توليدکنندگان سالح شکنجه و کُشتارجمعی!
* )پيرامون اخبار امروز از مصر(

قبل از ھر چيز خواننده محترم اگر نوشته زﯾر را حتی اندکی مفيد در جھت باال رفتن سطح آگاھی ات از جنگ
ھای نفرت برانگيز "حقوق بشر جھانی"  ،کشتارھای جمعی آن و آسيب ھای سالح ھای آن بر مردم و خاک
سرزمين ھا ﯾافتی ،و درﯾافتی که اﯾن کمپانی ھای نفت و اسلحه سازی و ھمدستانشان ھستند که از حمله به
کشورھا و نابودی ملت ھا سود ميبرند ،از ارسال آن برای ھر کس که می شناسی درﯾغ نکن .بگذار ھمه آگاه
شوند .آگاھی ما کمکی ست در جھت انتخاب سرنوشت مان توسط خودمان .اميد که بعد از خواندن حقاﯾق و
گوشه بسيار کوچکی از اخبار جناﯾات ھولناک ارتش وحشی آمرﯾکا و انگليس و ...شما که تا اﯾن لحظه ممکن
است بر اثر ناآگاھی و بر اثر استضيال از ظلم وستم رژﯾم جناﯾتکار اسالمی به " نيروھای خارجی" چشم دوخته
اﯾد ،نيز ھمنظر شوﯾد که آزادی با بمب ھای مملو از اورانيوم رقيق و غنی شده بدست نميآﯾد .رژﯾم دﯾکتاتوری
سرماﯾه اسالمی را مردم اﯾران باﯾد سرنگون کنند نه آمرﯾکا و انگليس و ساﯾر جناﯾتکاران دنيا که ھر روز جناﯾاتی
بيشتری ميکنند و ھيچ دادگاه " بين المللی" قادر به مجازات مرگ برای اﯾن ترورﯾست ھای واقعی نيست مگر
ﯾک انقالب!
نقش و سھم کمپانی ھای توليد سالح ھای شکنجه و کشتار جمعی
کمپانی ھای اسلحه شانه به شانه کمپانی ھای نفت ،که بخش عظيم سرماﯾه داری جھانی ھستند در حال
فروش سالح شکنجه و کشتارجمعی از ھمه " رقم" به " ھمه" ميباشند ،از رژﯾم ھای دﯾکتاتوری که خودشان
بر سر کار آورده اند تا اپوزﯾسيون ھای دست ساز خودشان و ﯾا اپوزﯾسيون ھای ضدمردمی! اﯾنھا تنھا به ﯾک چيز
فکر ميکنند ،سود!
در خاورميانه با فروش اسلحه از عربستان تا بحرﯾن  ..سالح ھای کھنه اﯾن نوع کمپانی انبارھای مھمات دولتھای
ارتجاعی منطقه را ُپر کرده اند و سودھای نجومی به جيب زده اند .آﯾا جنگی در کار است؟ مثال عربستان که
گفته ميشود حدود  ٦٠ميليارد دالر آمرﯾکا اسلحه از کمپانی ھای اسلحه سازی آمرﯾکا خرﯾداری کرده است قرار
است با کدام کشور به جنگ برود؟
حتما بخاطر دارﯾد که حيوان درنده ای بنام سرکوزی چند ماه پيش با " افتخار" علنأ از فروش اسلحه به " نيروھای
انقالبی" ليبی خبر داده بود تا به " مردم ليبی که به خيابان رﯾخته بودند" کمک کند تا " انقالبشان " به ثمر
برسد! انسان ھای با شرافت از خود ميپرسند در حاليکه مردم کشور خودش ،فرانسه ،اگر ھر روز در خيابان برای
تظاھرات ضد سياستھا اقتصادی دولتشان در خيابان نباشند ھر ھفته ﯾا دو ھفته بکبار مشغول تظاھرات و
اعتصاب ھستند و شورشھای خيابانی ھم ھر سال بدليل تنگناھای اقتصادی برای طبقه کارگر و زحمتکش در
فرانسه شدت بيشتر ميگيرد چرا اﯾن سرکوزی به فکر ليبی در شاخ آفرﯾقا است؟ چرا به خواسته و " انقالب"
مردم خودش توجه نميکند؟ ﯾا دﯾوﯾد کامرون انگليسی حيوان درنده دﯾگرﯾست که شانه به شانه سرکوزی و اوباما
و آن اﯾتالياﯾی فاسد تر از اﯾنھا شورشيان چند ماه پيش کشور خودش انگليس را متھم به جناﯾتکار کرد و سرﯾعا
برای " دادگاه ھای فرماﯾشی خودشان ھم قانون نوشت" ،درست مثل خلخالی جناﯾتکار ،حتی پسر بچه دوازده
ساله را روانه زندان کرد!؟ با اﯾن تفاوت که خلخالی نوکر ھمين انگليس مکار در رژﯾمی که دﯾکتاتوری آن عرﯾان
است و کودک دوازده سال را خودش با کُلت کمری اش ميکُشد جناﯾت ميکند و انگليس برای نشان دادن " تمدم"
جناﯾاتش در مورد شورشيان کشورش به گونه دﯾگری است! چرا اﯾن درندگان "چراغی که به خانه شان روا است
را صرف مسجد ميکنند" .واقعا ھنوز ھم کسانی پيدا ميشوند که با مشاھده اﯾن ھمه جناﯾت توسط آمرﯾکا و
انگليس و فرانسه و آلمان و اﯾتاليا ...فکر کند که اﯾن ھا برای ما و سرزمين ما دلشان ميسوزد؟ ﯾا دلشان به حال
جيب کمپانی ھای اسلحه و نفت و غيره شان ميسوزد؟
ماجرای سالح ھای "کنترل جمعيت" طبق آخرﯾن اخبار از مصر
بنا به گفته روزنامه گاردﯾن انگليس دولت موقت مصر بوسيله ارتش برای سرکوب مخالفين دولت از گاز اشک
آوری که آمرﯾکا در اختيار آن قرار داده استفاده ميکند .اسم کمپانی آمرﯾکاﯾی جيمزتون پنسيلوانيا مييباشد که
گفته ميشود متخصص توليد " سالح ھای کنترل جمعيت " برای ارتش و سروﯾسھای اطالعاتی سراسر دنيا

ميباشد ،اﯾن کمپانی ھمچنين سالح ھای مرگزا نيز توليد و در اختيار آنان قرار ميدھد اما از ابراز کردن اﯾن موضوع
مثل ساﯾر جناﯾاتشان طفره ميروند و ﯾا اصال تن به پاسخگوﯾی نميدھند.
*تظاھر کنندگان مصری ميگوﯾند گاز اشک آور آمرﯾکاﯾی استفاده شده در ﯾکی دور روز اخير بسيار قوی تر از
اشک آوری ست که قبال در اختيار دولت مصر قرار گرفته بود .نوع جدﯾد گاز اشک آور با تقالی فيزﯾکی اثر
بيشتری بر روی تظاھر کننده دارد .بعالوه مشاھده شده که تظاھرکنندگانی که سر و صورتشان
آغشته به اﯾن نوع گاز اشک آور بوده با دست کشيدن به روی سر و ﯾا صورت خود باعث جراحت
ھای زﯾادی بر روی سر و صورت شان شده است.
تظاھرکنندگان ھمچنين پوکه ھای گلوله ھای  ١٢ميلمتری ﯾی در ميدان تحرﯾر پيدا کرده اند که ساخت اﯾتاليا
ميباشد .ﯾکی از تظاھر کنندگان گفته شده که سرفه ھاﯾش منجر به باال آوردن خون گردﯾده است .در حال حاضر
گفته ميشود  ٣٨نفر از تظاھرکنندگان مصری توسط ارتش دولت موقت کشته شدند.
اما اجازه دھيد که با ھم به افغانستان سفر کنيم ،جاﯾيکه آمرﯾکا توسط جرج بوش ﯾانکی تمام عيار داعيه صدور
دموکراسی و تمدن به آن کشور را داشت .و خادمين سرماﯾه داری جھانی از جمله مرحوم منصور حکمت منفور
ﯾکی از خادمين سرماﯾه داری جھانی و بازماندگانش برای ضربه زدن ھر چه بيشتر به کمونيسم ،در لباس "
کمونيسم " و به اسم " کارگر" از اﯾن لشکر کشی ددمنشانه حماﯾت کرد ،چرا که کمونيست ھا با جنگ ھا و
لشکر کشی ھا امپرﯾاليستھا به ھيچ وجه و ھيچ طرﯾقی نظر موافق ندارند ،چرا که معتقدند در اﯾن جنگھا طبقه
کارگر و زحمتکش است که زندگانی اش سياه تر ميشود و حيب کمپانی ھای اسلحه ،بساز و بفروش ھا ،دالل
ھا از ھر نوع آن ،و ....پر ميشود.
در زﯾر قسمتی از مطلب ﯾک ساﯾت به نام مرگ ساخت آمرﯾکا را عينا در زﯾر ترجمه کرده ام .کافی ست
خودمان را در جای افغان ھا و عراقی ھا بگذارﯾم تا نه تنھا تاثيرات جبران ناپذﯾر حمله ارتش وحشی آمرﯾکا و
شرکاﯾش را بيشتر درک کنيم بلکه زخمھای عميق و درمان ناپذﯾری که بر روی پيکرشان نقش بسته است را نيز
لمس کنيم .و حتی به اندازه ﯾک سر سوزن شک نداشته باشيم که آمرﯾکا و انگليس و شرکاﯾشان ھرگز دلسوز
ما و سرزمين ما نيستند!
** مرگ ساخت آمرﯾکا
"به دليل مصرف انبوه اورانيوم توسط ارتش متجاوزگر امرﯾکا که در حمله به افعانستان در بمباران ھای اوليه و
متعاقبآ انجام شد ،انبوه نقص عضوھای مادرزادی در سراسر افغانستان پدﯾد آمد .انواع بيماری ھای سرطانی
بشدت افزاﯾش.سرطان خون وحنجره در ميان کودکان بر اثر اﯾن بمباران ھا بسيار باال رفت......و در زﯾرگوشه ی
کوچکی از فجاﯾع ھولناک بعد از بمب بارانھا:
در ﯾک واقعه ﯾک رانندی کامبون به طرف کابل شمال افغانستان رانندگی ميکند ،از پاﯾگاه آمرﯾکا در بيگرم عبور
ميکند ،در صندلی کنار راننده ﯾک پسر جوان نشسته ،اﯾن پسر جوان ميخواھد رانندگی کاميون ﯾاد بگيرد ،اما
فاجعه برای او وقتی آغاز ميشود که سربازان آمرﯾکاﯾی او را به بيرون از کاميون صدا ميزنند ،پسر جوان به بيرون از
کاميون مياﯾد ﯾانکی ھا او را از کاميون دور ميکنند و " گروه ﯾانکی" به پسر جوان تجاوز ميکنند .پسر جوان
گرﯾه کنان و وحشت زده داخل کاميون ميشود .فردای آنروز خودکشی ميکند .اﯾن ﯾک " ھدﯾه " دﯾگر دموکراسی
آمرﯾکاﯾی است.
در پاﯾگاه ارتش آمرﯾکا مستقر در بيگرم ،در شمال کابل ،پانزده مترجم توسط نيروھای ارتشی که برای آنھا کار
ترجمه انجام ميدادند مورد تجاوز قرار ميگيرند .اگر چه من ھيچگونه ھمدردی با کسانی که برای نيروھای ارتش
آمرﯾکا کار ميکنند ندارم ،بھرجھت ،ھيچکس نباﯾد مورد چنين رفتار ھای ددمنشانه اﯾی قرار گيرد .ﯾکی از
مترجمين ميگوﯾد":حدود بيست و پنج تا سی نقرسرباز آمرﯾکاﯾی به مکانی که در آنجا خوابيده بودﯾم وارد شدند
و شروع کردند به تجاوز کردن به ما ،من بيھوش شده بودم تا وقتی که سرباز سوم به من تجاوز کرد و دوباره
بيھوش شدم) حميد مترجم برای ارتش آمرﯾکا(
بکی از نماﯾندگان نزدﯾک به کرازی ميگوﯾد :در استان بدخشان  ،سربازان آمرﯾکاﯾی دندانھای  ٤٠زن افغان را برای
اورال سکس کشيدند .موضوع رفتار با اﯾن زنھا در معرض افشا شدن برای افکار عمومی بود که مقامات رسمی
آمرﯾکا گفتند اطمينان ميدھند که دﯾگر اﯾن اتفاقات رخ نميدھد.

ﯾک پسر جوان در ناحيه کاﯾرخانا وقتی که سربازھای آمرﯾکاﯾی در ﯾک  NGOبه خواھرش تجاوز کردند
خودکشی کرد.
اﯾنھا مثال ھای خيلی کوچکی از جناﯾات ارتش آمرﯾکا در افغانستان بود که متاسفانه رژﯾم دست نشانده در
افغانستان اﯾنھا را "بازسازی" مينامد.
 .....فقر فرمانروای روز است .ميليون ھا دالر جھت " توسعه" افعانستان به مشاوران و  NGOھا که از زندگی
لذت کامل مييبرند .به آنان صدھا ھزار دالر پول پرداخت شده  ،در ماشين ھای لوکس ،منازل لوکس زندگی
لوکس ميکنند ،اختصاص ﯾافته ،در حاليکه مردم عادی افغان در فقر مطلق زندگی ميکنند"...
اورانيوم غنی شده در فلوچه
*** "گزارشات زﯾادی حاکی از آن دارد که استفاده از اورانيوم در عراق وسيعتر از آنچه که ادعا شده ميباشد.
بررسی ھای کرﯾستوفر باس بای پروفسور زﯾست شناس دانشگاه آلستر انگليس که دو دوره تحقيقات علمی زا
فلوچه را برعھده داشته به خبرنگار آر تی ميگوﯾد " :در سال  ٢٠٠۴تنھا موارد افزاﯾش سرطان ،مشکالت باروری،
نقض عضو کودکان در بدو تولد ،نشان از صدمات عظيم ژنتيکی داشت ،ما در آن ھنگان علت اﯾن صدمات را
بررسی نکرده بودﯾم .ما نياز داشتيم که محيط زﯾست و مردم را از داخل آن منطقه مورد مطالعه زﯾست شناسی
قرار دھيم .برای پيدا کردن سبب صدمات ژنتيکی ما تعداد  ٢۵زوج و فرزندان ناقص عضو آنھا را انتخاب کرده و روی
موھای سر آنھا ،آب رودھا و جوﯾبارھا ،آب آشاميدنی را بوسيله قدرتمندترﯾن تکنيکھای علمی مورد آزماﯾش قرار
دادﯾم .ما ميزان زﯾادی از عوامل مشترک – کلسيم ،آلومنيوم ،استرون تيوم ،مرکوری -ﯾافتيم اما تنھا عامل ﯾا ماده
اﯾی که توانست ميزان باالی آسيب ھای ژنتيکی را به ما توضيح دھد ماده رادﯾواکتيوﯾه اورانيوم بود .اما شگفت
آور آنکه،اﯾن ماده اورانيوم رفيق شده نبود .بلکه اورانيومی بود که قدری غنی شده بود ،ھمان نوعی که در
راکتورھای اتمی و بمب ھای اتم استفاده ميشود .ما اﯾن ماده را در مو و در خاک پيدا کردﯾم .ما روی خاک بطرﯾق
شمياﯾی متمرکز شدﯾم طوری که اشتباھی رخ ندھد .نتاﯾج اورانيوم قدری غنی شده را به ما نشان داد .چيزی
که ساخته دست بشر بود و نه اورانيوم بصورت طبيعی .اورانيوم وقتی از معدن استخراج ميشود ،بصورتی تصفيه
ميشود که ﯾکی از اﯾزوتوپ ھای  ،U235اﯾزوتوپی که در پاﯾگاه ھای انرژی ھسته ای و در بمب ھای اتم استفاده
ميشود ،جدا شده است .و بقيه اورانيوم که حاوی مقدار زﯾادی  U235نميباشد رقيق شده ناميده ميشود.نوع
دﯾگر اورانيوم را ،ھمان چيزی که ،ھمانطور که گفتم ،در ساختن بمب ھای اتمی و اﯾستگاه ھای انرژی ھسته
ای استفاده ميشود ....ما در محيط زﯾست فلوچه پيدا کردﯾم ،در خاک آنجا ،در آب آنجا ،و نيز در موھای پدر ومادر
ھای دارای فرزندان ناقص عضو اورانيوم ﯾافتيم" .عاملی" که ما باور دارﯾم سبب افزاﯾش سرطان ،تولدھای ناقص
عضوی ،و سار تاثيرات مخرب ژنتيکی که ما در مطالعات قبلی به آن دست پيدا کردﯾم .مواد جنگ خليج آرام آرام
در حال آلوده کردن کل کره زمين است .اﯾن مواد روی ژن انسانھا اثرات مخرب داشته  ،منجر به افزاﯾش انواع
سرطان ھا ،سقط جنين ،نقص عضوھای مادزادی و ﯾا عقيم سازی ميشود".
ھيچکس ،ھيچ دادگاه ،ھيچ البراتور ،ھيچ سازمان ونھادی نميداند که جنگ ساالران درنده و کمپانی ھای
سازنده "سالح ھای کنترل جمعيت" و دﯾگر سالح ھای مرگ بار طبق چه " استاندرادھا" ﯾی اﯾن ساخته
ميشوند! اما فکر شما و من با مطالعه تحقيقات اخير بر روی خاک و مردم مناطق بمباران شده و بررسی ھاﯾی از
اﯾن قبيل ميتواند به ما بگوﯾد کسانی که سود را مقدم بر ھر چيز حتی زن و مادر و خواھر و برادر ،پدر و
مادر و حتی فرزند خود ميدانند ھرگز نمی توانند تابع استانداردھای انسانی باشند .چرا که اساس
اھداف سرماﯾه بر مبنای سود به ھر قيمتی حتی جنگ خانمان سوز است ،مخصوصا " لشکرکشی" ھاﯾی که
اﯾن جناﯾتکاران بنام " مبارزه با ترورﯾسم" بر پا کرده اند!
شک نداشته باشيم کسانی که از حمله آمرﯾکا و شرکاﯾش به اﯾران به بھانه " سرنگونی رژﯾم " حماﯾت ميکنند
به فکر منافع خود و به قدرت رسيدن خودشان ميباشند .اﯾنان دشمنان کارگران و زحمتکشان و محرومان اﯾران و
جھان ھستند.
مرگ بر سرماﯾه داری جھانی توليد کننده سالح ھای شکنجه و کشتارجمعی و رژﯾم اسالمی وابسته به آن
زنده باد انقالب و مجازات مرگ برای ستمگران!
صبا راھی

ﯾکم آذرماه ھزار و سيصد و نود /بيست و دوم نوامبر دوھزار و ﯾازده

منابع استفاده و ترجمه شده در متن از لينکھای:

* خبر " سالح کنترل جمعيت" روزنامه گاردﯾن
http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/21/tahrir-square-us-teargas-used-egypt
**مرگ ساخت آمرﯾکا
http://www.rense.com/general70/deathmde.htm
*** اوانيوم استفاده شده در فلوچه عراق
/http://rt.com/news/uranium-birth-defects-fallujah-729

