
 

 

  يک ميکنند؟سربازها برای چه شل
و نيز ممنوعيت تظاهرات ضد  برای شروع این حمله" سندسازی" و روند  در حاشيه یک فيلم مستند در باره حمله به عراق(

  )چنگ در آمریکا

 
ذات  ميدانیحمله  مقصر آنشما به مردم کشور خودت حمله ميکنی و یک کشور یا گروه دیگری 

انجام  ، با بمب گذاری در مقابل پارلمان آلمانهيتلر این عمل را. دولتهای امپریاليستی چنين است 
" کمونيستها" حمله تروریستی توسط و اعالم کرد که حمله کند ، وقتی که ميخواست به هلندداد

، و کرار کردو این خبر را در رسانه ها برای ایجاد رعب و وحشت در ميان مردم مدام ت هصورت گرفت
به همين تریيب دولت امپریاليستی ژاپن نيز وقتی . آغاز گردیدجنگ جهانی دوم  که گونه بودنبدی

  . ميخواست به منچوریا حمله کند این عمل را انجام داد

که مشخص شد که پنتاگون از وقوع ماجرا خبر ، دورغ بزرگاز واقعه هولناک یازدهم سپتامبر،  پس
 اهداف پيشبرد از وقوع آن ممانعت بعمل نياورد تا دست آویزی باشد برایتا  نکرد، آنرا گزارش داشت

، متعاقب آن اورميانه که همه شاهد جنایاتستمگرانه امپریاليسم آمریکا در منطقه خ سلطه جویانه و 
تر از اسرایيل اشغالگر در ه افغانستان و عراق، حمایت آشکاراز جمله حمله وحشيانه ارتش آن ب

و نيز ددمنشی بيشتر سگ  .يانه برای سرکوب مردم ستمدیده فلسطين و لبنان، بوده و هستيمخاورم
که یا شاهد تظاهرات  یاما مردم به ویژه نسل جوان !زنجيری امپریاليسم آمریکا رژیم اسالمی در ایران

کمی  ممکن است بر اثر گاهن در آن شرکت داشتندخود چند ميليونی به ویژه در انگليس بوده و یا 
ی باتجربه تر برخی بزرگترها .گوینددی از نتيجه آن تظاهرات ها سخن با دلسر تجربه یا مطالعه تاریخ

: " به دولت بگویند مطلق با بی اعتمادی تشکيل ميدهند نيز همواره که صفوف اول مبارزات ضدجنگ را
پيمان  پس از پایان جنگ جهانی دوم  " که اینها بهر حربه ای متوسل ميشوند تا ما را به جنگ

  . و به راستی هم که چه درست ميگویند." بکشانندهرگز تکرار نميشود  نامه امضاء کردند که 

  آماده سازی ميشد؟" حمله به تروریسم" چگونه برای 

ضدجنگ در انگليس شرکت ميکردند برای اولين  چند ميليونی از جمعيتی که در تظاهرات های یبسيار
که اکثریت آنها از طبقه زندگی شان بود که به خيابان ميامدند و بر عليه جنگ اعتراض ميکردند، ردبار 

اما چرا؟ چرا این  .دند که به همراه اقشار روشنفکر همصدا شده بودندزحمتکش و محروم جامعه بو
خيابانهای انگليس گرایشات مختلف سياسی به عده روزها، شبها، هفته ها ، از نقاط دور و نزدیک با 

شانه به شانه امپریاليسم "  داشت ميریختند و خشم خود را نسبت به حمله ارتش دولت شان که
تا بتواند آمال ستمگرانه خود را  تر کند ملتی دیگر را سيه روزویتنام دیگری خلق کند،ميرفت که " آمریکا

چه اتفاقاتی قبل از جنگ می افتاد که در آن جا نيز پياده کند، نشان ميدادند؟ در طی این تظاهرات ها 
ساخت و " در " جنگ ساالران" سيل عظيمی از آن بی خبر بودند؟ نقش اکثر رسانه های حامی منافع 

" چه بود؟ آیا به راستی این خبر رسانی قبل از حمله تنظيم آن برای و " جعليات  ،دورغ ها پرداخت
 درخواست به  به آن باور دارند،" ناآگاهانه" نوز هم ، و هکه خيلی ها به آن معتقد بودند"  دموکراسی

به خواست چه طبقه ای از مردم؟ آن عده قليل که برای سود بيشتر در صنایع  اهميت ميداد؟ مردم
این  طماعی داشتند؟ یا آن بخش عظيمی از مردم که بيشترین آسيب ها را در طی جنگ ميدیدند؟

سياستمدارانی " تاریخی"نقش به اجرا در مياورد؟ که آنرا در دست چه طبقه ای قرار دارد  دموکراسی
در داغ تر  و احزاب پارلمانی انگليس "کارگر" براون در پشت نام  حزب  چون تونی بلر، دیوید بالنکت،

ت درهای کنفرانس احزاب انگليس چه ميگذشت؟ آیا شرکت پش چه بود؟ مله به عراقکردن تنور ح
 در آن" عضویت" برخوردار بودند تا نظرات خود را با وجود " آزادی بيان" کنندگان در این کنفرانسها از 

و " حمله تروریستی" چرا هر روز مردم را از  بيان کنند؟نسبت به تصميم گيری های جنایتکارانه  احزاب



و وحشت از طریق رسانه ها به چه  ماجرا های  برای ایجاد رعبمی ترسانند؟ " بهانه هایی" با چه 
و چرا با وجود مدارک و جلوه دادن دالیل شان برای حمله متوسل ميشوند؟  ساختگی برای محق"

در کار است و نه  کشتار دسته جمعیاسناد بسياری که حکایت از آن داشت که نه ساخت سالح 
با اندک مطالعه و فقط با دنبال  رافت انسانیآدم باوجدان و شکه هر  – مرگزاانبوه توليد سالح های 

خبرهای جنگ ایران و عراق را دنبال کرده باشد ميداند که " بنگاه های خبر پراکنی" کردن همين اخبار 
سالح شيميایی که بر سر مردم حلبچه سرازیر کرد را از خود  دست نشانده امپریاليستها صدام

مشغول " کشتار دسته جمعیسالح " که حاال به ساخت  امپریاليستها تهيه کرده بود و چطور ميشد
  . و سواالت بسياری از این نوع که بی شک در ذهن بسياری شکل گرفت باشد؟

  حمایت ميکردند؟ "تروریسم" حمله به چه کسانی از 

از این حمالت وحشيانه  نيز بنا به ماهيت سياسی شان ناگفته نماند که عده ی قليلی از ایرانيان
و در پشت   "چپ"در لباس  بود کهژوبين رازانی  ميکردند، یکی حمایتضدبشری بنا به دالیل مختلف 

نوکری خود به امپریاليسم  نمایشبرای نام کمونيسم از نوع کارگری مثل همفکر جنایتکارش توبی بلر 
" دموکراسی تمدن و و صدور فرهنگی تقابل با تهاجم" به افغانستان  آمریکا حمله ارتش وحشی آنرا

نشان داد که چه استعداد شگرفی  موضع گيری بغایت ارتجاعی و خطرناک اینبا البته که  کردقلمداد 
"  ، و متحدان درباریدارد "وای انسان وای انسان" در پست کولی بازی  در پوشيدن چکمه فاشيسم

غارتگر و سرکوبگر ،انگلهایی از نوع ه آنان را بدليل ذات طبقاتی شان کنيز بودند که او  " وطن پرست
" عرب و افغان" دزد دسترنج کارگران و محرومان ساخته برای کشتار بيشتر محرومان و زحمتکشان 

  !ر هر دوی این ضدکارگران و محرومان بادننگ ابدی ب !هلهله بر پا ميکردند

  

و کنار گذاشتن پس از گذشت چند سال از حمله وحشيانه ارتش امپریاليستها به افغانستان و عراق، 
توسط  و جرج بوش در توحش خانه کنگره آمریکا تونی بلر(  -  تونی بلر از سمت نخست وزیری انگليس

عت  از طرفی فکرش را بکنيد که این جما... کاندید جایزه صلح شده بودآمریکایی سناتوریهای خونخوار 
مانند عملکرد بنگاه های خبرپراکنی خود  تاثير را احمق فرض کرده و از طرف دیگر بر ملت ها حد تا چه

نيز  نخست وزیر انگليس چند ماه گذشته ُگردن براوندر   – )مطمئن هستندسی ان ان و امثال آن 
و دولت ائتالفی مرکب از حزب محافظه کار و حزب ليبرال دموکرات بر سر  شد"  کناره گيری" مجبور به 
درست مثل همان  –بيشتر " رای" برای جمع آوری این احزاب با رفتن به محيط های تحصيلی . کار آمد

قول دادند که شهریه های دانشگاهی را ارتقاء  نيز به جوانان –کاری که نوکران آن در ایران ميکنند 
اما درست وقتی که به قدرت رسيدند زیر قول خود زده و اولين کارشان سه برابر کردن . نميدهند

دانشجویان و دانش آموزان از سراسر انگليس و نيز کشورهای دیگر که . شهریه های دانشگاه ها شد
وعده زیرپا گذاشته " تا اعتراض خود را به این *آمدند، در آنجا به تحصيل مشغول بودند به پایتخت 

که دولت ائتالفی در حق مردم محروم و زحمتکش انگليس  نابرابری و بی عدالتیو نيز سایر " دهش
" رای " از باز هم دولت ائتالفی  وسيع اما با وجود تمام این اعتراضات! اعمال ميداشت نشان دهند

چه به راستی این  .باالبردن شهریه ها برخوردار شدبرای اکثریت نمایندگان پارلمان اعتماد 
دانش آموزان را به بند کشيدند، آنها را  دموکراسی بود که به خواست مردمش توجهی نميکرد؟

چکمه های فاشيسم را " قانونگزاری" در صندلی اصلی لقب دادند، در حالی که جنایتکاران " جنایتکار" 
مردم خود در حاليکه به دورغ به ُکشت و کشتار مردم عراق و افغانستان بوده و  مشغولپوشيده و 

عالوه بر حکمفرما در کشور خود به عراق و افغانستان  حمله کرده اند، " آزادی آنها" ميگفتند که برای 
بی عدالتی و نابرابری ** کردن سانسور، حفقان، حق آزادی بيان و سایر آزادی ها را سلب ميکردند،

مالی بيليادری دولت ميشدند اما شامل کمک های بانکدارها ! بر جامعه حکمفرما کرده اند نيزراعریان 
ها را بپردازند و نيز به زندان هم روانه شوند " کمک" محرومان و زخمتکشان ميبایست هم تاوان این 

  هم درست شود؟" جنایتکار" وبرای آنها سوء پيشنه 

  



  !شروع مبارزه طبقاتی در انگليس

طومار ها چاره درد نيست، باید که با خون خود این درد را ریشه کن "آسان" امضا کردن " 
   !یکی از رهبران اعتراضات دانشجویی در لندن.." : نمود

بدین ترتيب بود که مبارزه طبقاتی در انگليس نيز پس از کشورهای یونان  همانطور که در باال اشاره شد
در پی یافتن اسناد جنگ در . شدميو توسط ماشين دولتی سرکوب و فرانسه به خيابانها کشيده 

ی از برخورد کردم که تصميم گرفتم بخش های تی بودم که به فيلم مستندیسایتهای مستقل غير دول
ترجمه این فيلم به هيچ وجه به معنای . آنرا ترجمه کرده و در اختيار شما خواننده محترم قرار دهم

نشان دادن گوشه هایی از حقایق بلکه  ،تهيه کنندگان فيلم نيستتایيد دیدگاه های سياسی 
آنچه  آنکه تاریخی ست که ما چه دوست داشته باشيم چه نداشته باشيم جلوی چشم ماست، و نيز

 ده بودندنکر" کسب " لفب داده اند، دموکراسی که مردم آنرا " دموکراسی" را که در کشور انگليس 
، و  ١٩١٧شوروی اتفاق افتاده بود یعنی انقالب کبير اکتبر  چه که دربلکه دولتمران وقت بدليل آن

برخی آزادی ها شدند که در این " اعطای" مجبور به  جهاندر و  رشد آن انقالب  گسترشجلوگيری از 
، های اعطایی مانور داده" آزادی " که ميتوانند بر سر این  فيلم بخوبی ميتوانيد آنرا مشاهده نمایيد

جلوگيری از حمله  – دورغ بزرگآنهم به بهانه . کنند" سلب" و آنها را از مردم  کنندميچانه زنی 
  !یکی دیگر از دورغ های بزرگ قرن - تروریستی

یکی دیگر از دالیل ترجمه بخش هایی از این فيلم این است که به نظر این قلم همين روند برای حمله 
ساخت سالح اتمی توسط رژیم منفور : دیگری دورغ بزرگ .به ایران نيز در حال شکل گرفتن است

اسالمی ایران که تا بن دندان به امپریاليسم وابسته است و خود قادر نيست یک سوزن بسازد چه 
ممکن است برخی ها در این رابطه بگویند که رژیم وابسته به  با این وجود "!بمب اتمی" رسد به 

شيميایی ست، این عده باید به این سوال پاسخ امپریاليسم اسالمی در ایران در حال ساخت سالح 
در پس انقالب دانشگاه ها را به تعطيلی کشاند تا  آن ارتجاعی بينادگرایی دهند که رژیمی که

و زبده ترین متخصصين آن به خدمت ی علم جانشين آن کند، را به بجا" فرهنگ ارتجاعی" فرهنگی
یم حول محور چاه جمکران ميگذرد چگونه قادر است دولتهای غربی درآمده اند و اساس و بنياد این رژ

ثبت نام کنندگان در موسسه از  که "انقالب فرهنگی"مشغول باشد؟ به ساخت سالح های اتمی 
ای را امضا کنند که طی آن قبول  که در بدو ثبت نام برگه خواستمي تحقيقات فيزیک و ریاضيات نظری

رژیم وابسته به امپریاليسم اسالمی نيز با  .به چالش کشيدن اساتيد را ندارند نمودند که حق می
بر گرم تر کردن تنور کشتار اربابان جهانی اش می افزاید و با " اورانيوم غنی شده حق ماست" شعار 

ادامه ميدهد تا باز هم توده ها " ضداستکبار جهانی" شارالتانيسم ذاتی اش به دورغگویی خود یعنی 
ه این وسيله پشت خود داشته باشد تا فرزندان کارگران و زحمتکشان را که روز و شب استثمار ب را

ميکند و در محروميت مطلق نگهمدارد تا جيب سرمایه داران زالو صفت داخلی و جهانی را پرکند را باز 
  . در جنگ خانمانسوز دیگری نماید" آماده قربانی شدن " هم 

  !سلب آزادی ها

آن احتماال به حزب  جوان چهار سال پيش ساخته شده، دست اندکاران ها سلب آزادید مستنفيلم 
نگاه ميکردند، بهرو این دیدگاه سياسی " مثبت" با دید یا همکار آن ليبرال دموکراتها محافظه کار 
 بر باید دید که امروز که دولت ائتالقی مرکب از محافظه کار و ليبرال دموکرات در انگليس آنهاست اما

" کارگر" آیا چيزی تغيير کرده؟ یا اینکه این حزب نيز ادامه دهنده همان حزب مثال  سوار شدهقدرت 
در تظاهرات اخير دانشجویی یکی از کتابهایی که دانشجویان آنرا بخاطر عریان کردن حقایق روی است؟

ست که بدرستی  ورولنوشته جرج ا )قعله حيوانات( پالکادری بزرگ نوشته بوند کتاب مزرعه حيوانات 
اگر این کتاب را نخوانده . اشاره داشته است این کتابدر  و احزاب نظایر آن را به نقش احزاب انگليس

  .آنرا را در لينکی که در پایين این نوشته قرار ميدهم تماشا کنيد فيلماید حتما بخوانيد و یا 



، نوع ود که با نمایی از فرهنگ انگليسی چنين آغاز ميش) Taking liberties  (سلب آزادی ها اما فيلم
همه است شروع ميشود و سپس بر " زبانزد" آنها که حيوان دوستی  غذا و سرگرمی ها و نيز

  :مکث طوالنی به بيان زیر داردحاکم بر جامعه " آزادی" یعنی " مهمتر و باالتر از هم" موضوعی 

از  سه اتوبوس. پخش کنندرا به عراق  آزادیشروع کردند که این تونی بلر و جرج بوش  ٢٠٠٣در سال 
د گاستی چار فر برای رفتن به مرکز نظامی آمریکا در حامل مخالفين جنگ طرفداران محيط زیست

، در حاليکه صدها پليس اتوبوسها  ل توسط پليس متوقف ميشوندد، در بين راه برای بازدید متداوهستن
پليس سرنشينان سه اتوبوس را .را محاصره کرده و از فيلم گرفتن دوربينها ممانعت بعمل می آورند

هر در حاليکه مامورین اطالعاتی با دوربين از آنها فيلم ميگرفت برای دو ساعت در آنجا نگهداشته و 
 بشکل بازیعروسک س چند قيچی ، ماسک کاغذی و ماموران تجس.  وسيله ای را مورد بازید قرار داد

در حاليکه پليسها  از رفتن آنها به مرکز نظامی آمریکا جلوگيری کرده و " دليل" سرباز پيدا کرده به این 
را در اتوبوس را به روی مردی که ميخواست با سردسته پليسها صحبت کند را با فشار در برروی در 

آنها را در حاليکه اسکورت ميکند به  ه پياده شدن از توبوس را نداده و اتوبوس نگهميدارند به او اجاز
و در حایلکه سرنشينان اتوبوس به رفتن به توالت نياز داشتند به آنها اجازه توقف در . لندن بازميگرداند

راه داده نميشد، راننده اتوبوس توسط پليس به دستگير شدن تهدید ميشود، و سرنشيان احساس 
سرنشينان اما بيکار ننشسته و با شعارهایی که  !شده توسط پليس هستند" ربوده" آنها  ميکنند که

یکی از این شعارها . به شيشه های اتوبوس نصب ميکردند وضعيت و هدف خود را توضيح ميدادند
  !"بر هم زدن صلح" دليل؟  !رد شدحق اعتراض بر عليه جنگ : چنين بود

دارد که این یک  می عالم اصورت ميگيرد و هيلتر  پارلمان در آلمانمقابل یک انفجار در  ١٩٣٣در سال 
و از رسانه ها برای ایجاد و گسترده کردن رعب و وحشت  حمله تروریستی توسط کمونيستها بود

این یک رخصت : " که ميگوید. را به تصویب ميرساند ضدترور ت قانون او سپس ،استفاده ميکند
برخوداری  حِق مردم را ازاین قانون ." حدویت اعمال شودمحق آزادی شخصی دردانی ست که 

  . از آزادی بيان و آزادی به چالش کشيدن سلب می نمود

دن مغازه های جهودها، برای مشخص کر ،کارت شناسایبر روی  )J STAMP( مهر جی ١٩٣٨در سال 
شکستن شيشه های آنجا و بدین ترتيب بود که هوليکاست شروع شد، بصورتی که هيچکس نمی 

درنده ترین و تماميت خواهی ترین دولت در دنيا را هيتلر قادر شد که توانست اعتراض کند، 
  . بنا نهد

   .دارد مان به هلند حمله ميکند و انگليس تمایل به اعالم جنگآل ١٩٣٩در سال 

  ."هرگز دوباره تکرار نميشود" متحدین اعالم پيروزی نموده و اعالم ميکنند که  ١٩۴۵در سال 

اگر هيتلر  ".نگهداشت مصون  و ایاالت راشهروندان  بایستی دنيا از جنگ  نگهداشتنبرای مصون "
به جنگ  آلمان  کشاندناز سلب نکرده بود ممکن بود که هيتلر را را آزادی مردم آلمان 

  . متوقف کند

جنگ ( رهبران بيست کشور اروپایی دور هم جمع ميشوند که از چنين اتفاق هولناکی ١٩۵٠ در نوامبر
که شامل مصونيت بنيانی  ییحقوق بشر اروپا پيمان نامه. برای هميشه جلوگيری شود) جهانی دوم

ممنوعيت  –دی شما آزا :"قرائت ميشودتوسط وینستون چرچيل هر فرد در مقابل دولتش ميشد 
آزادی  – اختفاءحق  _ جرم ثابت شود بيگناه تا وقتی  – بازداشتی بدون حکمهيچگونه  –شکنجه 
  .بعد به قوت خود باقی مياند سال ۵٠تا این پيمان نامه در انگليس . آزادی بيان  –اعتراض 

تونی بلر که یک هنرپيشه است تا یک . که حزب کارگر انگليس به قدرت ميرسد ١٩٩٧بازگشت به 
) بيش از سه هزاردر عرض ده سال ( در تاریخ   سياستمدار حزب جدید کارگر  بيش از هر دولت دیگری

افراد ، مثل  و رفتار تقليد حرکات: بطور مثال. را به تصویب ميرساندقوانين محکوميت جرم و جنایت 
و حاال . ممنوعيت ورود سيب زمينی از هلند! ردن سخنان یا نوشته کسی برای مسخرهتقليد ک



به  ٢٠٠١در سال  اما حمله تروریستی نهم سپتامبر. ساختن بمب اتمی یک جرم محسوب ميشود
  . نمایشی را به اجرا درآوردآمریکا  نمایشیصحنه  بررویتونی بلر شانس اینرا ميدهد که 

  در تکزاس  ٢٠٠٢ششم آوریل 

همکاری و مشارکت بریتانيا در جنگ برعليه ترور سپاسگزار کليه ی و تمام دنيا از : "..جرج بوش
  ."است

  ."متشکرم: " تونی بلر

يرساند که در آن حقوق پایه ای به تصویب م یک سری قوانينتونی بلر  ،ملت از ترور" مصونيت" برای 
  .افراد نادیده گرفته ميشود

   ٢٠٠۵مارس ١١

، ولی اگر هر نوع از حمله تروریستی در این کشور اتفاق بيفتد به من باور خدای نخواسته: "  تونی بلر
آزادی های مردم را خدشه دار کرده است بلکه " قانون" که این  گفتداشته باشيد که مردم نخواهند 

  ؟هگير بودبه اندازه کافی سخت مطمئنی کهميگویند که آیا

  لندن ١٠:٣٠ساعت  ٢٠٠۵جوالی  ٧

 در روز هفتم جوالی سوار قطار به مقصد مرکز لندن بودم که یکدفعه بنگ و بعد: نویسنده راشل نورث
من شروع کردم به دلداری دادن . و روغن سياه پوشيده شدیم دوده های سياه همراه با خون ما با

  .این مسئله شویم رو برویم و در آنجا معترض بهمردم و ميگفتم بيایيد به اداره مت

  جی هشت نشست سران کشورها در اسکاتلند ١٢:٠٠ساعت  ٢٠٠۵جوالی  ٧

  ."خشونت جامعه یا ارزشهای ما را را تغيير دهدکه ما اجازه نميدهيم : "تونی بلر

بلر هميشه ميگوید ما اجازه نميدهيم تروریست مسير زندگی ما را عوض کند، : راشل نورث نویسنده
دولت  ، آنتغيير ميدهد نيست که تروریست این،  مسير زندگی ما را تغيير ميدهند ارند د آنهااما 

  . است

  ٢٠٠۵آگوست  ۵یک ماه بعد 

، و آخرین قانون جلوگيری از حمله های ٢٠٠١ضد ترور در سال قانون  طبق خب، ما": تونی بلر
تروریستی را بازداشت به ما اجازه ميدهد که  افراد مشکوک به عمليات  ٢٠٠۵تروریستی در سال 

  "..کنيم

آزادی بيان به این معناست که گاهی اوقات تو مجبوری به چيزهایی گوش دهی : " فيلم
  ".که نميخواهی بشنوی

   ٢٠٠۵کنفرانس حزب کارگر در سال 

 در کنفرانس ساالنه حزبش هر گونه صحبت در مورد حمله به عراق ممنوع اعالم نمودنبا تونی بلر 
که از آلمان نازی  ساله ٨٣ والرتوم جهانی ،جنگ دازماندگان یکی از ب. فایق مياید" مشکل"به این 

ه بود انگليس پيش از آنکه تونی بلر بدنيا بياید عضو حزب کارگر گریخته و به انگليس پناهنده شده و
وزیر کشور ابراز مخالفت ميکند، در کنفرانس ماموران  جک استرا، در رابطه با سياستهای است

گذاری بر عليه عمليات طبق قانون " حرکات تروریستی" امنيتی او و چند نفر دیگر را وحشيانه بدليل 
ها فکر ميکنند که ميتوانند آن: والتر ميگوید. ترور به زور به بيرون از سالن برده شده و بازداشت ميشود

با من که برعکس عمومی را منحرف کنند، در مورد رفتار آنها  ردانند اما نميوانند نظر نظر کنفرانس را برگ



من بسيار متاسفم ، : ميگوید والتر در آن کنفرانس به تونی بلر. آنچه آنها ميخواستند عمل نمود
قول ميدهم که چنين چيزی دیگر اتفاق . چنين چيزی نمی بایست اتفاق بيفتد، آنهم در کنفرانس ما

در جلسه ای که خود او سخنرانی داشت باز هم معترضی به سياستهای تونی بلر توسط  اما.يفتندن
" ژشت هنرپيشگی " يرون از سالن کنفرانس برده ميشود که تونی بلر با همان مامورین امنيتی به ب

اد، باید ر این جلسه را دبود که به تو حق اعتراض د" آزادی بيان" حداقل ميشود گفت که این : ميگوید
  !شکرگزار باشيد زندگی ميکنيددر دموکراسی  به شانس خود  که

پس از آن دستگيریها در خيابان بيشتر ميشود بطور مثال دختری که تی شرتی بر تن داشت که روی 
  .توسط پليس دستگير ميشود" Bollocks to Blair" آن نوشته شده بود 

مردم از آزادی بيان برخودار نباشند تا اگر ":و ستون نویس در روزنامه آبزرور داستان نویس هنری پيتر
نمونه این دولتها را ما (  ".آن دولت بی مسئوليت خواهد بود بوسيله آن دولت شان را به چالش بکشند

  ) مترجم - در ایران در حکومت های شاه و شيخ با پوست و گوشت خود لمس کرده ایم

قادر باشيم که نظرات خود را بيان، و اعتراض و مجادالت خود را به ما بایستی " : ادامه مبدهد هنری
  .بياوریممرکز احزاب انگليسی بدون نياز به گرفتن مجوز پليس 

امروزه تظاهرات در مقابل پارلمان انگليس تا شعاع یک کيلومتر  "ترورجلوگيری از قانون " طبق مصوبات
  .حق آزادی اعتراض نيز سلب ميشودو بدین طریق . از آن غيرقانونی ميباشد و نياز به مجوز پليس دارد

از کسانی که در اعتراض به حمله وحشيانه عراق در مقابل پارلمان دست به ، و ملن مایا، دو نفر 
یکصدهزار در مجموع عراقی و سربازان انگليسی،  ترتيب که اسامی کشته شدگانتظاهرات زده بدین 

 "جنایتکار جنگی" به جرم  را در این حمله قرائت ميکردند توسط پليس نفر در یکسال او حمله به عراق،
  .دستگير ميشوند

بوده " جنایتکار " ام اما فکر نميکنم که هرگز  من در زندگی اشتباهات زیادی داشته: ایام
چيزای مختلفی به ذهن خطور ميکنه مثال ، وقتی پليس داشت منو دستگير ميکرد باشم

، بعد به خودم گفتم بخطر بندازهو ی منشغلموقعيت مکنه دستگيری من  ه ...فکر ميکردم، آ
  ...نميخوامجازات کنه م م نمنو بخاطر اینکه دستگير شدکه بخواد  رو شغلیمن واقعا 

. دستگير ميشوند  جنایتکار جنگیمجددن توسط پليس به جرم  مایا و ملندر سالگرد تظاهرات آنها 
 رفتن به  گوید کهمي من بهپرنسيپ های آزادی خواهانه  پای بند بودن به : اینبار ميگویدمایا 
من فکر . را ترجيح ميدهم ) هفته مدتی ست که قانون برای او تعيين کرده است ۵۶( زندان

، نه من  "مجرم هستمبله من "تو اعتراف ميکنی که یک جوری  جریمهميکنم با پرداخت 
  .زندان را ترجيح ميدهم بنابراینمایل نيستم که چنين کاری بکنم 

  . در اصل یک هفته قبل از تظاهرات از پليس مجوز دریافت کرده بودند مایا و ملن

  تکزاس، کتابخانه جرج بوش   ٢٠٠٢آوریل  ٧

جلوی تظاهرکنندگان در خيابان نخست وزیری رد ميشودم، و باور کنيد اگر که  هر روز که از: تونی بلر
تظاهرکنندگان تونی بلر را (  شما آنرا تظاهرات بناميد، منظورم  چيزی نيست که من را خطاب ميکنند

ولی من خدا را شکر می کنم که آنها ميتوانند ) توضيح مترجم -جنایتکار جنگی خطاب ميکرده و ميکنند
  .  مرا چيزی که ميخواهند خطاب کنند خطاب ميکنند و این آزادی ست

  اگر چنين است پس چرا تظاهرات مقابل پارلمان را ممنوع اعالم ميکند؟: فيلم

حاضر وزارت کشور انگليس ميتواند هر گونه تظاهرات را در هر منطقه از انگليس ممنوع اعالم در حال 
  کند



  من ویت هيل پایگاه  نظامی آمریکا واقع در یورکشایر انگلستان

نظامی آمریکا  دو مادر بزرگی که کمپين صلح را به جلو ميبرند برای اعتراض به منطقه هلن و سيلویا
و عيلرغم تدابير امنيتی که برای جلوگيری از ورود به منطقه تدبير . زم ميشوندعا واقع در یورکشایر

مادر  دومحاسبه شده بود، حساس فلز ی به آن محل گونه شده، منطقه به ورود ماشين و یا هر
اما آنها باالخره توسط . ورود آنها را اعالم نکردچيزی  به همين دليل  چون با پای پياده ميرفتن بزرگ

بازداشت ميشوند، اما هيچکدام طبق خواسته پليس عمل نميکنند، به این " جرم جدی " پليس بدليل 
معنا که پليس هر کار ميکند از آنها اطالعات مشخصاتی از قبيل نام، محل سکونت و غيره را دربياورد 

دانستن نام و نشان و تاریخ تولد ما داشته  مادر بزرگها ميگویند آنها باید دليلی برای! موفق نميشود
  باشند، چطور مردم تا پليس از آنها مشخصات شان را ميخواهد با پليس همکاری ميکنند؟ 

، با تحمل مردم عادی توسط ما در این کشور داریمو حقوقی که به نوعی  آزادی های شهروندی
که برای آزادی  .بدست آمده  اند مشقت های بسياری که برای کسب اینگونه آزادی ها متحمل شده

مثل زنانی که برای حق رای زنان بعنوان شهروندان های پایه ای از جان خود مایه گذاشتند، 
 آن زنان دلير و مبارز ( - .مورد قانونگذاران کوتاهی نکردند غير مطيع از هيچ خشونتی در

شيشه های منازل آنها را می ستمداران حمله کرده، کليساها را به آتش ميکشيدند، به منزل سيا
شکستند، و به پارلمان نيز حمله کرده و آنجا را نيز به آتش ميکشيدند، آنها بودند که الگوی به زندان 

  )توضيح از مترجم - جا انداختند" پرداخت جریمه" رفتن را در جامعه به جای 

ایشان شنيده نخواهد بشنود آنچه را که مردم ميگویند ، مردم برای اینکه صداگر دولت 
  !ميزنند در هر سحطی شود دست به هر کاری

جان خود را از دست  در سراسر دنيا در سالگرد در گذشت کسانی که بدليل آلودگی محيط زیست
دادند گروهی دست به تظاهرات نشسته زده، پليس مسلح آنها را محاصره کرده، آنها را به بازداشتگاه 

و بعد نصف شب یکی برده، برای یک روز و نيم بدون اجازه خبر دادن به نزدیکان خود بازداشت ميکند، 
از بهم پيوستن منع ميکند و تهدید ميکند که اگر یکی آنها را بدون پول و موبایل شان آزاد کرده، و آنها را 
مادامی که دستگيرشدگان در بازداشت بودند . در راه با یکدیگر صحبت کنند مجددن دستگير ميشوند

  ! پليس مسلح به منزل آنها رفته و تمام وسایل آنها را مورد تجسس قرار داده است

ف عوض ميکند بطور مثال با توجيهات مختلچگونه نظرات خود را به صالح منافعش مرسوم دموکراسی 
صدور کارت (با ایده حزب محافظه کار در کنفرانس حزب کارگر در تقابلبلر تونی  ١٩٩۵در سال 

بدليل هدر دادن ميليونها پوند برای کارت شناسایی مخالفت خود را  )شناسایی برای شهروندان
اما همين . ش تعداد پليس را پيشنهاد ميکنداعالم ميدارد و در عوض آن افزای برای شهروندان اجباری

از حمله "به بهانه جلوگيری  اجباری را صدور کارت شناسایی سال بعد در دوازدهم جوالی ٩شخص 
  .و در اصل برای کنترل بيشتر شهروندان به پارلمان پيشنهاد ميکند "مصونيت مردم"و " تروریستی

را با خود حمل کنيد که شامل تمام اطالعات  در چند سال آتی شما محبور ميشوید که کارت زردی
هر بار که شما به هر دليلی سر و . خصوصی شما ميباشد که به یک بانک اطالعات منتقل ميشود

دی ان ای  ساختمان رسد مثل مدرسه، بهداشت، پرونده پزشکی و نيز کارتان به دوایر دولتی می
  .نمایدشما و در اصل کل زندگی شما را دسترسی پيدا 

تجارتخانه های بزرگ که اطالعات شما را به  برکنار شده انگليس اعالم نموُگردن بروان نخست وزیر 
  .ميفروشد، در حاليکه حک کننده های کامپيوتر مجانی ميتوانند به آن دسترسی پيدا کنند

لئون به آنها تحميل خيلی از کشورها کارت شناسای اجباری دارند که بر اثر دیکتاتورهایی مثل ناپ
  )این حقيقت دارد!نخندید( در سال دوهزار و دو جرج بوش و تونی بلر کاندید جایزه صلح شدند. شده



را را در حمله به عراق  "بدون شرط"تکزاس آمریکا قول حمایت تونی بلر در  ٢٠٠٢در آوریل 
  . به آمریکا ميدهد

  .تونی بلر بهترین نمایش خود را از شغل هنرپيشگی اش عرضه می نماید ٢٠٠٢سپامبر  ٢۴در 

به این طریق که در رسانه های اخباری منتشر ! مشهور شد" دقيقه ای ۴۵" حمله ای شتابان که به 
شد که از بکار بردن سالح های شميایی توسط صدام حکایت ميکرد و هدفش ایجاد رعب و وحشت در 

  دل شهروندان بود 

  .آماده سازی برای حمله به عراق تکميل ميشود ٢٠٠٣ال سدر 

که به او ميگوید رفتن به جنگ عراق  دریافت ميکندتونی بلر یک گزارش محرمانه  ٢٠٠٣فوریه  ١٠
  .حمله تروریستی را بيشتر ميکندتهدید امکان 

لندن را نادیده تونی بلر آن گزارش محرمانه و تظاهرات اعتراضی بيش از دو ميليون و نيم مردم در 
که دو سال بعد چهار انگليسی ارائه ميدهد آن گزارش اطالعات موثقی در مورد تهدید حمله را . ميگيرد

  .انتهار کننده به انگليس حمله کردند

  ٢٠٠١اکتبر  ٢

در آوریم به این معنی که  افراد  دوباره تحت کنترلتونی بلر اعالم ميکند که دنيای اطراف مان را 
بيگناه یعنی ها آزادی  یکی دیگر از" قانون"وند که این  مله تروریستی باید بازداشت شمشکوک به ح

البته این قانون در توحش خانه ای بنام رژیم ( . را لگدمال ميکند مگر اینگه جرم ثابت شده باشد
  )توضيح مترحم - را اعالم ميکنند "جرم"اسالمی در ایران معنایی ندارد، ابتدا ميُکشند و بعد 

  نقش رسانه های دست راستی در دميدن در تبليغات ماشين جنگی

" سرگرم کننده" که یکی از مستهج ترین روزنامه های " سان"  روزنامه سوپر راست - توصيح مترجم
یکی از ) این روزنامه به همت توده مردم در شهر ليورپول فروشش متوقف گردیده( انگليس ميباشد

بدینوسيله تونی بلر را در هدف " ترور" با ایجاد رعب و حشت از ماشين های تبليغات جنگی ست که 
بطور مثال برای جلب توجه خوانندگان از   - پليد و جنایتکارانه اش یعنی حمله به عراق کمک ميکند 

استفاده ميکند تا بر قانون جدیدی که تونی بلر در حال تصویب آن  مشهوری چهره های مانند پرورفسور
پروفسور مذکور اعالم . بگذارد" صحه) "روز ٩٠اد مشکوک به تروریست به مدت بازداشت افر( است

جا ميزند حتی از او تلفنی اجازه نگرفته که " مردمی" که خود را روزنامه  )سان(ميکند که روزنامه مذکور
  .مخالف آن است استفاده کندبشدت وی که " قانونی" از تصویر او برای 

  !شودریا فروشی تونی بلر متوقف مي

فروش قوانين "مایه گذاشته و برای " کيسه ملت" تونی بلر برای پيشنهاد خود از  ٢٠٠۵نوامبر  ٩
در به جمله ای که در این زمينه . خود از شيادترین شيوه های تبليغی استفاده ميکند" ضدآزادیخواهی

  .مصاحبه بکار ميبرد در زیر دقت کنيد

این قانون را ميپذیرد، عموم مردم فکر ميکنند که پارلمان من هيچ شکی ندارم که کشور : " تونی بلر
  ."من شکی در اینمورد اصال و ابدآ ندارم.امروز با مسئوليت عمل کرده است

بازداشت  روز ٩٠کند و پارلمان برای اولين بار به قانون " دورغ فروشی" و البته اینبار دیگر نميتواند 
اگر چه تونی بلر موفق ميشود که مدت . م را رد ميکندبدون اثبات جر "تروریست"افراد مشکوک به 

البته این همان پارلمانی ست که در مزرعه حيوانات به ! به تصویب برساند روز ٢٨بازداشت را با 
درستی توصف شده است احزاب این پارلمان یعنی حزب مثال کارگر ، حزب محافظه کار و ليبرال 

برای سياه تر کردن زندگی " قدرت گرفتن" دهيد اما پس از مي" وعده " دموکرات ها موقع رای گيری 



نمونه زنده و حاضر آن دولت ائتالفی حاضر است که قبل . کارگران و کم درآمدها از هم سبقت ميگيرند 
از روی کار آمدن با باالرفتن شهریه دانشگاه را برای زدن بر سر حزب رقيب یعنی حزب کارگر به ضرر 

توضيح  - و وقتی خودش قدرت گرفت شهریه دانشگاه ها را سه برابر نمودقشر کم در آمد ميدید 
  )مترجم

پليس به منزل  ٢۵٠فيلم اما حکایت از حمله  !"در یک ایالت پليسی زندگی نميکنيمما ": تونی بلر
یورش ميبرد و به سينه یکی از افراد مشکوک با تير " کشف کارخانه بمب سازی" مسکونی به دليل 

اینبار به نظر :" در مورد نتيجه این حمله ميگوید "ایی ین بلر" فرمانده پليس . سربی شليک ميشود
! به صورت بسيار خوبی توسط پليس متروپوليتن انجام شد ولی حمله ... ميرسد که ما اشتباه کردیم، 

"  

" ساله برزیلی  ٢٧کارگر  کلهکسی که دستور شليک هفت گلوله سربی به  ایی ین بلر 
بودن به تروریست " مشکوک " را در بمب گذاری های هفتم جوالی به دليل " شارز دمنه زز 

را از ملکه انگليس دریافت ميکند،و دب " ِسر یعنی عاليجناب" را صادر ميکند و بعد ها لقب 
  توضيح مترحم -. را به مجلس ميبرد" شليک با گلوله سربی" پی آن قانون 

آزادی شما، که پليس شما را نميتواند بازداشت کند مگر آنه جرم شما ثابت شده :" بوریس جانسون
ود هزار سال است که باشد ، دستگاه قضایی برای شما حکم صادر کرده باشد، این آزادی  چيزی حد

در این سرزمين وجود داشته است و امروز با شدت به آن حمله شده و زمان ميبرد تا آنرا دوباره بدست 
ایشان دانشجویانی که برای شنيدن صدالبته ایشان در حاضر کسی ست که با تظاهرات ( –!" آورد

توضيح  - لقب داده" جنایتکار"را نند را مورد شماتت قرار داده و آنها شدند دست به خشونت ز مجبور
  )مترجم

از را نيز  قانون بازداشت نه ،مگر جرم ثابت شده باشدتروریسم ،  مقابله باقانون  ٢٠٠۵سال در 
  !شهروندان انگليسی سلب می نماید

 در) مترجم - به ساختن خبر دقت کنيد(  .دستگير ميشود ٢٠٠٢مولود بار اول در سال ... شکستن حق 
حاصل  ی در انگليس و جاهای دیگره ایرالجز تروریست عده ایر يشود که دستگيری اخياخبار گفته م

این همکاری گزارش ميدهد که . گليس، فرانسه و الجزیره بوده استانهای تنگاتنگ پلبس همکاری 
پليس به منزل او حمله برده  .ميباشد لندن وود گرین منطقه مولود مشغول ساختن یک ماده کشنده در

گيالس، یک هسته پليس در یک تجسس کامل از منزل مقداری . و تمام ساکنين را دستگير ميکند
این مواد . ميکند کشف محتوی پودر آبی رنگ مثل الجورد مقدار پودر قهوه و یک شيشه

 تونی بلرزمایشات برگردد اما قبل از اینکه نتيجه آ. خطرناک برای آزمایش به البراتوار فرستاده ميشود
دارد و وجود  تروریست حضوردستگيری که امروز انجام شد نشان داد که این خطر ":: اعالم ميکند

  . "اردقرار د هم اجرایی دارد و در مقياس باالیی يتقابلواقعی ست و 

  ) .مترجم( نجومی از رسانه ها پخش ميشود این خبر بسرعت و در تيراژ  

این است وز مشخص ميشود در پایان راما چيزی که از کمترین پوشش خبری برخوردار ميشود : فيلم
" ساختگی سناریوی"از  اما این جزئيات باعث نشد که. وجود نداشته است" نساخت رایس" که خطر 
  !دليل برای حمله به عراق استفاده نشودبعنوان یک  مولود

فيلم را نگاه ميکنيد  (ق تونی بلر به آمریکا ميرود، یعنی دو ماه قبل از حمله به عرا ٢٠٠٣ژانویه  ٣١در 
به نحوه گفتن خبر از دهان جرج بوش دقت کنيد که خبر ساختگی را با تمام قلدری اش نميواند درست 

  )مترجم - بيان کند

باید به مردم انگليس  اخيرن دولت تونی بلر به یک ماجرای کشنده دست پيدا کرده و... : " جرج بوش
  ."خطرناک است ی که آزادی را دوست دارندمردم وليد انبوه سالح های کشنده برای گفته شود که ت



باعث  د تاما ميدانيم که این شبکه تروریستی از هر وسيله ای که بتوانند استفاده ميکنن: " تونی بلر
  . باالترین رقم کشتار گردد

برای کار عالی ات تبریک بگویم که از فشار ماموران اطالعاتی  )تونی بلر(من باید به تو : " جرج بوش
  ."ات استفاده ميکنی تا مردم بریتانيا را مصون نگهداری

شبکه مربوطه طرز تهيه سم :" ميدهد شاعهچنين اگرفته و این خبر را   کولين پاول در سازمان ملل و
ساعت  ٧٢ث مرگ ظرف باعآن در غذای شما تعليم ميدهد، سمی که یک ذره  به اعضایش رایسن را

  . "بعد ميگيردد

  ! رفتيم" جنگ" و این چنين بود که ما به  : فيلم

  .در یک زندان نظامی تحت کنترل شدید منتظر دادگاه محاکمه ميباشد برگشت به انگليس مولود 

  ."داشتماز محکوميت من احساس یک تررویست مجرم را  تمام این دو سال و نيم : " مولود

. شروع شد" رایسن" وجود ندارد و باالخره دادگاه رسيدگی به " رایسنی" هنوز  ٢٠٠۴در پایان سال 
  قدم جلو نهادند به شرطی که مشخصات شناسایی آنها کامال فاش نشود، برخی از هيئت ژوری حاضر 

اهد واقعی در این راستش را بخواهيد تصور من بر این بود که من با شو: " یکی از مردان هيئت ژوری
  !"نرسيددادگاه مواجه ميشوم و شواهد هرگز نشان داده نشد، هيچوقت 

چهار نفر از دستگيرشدگان . روزی که تعيب کنندگان اتهام پرونده را بستند: " یکی از زنان هيئت ژوری
  . ردند و فقط یک نفر مجرم اعالم شدبی گناه اعالم ک

دوباره به سراغ من آمدند و گفتند چون در  ٢٠٠٧لندن در سال در بمب گذاری های جوالی در : مولود
سم کشنده رایسن دست داشتی تو یک خطر برای مردم انگليس هستی بنابراین ما این حق را داریم 

سم کشنده ای  کنيم، با وجودی که دادگاه اعالم کرده بود که) برگرداندن(که ترا به کشورت دیپورت
  . وجود نداشته بنام  رایسن

شما ميدانيد که در عرض بيست و سه سال گذشته نخست وزیر به الجزیزه به دليل اینکه رژیم آنجا 
ائتالفی ها سپتامبر بوجود مياید، و الجزیره یکی از  ١١بسيار مشکل است سفر نکرده است، بعد 

الجزیزه و این فورآ به این معناست که یک رژیم قابل قبول ميشود بنابراین کسانی که مخالف . ميشود
مولود ميگوید کاری ميکنند . ميخواهند مولود را به الجزیزه برگردانند. بودند تروریست محسوب ميشوند

از نظر اگر چه مولود . که من احساس کنم مادامی که در انگلستان هستم هرگز زندگی طبيعی ندارم
  . یک مجرم باقی ماندهميشه رسانه ها،  دولت و بيشتر بی گناه محسوب شد، اما از نظر هيئت ژوری

ما به یک فاجعه بسيار نزدیک شده بودیم ، اگر چه : " ميگوید ٢٠٠۴تا  ٢٠٠١وزیر کشور  دیوید بالنکت
  ."یک هدف مشخص نام برده نشده بود

به آمریکا سفر کرده و  ٢٠٠٣را بسيار شلوغ ميکند، او در سال  دیوید بالنکتدر رابطه با ترور سر جنگ 
 !دست سيستم قضایی آمریکا قرار ميدهدرا امضا ميکند که آزادی شما را در  یک پيمان اضافیمتمم 

بریتانيا و ایاالت متحده که  من از این همکاری: " چنين اظهار ميدارد" پيمان نامه" او پس از امضای 
   ."بسيار خرسند هستم در کمپ قرار دهيم بخطر بيندازندآنهایی که زندگی ما را 

" عمران" د مالی اسم کالهبرداری بازداشت شده و در فکه بجر ٣نت وست  بانکدار گامدیوید بيرمن
هرگز به ذهنم من :" نيز دست داشته و سيستم قضای آمریکا خواهان تحویل او به آمریکاست ميگوید

    !"ی ایالت پنچاه و سوم آمریکا شویمخطور نميکرد که ما از نظر قضای



" وقتی که مشغول مکيدن شيره جان محرومان بود برایش فرقی نميکرد که البته این بانکدار خونخوار (
" شعار" ی او آنچه مهم بود سود بود و سود که در این فيلم ایالت آمریکا باشد یا نباشد، برا" انگليس

هيچگونه احساس همدردی که ندارم  تحت هيچ شرایطی اگر چه من با بانکداران خونخوار.هم ميدهد
امضاء پس طبقه محروم و زحمتکش ميدانم، اما  توسط که هيچ بلکه آنها را مستحق مجازات انقالبی

بود که دیوید بالنکت آنرا با افتخار " پيمان جنایتکارانه" یک مقصرین به دستگاه قضای آمریکا  فرستادن
که البته دستگاه  .امپریاليسم آمریکا خدمت نماید تا یه این وسيله به گسترش ددمنشی امضاء نمود

طبق  .قضایی آمریکا تمام کسانی را که در گوانتامو بسر ميبرند را از همين طریق تحویل گرفته است
 ، بدون ارائه هرگونه سندیبداند" مجرم" دستگاه قضایی آمریکا هر شخصی را که " پيمان" این 

" و به دستگاه قضایی آمریکا فرستاده شود،  " مجرم" شخص  ميتواند از انگليس درخواست نماید که
زیرپا گذاشته ميشود، همه  دیوید بالنکتهم به این طریق توسط جنایتکاری بنام " قانو منع شکنجه

هيچگونه حق " بازداشتی" فرد  ميدانند که وامروز از شکنجه های زندانيان گوانتا مو مطلع هستند، 
دستگاه قضایی امپریاليسم آمریکا  !ندارد به دستگاه قضایی آمریکا را نسبت به فرستادنشاعتراضی 

به " انتظار مرگ" زدیک به سه دهه است که در ستگاهيی ست که موميا ابوجمال را نهم همان د
 دیوید بالنکتقابل یادآوری ست که ! در سلول انفرادی حبس نموده است" اتهام ساختگی" دليل یک 

وقتی که دانشجویان بر عليه باال رفتن نرخ بليط وسایل نقليه دست به تظاهرات  در دوران جوانی اش
  )توضيح مترجم - ! حبس محکوم ميکند" هشت ماه" ميزنند برخی از آنها را به 

آمدیم، در آنجا صندلی  مونامن دیروز از گوانتا: "وکيل بازدداشت شدگان در گوانتامو استفورد اسميت
اعتصاب غذای صلح آميز بدون هيچگونه  حال ی که درکه افراد کنجه ميگوینددارند که به آن صندلی ش

از بينی او به  از طریق  کهاینچ  ۴٣به دازای   ایرا به آن ميبندند و بوسيله لوله  خشونتی بسر ميبرند
بينی او  وله را با فشار ازفرد خورانده و ل به از طریق آن لوله با فشارنيز غذا را  شودر وارد بدن او ميفشا
  ."ندميَکن

آنها به مثابه یک زندانی و یا زندانی نظامی که با و  ،این افراد زندانی نيستند": گونتانامو  )بازجو(نگبهان
اینها بازداشتی هستند که ما از آنها اطالعات بيرون  د،رفتار نميشوما با آنها رفتار ميکنيم اینجا 

داشت، زندانی قضيه اش فرق دارد، زندانی کسی ست که آنها زندانی بودند قضيه فرق اگر ! ميکشيم
جرمی را مرتکب شده و به خاطر آن جرم زندانی ميشود،این افراد چيزی بيشتر از یک بازداشتی 

  "!از آنها هستيم" درآوردن اطالعات" نيستند، و ما مشغول 

تگاه گونتانامو از پس از این مصاحبه، نگهبان های دیگر بازداشهمانطور که در فيلم شاهد هستيم 
  !ميشوند" منع" مصاحبه با خبرنگاران 

  وقتی که موسی یکی از بازداشتی ها در گوانتانامو زیر شکنجه قرار داشت تونی بلر کجا بود؟

  در یک کنفرانس مطبوعاتی واشتنگن دی سی  ٢٠٠٣جوالی  ١٧

خصوصيات مذهبی اخالقی، شکيبایی و واضح بودن در با  ست یتونی بلر رهبر: ".... جرج بوش
ایاالت متحده پادشاهی بریتانيا .......ست" مردم آمریکا"فهميدن نظراتش، او یک دوست واقعی برای 

  !"بایستم) تونی بلر( در کنار یکی از آنها امروز توليدات بی نظيری را ارائه ميدهد که من افتخار دارم که 

به این ادا نمایم، در این برهه از زمان سخت احترامات خود را به رهبری شما من مایلم : " تونی بلر
و من مطمئنم که . دليل که از لحظه واقعه سپتامبر وظيفه رهبری سخت ترین مسئوليت ها بوده است

  ."قيات برعهده گرفته ایداخال" ه را با شجاعت، مصمم بودن و شما به بهترین وجه این وظيف

چه سرنوشتی در حال حاضر در گوانتاناموبی در انتظار : " ن در آن کنفرانس مطبوعاتییکی از خبرنگارا
 جمهور  رئيسشانسی هست که ، آیا استبازداشتی ها بخصوص بازداشتی ها مقيم انگليس 

  "شهروندان انگليسی بازداشتی در گوانتاناموبی را به انگليس برگرداند؟



چيزی را که من به آن اطمينان دارم این است : " با تونی بلر رفتار ميکند" ارباب" که مانند  جرج بوش
که اینها آدمهای بدی هستند و من خيلی مایلم که در باره این موضوع از نزدیک با دولت بلر امروز روی 

  ."آن کار کنم

  

و طبق پيمان نامه ای  هشد يرهستند دستگ" مسلمان" انگليسی را که همه  بيش از دههاشهروند
گرفتن "امضا کرد آنها را به آمریکا تحویل داده و در گوانتاناموبی برای  با آمریکا بالنکت دیویدکه 

در کار نيست،یازده که  اطالعاتی ، کدام اطالعات؟  زیر حيوانی ترین شکنجه ها قرار داده اند "اطالعات
از آنها "اطالعات " را دستگير و شکنجه ميکنند که سپتامبر کار خود آمریکا بود حاال مردم بيگناه 

برای فریب مردم از هم  –و ریا  دورغمملو از این جعبه  –در مقابل صدها دوربين تلویزیونی  دربياورند؟
ميکنند، به راستی این جانيان همه را مثل خود احمق فرض ميکنند؟ یا دليلش آن است که   هم تعریف

نيرو و قدرتی که حامی منافع توده های محروم و ل آنها بایستد؟ هيچ قدرتی نيست که در مقاب
  مترجم –  !زحمتکش باشد

کشته شدن شکنجه و پس از شش سال اش با خوانواده که  دقایيسُعمر اما بشنوید از داستان 
به انگليس رفته و در آنجا پناهنده شدند، بيست و پنچ سال  ١٩٨٠ سال در پدرش توسط دولت قدافی

تاریخ دوباره تکرار ميشود ، آمریکا و انگليس تصميم دارند که عمر را به ليبی تحویل بعد ، یعنی امروز، 
از نظر آمریکا و  وقتی که ليبی یکی از متحدین آمریکا در حمله به عراق ميشود و رژیم قدافیدهند، 

 قرار ميگيرد، قدافی سفری به آمریکا داشته و یکی آنهامورد تایيد  لقب گرفته و" راتيکدموک" انگليس 
ما در اینجا با تو نميتوانيم کاری داشته باشيم وقتی که ترا به ما : به عُمر ميگوید مقامات ليبی از

  ."من خود شخصا ترا ميُکشمتحویل دادند 

از زندانيانی که در کشورشان نميتوانند % ٩۶جا داده بقيه از زندانيانی را در خود % ۴گوانتاناموبی تنها 
شکنجه در آنجا اعمال ميشود مثل " ی که شکنجه شوند توسط پليس مخفی آمریکا در کشورهای

  .در حال پرواز هستند ... ، ازبکستان که زندانيان را در آبجوش قرار ميدهدسوریه، ليبی ، الجزیره

) سی آی ای( که نشان ميدهد سازمان سيا آمریکا  دهاسنادی را منتشر نمو: استفان گری
از جمله فردوگاه های  پروازهای شکنجه از طریق فرودگاه های مختلفیپروازهایی را تخت عنوان 

برای  برای اینکار به مقصد کشورهایی که در آنجا شکنجه اعمال ميشود ترتيب ميدهد و انگليس 
  .ليس استفاده ميکندرودگاه های انگاز فبصورت مداوم سوختگيری 

در اروپا  که سی آی ای کاریهر : سی آی ای" بن الدن"رئيس اسبق واحد  مایکل اشکيور 
   ."صورت گرفته استانجام داده است با همکاری دولتهای اروپایی 

 که بنا به گفته مایکل اشکيور باید در این مورد اطالع داشته باشد به دورغگویی ادامه داده و تونی بلر
سندی پروازی در این زمينه وجود ندارد که من از آن خبر داشته باشم،هيچ : در همين رابطه ميگوید

  .وجود ندارد که نشان دهد فرودگاه های انگليس برای این موضوع استفاده شده است

  ".بسادگی باید گفت که این حقيقت ندارد :"ميگوید ٢٠٠۵در دسامبر انگليس  وزیر کشور جک استروا

است که زندگی اش پس از بازگشت از " به گونتاناموبی ای جاده" فيلمی بنام  هنرپيشه احمد
" بعنوان  انگليس فرودگاه لوتن بازگشت در مراسم فستيوال فيلم برلين زیر و رو ميشود، او در

نحوه بازداشت او الهام بخش موسيقی رپی ميشود که به گفته خودش . بازداشت ميشود" تروریست
" پخش آن بخاطر از  اگر چه از شنيدن آن خشنود ميشوند اما  ایستگاه های رادیویی بسياری از
  !!!!ذورندهای بعد مع" دردسر

پس از سه سال که دادگاه های مختلف رفتن ما به عنوان اعتراض به : یکی از فعالين ضدجنگ  جينی
پایگاه نظامی آمریکا در یورکشایر را محکوم ميکردند ما موفق شدیم که رای مهمترین دادگاه را از آن 



ه ميگذاشتند با در این راه متاسفانه برخی از کسانی که برای اولين بار قدم در راه مبارز! خود نمایيم
موفقيت ما که نتيجه ایستادگی و مقاومت ما بود باعث شد . تهدیدهای پليس ترسيده و کنار کشيدند

  . که آنها به صف ما برگشته و با جدیت بيشتر مبارزه را ادامه دهيم

هيچ کس نميداند که چه کسی بعد از بلر و بروان به ساختمان نخست وزیری در بيست سال آینده 
 تونی بلرکه  ميگردد که وارث قوانينی خواهد بود ولی هر کسی که نخست وزیر شود کسی ميرود،

آزادی های شهروندی ، تا ما را کنترل نموده و استبداد را بر کشور حاکم نماید برای او باقی گذاشت
وقتی که سياستمداران این حقوق را از ، مصونيت  عدالتی ما در برابر خود دولت ما است

در این فاصله بریتانيا . ميکنند، نسلها طول ميکشد که ما دوباره آنها را بدست آوریمما سلب 
 !که هيچکس در آن امن نيست تبدیل گردد استبداری کنترل کننده یک کشوِر به ميتواند

دولت؟  بنابراین چه کسی را برای خلق  رعب و وحشت چنين دولتی باید سرزنش نمود؟
 شناسایی کارت های !يدبيرون بيا، و اعتراض کنپليس؟ رسانه های عمومی؟ یا ما؟ 

خواهان بستن  به شکنجه اعتراض کنيد،اگر مخالف شکنجه هستيد اجباری را قبول نکنيد، 
  .پيامهایی ست که در پایان فيلم شاهد هستيمبرخی از اینها .... گوانتاناموبی باشيد

  رانچه در انگليس چه در ای

 انگليس بود،" کارگر" اگر چه در صدد افشای ماهيت سياسی حزب  )سلب آزادیها(مستند این فيلم
 اگر چه نه تمام مبارزه ای که در انگليس در حال شکل گرفتن است اما بخشی از مبارزه و مقاومت

. نمایش ميکشدمردم را که در برابر قوانينی که آزادی های آنها را سلب ميکنند را نيز به بخشی از 
 ُمشت ،  در سيستم سرمایه داری زاع جناح های دولتیواقعيتی ست که در ن این نيزضمن اینکه 

درست مانند زمانی ! یکدیگر را برای رسيدن به قدرت باز ميکنند ميتوان به حقایق زیادی دست پيدا کرد
" رای مالخور" بر سر " انباصالح طل" و  انمحافظه کاردر ایران یعنی " مستضعفان " رژیم  که احزاب

ضمن سوار شدن بر مبارزات مردم که نابودی رژیم را فریاد  داشته و دارند و برپا  جنگ زرگریشده 
این جنگ زرگری جناح های رژیم جنایت  !جنایات یکدیگر را در حق مردم افشا ميکنندميزنند،

را از اهداف پليد امپریاليستها  مردمنابخشودنی دیگری در حق مردم ستمدیده ایران است که افکار 
 .نيز منحرف ميکند ایران برسلطه مستقيم و به ویژه خاورميانه و  در جهانبرای سلطه جویی بيشتر 

را جایگزین سگان قدیمی اش نموده و  ،آموزشسلطه مستقيمی که ميخواهد سگان جدید دست 
عدم " حيوانی بنام جرج بوش برای  به دلسوزی. دیگری برپا دارد بزرگ دورغنظامی اش را با  پایگاه

 مشکوک در مورد مرگ به دلسوزی امپریاليسم حيوانی آمریکا در ایران کمی فکر کنيد،" دموکراسی
اش پونزی هایی بود که " دموکراسی" و یا زندانی بنام گنجی پاسدار جنایتکاری که "  ندا" فردی بنام 

آزادی او " و حيوانی مانند خود او بنام جرج بوش برد فرو مي" حفظ آبروی اسالم" بر پيشانی زنان برای 
عده ای ميبرد؟ سود  "دلسوزی های "،چه کسی در این ميان از این دقت کنيدميخواست، " را از حبس

زندگی لوکس دارند و سرمایه و آنهایی که در خارج از ایران دالل و بساز و بفروش و سرمایه داری زالو 
کسی  قاتل ميرحسينرژیم اما  !شيره جان کارگران و بيکاران را می مکد های بادآورده شان در ایران

" که در جنگی زرگری با جناح رقيبش برای َکشت و کشتار بيشتر مبارزین راه آزادی حاضر نيست از  
هزاران هزار زندانی خانواده های مالخور شده اش بگذرد آیا ميتواند تصور اینرا داشته باشد که " رای

و به دستور ایشان " نخست وزیری پرافتخار" سياسی که در دهه شصت در سراسر ایران تحت دوران 
اجرایی از سوی ایشان در زندانها پس از شکنجه و تجاوز به جوخه های دار سپرده شدند هرگز از جان 

ُکش را نميبخشند، نه آنان و نه عزیزان خود نميگذرند و این ددمنش ترین جانيان آزادیخواه و کارگر 
شاید الزم باشد که بار دیگر براین امر پافشاری کرد که ميرحسين نيز نخست ! خلقهای ستمدیده ایران

که دستش به خون هزاران هزار نوجوان، جوان ، ميانسال و پير مبارز راه رهایی از سلطه بودوزیری 
که با وقاحت روسپيگرانه ميخواهند مجددن  امپریاليسم آغشته است، این فرد و همپالگی های او

و " آزادی" از  و این حق را ندارند که  هرگز نمی توانندچکمه های فاشيستی دوره اول رژیم را بر پاکنند 
اینان سگان دست آموز امپریاليستهای خونخوار هستند که امام جالدشان  !حرف بزنند" دموکراسی" 

در حالی که داشت به اهداف رج بوش اربابش بزرگترین دورغ را خمينی به درک واصل شده نيز مانند ج



مرگ بر " یا " مرگ بر آمریکا" به مردم ایران گفت و آن دورغ پليد آمریکا و سایر شرکاء آن کمک ميکرد 
بدانيم که این رژیم حيوان حق ما ابتدا این است که حقوق مان را بشناسيم، ! بود" استکبارجهانی

دانيم که آزادی ما در دست امپریاليسم آمریکا نيست، در دستهای خود ما صفت حق ما نيست، ب
با وجود یکی از وحشی ترین رژیم های وابسته به امپریاليسم، یعنی رژیم سرمایه داری ! ميباشد

برای مردم ایران وجود ندارد با هر اندیشه و  هيچ حقی بحز حق کشته شدناسالمی در ایران، 
ین جنایت رژیم یعنی کشتن علی صارمی و اکبر سيادت برگ دیگری از دفتر آخر! تفکری وجود ندارد

ميرحسين قاتل از این رو منفورتر از قبل است که با ! جتایات پایان ناپذیر رژیم خمينی جالد ميباشد
دیگری به " شگرف" برپایی جنگ زرگری و متحرف کردن مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم خدمت 

  !جنایتکار بادبه راستی که مرگ بر این مزدور ! ت جهانی اش نموداربابان حيوان صف

  !ممنوعيت تظاهرات ضد جنگ در آمریکا*

در  عليه جنگ در مقابل کاخ سفيد که در تظاهرات بر نفر ١٣٢نيز  ٢٠١٠دسامبر  ١۶در تاریخ  هفته پيش
اميدواربودن هزینه دارد،  :آنها ميگفتند ...دستگير و بازداشت ميشوند واشنگتن شرکت داشتند

اميد داشتن راحت و آسان نيست، اميد نياز به ریسک کردن دارد، به رفتار درست یا ذهن 
مقاومت سالح ماست، ما نمی توانم عقب ! آرام ربطی ندارد، اميد یعنی حرکت و  مبارزه 

  !نشينی کنم، اگر امروز مقاومت نکنيم  ُمرده ایم

تنام فردی که در زمان جنگ وی.. آمریکاسابق ارتش لسبرگ تحليلگر  نظامی دانيل ا
مهمترین نامه محرمانه پنتاگون در باره جنگ ویتنام را در اختيار روزنامه نيویورک تایمز و 

مردم در این ...باعث افتخار است که این تظاهرات را رهبری کنم": قرار دادسایر روزنامه ها 
پایان است و اميدی در آن نيست درست ی جمع تظاهرات بخوبی ميدانند که این جنگ ب

در ، آنها و بسيار فجایع دیگر در عراق و افغانستان..مثل جنگی که ما در ویيتنام برپا کردیم
ها در افغانستان " آمریکاییشهروندان آزادی " به ما ميگویند که برای  دورغ بزرگاین 

کشتن مسلمان ها،  عمليات خصمانه در حق ایجاد با.. است دورغ بزرگميجنگند، و این یک 
 القاعده دوباره سازیعربها و یک روز هم ایرانی ها دولت ما در حال شهروندان مسلمان، 

 ..خاطر به عثامه بن الدن و مالعمر استو آرامش خاطر دادن به  ست، در حال کمک کردن
"  

من هرگز نمی توانم فراموش " :در تظاهرات ضدجنگ در مقابل کاخ سفيد سرباز آمریکایی 
انجام دادم، آنها از سرزمين شان و جانشان " وظيفه" کنم کارهایی را که درعراق بنا به 

ات فکر ميکنم که االن اینجا هستم در این تظاهر...نجا بودیمدرآما به غلط دفاع ميکردند و 
نی زندگی بدا انی زندگی کنی وقتی کهتو نميتو.. م که اوضاع فرق کندميتوانيم کار کني

سعی از او گرفتی و فکر نکنی که باید بيایی و  ی ناعادالنهدیگری را با کشتن او در جنگ
دستگير شدم چه  اگر! را تغيير دهیکنی که آن سيستمی که ترا به این کار وادار کرد 

  "...باید ایستاد و مقاومت نمود! ميکنم؟ همين کاری که اینجا انجام ميدهم و ميگویم نه

 برای سطله جویی مطلق امپریاليسم آمریکا بيش از هر زمان دیگری صدای چکمه های فاشيسم آری،
برای نجات الشه آن و زمانی که سرمایه داری جهانی رو به مرگ است، درست در  .شنيده ميشود

ميخواهند باز هم طبقه کارگر، محروم و زخمتکش را بيش از بيش قربانی کنند، نه تنها با قطع کردن 
بلکه با بر پایی جنگی ... کهای رفاهی، دستمزدها، بيکاری، باال بردن شهریه های دانشگاهکم

به هيچ وعده و وعيد دولتهای  !نباید بود و ساده رام و مطيعدر وحله اول ؟ چه باید کرد! خانمانسوزتر
تحت هيچ شرایطی امپریاليستی و سگ های دست آموزشان مثل رژیم حيوان صف اسالمی در ایران 

در  که خونخوارن جنایتی نباشيم، اگر امروز به هر  ترو هشيار تراگر امروز بيدار !اعتماد داشتنباید 
از دورغ ها، خشم مان را و نه نگویيم  " شهروندانمانما برای آزادی " پشت واژه های عوام فریب 

در فالکت و بردگی مطلق  هم ی بعدنسلهانه تنها خود بلکه  نيرنگ ها و اهداف شوم آنها بروز ندهيم
شانه ها را باال نيندازید، بی خيال نباشيد، زندگی  !ای استبداد فاشيسم زندگی ميکنندزیر چکمه هدر 



قدری جدی و جدی تر به سرنوشت خود و سرنوشت فرزندان فرزندانيان فکر مصرفی را دور بریزید، 
ست، باید حرکت کرد و خطر را به جان خرید، طومار ها چاره مشکالت ني" راحت" امضاء کردن !کنيد

توجه داشته باشيم که . نيروهای روشنفکر و متفرقی وظيفه آگاه گری بيش از بيش در دست دارند
و شيخ شان را شاه  نوکران برای ما  توسط مزدورانشان سوار بر مبارزات ما ميشوند و امپریاليستها

آزادی آنها یعنی کشتاری که در عراق و افغانستان شاهد آن بوده و  .رندبرای ما آزادی نمياو مياورند،
رهایی ما در دستان ما در قدم های مصمم ما در آگاهی ما و مقاومت ما در مسير مبارزه ما  . هستيم

نهفته ... بر عليه جنگ امپریاليستها و رژیم های نوکر آن در ایران، افغانستان، عراق در سازماندهی ما 
مرگ است و نابودی آن به من و  سرمایه داری جهانی رو به !مبارزاتی خود را دست کم نگير توان.است
  کدام؟ ؟ از سلطه امپریاليسم یا رهایی مطلق بردگی. ما بستگی داردهمه تو و 

  صبا راهی 

  ١٣٨٩دی ماه /  ٢٠١٠دسامبر 

  

  در لينک زیر  -  Taking liberties -فيلم سلب آزادی ها 

Liberties-http://www.blinkbox.com/Free/Movie/26235/Taking  

  فيلم مزرعه حيوانات نوشته جرج اورول در لينک زیر

atch?v=NZldlyeR8DUhttp://www.youtube.com/w  

  سلسه گزارشهایی در رابطه با تظاهرات دانشجویی در انگليس در سه لينک زیر

e_Barabar_Saba_Rahi.htm-http://19bahman.net/mataleb_e_resideh/89/Kodam_Mogheiyat 

http://19bahman.net/mataleb_e_resideh/89/Daneshjouyan_Saba_Rahi.htm 

Amouzan_Dar_Englis.htm-e_Danesh-http://19bahman.net/mataleb_e_resideh/89/Tazahorat  

  گری فيندیوید ری : یازده سپتامبر دورغ بزرگ 

wY-Lys-http://www.youtube.com/watch?v=VPzF  

http://video.google.co.uk/videoplay?docid=6837001821567284154#docid=6952102263921897950  

  ٢٠١٠دسامبر  ١٦بل کاخ سفيد در تظاهرات ضد جنگ مقا

 http://www.stopthesewars.org/?p=366 
  

  .با سپاس از تمام سایت های اینترنتی که این نوشته را برای آگاهی عموم در سایت شان درج می نمایند

  

 


