قلم چاکر منشانه ا .م .شيری
صبا راھی
نوشته قبلی ام )پاشنه آشيل "بزرگانِ ضد جنگِ استکبارجھانی"!( در حال تمام شدن بود که ،ابراھيم
شيری نوشته ای عجوالنه تحت عنوان )پنجمين دانشمند ھستهای اﯾران ترور شد(نوشت ،که در آن از مرگ
دانشمند ھسته ای ابراز عصبانيت از دست رژﯾم اسالمی مورد عالقه اش نموده ونوشت  ... " :رژﯾم جمھوری
اسالمی اﯾران بدالﯾل روشنی از جمله ،بخاطر علنی کردن نخبگان علمی و فناوری کشور و ناتوانی در تأمين
امنيت زندگی آنھا ،مسئول و پاسخگوی مستقيم ھمه اﯾن ترورھا شمرده می شود ".تاکيدھا از من است
جدای اﯾنکه به ھيچ طرﯾق دﯾگری نميتوان با ﯾک رژﯾم سرتاپا جناﯾت و با ﯾک قلم مخملی و چاکرمنشانه اﯾن
چنين خودمانی بود و او را مزمت کرد ،در نوشته مذکور ابراھيم شيری ،بسيار جانی دالر موابانه! به کشف
کانال اﯾن ترور می پردازد و غير مستقيم به رژﯾم اسالمی مورد عالقه اش ميگوﯾد که ".. :عوامل ترورھا را قبل از
ھمه ،باﯾد در داخل نھادھای قدرت اﯾران جستجو کرد نه در جای دﯾگر".
اما در جاﯾی از ھمان نوشته بشدت عجوالنه و عصبی باالخره برای اﯾنکه "پاسخی ھم به سوال بنده،
ارزﯾابی شما از ماھيت رژﯾم اسالمی چيست ،بدھد می نوﯾسد:
" رژﯾم جمھوری اسالمی اﯾران در طول قرﯾب  ٣٣سال سلطه اختاپوسی و چنگ اندازی بر ميھن ما ،با تحميل
فجاﯾع و مصاﯾب کم سابقه ای بر مردم و کشور اﯾران و با ترور ،کشتار جمعی و تارومار کردن وقيحانه اکثرﯾت
عظيم ميھندوستان صادق و آزدادﯾخواھان فرھيخته اﯾران ،توان دفاعی کشور و مردم را در مقابل حمالت
تبليغاتی ،سياسی ،فرھنگی ،ترورﯾستی و احتماال در آﯾنده ،نظامی امپرﯾاليسم جھانی و صھيونيسم بين الملل
بشدت تضعيف کرد و راه ورود عوامل بيگانه بر نھادھای قدرت کشور را ھموار ساخت ".تمام تاکيدھا از
من است
عبارت گوشنواز ملی مذھبی! بھتر از اﯾن کسی نميواند سنگ بقای رژﯾم جناﯾتکار اسالمی را به سينه بزند و
خواھان ادامه حيات نھادھای قدرت کشور) بخوان سپا پاسداران و ارتش جناﯾتکار اسالمی( باشد!
مالحظه ميفرماﯾيد...که اﯾن روباه شيرنما چگونه ،آنھم پس از گذشت  ٣٣سال از عمر منفور و جناﯾت بار رژﯾم
سرماﯾه داری اسالمی فغان مند است که اگر آن کشتار جمعی و فجاﯾع و مصاﯾب را رژﯾم مرتکب نشده بود
) ببخشيد به قول اﯾشان به مردم تحميل نکرده بود( امروز در بين مردم ارج و قرب داشت! به اﯾن گونه تفکر ھا در
عالم سياست ميگوﯾند توھم پراکنی حتی تا دم مرگ! به اﯾن گونه تحليل ھای ملی مذھبی ميگوﯾند چشم
بستن به روی بازوھای اﯾن کشتارھای جمعی و فجاﯾع و مصاﯾب ﯾعنی ھمان حزب توده منفور خائن و اکثرﯾت
فرزند خلفش در ھمکاری با وزارت اطالعات رژﯾم و خدمات بی حد و حصرشان به آن نھادھای قدرت! ) اماما
سپاه را به سالح سنگنين مجھز کن -اکثرﯾت خائن و منفور(
ارزﯾابی که چه عرض کنم ،رمل و اسطرالب و پشت ھم اندازی بگوﯾيم بيشتر برازنده نظرات روباه شيرنماﯾی
است که مدام مانند امام جالدش استکبار استکبار براه می اندازد .و اگر من آن سطر باال را پاسخ به سوال
خود فرض کنم ،چنين نتيجه ميگيرم که اﯾشان رژﯾم اسالمی را " دست پرورده امدادھای غيبی امام زمانش "
ميداند که آنرا از قعر چاه ارتجاع بر ميھن شيری سلطه اختاپوسی اش را پھن کرده است ! در ھمان سطر
اﯾشان به کشف پدﯾده ھای جدﯾد ھم پی ميبرﯾم مثال اﯾنکه ميگوﯾد کشتار جمعی اما نمی گوﯾد کشتار
جمعی چه کسانی؟ چون اﯾن رژﯾم قتل عام ھای متعددی را مرتکب شده  ،مانند کشتار زندانيان سياسی
دھه شصت ،کشتار خلق کُرد ،به خاک و خون کشيدن مبارزات جنبش دانشجوﯾی و...
با دﯾد ارتجاعی شيری جناﯾات رژﯾم اسمش ميشود فجاﯾع و مصاﯾب که تحميل شدنی ھم ھستند! نه
مرتکب شدنی! و اﯾشان سعی اش تمام مدت بر اﯾن است که با استفاده از واژه ھای ملی مذھبی توجه
خواننده بی تجربه را جلب کندتا نظرات بغاﯾت ارتجاعی و خطرناک خود را به آنھا قالب) ببخشيد تحميل!( کند!
اﯾشان آگاھانه واژه فجاﯾع و مصاﯾب را بجای کلمه جناﯾت استفاده ميکند ،چون بخوبی ميداند که آن واژه
بارحقوقی و قضاﯾی بسيارگرانی دارد ،البته نه از منظر وطن بورژائی دوست اﯾشان بلکه از دﯾد دادگاه ھای
خلقی ،خلقھای تحت ستم ،کارگران و زحمتکشان و تمام کسانی که عزﯾزانشان را رژﯾم سرماﯾه داری اسالمی
در دوره پرافتخار نخست وزﯾری ميرحسين قصاب قتل عام کرد! ما چرا از واژه تحميل استفاده ميکند؟
اگر کارگران و زحمتکشان و ساﯾر اقشار مردم سالح ھاﯾی که از تسخير پادگانھا در ابتدای انقالب بنا به
رھنمود درست چرﯾکھای فداﯾی خلق اﯾران به دست آورده بودند در دستشان باقی مانده بود آﯾا رژﯾم
اسالمی ميتوانست بنا به دﯾد ملی مذھبی ابراھيم شيری فجاﯾع و مصاﯾب کم سابقه را بر مردم و اﯾران
تحميل کند؟؟؟

سطری از نوشته اﯾشان در باال که زﯾر آن خط کشيده شده ،خود تاکيدی بر صحت گفته بنده ميشود که نوشتم
اﯾشان ا .م .شيری خوبان ﯾک خيلی وطن بورژائیدوست عاشق رژﯾمھای بورژاوﯾی ميباشد که بنا به
ذات سياسی اش نه کارگر براﯾش اھميت دارد و نه کودکان آنان و نه کودکان کار! اﯾشان قلم به  ...است برای
نشان دادن عصبانيتش از مرگ نخبگان ھسته ای که معلوم نيست که ھستند و کارشان چيست؟
و گرنه قلم شير بی ﯾال و کوپال ککش ھم نميگزد به چگونگی کشته شدن اخير  ١٨کارگر فوالد غدﯾر ،و ﯾا
کشته شدن ﯾک کارگر دﯾگر در پاالﯾشگاه عباسی بر اثر سوختگی شدﯾد که گفته ميشود اﯾن آتش سوزی به
دليل وجود گازھای خطرناک و نبود اقدامات پيشگيرانه بوده است و ھزاران ھزار حوداث دﯾگر که جان
کارگران و زحمتکشان ما را در اﯾران ميگيرد و حتی در رسانه ھا منعکس ھم نميشود ،ھم اعتناﯾی ندارد ،که
رژﯾم جناﯾتکار اسالمی وابسته به امپرﯾاليسم مسئوليت تامين امنيت و اﯾمنی کاری آنھا را بر عھده دارد!
بھرو ھر چه باشد زالوھای مافيای روس ھستند ،که در انرژی ھسته ای پاﯾان ناپذﯾر سرماﯾه گذاری کرده اند
و خون کارگران اﯾران را از اﯾن طرﯾق می ميکند ،و دل خود بزرگ خوانده ما ﯾعنی ا .م .شيری طبيعتأ برای سود
سرماﯾه ھای ملی ميھنی آنھا ميطپد که اﯾنچنين از کشته شدن نخبگان ھسته ای خونش به غليان ميآﯾد .به
رژﯾم مورد عالقه اش مشاوره ميدھد که آنھا را علنی نکند ،اﯾشان اساسأ روباھانه بسيار دلرحم و دلسوز
ھستند منتھی دلسوز و دلرحم برای جناﯾتکاران و ستمگران!
انگار وابسته بودن به روس فرقی با وابسته بودن به آمرﯾکا دارد ....مگر کارگر اﯾرانی ﯾا متخصص اﯾرانی ھيچوقت
اﯾن امکان را داشته که از خالقيت ھای خودش استفاده کند؟ ﯾا از آن خالقيت ھا در راه سازندگی ميھنش
استفاده کند؟ خالقيت ھاﯾش ﯾا در ناسا و جاھای دﯾگر خرﯾداری شده ﯾا آنھا که باقی مانده اند حق ابراز "
خالقيت" نداشته و ندارند ...چرا که " ميھن ما" طبق خواسته امپرﯾاليستھا از ھر نوعش باﯾد وابسته بماند...
تا روس ھا ھم بياﯾند و برای ما " پاﯾگاه اتمی پاﯾان ناپذﯾر" بسازند ....و چينی ھا بياﯾند کفش و کيف و لباس و
انگليس و امرﯾکا ھم که " نفتخوارھای جھانی" ھستند ،و آلمان ھم پای اصلی معامالت تجاری و اخيرن ھم که
به برکت اﯾنترنت ھموطنان ما متوجه شدند که اسراﯾيل ھم وساﯾل جاسوسی در بين مردم را از طرﯾق دانمارک
به رژﯾم اسالمی ميفروشد....خب ،امپرﯾاليستھا مرگ ميخواھند بروند گيالن و شپش ميخواھند بياﯾند تھران!
جدای اﯾنکه انرژی ھسته ای داشتن برای تمام کشورھا غيرضروری ست بنا به دالﯾل خطرات اورانيوم رقيق شده
که زندگی و مواد غذاﯾی و نيز کره زمين را تھدﯾد ميکند ،در مورد کشور اﯾران با داشتن رژﯾم وابسته بغاﯾت
ارتجاعی آن انرژی ھسته ای داشتن چه معناﯾی دارد وقتی که رژﯾم اسالمی قادر نيست بدليل ماھيت
وابستگی اش به امپرﯾاليست ھا پاﯾه اﯾی ترﯾن امکانات اﯾمنی را برای کارگران و زخمتکشان در محل ھای
کارشان فراھم آورد؟
امپراطوری ژاپن با آنھمه استقالل از ھمه نظر و با آن ھمه پيشرفت تکنولوژی اش انفجار پاﯾگاه انرژی
ھسته ای سال گذشته اش تا صد ھا سال آسيب ھای جبران ناپذﯾر بر مردم و سرزمين ش و نيز کره زمين
ميگذارد .انفجار چرنوﯾل را ھم که ھمه ماھا باﯾد بياد داشته باشند و فجاﯾع بعد از آنرا نيز! و اساسأ در اﯾن گونه
انفجارھا باز ھم در وحله اول طبقه کارگر و زحمتکشان ھستند که خانه ھاﯾشان وﯾران ميشود و قربانی طماعی
و ھدف ھای جناﯾتکارانه سرماﯾه داران ميشوند.
حاال حاکمان جناﯾتکار رژﯾم اسالمی که از ھر نظر وابسته به امپرﯾاليستھاﯾی مانند روس و آمرﯾکا و چين و آلمان و
انگليس ھستند ميتوانند پيشگيری ھای الزم را برای جلوگيری از انفجار اورانيوم را بعمل آورند؟ آنھم با وجود
نجبگانی که معلوم نيست چرا ﯾکی پس از دﯾگری کشته می شوند! نحبگانی که کله گنده ترﯾن نخبه اشان ھم
خمينی جالد بود که تمام نبوغش در رساله اش نھفته است! رساله اﯾی که سراسر در باره مساﯾل زﯾر شکم
نوشته شده بود .مثال اگر انفجاری مانند چرنوﯾل رخ داد و شما از طبقه باال فرود آمدی و درست روی عمه ات
افتادی و فرزندی در اﯾن ميان بوجود آمد) دقت کنيد اﯾن نخبه تا چه اندازه افکار کثيف حيوانی داشت که در آن
لحظه وﯾرانی بجای اندﯾشيدن و راه پيدا کردن برای نجات جان انسانھا ،باز ھم به مساﯾل آبا و اجدادی اش
ﯾعنی مساﯾل زﯾر شکم فکر ميکند( !...
رژﯾم سرماﯾه داری اسالمی تمام ھم و غمش پياده کردن رساله خمينی که بر مبنای فرامين اسالم سرماﯾه پرور
نوشته شده ،در جامعه بوده و ميباشد .ھمان چيزی که سرماﯾه داری جھانی روز و شب ميليون ھا دالر ھزﯾنه
ميکند ،فيلمھای پورنو ميسازد ،فيلم ھای ھاليوودی ميسازد تا ذھن جوانان را در جوامع مختلف سرگرم کند تا
بتواند به جناﯾات و غارت منابع کشورھای دﯾگر ادامه دھد و سلطه خود را گسترش،و رژﯾم اسالمی نوکرشان با
داشتن رساله خمينی براﯾشان اﯾن وظيفه را ٣٣سال است که بر عھده گرفته است! دﯾگر چه سياستی را
آمرﯾکا و انگليس و روس و چين و ساﯾر غارتگران باﯾد به رژﯾم دﯾکته کنند؟

پاﯾگاه پاﯾان ناپذﯾر انرژی ھسته ای توسط سرماﯾه داران مافيای روس در اﯾران ساخته ميشود و انقدر اﯾن
پروژه براﯾشان سود دھی دارد که روسيه اعالم ميکند حمله به اﯾران حمله به ماست) بخوان منافع آن غارتگران(،
آﯾا فکر پيشگيری ھای الزم ھم شده است؟ وقتی که در ﯾک کارخانه معمولی ﯾا ﯾک پاالﯾشگاه ﯾا ﯾک معدن
که با ابتداﯾی ترﯾن ابزار و اندکی مسئوليت پذﯾری ميشود جلوی حوادث مرگبار را گرفت و اﯾن رژﯾم جناﯾتکار اﯾنکار
را نميکند و ھر روزه جان کارگران و زحمتکشان را زالوھا ميگيرند ،آﯾا حدس زدن عواقب انفجار در اﯾن پاﯾگاه که در
ﯾک منطقه محروم نيز در حال راه اندازی است کار مشکلی ميباشد؟؟؟ آنوقت شير بی ﯾال و کوپال ما از کشته
شدن نخبگان ھسته ای بشدت آرزده خاطر ميشود که چرا رژﯾم مورد عالقه اش جان آنھا را حفظ نکرده!
مشغول نوشتن اﯾن مطلب بودم که پادوی بی ماﯾه شيری ھای بی ﯾال و کوپال با عربده ھای گروه زھرا خانم
که در اواﯾل قيام  ٥٧برای سرکوب انقالبيون واقعی وارد دسته ھای تظاھرات ضد رژﯾمی ميشدند و عربده می
کشيدند خمينی عزﯾزم بگو تا خون برﯾزم ،وارد ميدان شد و باز ھم عين جمالت بازجوﯾان اطالعات رژﯾم را بکار
برد که " صبا راھی رقاصه اﯾی در مسلخ چرﯾکھای فداﯾی بی سالح چند عمل ترورﯾستی انجام داد"
فيلم " زھرا خانم را برای آندسته از خوانندگان که در ابتدای انقالب  ۵٧ﯾا حضور نداشتند و ﯾا ھنوز متولد نشده بودند در پاﯾين نوشته قرار
ميدھم ،که آنقدر برخی از جمالت اﯾن چماقدار رژﯾم غيراخالقی ست که تھيه کننده آن ناچار به قطع صدای آن قسمت ھا شده است.

البته فراموش نشود که اﯾن پادوی شيری عزﯾزم بگو تا خون برﯾزﯾم ،با اﯾنکارش ھم خواست رضاﯾت اربابان
رژﯾم را جلب کند که اﯾشان و شيرھای بی ﯾال و کوپال مبارزه مسلحانه با رژﯾم ھای وابسته به آنھا را مانند جرج
بوش ھا ترورﯾست ميدانند و در ضمن اﯾن قلم را ھم به خيال خامش سرجاﯾش بنشاند تا بلکه در آﯾنده باالخره
تکه استخوانی ھم جلوی اﯾن پادوی انگل نما انداخته شود ،و متعاقب آن قداره کشی ،نوشته ای از شھرﯾور
ماه گذشته از شيری  ،با تيتری پرطمطراق ،را مجدد به ميدان آورده که بگوﯾد اﯾشان توده ای نيست! و سندی رو
کرده و عجب سندی!! ھر چه به محتوی فکری اﯾن نوشته ھا دقيق تر می شوی بوی تعفنش بيشتر ميشود!
در نوشته شھرﯾورماھش ،روباه شيرنما ،از رفقای توده ای اش انتقاد کرده که " ...آقاﯾان حزب توده اﯾن چه وضع
موضع گيری ست" آبروی ما بردﯾد ...دندان روی جگر بگذارﯾد باالخره دری به تخته ميخورد و پست و
مقامی ھم نصيب ما توده اﯾی ھای پَست و رذل و منفور و خائن که آنھمه خدمت به رژﯾم اسالمی
مان و امام جالدمان کردﯾم ميرسد!"
اگر چنين نيست و اﯾشان چنين منظوری نداشته اند شما خواننده محترم آﯾا دﯾده اﯾد که ھيچ سازمان و گروه و
محفل و نيروی سياسی درست و حسابی از " حزب توده " انتقاد کند؟ آخر چه کسی از حزبی مثل حزب توده،
و فرزند خلفش اکثرﯾت منفور با آنھمه سابقه خيانت به کارگران اﯾران و ھمکاری با رژﯾم اسالمی در جناﯾات
سازمان ﯾافته اش برای سرکوب کارگران و فرزندان مبارزشان ،که کارنامه سياه شان در ھر دو رژﯾم وابسته
مشخص است ،اﯾراد ميگيرد! مگر کسی که تفکر گندﯾده اش ھميشه اﯾن بوده که برای حفظ
سيستم متعفن سرماﯾه داری آش شله قلمکار آشتی طبقاتی بار بگذارد ،برھمان مبنای تز به غاﯾت
ارتجاعی و جناﯾت بار ھمزﯾستی مسالمت آميز!
از نظر بنده محتوی نوشته ھای ابراھيم شيری چنان نشان ميدھد که اﯾشان در کنار رژﯾم جناﯾتکار اسالمی قرار
دارد تا در مقابل آن! و گمان نرود که نوشته ھای مرتجعی مانند او بيش از اﯾن ارزش وقت گذاشتن برای افشا
کردن ماھيت آلوده قلم چاکرمنشانه اش نسبت به رژﯾم اسالمی مورد عالقه اش را داشته باشد! اما اﯾشان
نباﯾد فراموش کند که با ھر اسمی که بنوﯾسد فقط موفق شده فردی مانند آن پادوی انگل نما را فرﯾب دھد .و
باﯾد بداند که کارگران و زحمتکشان ﯾدی و فکری اﯾران و عامه مردم اﯾران  ٣٣سال است که گوشھاﯾشان
از حرفھای فرﯾبکارانه جناﯾتکارانی مانند خامنه ای و ميرحسين ھا و خاتمی ھا و احمدی نژادھا و ری شھری و
رفسنجانی و فرائتی ھا ُپر است و از آن حرفھای عوام فرﯾبانه بشدت متنفر ھستند و به ھمين دليل برای
حرفھای روباه ھان شير نما که تکرار حرفھای آنھاست تره ھم خرد نميکنند ،و منتظر روزی ھستند که تمام
سردمداران جناﯾتکار رژﯾم اسالمی وابسته را مانند آن شيخ فضل ﷲ نوری به تيرھای چراغ برق آوﯾزان کنند!
به اميد آن روز پرشکوه!
زنده باد انقالب و مجازات مرگ آن برای ستمگران!
سوم بھمن ماه  ١٣٩٠برابر با  ٢٣ژانوﯾه ٢٠١٢
لينک در حاشيه پاسخ ھای ا .م .شيری به سواالت
http://19bahman.net/mataleb_e_resideh/90/Pashnehye-Ashil_Bozorgan-e_Zed-e-Jang.htm
لينک فيلم " زھرا خانم"!

http://www.youtube.com/watch?v=jNp6U5m0YrI

پنجمين دانشمند ھستهای اﯾران ترور شد: لينک نوشته ابراھيم شيری
http://nadersani.net/farsi-political3/a_m_shiri_panjomin_daneshmande_hastehi.htm

