ن ضد جنگِ استکبارجھانی"!
پاشنه آشيل "بزرگا ِ
) در حاشيه پاسخ ھای ابراھيم شيری به سواالت من(

صبا راھی

مقدمه:
سه ﯾا چھار سالی ميشود که با نوشته ھای ابراھيم شيری از طرﯾق رفيقی آشنا شدم ،و من نيز برخی از نوشته ھای
اﯾشان را برای آشناﯾی بيشتر با ماھيت امپرﯾاليستھا برای افراد مختلف ارسال ميکردم .تا به امروز که نوشته ھای ابراھيم
شيری در مورد حمله احتمالی امپرﯾاليستھا به اﯾران سواالتی را در ذھنم بوجود آورد که از طرﯾق بخش اظھار نظر ساﯾت
مجله ھفته با اﯾشان در ميان گذاشتم به اﯾن دليل که اﯾشان در نوشته ھاﯾشان ھرگز به ماھيت رژﯾم حاکم در اﯾران کاری
نداشتند .پاسخ ھاﯾی که ابراھيم شيری به سواالت من داد سبب نوشتن نوشته زﯾر گردﯾد .و آن را بخاطر تاکيد بر ماھيت
آلوده و ارتجاعی ا م شيری برای افرادی که نوشته ھا او رابراﯾشان ارسال داشتم مينوﯾسم .و نيز وظيفه خود ميدانم که
برخورد سياسی ام را نسبت به پاسخ ھای ا م شيری از طرﯾق ساﯾتھای مختلف اﯾنترنتی با کسانی که مبارزه طبقاتی
براﯾشان جدی ست مطرح کنم!
شيری گرامی! شما به دليل خوداری کردن از بيان ماھيت رژﯾم )که بيان آن افشای ماھيت سياسی خودتان ميشود( در
نوشته ھاﯾتان به وﯾژه نوشته ھای آتشين " ضدجنگ" تان چند سوال از شما برای بيشتر روشن شدن ذھن خوانندگان
نوشته ھاﯾتان مطرح کردم.
قبل از ھر چيز شما در پاسخ به سواالتم مرا با لقب جناب مورد خطاب قرار دادﯾد ،با شناختی که از نوع تفکر ارتجاعی شما
دارم انتظار رفتار معقول در خطاب به خودم از جانب شما را ندارم! شما در نوشته ھاﯾتان با ميرحسين موسوی نخست
وزﯾر کشتار زندانيان سياسی دھه شصت رفتار چاکرمنشانه دارﯾد تا برخورد معقول نسبت به بنده که ھم عزﯾزان و
رفقا و ھمکالسی ھا و ھمساﯾه ام مانند عزﯾزان دﯾگران در دوران " طالﯾی امام جالد ميرحسين موسوی" شکنجه و قتل عام
شدند و خود نيز مخالف سرسخت اﯾن رژﯾم وابسته به امپرﯾاليسم با تمام دسته ھا و جناح ھای جناﯾتکار آن ھستم! شاﯾد
که جناب خطاب کردن من از جانب شما بدليل مخالفت سرسختانه ام با رژﯾم اسالمی وابسته به امپرﯾاليسم باشد .اما
سواالتم چه بود:
 -١از شما پرسيدم که ارزﯾابی شما در مورد ماھيت رزﯾم چيست؟ شما مرا به نوشته ھای بيست سال پيش خود حواله
دادﯾد بدون معرفی حتی ﯾک منبع ﯾا ﯾک لينک! اگر قرار را بر اﯾن ميگذارﯾد که من باﯾستی ٢٠سال پيش با ارزﯾابی شما
آشنا ميبودم باﯾد بگوﯾم که من بعنوان کودک کار ،که در دوران کودکی و نوجوانی ام مجبور به کار برای ادامه تحصيل شدم و
زخمھای ستم طبقاتی بر جان و جسمم دلمه بسته است ،از ھمان دوران کار در کودکی بود که با افکار بورژائی وطن
دوستی توده ای ھای چون آشنا شدم و ھمين چند وقت پيش بود که پادوی شما نمک بر آن زخم طبقاتی من پاشيد و
شما سرمست و شادان از اﯾن نمک پاشی شدﯾد .اما گوﯾا اﯾن کودک کار با طرح سواالتش بدجوری انگشت روی پاشنه
آشيل شما " بزرگان توده ای" گذاشته! و شما نيز که با بی شرمی تمام مانند جانی دالرھای اﯾنترنتی تان " اتھام " زنی
ميکنيد خوب ميدانيددليل اﯾن اتھام زنی ھا بقول رفيقی تنھا و تنھا ﯾک مسئله است.
اﯾن مسئله چيزی نيست به جز بی آبروئی مبارزات !ضد! استکباری رژﯾم در ميان ميليونھا مردمی که در تجربه
خونبار سی و دوساله خود به ماھيت تا خرخره وابسته اﯾن حاکميت خائن پی برده اند.
برای اطالع شما باﯾد بگوﯾم که شما اولين فرد نيستيد که از انقالب ترسانيد که چنين موذﯾانه از پاسخ به سواالت در ميروﯾد
و به مارک زدن متوسل ميشوﯾد .چندی پيش فردی با شباھت افکاری با تفکر شما که خود را پشت نام ﯾک انقالبی پنھان
کرده بود وقتی که ماھيت سياسی اش در ﯾک نوشته برمال شد .معلوم شد که با تمام ادعاھاﯾش نظرﯾات مارکس را
نفھميده است به وﯾژه نظر مارکس که در مورد اعدام اجتماعی نوشته شده و اﯾن فرد از سر ماھيت آلوده سياسی اش آنرا
به اعدام ھای انقالبی ستمگران جناﯾتکاری چون خامنه ای و ميرحسين موسوی ربط ميداد! .و وقتی به نظر اﯾن فرد برخورد
شد پادو ی مشترک تان را برای مرعوب کردن اﯾن قلم وارد صحنه کرد تا ﯾه خيال ابلھانه اش با آن جمله " بازجوموآبانه" مرا
از تبليغ نظرﯾات انقالبی ام منصرف سازد!از اﯾن دسته افراد کم نيستند .باز ھم برای مثال افرادی با ماھيت سياسی شما
شيرھای بی ﯾال و کوپالی ھستتد که خود را ھر آنچه نيستند می نامند مثال " :ادﯾب و خوبان و پيام پرتوی!و بعد ھم بسيار
جالب است که ﯾکباره ھمه اﯾنھا باز ھم مثل شما" سالمتی شان مشکل دار ميشود ،مثال پيام پرتوی)بابک خوبان( برای من
نوشته بود که سرطان استخوان گرفته چندﯾن جراحی داشته چشمش در حال نابينا شدن است و حالش بسيار وخيم
است .ﯾک ھفته بعد به گفته خودش " معجزه اﯾميل نوشتن " به بنده گوﯾا اﯾشان را " شفا" داده و ميخواست که بنده کتاب
ترجمه شده شان را که از زبان سوئدی بودو منی که زبان سوئدی نميدانم براﯾشان آنرا بازخوانی کنم!!!!! بھرو بابک خوبان
پس ز افشای " خرافاتش به معجزه" غيب شد و پيام پرتوی " با چشم ﯾينا " مينوﯾسد و ترجمه ميکند و بنا بر گفته رژﯾم حزب
الھی اش بردھان " ضدانقالب" می گوبد! و بدﯾن ترتيب پس فردا ھم اسم جدﯾد غيب ميشود و نامی دﯾگر ظھور ميکند!
البته ميدانم کمی طوالنی شد و لی اﯾنھا واقعيت ھاﯾی ست که در فضای بشدت آلوده اﯾنترنتی اتفاق می افتد .در اﯾن جا
الزم به ﯾادآوری ست که آن پنھان شده در پشت نام ﯾک انقالبی نيز درست ھمين شيوه برخورد شما را داشت .پس از ٣٣

سال از حاکميت خونبار رژﯾم اسالمی تا دندان وابسته به امپرﯾاليسم در ھيچ جاﯾی اﯾشان ارزﯾابی اش را از ماھيت رژﯾم نه
تنھا مکتوب نکرده بود بلکه نسبت به ارزﯾابی کمونيست انقالبی ی سازش ناپذﯾر ،تسليم ناپذﯾر و مقاوم که
سرافراز از زندان بيرون آمد و با مقاومتش الگوی مقاومت زندانيان سياسی در اﯾران و سراسر جھان گردﯾد،
اﯾراد ميگرفت که " تخم لق " در دھان دﯾگران شکسته است که گفته است رژﯾم اسالمی در کنفرانس گوادالوپ توسط
امپرﯾاليستھا بجای رژﯾم شاه نشانده شد! خب ميبينيد ،تشابه برخوردھای شما رفرميست ھای ترسان از انقالب چه ﯾکسان
است! تنھا کافی ست که دست روی پاشنه آشيل تان بگذارند تا ماھيت ارتجاعی تان را نشان ميدھيد!
اشتباه نکنيد! نه اﯾنکه ارزﯾابی از ماھيت رژﯾم اسالمی نداشته باشيد! شما دقيقا از ماھيت رژﯾم اسالمی بر اساس تفکر
خود ارزﯾابی دارﯾد ولی به خيال خود برای نفود در بين انقالبيون آنرا در الی عبای مالھای سرماﯾه پنھان ميکنيد و فرﯾبکارانه
رژﯾم اسالمی وابسته به امپرﯾاليسم را " ضدامپرﯾاليست" قالب ميکردﯾد.
 -٢از شما ميپرسم رھنمود شما به مردم چيست؟ لباس " خصمانه تان" که برای مقابله با بنده پوشيده بودﯾد را عوض
ميکنيد و ميشوﯾد ﯾک "دروﯾش حوزه فيضه"! و ميگوﯾيد ":من در مقامی نيستم که رھنمود دھم"!
آ ....عجب روباه شيرنماﯾی!!!
چطور در مقامی ھستيد که تندتند با باال گرفتن تبليغات جنگ در مورد جنگ و حمله احتمالی و ...بنوﯾسيد! چطور در مقامی
ھستيد که از ماھيت امپرﯾاليستھا و صھيونيسم بگوﯾيد ،در مقامی ھستيد که از ھسيترﯾک ضدکمونيستی بنوﯾسد ،اما در
مقامی نيستيد که از بينادگراﯾی اسالمی که مانند ھمان بنيادگراﯾی صھيونيسم در خدمت سرکوب کارگران و زحمتکشان
و محرومان ميباشد چيزی نمی نوﯾسيد؟
ادعای مارکسيست بودن بدون موضع گيری نسبت به پدﯾده ھا ،انحرافات سياسی  ،آلودگی ھای جنبش ﯾعنی رفرميست
ترسان از انقالب! ﯾعنی وطن بورژائی دوستی که قصد فرﯾب مردم را دارد تا اعتماد دوباره برای رژﯾم جناﯾتکار اسالمی
بوجود آورد! پس بفرماﯾيد که اﯾن ترجمه ھای شما از دوران استالين و غيره با چه ھدفی ست؟ غير از اﯾن است که ميخواھيد
خواننده بی تجربه و ناآگاه را نسبت به رژﯾم اسالمی دست ساز امپرﯾاليستھا متوھم کنيد و به بھانه نجات " ميھن " آنھا را
قربانی منافع بورژازی ملی از دﯾد خودتان کنيد.

اتفاقأ اﯾن برخورد شما نيز با موذﯾانه در رفتن از پاسخگوﯾی در رھنمود دادن به مردم ،ھمان مردمی که برای مقابله با
دشمنانشان از جمله امپرﯾاليسم و رژﯾم اسالمی نوکرش ،باﯾد به نيروی آنھا تکيه کرد و نه اربابان روس و آمرﯾکاﯾی و چينی و
انگليسی و فرانسوی و آلمانی و غيره ،فرار ميکنيد.
تکيه بر نيروی مردم و راھنماﯾی آنھا در مسير درست وظيفه ﯾک روشنفکر البته انقالبی ست!
اما شما دقيقا وظيفه " روشنفکر خرده بورژا" را در دستور کار خود دارﯾد ،خرده بورژاﯾی که شبھا خواب بورژائی ميبينيد و از
خود مثال ميآورﯾد ،که ":اگر ميھن من به ھر دليلی و با ھر مستمسکی از سوی استعمارگران غرب مورد تجاوز
قرار بگيرد ،با تمام توانم در مقابلشان خواھم اﯾستاد".
البته شما ھميشه با تمام قدرت پوشالی تان درکناررژﯾم ھای جناﯾتکار وابسته به امپرﯾاليسم قرارداشتيد وکارگران
وزحمتکشان رابه قتلگاه سرماﯾه ميفرستادﯾد که نمونه مشخص آن درکودتای جناﯾتکارانه امپرﯾاليسم امرﯾکا درسال  ٣٢بود
که به کارگران وزحمتکشان پشت کردﯾد تا ارتش جانی و ساواک دست ساخت موساد و سيا و اﯾنتلحنت سروﯾس به
شکنجه وکشتارآنھا بپردازند ،شما حتی به ھم آخوری ھای خودتان رحم نکردﯾد ،حاال درغرﯾبی رحزخوانی ميکنيد،حال که
درغربت دم ازشيرشدن ميزنيد ،براستی چرا برنمی گردﯾد بروﯾد برای جنگ درکنار رژﯾم جناﯾتکارمورد عالقه تان قراربگيرﯾد؟
ولی خودتان بخوبی ميدانيد که شماھا چوب دوسر ....ھستيد که ھم سرماﯾه داران جانی اسالمی  ،اگربه جاسوسی
شما برای کارگران وزحمتکشان نيازی نداشته باشد ،بدارتان خواھند زد وھم کارگران وزحمتکشان به خاطر ھمکاری که با
قاتالن فرزندان مبارزشان کردﯾد به شما پشت خواھند کرد و روزی ھمه شماھا را در دادگاه ھای انقالبی محکوم خواھند
کرد.
بعد ھم ادامه ميدھيد که  " :مقاومت در مقابل تھاجم وحوش استعمار به ميھن ،ھيچ ارتباطی با ماھيت رژﯾم
جمھوری اسالمی ندارد".
شما آن قدر وقيح ھستيد که جناﯾتی که سرماﯾه داران اسالمی می کنند را به حساب خودمانی بودن رژﯾم وکارگران
وزحمتکشان قالب می کنيد وبه خيال خام خود می خواھيد با تشکيل جبھه ضد امپرﯾاليست کھنه شده وارتجاعيان به بھانه
جنک امپرﯾاليستی ،بين جانيان رژﯾم و کارگران و زحمتکشان آشتی طبقاتی برقرارکنيد ،چون تفکرگندﯾده شما ھميشه اﯾن
بوده که برای حفظ سيستم گندﯾده سرماﯾه داری آش شله قمکارآشتی طبقاتی بار بگذارﯾد ،برھمان مبنای تز به غاﯾت
ارتجاعی و جناﯾت بار ھمزﯾستی مسالمت آميز.

ولی شما با وقاحت تمام خود را به حماقت ميزنيد که خبرندارﯾد ،کينه و نفرت کارگران و زحمتکشان از باند جناﯾتکار سرماﯾه
داران اسالمی به حدی است که اگربه چنگشان بيفتند ،آنھا را مثل جد بزرگوارتان "آﯾت ﷲ نوری"در انقالب مشروطه با
عمامه به تير چراغ ھای برق آوﯾزان خواھند کرد .
حال شما درغرب رجزخوانی کنيد ،سياه مشق ھاﯾتان را پررنگتر کنيد ،به مخالفاان طبقاتی تان با خيال خامتان انگ
جاسوس ،اعتماد داشتن به بلند گوھای امپرﯾاليسم و ھرچه خزعبالت که الﯾق تفکرروﯾزﯾونيستی خودتان است بزنيد .
مطمئن باشيد روزی نه چندان دور در برابر دادگاه ھای انقالبی کارگران وزحمتکشان به خاطر خدمتان به دشمنان طبقه کارگر
مجازات خواھيد شد .
ﯾادآوری الزم دﯾگری :نه اﯾنکه ماھيت سياسی شما که رژﯾم وابسته به امپرﯾاليسم را بورژوازی ملی قالب ميکنيد شناخته
شده نباشد ،نه! شما ھمان توده ای ھاﯾی ھستيد که در ھر دو رژﯾم وابسته به امپرﯾاليسم در خدمت به بورژازی سابقه
خيانت به کارگران و زحمتکشان دارﯾدو امروز " ميھن ميھن " ميکنيد! اما شما از نوع توده ای ھای خيلی وطن بورژائی
کار اﯾران و
دوست عاشق رژﯾم ھای بورژاوﯾی آن ھستيد ،نه به دليل اﯾنکه دلتان برای کارگران و زحمتکشان و کودکان ِ
روس و چين و غيره از قبيل بنده ميسوزد ،بلکه برای منافع بورژازی ست ،اگر چه دستگاه اطالعاتی روس درست مثل
نگھدار جناﯾتکار به دﯾارشان پناھنده
دستگاه اطالعاتی رژﯾم اسالمی برخورد ميکنند ،ﯾعنی وقتی که ھواداران باند فرخ
ِ
ميشوند ،آنھا را به دستگاه اطالعاتی رژﯾم اسالمی تحوﯾلشان ميدھند ،و اﯾن مورد در زمان رژﯾم شاه نوکر امپرﯾاليسم ھم
اتفاق افتاد که توده ای ھائی که به سختی از مرز گذشته بودند بعد از کتک فراوان روسھا مھره ھای سوخته خود را برای
جلب اعتماد رژﯾم قربانی کرده و تحوﯾل ساواک ميدادند.
تمامی اﯾنھا اما برای شما وطن بورژائی دوستی ھا تجربه نميشود ،نه اﯾنکه نخواھيد ،بلکه ذات سياسی تان
است،درست مثل زمانی که با تمام خدماتی که شما توده ای ھا به رژﯾم اسالمی نوکر امپرﯾاليسم کردﯾد ،وقتی که رژﯾم
تمام استفاده ھاﯾش را از شما برای ھمکاری در سرکوب نيروھای انقالبی کرد شوخی تلخی با شما اکثرﯾتی توده ه اﯾی
ھا کرد و شما را نيز به جوجه اعدام برد!
آﯾا شما ذات ارتجاعی و آلوده تان که اقتصای سياسی اش اﯾن است را درست ميکنيد؟ خير! آﯾا از گذشته ننگين و نفرت
برانگيزتان درس گرفته اﯾد؟ خير! برای ھمين ھم ھست که تنھا کشتار زندانيان سياسی در سال  ٦٧را ،که اکثرﯾتی و توده
ای ھا که رژﯾم با تمام خدماتشان به رژﯾم خونبار اسالمی شوخی تلخ با آنھا کرد ،نيز در ميان آنھا بود ،محکوم ميکنيد چون
کشتار زندانيان سياسی در سالھای  ٦٠و  ٦٣را "واجب شرعی" ميدانستيد!
نه! دقيقا شما ربطی به توده ھای مردم ندارﯾد اگر داشتيد ،در مورد حمله احتمالی ارتش وحشی امپرﯾاليستھا مثل ھر
نيروی مردمی ابتدا ماھيت رژﯾم را برای توده ھا روشن ميکردﯾد و با موضع گيری درست نسبت به ماھيت رژﯾم
با تمام دسته و بندی و جناح ھاﯾش ،به مردم و به وﯾژه طبقه کارگر و زحمتکش ميگفتيد برای نابودی رژﯾم از اﯾن
ميدان استفاده کنند ،پادگانھا را تسخير کنند ،اسلحه ھا را مصادره ،رژﯾم را نابود و با سالح ھاﯾی که در دست
دارند با ارتش متجاوزگر بجنگند.
البته نيروھای رسواﯾی ھستيد که با حرارت تمام درست مثل سردمداران رژﯾم حزب الھی مورد عالقه شان از "
ضدامپرﯾاليست و ضدصھيونيست" بودن خودشان خطابه ھای آتشين می نوﯾسند ،رژﯾم را برای ھمفکران خود " کمی تا
اندکی مستقل" ارزﯾابی ميکنند ،درحاليکه حنای حکومت با آنھمه تبليغاتش در ميان مردم رنگ باخته ،اﯾنان زﯾر " دفاع از
ميھن" نظرات بشدت ارتجاعی و خطرناک دارند و سنگ در کنار حزب ﷲ به جنگ استکبار جھانی رفتن را به سينه ميزنند ،که
برای آشناﯾی بيشتر با اﯾن عده شما را به نوشته ام و برخورد نظری ام با آن محفل در لينک زﯾر آشنا ميکنم.
http://www.hafteh.de/?p=22310

نمونه دﯾگری از ماھيت سياسی افرادی با افکار سياسی شما :پيام پرتوی) بخوان آقای بابک خوبان غيب شده از صحنه
مجازی اﯾنترنت( طرفدار حماس و حزب ﷲ دست ساز امپرﯾاليسم وقتی که ماھيت سياسی آلوده اش توسط اﯾن قلم
افشا شد چه در نوشته ام در لينک باال و چه در لينکی که در زﯾر اﯾن سطر قرار ميدھم اﯾن قلم را تھدﯾد به افشای شماره
تلفن و محل زندگی اش کرد! خب مالحظه ميفرماﯾيد آلودگی سياسی و خدمت شما به وزارت اطالعات تا به امروز
ھمچنان ادامه دارد! و آنچه را که اتفاقا تارﯾخأ و به عينه ثابت کرده اﯾد خود ھستيد به دﯾگران نسبت ميدھيد! حال بفرماﯾيد که
" جاسوس" کيست؟ و خدمات جاسوسی چگونه است؟ اعتماد افراد را از طرﯾق " اﯾميل" جلب کردن آنھم با به موش
مردگی زدن خود ،و آنھا را " شناساﯾی" کردن جاسوسی ست ،کاری که پيام پرتوی با بنده کرد! ﯾا اﯾنکه به کسی بگوﯾند
که تمثال زدنت باالی وبالکت ﯾعنی توھم پراکنی نسبت به ماھيت سرماﯾه داری!
http://www.eteraaz.com/bargozide/8104.htm

اﯾنکه فضای اﯾنترنتی بشدت آلوده است ،اﯾنکه جنبش مبارزاتی بشدت آلوده است و خادمين وطن بورژائی دوست نيز
ميدان داری ميکنند ،جای تاسف بسيار دارد ،بھرو اﯾن نيز محصول امپرﯾاليسم و رژﯾم وابسته به آن است که با کمک حزب
توده منفور و اکثرﯾت خائن نيروھای انقالبی که ھر کدام آموزگارانی دلسوز برای کودکان کار و محرومان جامعه بودند را به قتل
گاه رژﯾم برد! ھمان ھاﯾی که امروز وقتی ماھيت سياسی اشان توسط اﯾن قلم افشا ميشود بنده را برای پادوھاﯾشان که
نظرات اﯾنھا را بارکشی ميکنند مينوﯾسند بنده " مجاھد" ھستم! و امروز نيز ابراھيم ،شيری بی ﯾال و دم ،با توسل به

ناپلئون مارک " جاسوس" به بنده ميزند! البته اﯾنھا عزﯾزان و رفقای بنده را با ھمکاری با وزارت اطالعات رژﯾم به قتلگاه بردند
ميخواھيد با من که ھم نظر آن ھا ھستم " مھربان" باشند؟ مگر آن پادوی بزدالن نبود که برای کودکان کار اشک تمساح
من کودک کار که با کاسه گداﯾی برای کودکان کار
ميرﯾخت و چرخاندن " کاسه گداﯾی" برای کودکان کار را تبليغ ميکرد و به ِ
مخالم و چاره درد کودکان کار و تمام ھم طبقه شان را انقالب و مجازات اعدام انقالبی آن برای ستمگران جناﯾتکار ميدانم
چنين نوشت " :من ازصبا راھی که برای مداوای زخمھای عميق وکھنه ی روانی اش،درپی اعدا ِم -انقالبی ستمگران
است؛انتظاردرپيش گرفتن ﯾک مبارزه اصولی را ندارم".
ِ
من عين اﯾن حرف را از بازجوﯾان اطالعاتی شنيدم ،از ماموران حراست شنيدم ،از ناظم ساواکی شنيدم از تمام کسانی که
از سود سرماﯾه داری با چنگ ودندان پاسداری ميکردند و ميکنند شنيدم ،تنھا روشنفکر خرده بورژای اﯾرانی ست که
چنين برخوردارتجاعی با کسی که خود کودک کار بوده و به طبقه اش پشت نکرده دارد ،اﯾن گونه افراد که اتفاقا ﯾک روز خود
را "چرﯾک دورده دﯾده در فلسطين" جا ميزنند تا بخيال خود بتوانند نظرات رفرمسيتی خود را به پيش برند ،زود دستان رو
ميشود و زود ھم رسوا ميشوند و برای ستمگرانی که عزﯾزان مردم را در زندانھا ،در خيابان ،در خانه ﯾشان ،در کيوسک تلفن،
در کوھھا شکنجه کردند ،به آنھا تجاوز کردن و بعدھم آنھا را به قتل رساندند ،دلسوزی و نوحه سراﯾی ميکنند که "جناﯾتکاران
" را باﯾد در آغوش کشيد! البته معلوم نيست اگر اﯾن آقای پادو زنش ﯾا خواھرش ﯾا مادرش ﯾا دخترش ﯾا پسر ﯾا برادر و
پدرش بخاطر عقاﯾد سياسی اش مورد شکنجه پاسداران سرماﯾه قرار ميگرفت و بعد ھم در حضور آقای پادو به زنش
خواھرش مادرش برادرش ....تجاوز ميشد و بعد ھم اعدام ميشدند اﯾن فرد چه ميکرد؟ رفسنجانی و ميرحسين جالد و
احمدی نژاد و خامنه ای جناﯾتکار و ساﯾر جناﯾتکاران را در آغوش ميکشيد و از آنان " سپاسگزاری" ميکرد؟؟؟؟
شما نوشته ھاﯾتان را با نصب تمثالتان بر باالی وبالگ تان مزﯾن ميکنيد ،از طرفی در ترجمه تان ميگوﯾيد که بلشوﯾک ھا پنج
بار مورد قتل عام قرار گرفتند و اﯾن قتل عام تا به امروز ادامه دارد ،بنده ميگوﯾم شما که اﯾنرا ميدانيد چرا عکس تان را باالی
نوشته تان ميزنيد ،آﯾا اﯾن توھم پراکنی نسبت به ماھيت سرماﯾه داری نيست؟ کدام حرف شما را باﯾد باور کرد؟ ترور
بلشکوﯾک ھا؟ ﯾا اعتماد به دستگاه ھای اطالعاتی سرماﯾه داری که من اسمش را توھم پراکنی ميگذارم .البته " بزرگان
حوزی مورد پسند امپرﯾاليستھا مانند شيخ شکم گنده لبنان حسن نصرﷲ و خامنه ای و ميرحسين قصاب" نيز تمثال
ھاﯾشان نوشته ھاﯾشان را مزﯾن ميکند! شما اما در اﯾنمورد با پاسخی دو پھلو از ﯾک سو خودتان را به "بزرگان" ميچسبانيد و
افاضه ميفرماﯾيد که ... " :شما کداميک از مبارزان و بزرگان راه رھاﯾی بشرﯾت را می شناسيد که چھره خود را پنھان کرده
باشند تا من که خاک پای آنھا ھم نيستم ،چھره خود را پنھان کنم".
برزگان معنوی شما ھمانھاﯾی که در باال نام برده شد دقيقا مثل شما عمل ميکنند!
اما برای اطالع شما باﯾد بگوﯾم اوآل بنده بزرگانی که ميشناسم بزرگان علم رھاﯾی پرولتارﯾا از ظلم و ستم نابرابری طبقاتی و
استثمار ھستند .بزرگانی ھمچون آموزگار انقالبی صمد بھرنگی ،چه گوارا انقالبی کبير دنيا ،مارکس و لنين و انگلس،
مسعود احمدزاده و اميرپروﯾز پوﯾان و مرضيه احمدی اسکوﯾی شيرﯾن معاضد ،الدن آل آقا ،حميد اشرف و
ھمفکران و ھم رزمان انقالبی آنان ميباشند ،که ھيچکدام از اﯾن بزرگان در باالی نوشته ھاﯾشان نه تنھا عکس خود را
نميزدند ،بلکه بدليل داشتن افکار انقالبی شان ﯾا در تبيعيد بودند مانند مارکس و لنين ،برخی ھا را بخاطر مبارزه انقالبی
شان که در اعالن جنگ حماسه سياھکل  ،خواب را چشم امپرﯾاليستھای ددخو و شاه سگ زنجيری شان ربوده بودند
عکسھاﯾشان را در روزنامه ھای کثيراالنتشار ميزدند و برای پيدا کردن آنھا جاﯾزه ھای کالن ميگذاشت ،انقالبيون دﯾگری مانند
صمد بھرنگی آموزگار انقالبی کودکان کار و کارگران و محرومان که ھرگز به سرماﯾه داری خونخوار نه توھم داشت و نه توھم
پراکنی ميکرد ھمان غول تعھدی که بقول غالمحسين ساعدی ،با دانش فراوانی که ذره ذره کسب کرده بود... ،
تبدﯾل شد بهاژدھای فرزانهای که در تمام جبھهھا آرام آرام میجنگيد و از ﯾک معلم دھکورهھای غرق در
فالکت ،انسان بزرگی ساخت بهجا و برحق محبوب تمام تودهھای رنجبر و زحمتکش!
دومآ اﯾنکار شما ،نصب تمثال تان در وبالگ تان چه رھنمودی به جوانان بی تجربه چه در خارج از اﯾران و چه آنھاﯾی که در
اﯾران زندگی ميکنند ميدھد؟ غير از اﯾن است که آنھا را به اﯾن وسيله تشوﯾق به " علنی" شدن ميکنيد تا راحت تر در دام
وزارت اطالعات رژﯾم اسالمی مورد عالقه شما بيفتند؟ و بعد اتفاقا آنچه که برازنده ماھيت سياسی شما و ھم قطارانتان
است را به بنده نسبت ميدھيد؟ اگر بنده جاسوس بودم که به شما نميگفتم که چرا تمثال تان را باالی وبالگ تان نصب
ميکنيد؟ اﯾن شيوه ھای مارک زنی خيلی وقت است که نخ نما شده ولی گوﯾا شما توده ای ھا مدام برای پوشاندن ماھيت
رسوای سياسی تان از آن استفاده ميکنيد! و بقول رفيقی اگر شاھد ھستيم امروز شما و ساﯾر جانی دالر ھاﯾتان ھمه
کسانيکه بر وابستگی حکومت مورد عالقه شما انگشت ميگذارند را به مجاھدﯾن و جاسوس و پس فردا ھم چيز دﯾگری
نسبت ميدھيد بعلت سوزش تان از اﯾن است که نوکری و وطن فروشی رژﯾم براﯾش جامعه کامال روشن ميباشد.
اما بقول ھمان رفيق ھيھات که دﯾگر دﯾر شده و نوکری رژﯾم برای جامعه روشن شده است و نه شما و نه آن جانی دالرھا و
ساﯾر افراد و محافل ارتجاعی کمونيست نمای خط امامی نميتوانند آب رفته را به جوی باز گردانيد.

از شما ميپرسم چرا از کارھای رژﯾم چيزی نميگوﯾيد؟ خودتان را به کوچه روسھا زده و ميگوئيد " :بنظر من رژﯾم اﯾران ھر
غلطی می کند ،اﯾن بخود مردم اﯾران مربوط است نه به امپرﯾاليسم مھاجم غرب و در رأس آنھا ،آمرﯾکا".
شما برای کشاندن کارگران وزحمتکشان به قتلگاه جنگ سرماﯾه داران اسالمی وامپرﯾاليست ھا آن قدردست پاچه شدﯾد،
که آن چنان خود رابه نادانی ميزند که وقتی گفته می شود بعضی ازبلندگوھای کشورھای امپرﯾاليستی می گوﯾند رژﯾم

برای فرونشاندن بحران داخليش  ،زمينه چينی برای جنگ می کند ،با وقاحت تمام من را متھم می کنيد که به آن چه
امپرﯾاليست ھا می گوﯾم اعتماد دارم  ،درحاليکه بخوبی ميدانيد ،من دشمن خونی امپرﯾاليست ھا ازھرنوع ،امرﯾکائی ،
اروپائی ،روسی  ،چينی و ........ھستم و دشمنی با امپرﯾاليسم ﯾعنی معتقد بودن به نابودی سيستم گندﯾده
سرماﯾه و شما روباه شير نما به دليل وحشت بی نھاﯾت تان ،از اﯾن باﯾت به من مارک اعتماد به گفت ھای امپرﯾاليست
ھا را ميزنيد ،البته ماھيت خادمين سرماﯾه اﯾن است.
ھر روشنفکر انقالبی ميداند که امپرﯾاليست ھا به خاطرکسب بازار با ھم رقابت دارند ،نمونه آن درحمله جناﯾتکارانه
امپرﯾاليسم امرﯾکا و انگليس به عراق که آلمان و فرانسه مخالف حمله بودند ومخالفت شان نه به دليل اﯾنکه نگران قتل وعام
شدن کارگران وزحمتکشان بودند ،خير! بلکه تنھا به خاطرروابط تجاری وﯾژه شان با عراق بود .
ومی خواستند درمکيدن خون کارگران وزحمتکشان عراق دست باالتری ازساﯾر رقيبان داشته باشند وھمين طوردرمورد اﯾران،
آلمان مخالف اﯾن حمله است ودليل آن ھم روشن است ،چون سرماﯾه داری وابسته اسالمی برزگترﯾن شرﯾک تجاری آلمان
است .و ھمين طور روسيه و چين مخالف اﯾن جنگ ھستند )روسيه :حمله به اﯾران ،تھدﯾد مستقيم ماست( و باز ھم نه به
خاطراﯾنکه سرماﯾه داران مافيای روسيه و چين دلشان به حال کارگران وزحمتکشان اﯾران می سوزد ،خير! صرفأ به خاطر
بازارگل وگشاد اﯾران که حتی سيب زمينی آن ھم ازخارج وارد می شود و آنھا از وحشت ازدست دادن بازارھا ی منطفه
مزورانه مخالف جنگ ھستند.
البته " بزرگانِ "...چون شما توجھی به طرز فکر کودکان کار از قبيل من ندارند ،چون قلم شما در خصومت با قلم بنده و
بخيال کودکانه تان برای مرعوب کردن بنده است ،اما لينکھای زﯾر قسمتی از نوشته ھای بنده است که در آن به روشنی
ارزﯾابی ام از جنگ و رژﯾم و امپرﯾاليسم و صھيونيسم و تمام کثافات سرماﯾه داری نشان داده شده ،البته بقول انقالبی کبير
چرﯾک فداﯾی خلق اﯾران رفيق راستين کودکان کار امير پروﯾز پوﯾان که ماھيت ھمفکرتان جالل آل احمد را افشا کرد شماھا
لرزانيد از امپرﯾاليسم ولی ترسانيد از انقالب!
امپرﯾاليسم ددخو سخنرانی انقالبی جھان چه گوارا  -ترجمه
http://19bahman.net/mataleb_e_resideh/89/BE_Monasebat-e_Salrouz-e_Tavalod-e_Che.htm

بچه ھا فلسطين کجاست؟
http://www.k-en.com/safhe%20azad/saba/frlestin.pdf

بمب ھا و ھدف ھا
http://19bahman.net/mataleb_e_resideh/89/Bombha_va_Hadafha_Saba_Rahi.htm

سربازھا برای چه شليک ميکنند
http://www.baaba.eu/Gaproz/Pdfha/Mamnoeyat%20Tazohorat.pdf

جناﯾت شمار امپرﯾاليسم آمرﯾکا
http://www.hafteh.de/?p=14094
درباره اھداف شوی گوشتی "دختر شاﯾسته جھان") امپرﯾاليسم ددمنش و خادمين "شاﯾسته" آن!(
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=5351
در رابطه با سالخی انسان در ليبی
http://www.baaba.eu/Gaproz/Pdfha/Baraye%20Yak%20Mosht%20Naft.pdf

و دھھا نوشته دﯾگر ....بنده حداقل شما را به بيست سال پيش حواله نميدھم! و به صداقت انقالبی ام پای بندم .شما اما
تارﯾخأ ثابت کرده اﯾد که به دليل ماھيت طبقاتی تان و خادمی تان به بقای الشه گندﯾده سرماﯾه به ھيچ اصول و پرنسيپ
اخالفی پای بند نيستيد!
مرگ بر سلطه امپرﯾاليسم مرگ بر رژﯾم اسالمی وابسته به امپرﯾاليسم با تمام دسته ھا و جناح ھای جانی آن
زنده باد انقالب و مجازات اعدام انقالبی آن برای ستمگران
بيست و چھاذم دی ماه  – ١٣٩٠سيزدھم ژانوﯾه دوھزار و دوازده

