
  يرانا کشيده و ستمديده در هشداری به مردم رنج
  

  » راديو فردا«از طريق سياستهای مزورانه دولت جورج بوش 
   ساعته خود قرار داده است٢٤ مورد حمله اکنون ايران را

  
ای   وش پيامه ورج ب ه ج ادباش«در حاليک داختن   » ش راه ان بت ب ه مناس ود را ب ردا«خ و ف ران   »رادي ردم اي رای م ش ب ي

ده ای                    ميفرستا د، صدها ايرانی بيگناه، در زندانهای اداره مهاجرت آمريکا، با قل و زنجير به دست و پايشان، در انتظار آين
  .نامعلوم نشسته و برخوردهای غير انسانی و وقيحانه زندانبانان دولت بوش را تحمل ميکنند

د  ....«:  بوش در پيام خود ميگويد   ا ميگوين را         با وجود اين، مردم ايران به م د، زي از دارن ه های بيشتری ني ه پخش برنام  ب
تعداد انگشت شماری افراد نامنتخب که حکومت ايران را در کنترل دارند، همچنان به اعمال محدوديتهای شديد بر دستيابی                    

  ».به اطالعات سانسور نشده ادامه ميدهند
ده مطرح شود                   ا ت  : با خواندن اين مطلب، ممکن است سئواالتی در ذهن خوان ر          ب ه ماهيت غي ه اينکه کسی راجع ب وجه ب

ه از دستگاه حکومتی                                   ران هستند ک ردم اي دام قشر از م ن ک دارد، اوًال اي ران شکی ن ر اي اکم ب م ح مردمی و ستمگرای رژي
ه                          افع خود طبق جورج بوش خواهان اخبار سانسور نشده گشته اند؟ اين دسته از مردم ميبايستی در پی اخباری در جهت من

ار    .  خود باشندخود و سياست ردا  «اينگونه مردم ـ از قبيل رضا پهلوی و طرفدارانش نيازی به شنيدن اخب و ف د  » رادي ندارن
  .که اين راديو در واقع در خدمت سياستهای آنها است و ميخواهد اين سياستها به مردم ايران حقنه کند

اد       ساعته خبری از اخبار سانسور شده    ٢٤دومًا چگونه استکه در اين راديوی        ارگری و ابع ارزات ک ه مب ران در زمين  در اي
ه                                       رای رساندن صدای خود ب اتی ب ه هيچ امکان ه ب ران ک ردم اي ه م ه صدای اينگون ه است ک فقر و گرسنگی نيست؟ چگون

  جهانيان برخوردار نيستند، از اين راديو پخش نميشود؟
ا       مردم ايران ميخواهند جامعه  «: جورج بوش با کمال وقاحت آنگاه ميافزايد       دان خود بن رای فرزن ر را ب ه ت  ای آزادتر و مرف

  ».کنند
آيا منظور جورج بوش جامعه ای مثل جامعه آمريکا در منطقه جنوب کاليفرنيا است؟ چون مردم ايرانی ايکه به اين منظور         

ان ب                 رعکس خود را در دام ه ب د ک ه نکردن اهی را تجرب ا آزادی و رف ه تنه ر ن زرگ  به آمريکا رفتند، در روزهای اخي رادر ب
  !جمهوری اسالمی يافتند

ان دستگير شده             ا ايراني ا را ب اجرت آمريک جورج بوش بهتر است هر چه زودتر پيامی فرستاده و دليل رفتار اخير اداره مه
  .روشن کند

رای               ا دلش ب ه آن طرف دني ا ب ن طرف دني  در غير اينصورت، اين سئوال همواره در اذهان باقی خواهد ماند که دولتی از اي
ه در آن کشور سالها است       مردم ايران  ميتپد، اجر را ک چگونه بدون وجود هيچ دليل قانع کننده ای، برخی از اين مردم مه

ه             » تروريست«زندگی ميکنند و منتظر گرفتن اقامت خود هستند، به ناگاه نسبت             رده و ب زده و بشکل آدم دزدی، دستگير ک
  ن اطالع و نگران باقی ميگذارد؟زندان ميبرد و خانواده های آنها را هم بدو

ين                          ٧٠٠در روزهای گذشته، تنها      ه های ب ا وديع ا ب  تن ايرانی در لوس آنجلس به اين ترتيب ناپديد شدند که عده ای از آنه
دور                 ١٥٠٠٠ دالر تا    ١٠٠٠ رای هر کسی مق ه ب  دالر آزاد گشته ولی بقيه يا اين پول را ندارند و يا وديعه انقدر باال است ک
  .نيست

د، اولويت                       ه از کشورهای اسالمی مياين ان مردمی ک ی در مي وده ول ا نب ناگفته نماند که اين دستگيريها مختص به ايرانی ه
  .دارد

  
زم جورج بوش           ی شرمی                   دنبک و دستک مبارزه با تروري ا ثبت ديگری از نداشتن مرز در وقاحت و ب ي

  نظام سرمايه داری
  

اط تکنيکی ـ مکانيکی و سياسی ـ           » مبارزه با تروريزم«طرز عملکرد  ه ارتب ا، هيچگون جورج بوش در داخل خاک آمريک
ده شده،         ١١اجتماعی يا بعبارت ديگر، ارتباطی ريشه ای با حادثه           ون دي  سپتامبر ندارد، بلکه دقيقًا برعکس، آنچه که تا کن

ان  از             امتناع از استفاده از تکنيکها و روشهای تحقي        ره جوي قاتی جديد در جهت يافتن مسئوالن اصلی و نقشه پردازان و به
رای در      . آن حادثه بوده است ی گ در سطح سياسی ـ اجتماعی نيز جز ايجاد وحشت در سطح جامعه و رشد نژادپرستی و مل

  .ميان مردم آمريکا حاصل ديگری نداشته است



 ميان مردم از تاکتيکهای مختلفی، مثل اعالم امکان افنجار اين يا آن پل          هر چند گاهی نيز برای تازه نگهداشتن جو ترور در         
  .بزرک هوايی، بمبگذاری در اين يا آن فرودگاه و دستگيری اين يا آن اقليت ملی يا مذهبی صورت پذيرفته است

ر روی ن                رده و چشمهای خود ب رو ب تيجه  در حال حاضر، جورج بوش ممکن است همچون کبکی سر خود را در برف ف
رد                          د ک اعمال خود در آينده ببندد، اما تاريخ،  اين اعمال مزورانه و به بازی گرفتن مردم آمريکا و جهان را فراموش نخواه

  .و لکه ننگ آن بر نام او و دولتمردانش به ليست گذشته آنها اضافه خواهد شد
ان        هايی از نوع مورد نظر جورج بوش اع       »تروريست«اگر در ابتدا کسانی به وجود        تقادی داشتند، پس از گذشت اينهمه زم

ه                       د ک » تروريست «و بازيهای  بچگانه دولت جورج بوش در زمينه يافتن اين تروريستها، حاال ديگر به اين نتيجه رسيده ان
د يک            . های جورج بوشی ای وجود ندارد      ه امي ه ب تروريستها مردم عادی کشورهای تحت ستم قرارگرفته شده ای نيستند ک

ا داشتن         زندگی به  ا ب ا ميباشند و ي د آمريک تر به آمريکا يا هر کشور غربی ديگر آمده اند، بلکه تروريستهای واقعی يا متول
د       ده دارد، دارن ا پناهن اجر ي ان    . اقامتهای بی چون و چرای خود، زندگی ای  ورای آنچه يک مه ی، در مي تروريستهای واقع

  .دگی ميکنندخود دستگاه حکومتی و نيروهای تقويت کننده آن زن
دارد، مگر              ١١همانطوريکه در همان ابتدا پس از حادثه          سپتامبر هم ذکر شد، طرح و پياده کردن اينگونه نقشه ها امکان ن

ه   . با داشتن ارتباطات درونی در ميان گردانندگان حکومت      به همين دليل هم هيچ کوششی در جهت يافتن آنها صورت نگرفت
  !است

  :يرانی از همه اينها ميتوانيم بگيريم شايد از جمله اين موارد باشددرسی که ما بعنوان مردم ا
ه ای رويگردان نيست                       ١ ا   . ـ نظام سرمايه داری آمريکا برای به کرسی نشان اهداف خود از هيچ دروغ و مکر و حلي ذا م ل

  .ميبايد همه چيز را با چشم و گوش باز بررسی کنيم
اوت                     ـ بعنوان اقليتی مهاجر و يا پناهنده در ب        ٢ ی تف ذهبی، ب ی و م ا ساير اقليتهای مل ی ب رابر بازی های دولتهای حاکم غرب

  .نبوده و آگاهانه فعال باشيد، چون در آينده ممکن است مچ پای خود ما را بگيرد
ه سياه                 م نسبت ب د از آن ه ا و بع ه ژاپنی ه آنچه که اکنون به سر ايرانيان دستگير شده آمده است را ما در گذشته نسبت ب

ده                         پو ه در آين رده ای است از آنچه ک ستان آمريکايی تجربه کرده بوديم و آنچه که اکنون به سر اين مهاجران ميايد، پيش پ
  .در انتظار اقشار ديگر خود مردم آمريکا خواهد نشست

  
  ٢٠٠٢ دسامبر ٢٢

  سارا قاضی
  
  


