!
از ماه ھا قبل اکثر رسانه ھای انگليسی و ساﯾر کشورھا برای "سرگرم " کردن افکار عمومی ،و به وﯾژه افراد
"مد
نادانی که ھر چه در مياورند به جيب استثمارکنندگانشان ميرﯾزند تا زندگی و شکل و شماﯾل خود را مطابق ُ
روز" سازند و آخرشم ھم با کلی قرض و ساﯾر ناھنجاری ھای زندگی روبرو ميشوند ،خبر از عروسی " انگل
سلطنتی" دادند!
ھيچ کدام از "طرفداران نادان" اﯾن انگلھا سوال نمی کند خب ،آقای داماد چکاره اند؟ ﯾا خانم عروس ھمينطور!
ھمه اﯾنھا " شاھزاده " بودن را البد به حساب شغل ميگذارند .البته ظھور و تارﯾخ "شاھان" از ھمان زمانی
شروع ميشود که مراحل تارﯾخی معين تکامل توليد طبقات را بوجود آوردند و ابزار و انبارھای ذخيره توليدات را در
دست طبقه غارتگر قرار داد که اﯾن طبقه غارتگر برای مصون ماندن انبارھای دخاﯾر آذوقه از دستبرد طبقه
زحمتکش نياز به قلدرانی داشت که از انبار ذخاﯾر)سود انباشته شده طبقه مرفه( پاسداری کند ،در ابتدا به اﯾن
قلدران باج و خراج بگيران ميگفتند ،رفته رفته که سير تکامل توليد پيش رفت ،اﯾن ھا به خودشان لقب " نجبا و
اشراف" دادند ..و با باج ھای کالنی که درﯾافت ميکردند زندگی ھای مجلل لوکس برای خود فراھم آورده و دﯾگر
لقب اشراف و نجبا) که در اصل نانجيب ترﯾن قشر با رباکارﯾھای اخالقی بودند( و اشراف ھم براﯾشان کافی نبود،
چون اﯾنھا بودند که " سود طبقه غارتگر" را تضمين و حفاظت ميکردند پس تختی و تاج ھم برای خود قرار داده تا
به اﯾن وسيله بند ناف "بقای انگلی " خود را با سرماﯾه داری برای ھميشه محکم کنند!
شاھزادگانی که ھيچ سھمی در توليد ندارند ،اما باج گرفتن از طرﯾق ماليات پرداختی باعث گردﯾده که خود را
زمين و ھر آنچه در آن است را مالميک خود ميداند! شاھزادگان فسيل مغزھاﯾی ھستند که تنھا مثل الشه ھای
گوشت برای به نماﯾش گذاشتن زندگی ،و لباسھای مجلل شان جلوی دوربين ھای قرار ميگيرند تا ھم نادان ھا
را سرگرم کنند و ھم آنھا را در " روﯾا"ی ﯾک زندگی مجلل و لوکس در البه الی چرخ دندانه ھای کار له و لورده تر
کنند تا ھر چه در مياورند به جيب کمپانی ھای مد و وساﯾل لوکس و مجلل برﯾزند! روﯾاﯾی که برخی ھا
متاسفانه بجای پی بردن به رﯾشه اﯾن اختالف طبقاتی نه تنھا زندگی و کانون خانواده خود را متالشی ميکنند
بلکه جسم خود را نيز با قرض و قوله مطابق آن الگوھای مدروز درمياورند تا بلکه " شاھزاده " ای پيدا شود ...و
بدﯾن طرﯾق خود را از بھره مند شدن از ﯾک زندگی سالم و ساده اما مملو از عشق بيکدﯾگر و صفا و صداقت
محروم ميسازند..

از اصل قضيه دور نشوﯾم که موضوع ازدواج اﯾن دو شاھزاده بود که دولت انگليس موظف است زندگی آنھا و ساﯾر
خاندان باج بگير سلطنتی را از ﯾکی از راه ھا که آن پرداخت از ماليات زحمتکشان در انگليس ميباشد تامين کند.
که اﯾن ھزﯾنه ھم رقم ناچيزی نيست ،امسال دولت انگليس موظف بود  ٨ميليارد پوند انگليس ھزﯾنه دربار
سلطنتی را تامين کند!
کمپانی ھای با سودھای نجومی مثل تاپ من ،وﯾرجين ،ام اند اس ،بوتس ...ھرگز ماليات خود را نميپردازند .ودر
اﯾن مورد ماھھاست که فعالين معمولی و نه صرفن ضدسرماﯾه داری بعنوان اعتراض به باال رفتن شھرﯾه دانشگاه
ھا به فروشگاه ھای اﯾن غارتگران دزد ميروند در آنجا تحصن ميکنند و ميخواھند که صاحبان اﯾن کمپانی ھا ماليات
شان را پرداخت کنند! آﯾا چنين شد؟ خير! اما اگر ﯾک زحمتکش ماليات شھرداری خانه حقيرش را پرداخت نکند
نامه نگاری ھا و دادگاه و پليس مامور دادگاه در تعقيب آن بيچاره ھستند! و اسم اﯾن عمل در جامعه سرماﯾه
داری برقراری" برابری" شھروندان در برابر اجرای " قانون" ست!
در انگليس مثل ساﯾر کشورھا که دولت حامی غارتگرانش عرصه زندگی را بر کم درآمدھا و فقيران روز به روز
تنگ تر ميکند پيشی بينی ميشد که در روز جھانی کارگر ده ھا ھزار معترض به برنامه تحميلی " رﯾاضت
اقتصادی دولت" را به خيابانھا بکشاند! آﯾا چنين شد؟
حداقل برای آنھا که امسال در انگليس در راھپيماﯾی ھای روز اول ماه مه شرکت داشتند تعجب برانگيز بود که آن
نيم ميليون شرکت کننده که از سراسر انگليس در اعتراضات ماه گذشته در لندن گرد آمده بودند امروز کجا
ھستند؟ که حداقل  ٥٠ھزار نفر آن ميباﯾست در راه پيماﯾی روز جھانی کارگر در لندن در کنار آن "حدود دو ھزار"
نفر باشند .در راه پيماﯾی که ﯾک گروه سوسيال آنارشيست ضمن بر شمردن نکات زﯾادی از مبارزات اخير ،از
جمله تشوﯾق به مبارزه قھرآميز و کارکردن در بين توده ھا برای شرکت ھر چه بيشتر در سازماندھی برای ﯾک
انقالب و نه شرکت در راه پيماﯾی ھاﯾی که " سالن ُمد" است را برشمرد! آنھا در حالی که پليس ھار انگليس از
زمين و آسمان کنترلشان ميکرد اعالم کردند که در ھفته گذشته در ﯾک عمليات انقالبی ،پليس حامی "ثروت
غارتگران" بيش از  ١٥٠تن از نيروھای آنھا که در صف مقدم مبارزه سينه دشمن را ميشکافتند و با دستھاﯾی
پرتوان سود سرماﯾه را به خطر ميانداختند ،خيابانھاﯾی که مراکز " سود دھی" در آنھا قرار دارد را مسدود
ميکردند ،و نھادھای سرماﯾه داری را در سر راه خود بی نصيب نميگذاشت دستگير کرد ،آنھا اعالم داشتند که
دﯾگر نباﯾد منتظر بود تا بيش از اﯾن طبقه زحمتکش و فقير توسط دزدان دسترنجشان مورد تھاجم قرار بگيرند ،و
فرزندان آنھا فقير از خودشان آﯾنده را پيش رو داشته باشند به ھمين دليل آنھا در فکر سازماندی اساسی نيرو
برای به زﯾر کشيدن دولت انگليس ميباشند .آنھا قوی ﯾن تاﯾيد داشتند خيابانھاﯾی که سرنگونی سيستم متعفن
انگليس را به چالش ميکند سالن ُمد نخواھد بود ،ميدانھای نبردی خواھند بود که انقالب را به خانه باز ميگردانند.
آنھا به درستی به نقش پادوھای سرماﯾه داری ،چه در اتحادﯾه ھای راست و چه احزاب دست راستی چپ نما
که در تظاھرات ھا مختلف با پليس "ھمکاری" ميکنند ،در منفعل نمودن طبقه کارگر انگليس نيز اشاره داشتند و
آنھا را دليل کمی تعداد شرکت کننده در راه پيماﯾی امروز روز جھانی کارگر در لندن دانستند.
ﯾک ماه قبل دﯾوﯾد کمرون نخست وزﯾر دولت ائتالفی انگليس در ﯾک خبر اعالم داشت که قصد "حذف روز جھانی
کارگر" از تقوﯾم انگليس را دارد! چند اتحادﯾه ھم که بر روی کاغذ بر دھان نخست وزﯾر کوبيدند .اما آﯾا اﯾن کوبيدن
کاغذی کافی بود؟ ﯾا اﯾنکه آنھا اھداف دﯾگری را در سر داشتند مانند به انحراف کشاندن تظاھرات نيم ميليونی از
مسيری که ميباﯾست طی ميکرد و پرتاب آن به دامن حزب متقلب و جناﯾتکاری که اسم کارگر بر خود گذاشته
است!
در انگليس از آنجاﯾيکه روز اول ماه مه) روز جھانی کارگر( تعطيل نيست ،و بجای آن دو روز بعد آن تعطيل است
آنھم به دليل مزخرف که برای " تعطيلی و استراحت" آنرا به دو روز بعد در تقوﯾم منتقل کردند که دوشنبه باشد.
بھرو ،امسال روز جھانی کارگر به ﯾکشنبه افتاد ،روزی که تعطيلی عموی ست ،اما با برنامه رﯾزی "مشاوران
سلطنتی" روز جمعه قبل از ﯾکشنبه "مراسم جشن دو انگل" تنطيم شد .که اﯾن تعطيلی سبب گردﯾد آنھاﯾی که
دستشان به دھانشان ميرسيد به فکر " تفرﯾح" باشند و به مسافرت بروند .اما ھمه که دست شان به دھانشان
نميرسد ،برخی از آنھاﯾی که در انگليس مانده بودند ،به غير آنھاﯾی که ھميشه بھانه ای برای " نرفتن" در راه
پيماﯾی ھا ﯾا اعتراضات دارند ،عده دﯾگر که ماليات ھای پرداختی آنان نيز صرف ھزﯾنه عروسی اﯾن دو انگل
ميشد،آﯾا حتی دست شان به عقلشان نميرسيد که در روز جھانی کارگر " ھدﯾه" ای به اﯾن دو انگل سلطنتی
بدھند؟ در راه پيماﯾی شرکت کنند و حداقل صفوف خود را به نماﯾش گذارند؟ اﯾنھا کجا بودند؟ که در راه پيماﯾی
امسال فقط چند ھزار نفر ،آنھم بيشتر سازمانھا و احزاب وفعالين ضدسرماﯾه داری ،شرکت داشت؟
عروسی ادامه دار...
جمع عروسی دو انگل بود اما "سرگرمی" ھای عروسی ھمچنان ادامه دارد...ﯾکشنبه است در راه برگشتن از
راھپيماﯾی روز اول ماه ،در حاليکه تمام راه اﯾن مسئله – عدم شرکت حضور کارگران و زحمتکشان در راه پيماﯾی
روز اول ماه مه ذھنم را مشغول کرده  -به نزدﯾک در اﯾستگاه مترو رسيدم که دﯾدم پليس ھا دو دﯾوار درست کرده

اند به اندازه ﯾک کيلومتر ﯾک دﯾوار از گوشت خودشان و دﯾگری دﯾوار نرده ھای حفاظتی فلزی .برای ﯾک لحظه
فکر کردم که اﯾنجا راه پيماﯾی اول ماه مه است ونه آن جاﯾی که ھميشه بود .و صف بيشماری در مسيری که
پليس بوجود آورده بود داشت به طرف اﯾستگاه مترو ميرفت .و کسانی که با اﯾستگاه پنج شش متر بيشتر فاصله
نداشتند طبق " فرمان " پليس ميباﯾست که ﯾک کيلومتر را می پی مو ند تا به صف طوﯾلی که در حال حرکت بود
ميرسيدند و ھمان راه را دوباره برمی گشتند تا به در اﯾستگاه مترو ميرسيدند ،از جمعيت پرسيدم شما صف "
روز جھانی کارگر " ھستيد؟ برخی ھا سرخ شدند وسرشان را پاﯾين انداختند ،گفتم نگران نباشيد " آﯾنده ای
روشن در انتظار است  ،سوخت از ليبی ميرسد و ساﯾر مواد نيز از جاھای دﯾگر..کارگران ارزان مھاجر ھم دم
دست !"..سکوت قبرستان بود در بين اﯾن صف طوﯾل! وقتی که وارد اﯾستگاه ميشدی گروه نوازنده بسيار جوان
ھمراه با ﯾک خواننده که ھمگی خود را بشکل " فرشته" ھای بالدار " الھی" در آورده بودند مشغول خالی کردن
جيب ھمين " صف"ی بود که " دربار سلطنتی ھم جيبش را ھر روز" از طرﯾق دولتش داشت خالی ميکرد!
"فرشتگان بالدار الھی" مثل مگسھای سمج وز وز ميکردند تا برای کودکان معلول و  ...پول جمع شود،واقعا که
چه"بالداران" بشردوستی و البته "قھميده ای"! زنی ُمسن ھم سلطی بزرگ را مدام جلوی چشم رھگذران تکان
ميداد تا در آن پول رﯾخته شود .جلو رفتم در گوش زن که سطل گداﯾی را در دست داشت گفتم ،اون چھار ميليون
پوندی که خرج " عروسی اون دو انگل" شد باﯾد ميرفت توی اﯾن سطل که ھزﯾنه کودکان معلول و درمان کم
درآمدھا و غير تامين شود نه اﯾنکه شما باز ھم بخواھی از جيب زحمتکشان پول بيرون بکشی ،درسته؟ با
وقاحتی که مخصوص " فرھنگ متعفن بورژازی انگليس" ست در حاليکه سلطش را تکان ميداد گفت :بله بله
بله ...درست ميگوﯾی ..گفتم اگر درست ميگوﯾم بساطت رو جمع کن ...وبرو از حقل اون دوتا پول رو دربيار ،وبعد
ھم در جمعيت گُم شدم.
اما آن صف طوﯾل صف چه بود؟ از کجا ميامد و به کجا ميرفت؟ آن صف طوﯾل و برعکس ھميشه بسيار منظم
،صف زحمتکشانی بود که از مسابقه فوتبال بر ميگشتند و ميرفتند که در آبجو خوری ھا برنده شدن تيم فوتبال
مورد عالقه شان را جشن بگيرند ...و باجه ھای کنترل بليط نيز بر عکس ھميشه باز بود و کسی بليط " مطالبه"
نميکرد ...در حاليکه وقتی داشتم به راه پيماﯾی ميرفتم ...قضيه در اﯾستگاه متروبر عکس بود ...در اتوبوس زنی
که با کيسه ھای خرﯾد از فروشگاه ھای لباس سوار شده بود چشمانش از شادی برق ميزد ،ميگفت " ده پوند"
کارت مجانی خرﯾد بخاطر " عروسی شاھزاده" درﯾافت کردم! گفتم مجانی به شما دادند؟ ﯾا اﯾنکه ميباﯾست
خرﯾد "با مبلغ معينی" داشته باشی تا اﯾن " کارت شاھزاده ای" به شما اعطاء شود؟ گفت ،نه ..مجانی نبود ٥٠
پوند خرﯾد کردم .گفتم اگر مجانی نبود که دﯾگر شادی ندارد ..کلی از جيب شما در آورده اند ،اﯾن کمپانی ھای "
مدروز" ھم حاميان ھمين شاھزاده ھا ھستند ،مجانی به کسی در اﯾن دنيا چيزی داده نميشود ..به اﯾن وسيله
ميخواھند "حامی" جمع کنند...
آﯾا اﯾن عروسی در انگليس با استقبال انبوه جمعيت روبرو بود؟ خير! اگر بود که دوربينھا خبری لنزھای دوربين
شان را از روی آنھا برنمی داشتند ،نمونه بارز آن ھم در محالت لندن بود ،در ھر محله به ندرت دﯾده ميشد که
طرفدار سلطنتی پرچم انگليس را پرچمی که مزﯾن به عکس "شاھزاده " بود را بر در خانه شان آوﯾزان کرده
باشند ،در مناطق محروم که حتی از "جشنھای خيابانی" و پرچم ھم خبری نبود ..سکوت مطق بود ..سکوتی
که بی شک در زﯾر خاکستر نھفته شده است ..ھمه اﯾن اختالف طبقاتی را با پوست و گوشت خود لمس
کردند ...چه موقع خشمشان شعله ور ميشود ...؟
در ھفته گذشته چندﯾن پناھگاه ) جاﯾی که برخی ھا بنا به دالﯾل مختلف از جمله بی پولی که جاﯾی برای
زندگی ندارد ،و محلی ،منزلی ،انباری...را به اشغال خود در آورده و برای مدتی در آنجا زندگی ميکنند( و چند
منزل مورد ﯾورش وحشيانه پليس ھار انگليس قرار گرفت ،و اﯾن تنھا حمله پليس " آماده باش" برای مراسم
عروسی دو انگل سلطنتی نبود ،پليس به تاترھای خيابانی که فقط " تاتر" بود و بمب و تنفگ نداشت ،از محل
عروسی دو انگل سلطنتی بسيار دور بود ،نيز حمله برد و ھنرپيشگان اﯾن تاترھای خيابانی که اکثرن بازنشسته
بودند را دستگير کرد .فيلم دستگيری ھا در زﯾر اﯾن نوشته قرار ميگيرد که توصيه ميشود برای مشاھده "
دموکراسی اروپاﯾی" حتما آنرا ببينيد!
قتل!
امپرﯾاليستھا" :مدتی عروسی براﯾتان راه انداختيم زﯾادی شاد شدﯾد دوباره برگردﯾم به "جنگ با ترورﯾسم" ی که
دست پخت خودمان است و خودمان مسلحش کردﯾم و تن نادان ھا را بلرزانيم تا شيره جانشان را از طرﯾق کار با
دستمزدھای ناچيز بمکيم تا الشه خود را پروارتر کنيم!"
سی آی ای اﯾن سازمان امنتی و اطالعاتی آمرﯾکا که ﯾکی از مخوف ترﯾن و جناﯾتکارترﯾن سازمانھاﯾست که به
جز شناساﯾی تعقيب و سر به نيست کردن مخالفين سرماﯾه داری ،در قاچاق مواد مخدر ،حمل و نقل آن توسط
کاميونھای سازمان ملل) ھمان سازمانی که خيلی ھا به آن دخيل ميبندند که البته کورشان ميکند که
شفاﯾشان نميدھد( نفود در بين جنبش ھای مقاومت ،خرﯾد مزدوران از ھمه رقم بخصوص " وطن پرست" ،و داﯾر
کردن سازمانھای اطالعاتی چون ساواک آدم کُش برای برگرداندن "شاه" ميباشد .آنانی که در " رثای اعدام و

کشتن جناﯾتکاران" نوشته پشت نوشته می نوﯾسند ،آنانی که بنا به دالﯾل مدروز " انسانی" دلرحم ھستند و از
مجازات جناﯾتکارانی که شيره جان محرومان را نه تنھا می ميمکند بلکه مخالفين اﯾن زورگوﯾی ،ظلم و غارتگری را
ھم ميگيرند و شکنجه ميکنند و ميکُشند را " غيرانسانی" ميدانند در مقابل " قتل ھای دولتی" امپرﯾاليستھا
سکوت ميکنند!
البته اﯾن عده که برخی ھاﯾشان ھم اسم کارگر و کمونيسم را ﯾدک ميشکند نه تنھا از حمله ارتش وحشی
اربابان خمينی به عراق وافعانستان به بھانه ھای " فرھنگی و انسان دوستی" حماﯾت کردند بلکه اخيرن ھم با
بی شرمی تمام از حمله آمرﯾکا و متحدﯾنش به ليبی نيز با ھمان بھانه ھا)مقابله با اسالم سياسی( نيز دفاع
ميکنند! قاعدن اﯾن چاکران درگاه سرماﯾه داری که منتظر صندلی خدمت در کنار گنجی ھای جناﯾتکار ھستند
پشت اسم " کمونيزم" ھر مزخرفی را سر ھم کرده و برای نادانھای چون خودشان قرقره ميکنند تا کسی از
مبارزه قھرآميز و ﯾا مجازات جناﯾتکاران واقعی که پرورش دھنده بن الدن ھا  ،خمينی ھا ،شاه و ساواک آدم
کُشی ،طالبان ،سازگارھا ،گنجی ھا  .اﯾن ليست ادامه دار..ھستند ،حرفی به ميان نياورد!
ھيچکدام از اﯾنھا از سياست ھای اوباما که ادامه ھمان سياست ھای جرج بوش پدر و پسر جناﯾتکار و در اصل
ادامه سياست ھای سيستم سرماﯾه داری خون آشام آمرﯾکا ميباشد انتقادی نميکند ،از اﯾنکه اﯾن جناﯾتکار از
کشتن "بن الدن" ابزار خوشحالی ميکند چيزی نميگوﯾند! و از ھمه بدتر از اﯾنکه اوباما بر گردن سی آی ای که
ﯾکی از منقورترﯾن سازمانھای اطالعاتی دنياست مدال افتخار مياندازد چيزی نميگوﯾد! مدالی که سی آی ای که
را که از فرط جناﯾتکاری در حق آزادﯾخواھان واقعی کشورھای مختلف و افشای جناﯾات و ظلم ھاﯾش خود را در
پشت اسم " خانه دموکراسی آمرﯾکا" قائم کرده بود ،به بيرون می کشاند ،تا اوباما دودوز باز مکار مدال را
برگردنش آوﯾزان کند! و البته طبق معمول احمق ھاﯾی ھم که بنام " آزادی وطن ،ﯾا آزادت می کنيم ای وطن"..
عربده ميشکند ھوراکشان اوباما و سی آی ای او خواھند بود! ھمان ھاﯾی که تا ﯾک کمونيست حرف از مجازات
جناﯾتکاران واقعی که خون زحمتکشان را در شيشه ميکنند بميان مياورد را با فحاشی ھای " درباری" و "
اسالمی" بمباران ميکنند و وای " بشر وای بشر" راه مياندازند و عده ای ھم در لباس چپ با " سکوت" شان
ميدان را برای تاخت و تاز اﯾن اوباش باز ميگذارند!
قانون آمرﯾکا درآوردی " جنگ با ترورﯾسم" اﯾن زورمداری را بوجود آورده که به آمرﯾکا اجازه حمله ھای نظامی که
از سال  ٢٠٠١تا بحال بيش از ﯾک ميليون شھروند غيرنظامی را کشتار کند را داده است.
آمرﯾکا بد نامی تارﯾخی برای آموزش و مسلح کردن ترورﯾست دارد .بطور مثال در سالھای  ١٩٨٠مجاھدﯾن
افغانستان را مسلح ميکند تا بر عليه نيروھای اتحاد جماھير شوروی بجنگند .پس از مدت زمانی مجاھدﯾن اکنون
آموزشھا و سالح ھای آمرﯾکاﯾی را بر عليه آمرﯾکا بکار ميبرند و آمرﯾکا مردم دنيا را از اﯾن " ترورﯾست" ھا
ميترساند .مابين اﯾن عده کسی بود که از آمرﯾکا حماﯾت ميکرد و آن اثامه بن الدن بود ،کسی که گروه القاعده را
تشکيل داد.
اوباما پشت ميکروفون قرار ميگيرد و قتل بن الدن توسط سی آی ای را با افتخار و با شادی اعالم ميکند .و اعالم
ميدارد که عکس به قتل رسيده بن الدن به زودی در اختيار عموم قرار ميگيرد.
بدليل رﯾسکی بودن " امنيت ملی" اوباما دستور " مسدودکردن" منابعی که ميخواستند " عکس مقتول" را در
معرض عموم قرار دھند را صادر ميکند .روزنامه گاردﯾن انگليس اما عکسھاﯾی از اﯾن " مقتولين" درج ميکند!
ظاھرن ھمه " منابع" را اوباما قادر نشده ببندد!
دورغ و مکاری اوباما! اما امروز ھمين فرد ،اوباما،بدليل فشارانقتادھاﯾی که از او ميشود ،از طرﯾق سخنگوی کاخ
سفيد اعالم ميدارد که " الزم نيست" عکس افشا شود زﯾرا که "جسد" به دليل عقاﯾد مسلمانان بيش از ٢۴
ساعت نميتواند نگھداری شود و دفن گردﯾده .اﯾن در حالی ست که وقتی پسر صدام حسين را سی آی ای
کشت جسد او را  ١١روز نگھداشت .رئيس اجراﯾی سی آی ای  ،لئون پانه تا ،حيوانی که اوباما قرار بود " مدال"
را بر گردن او آوﯾران کند ،گفته بود که تا  ٢۴ساعت دﯾگر عکسی از جسد بن الدن در اختيار عموم قرار ميدھد.
سخنگوﯾان مختلف دولت آمرﯾکا که در پروژه " قتل بن الدن" ھمکاری داشتند خبرھای ضد و نقيضی ارائه دادند
که تمامی در اصل ماھيت اصلی دولت امپرﯾاليسم آمرﯾکای خون آشام را برجسته تر ميکند .خمينی منفور و
جالد ھم به ليست اضافه کنيد که وقتی به درک واصل شد سه روز آنرا در آکوارﯾوم گذاشتند تا " بھره برداری"
ھای بيشتر به پيش رود!
اما جالب است جمله ای از ،حيوانی بنام لئون پانه تا ،رئيس اجراﯾی سی آی است بدانيم ،او پس از اعالم
کشته شدن بن الدن در ﯾک آپارتمان در پاکستان در ﯾک عمليات وﯾژه ) (U.S. Navy SEALsو بودن ﯾک زن که
ھوﯾت آن شناساﯾی نشده و سه مرد دﯾگر که ﯾکی از آنھا پسر بن الدن بوده به خبرنگار تلوﯾزﯾون ان بی سی
چنين ميگوﯾد " :اصل ماجرا اﯾن است که  ،شما ميدانيد ،ما بن الدن را گرفتيم و من فکر ميکنم ما ناچارﯾم که به
بقيه دنيا بباورانيم که در حقيقت اﯾن ما بودﯾم که توانستيم او را بگيرﯾم و بکُشيم".

قتل ادامه دار...
امپرﯾاليسم آمرﯾکا با به ميدان آوردن علنی سی آی ای در صدد سرکوب آشکار مخالفين سرماﯾه داری در جاھای
مختلف است مامورﯾتی که "سيا" در پشت پرده در حال انجام آن بود ..چطور بن الدن " دستگير" شد را ھرگز
نميگوﯾند؟ چرا که " مساﯾل امنينی" شان به خطر ميافتد!
عروسی و قتل ظاھرن به پاﯾان رسيد ،اگر چه تا مدتھای مدﯾد دﯾدن چھرھای آنھا را به ما تحميل ميکنند ،اما "
جنگ با ترورﯾسم" که عده ای نادان ھم آنرا از صبح تا شام نشخوار ميکنند ادامه دارد با اﯾن بھانه در اصل
امپرﯾاليسم آمرﯾکای خون آشام ميخواھد ھر چه آزادی بشری ست را سلب نماﯾد و در پناه کنترل کردن بشرﯾت
توسط سی آی ای و کمپانی ھای فروش اسلحه و کنترل اﯾنترنتی  " ،آزادی بشر جھانی" را جاﯾگزﯾن آن سازد.
تنھا و تنھا آگاھی زحمتکشان است که ميتواند در پس ﯾک مبارزه قھرآميز به اﯾن امپراطوری خون آشام سلطه گر
قھار که آفرﯾنده "خدای قھار" پاﯾان دھد.
اگر چه در انواع مختلف پادوھای سرماﯾه داری در مکان ھای مختلف به فکر درست کردن " سرگرمی و خنداندن"
نادانھا ھستند! اما جدی بودن در باره آنچه که در اطراف ما ميگذرد ،فکر کردن به رﯾشه و چگونگی آن چه که در
پيرامون مان ميگذرد ،و آگاھی از برپاﯾی رﯾشه ظلم و ستم نابرابری طبقاتی با مطالعه متون علمی ،اولين قدم در
راه رھاﯾی از سلطه استثمار و نابرابری طبقاتی ست .بی خيالی و الابالی گری در اجرای مسئوليتی که بعنوان
انسان کار دارﯾم بزرگترﯾن ضربه به زندگی و آﯾنده خود و فرزندان فرزندان تان است .اﯾن طبقه دزد و غارتگر است
که باﯾد از لشکر انسانھای کار وحشت کند و نه برعکس!
لينک فيلم دستگيری ھنرپيشگان تاتر خيابانی در زمان مراسم جشن عروسی "شاھزاده" در لندن!
http://london.indymedia.org/system/video/2011/04/29/8919/guillotine_arrest.flv.mp4

در لينک زﯾر تظاھر کننده که پالکادر در دست دارد ميگوﯾد :دولت کمک به بيماران مبتال به اﯾدز و ساﯾر بيماری ھا
برای خرﯾد داروھاﯾسان را کم کرده حاال ما اﯾنجا فقط در حال گفتن اﯾن اخبار ھستيم چرا اﯾن حق را باﯾد از ما
سلب کنند؟ و پليس ميخواھد ما را متفرق کند؟ به ما ميگوﯾند ما " صلح را بر ھم زده اﯾم"!
http://london.indymedia.org/system/video/2011/05/01/8938/queerzombie.flv.mp4

لينک خبر روزنامه گاردﯾن
http://www.guardian.co.uk/technology/2011/apr/28/egypt-spying-software-gamma-finfisher?INTCMP=SRCH

صبا راھی ماه می دوھزار و ﯾازده

