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تعيين "که بر که" و رد انفعال
شاملو ،حافظ را به دليل ستودن صورت و قامت شاه شجاع در اشعار خود ،به نقد کشيده و او را از اين که پادشاھی را
تحسين کرده  ،مورد شماتت قرار داده است ).تا کودتای ١٣٢٨شاملو با حزب تودۀ ايران بوده ،و بعد از آن اگر چه
عضو ھيچ سازمان و حزبی نبوده ولی يقيناً کعبۀ آمالش تا به آخر عمر سوسياليسم بوده است( مسأله اينجا است که پدر
شاه شجاع  ،مبارزالدين ،ملقب به محتسب  ،در ميان ھر چند رکعت نماز چند سر را با شمشير می زده است و بيش از
نيمی از اشعار حافظ  ،در اختناق وحشتناک ايجاد شده توسط او ،به ھنگام ھجوم گزمه ھا سوزانده و شسته شده اند و
شاه شجاع پسر محتسب ،عليه او قيام کرده و او را در شيراز زندانی و حتا کور کرده است.
اگر چه او خود نيز شاه است ،ولی حرکت او در حمايت از مردم آن زمان ،تحسين برانگيز است .و شاملو داليل پشت
آن اشعار ستايش آميز را ناديده گرفته واشعار را با شرايط زمان خود ارزيابی کرده است و نه علت و معلول زمان
شعر.
البته ھنوز ھم بعد از ده قرن ،ايران ھنوز سوسياليستی نشده است!
دختری که آرزو داشت با مرد ايدال خود ازدواج کند  ،در  ٨۵سالگی باکره پدرود حيات گفت! حال آن که پدران اين
ھمه بچه ھا ،شايد  %۵١ايدال ھا ھم نباشند!
ارزش ھر پديده را ،نياز به آن و امکانات موجود در شرايط زمانی تعيين می کند و نه رؤيا ھا.
بايد توان تصور پای خون آلود مسافر بی کفشی را داشت تا به ارزش فلسفی " لنگۀ کفش کھنه در بيابان نعمت است "
پی برد.
بدون شک راه به سوی سوسياليسم  ،شاھراھی گسترده و چراغانی شده نيست .يافتن کوره راھی در ظلمات ،ھنر يک
انقالبی آگاه و اصيل است.
وقتی که کار استعمار گران صھيونيست امپرياليست به جائی رسيده که کثيف ترين نوع نوکران خود ،داعش را بر مردم
خاور ميانه تحميل می کنند و بوکو حرام شان در افريقا بی حکم وبی کيفر ،خون در جوی ھا جاری می سازد و يک
مدرسه دختر را يک جا به گروگان می گيرد و کسی را يارای دفاع از آنان نيست؛ آنگاه ...
وقتی کسی می آيد ومی گويد که طرفدار صلح است و به کشور ھای ديگر حمله نخواھد کرد و با تروريسم مذھبی
خواھد جنگيد  ،معنايش اين است که او در بطالن سياست صھيونيسم امپرياليسم است و استعمار را که بخش عمدۀ
سياست خارجی آنان از جنگ جھانی دوم بوده است  ،نمی پذيرد.
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وقتی که او سرمايه داران را ،با پائين آوردن ماليات ،دعوت به برگرداندن کارخانه ھايشان از جنوب می کند  ،معنايش
احياء کاپيتاليسم به جای نئوليبراليسم ھار و درنده است .و لگد مال کردن کردن دولتھا درجنوب ،به واسطۀ لغو ماليات
و يکسره و بی مرز کردن جھان برای  %١و گماردن دولت ھای جنوب به پاسبانی منافع آنان در جھان به پايان رسيده
است .و له کردن پشت کارگران جنوب  ،در کار نزديک به مجانی ،متوقف خواھد شد.
وقتی که او ورود غير قانونی به کشورش را مجاز نمی داند  ،اين قانون بايد شامل کشور ھای جنوب که کاروانسرای
بی درو پيکر امپرياليسم شده اند نيز بشود .و فعاليت سياسی مبارزان ممالک جنوب را برای دفاع از مرزھای خود در
مقابل نوکران امپرياليسم قابل دفاع می کند.
وقتی که او می گويد مدافع حقوق فراموش شدگان است  ،معنايش اين است که او خواھان خدمت به بی خانمانھا  ،بی
کاران ،و مردم زير خط فقر است.
او نمايندۀ طبقۀ کارگر نيست وادعای بنای سوسياليسم را ندارد .او نمايندگی انتخاباتی خود را از طرف کنگرۀ امريکا،
که مرکز فتنۀ جھان است توانسته کسب کند .يعنی طبق قوانينی که درامريکا ،او را به مسند نشانده  ،مجبور به عملی
کردن بخشی از خواست آنان نيز است و در تشکيل کابينۀ خود مجبور به انتخاب افرادی از کنگره شده است.
شعار ترمپ در انتخابات قطع بودجۀ ارتش ھای خارجی بوده است .دولت اوباما ،که تحت فرامين صھيونيسم
امپرياليسم ،کودتای اوکراين را راه اندازی کرده بود  ،بودجۀ ارتش دولت دست نشاندۀ اوکراين را نيز می داد .حال
دولت ترمپ  ،نصف بودجۀ ارتش اوکراين را می پردازد .و نيمۀ پرداخت شونده  ،ھمان نيمۀ تحميلی به او از جانب
صھيونيست ھای درون کنگره برای حفظ نوکر خود در اوکراين است.
ولی نمايندۀ واقعی صھيونيسم امپرياليسم  ،ھيلری کلينتن ،با باخت سه بار خود ناراحت شده است .در باخت به اوباما ،با
تمام تقلب باخت به ترمپ و باخت به عنوان نمايندۀ صھيونيسم امپرياليسم.
او و جان کری در عملی کردن طرح داعش صھيونيسم امپرياليسم ،با مثلث شوم )عربستان ،اسراييل و ترکيه( شديداً
فعال بوده است .زخم او توسط صھيونيسم امپرياليسم  ،برای بھره بردای مدام  ،ھمواره تازه نگه داشته می شود .ھيچ
کنش سياسی در جھان خود به خودی صورت نمی گيرد  .تمام آن شديداً تحت کنترول و برنامه ريزی شده توسط
صھيونيسم امپرياليسم است .اگر زنان ،متشکل کنندۀ تظاھرات عليه حرفھای ترمپ بودند ،می بايست خيلی پيشتر،
معترض به ھاليوود که عمالً در سوء استفادۀ دائم از زنان بازيگر برای پر فروش کردن فيلمھايشان و سر کار گذاشتن
مردم دنيا پای تلويزيون ھا ھستند می شدند .فيلمھائی که در ھر کدام چند بار ،صحنه ھای روابط بازيگران زن و مرد
را نرمال کرده است! اگر متشکل کننده زنان بودند بايد معترض به ربوده شدن يک مدرسه دختر در افريقا توسط
نوکران صھيونيسم امپرياليسم ،بوکو حرام می شدند.
در بعضی از تحليل ھا آمده که ترمپ را آورده اند که ترميم مشکالت اقتصادی شان را بکند.
اگر آورده بودند که می گذاشتند راحت کارش را بکند .آن ھا طبق سيستم جا افتادۀ شان ،اميد به تغيير و نوکرسازی
دارند .و وقتی موفق نمی شوند  ،شروع به جنجال و حملۀ رسانه ئی می کنند.
ما باج نمی دھيم،
طراح کودتا در تمام کشور ھا بعد از جنگ جھانی دوم تا کنون صھيونيسم امپرياليسم است .و مسبب ھمۀ کشتار و قتل و
غارت جھان در پس نام سيستم سياسی نئو ليبراليسم اوست.
انتخاب ترمپ ،پرده از راز درھم کنندگان اقشار بورژوازی امريکا دريده است.
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دشمن اصلی ملل ،که ھمان  %١وابسته به صھيونيسم امپرياليسم بوده ،باخته است.از اين روست که در فرياد و فغان و
فتنه توسط رسانه ھای خود است .ساندرز نيز از چپ ھای صھيونيستی است ،از قماش ھمۀ آن ھائی است که بعد از
جنگ جھانی دوم در سازمان ھا و احزاب کمونيستی پخش ھستند است .ھم چنان که به نفع ھيلری کنار رفت .ھمان ھائی
که به فلسطين اسرائيل می گويند.
در رأس دشمنان طبقۀ کارگر جھان  ،صھيونيسم امپرياليسم فتنه گر قرار دارد .از اين رو در شرايط حاضر ،دفاع از
ملی گرايان امريکا که خود طرفدار سرمايه داری ھستند ولی در مقابله با صھيونيسم امپرياليسم امريکا ،مبارزۀ سر
سخت جھان عليه دشمنان درجه يک طبقۀ کارگر جھان است.
يک انقالبی راستين مدافع طبقۀ کارگر ،ھرگز منفعل در خانه نمی نشينيد و منتظر آماده شدن شرايط برای بيرون آمدن
او ،با پرچم سرخ نمی شود و با تحليل ھای نا خوانای خود ،آب را گل آلوده نمی کند و بذر نا اميدی نمی پاشد .او درھر
قدم  ،با شناخت اقشار و اليه ھای ھر طبقه و شناخت و تعيين" که بر که " راه دقيق به مقصد را می يابد و با شور
به راه خود ادامه می دھد.
انفعال يا پاسيو بودن ،به نفع ارتجاع خونخوار است .اکثر رسانه ھا ھدفمند و با برنامۀ دقيق برای بازی دادن مردم ،از
يک مرکز فکری واحد دستور می گيرند .تحت تأثير آنان ،و ھماھنگ با آنان خاک در چشم مردم پاشيدن و مردم را به
انفعال کشاندن ؟ مردم را نااميد کردن و يا با اميد ھای واھی و دور از دسترس ،بدون ھيچ گونه پايگاه واقعی منفعل
کردن ؟
بزک نمير بھار می ياد  ،کمبوزه با خيار می ياد ،و مشغول کردن ذھن مردم با رويائی دور از دست رس؟ خدمتی
شيرين به ارتجاع بازنده است.
نئوليبراليسم که طبقۀ کارگر جھان را به افالس و بردگی کشيده و زنان نان آور طبقۀ کارگر را در جھان و ايران ) قم و
مشھد  -کل ايران ( به فحشاء کشانده دکانش تخته شده است .حکومت ماليان ايران که پشت لخت کارگران را به شالق
می بست  ،از ھراس بلرزد که عمرش به آخر رسيده است.
آيا اين يک موفقييت بزرگ نيست؟ سعادت تنھا در رسيدن به مقصد نيست .در راه بودن  ،ديدن واقعيت ھا و لذت از
کسب موفقييت ھا عين سعادت است.
اگر ترمپ مسلمانان را از چند کشور به امريکا راه نمی دھد .که اولين ھا می بايست سعودی ھا و ترکيه ھا از مثلث
شوم می بودند  .ھدفش جمع کردن اسالميسم حکومتی است .و نه مقابله با مردم.
ترمپ با تکيه به رأئی که آورده بسيار محدود می تواند فعاليت کند .ولی فعال شدن فراموش شده ھا در جھان  ،طبقۀ
کارگر و اقشار ميانی کم درآمد  ،می تواند به او قدرت بيشتری بدھد.
اکنون او در پاکسازی خاور ميانه از داعش است .برای احترام به قانون مندی جھان ،بايد ھمۀ فعاليت ھا در سوريه با
دولت قانونی سوريه ھماھنگ شوند .اين مردم سوريه ھستند که بايد سر نوشت ميھن خويش را با آراء خود انتخاب کنند.
نه گروه ھای اپوزيسيون جنگنده و يا دول جنگنده عليه داعش.
ولی گام ھای بعدی ترمپ بسته به حمايت جھانی از او دارد  .اگر او حمايت نشود مجبور به قبول بخشی از برنامه ھای
صھيونيست امپرياليست ھا خواھد شد .مثل نگذاشتن نام سعودی ھا و ترکھای داعش پرور ،در ليست مسلمانان ورود
ممنوع به امريکا .ولی اگر حمايت بشود و خواست واضح مردم امريکا و جھان پشت او باشد او در مجرای خواست
مردم می تواند فعال شود.
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تمام چنگک ھای صھيونيسم امپرياليسم از ھمه سو در بيشتر کردن فشار بر اوھستند .ھر فعال سياسی برای تغيير دنيا،
بايد خود را در جای او بگذارد .آنگاه پی به وضعييت بسيار دشوار او خواھد برد .مصيبت امروز انسان در جھان،
بسيار عظيم است .در اکثر روزنامه ھا بخشی مختص به معرفی زنان تن فروش است .و بعضی از احزاب در پی
دريافت شرايط حمايت اجتماعی از آنان به عنوان کارگران جنسی ھستند .در ايران دو شھر مذھبی با مدرسه ھای
ماليان دارندۀ بزرگترين اجتماع زنان تن فروش به عنوان صيغه ئی ھستند .زنان نان آور طبقۀ کارگر که از بی کاری
مجبور به تن فروشی صيغه شده اند .مردان بسياری از ممالک ديگر برای تمتع از اين حراج گستردۀ زنان ايران
اسالمی  ،به عنوان زيارت اماکن متبرکه به ايران می آيند.
رژيم بی آبروی نئوليبرالی ماليان بر خود بلرزد .دوران شالق زدن پشت لخت کارگران معترض در مالء عام به سر
رسيده است .بی بی سی لقمۀ مالی ديگری را برای مردم ايران نگيرد .ھيچ کس در ايران منتظر ھيچ مالئی نيست  .از
حسن خمينی بی غيرت گرفته تا عقبۀ سيدعلی و نوکران قاتل ميانی.
ھمۀ مالھای مفت خور خود را برای تحويل عبا وعمامه و کار در اردو گاه کاراجباری آماده کنند .دوران حکومت ھای
نفرت انگيز اسالميستی از ايران تا عربستان به سر رسيده است .ما عنقريب خواھيم رسيد و فيضيه را خواھيم بست .و
حراج زنان طبقۀ کارگر ايران را خاتمه خواھيم داد .
سکس ھرگز کار نيست .فقط اھرم انھدام و زوال يک جامعه است.
درد ھمه گير شده است .غارت و چپاول  ،دزدی ھيأت ھای حاکم از يک سو  ،بی کاری  ،به خانمانی  ،بدبختی و تنھا
راه معيشت" تن فروشی" ره آوردھای نئو ليبراليسم صھيونيسم امپرياليسم است .و نرمال جلوه دادن ھمۀ اينھا وظيفۀ
رسانه ھای صھيونيسم امپرياليسم.
و شنيدن و خواندن مشمئز کنندۀ اينھمه در رسانه ھا و از جانب فعاالن سياسی دردناک ومالل آور.
يک قشر از بورژوازی ملی امريکا ،از بخش ديگر حاکم بر امريکا  ،حکومت را گرفته است .اين رويداد يک انقالب
نيست ولی يک دگر گونی مثبت به نفع %٩٩جھان است .و وابستگان چپ وراست صھيونيسم امپرياليسم در مبارزۀ
شديد با آن.
به سيا و ديگر نيروھای مسلح و امنيتی امريکا!
شما که از طبقۀ متوسط يا طبقۀ کارگر در پی يافتن يک شغل ،حراست از منافع صھيونيسم امپرياليسم را به عھده گرفتيد
و نه امنيت مردم امريکا و کشور امريکا را  .شما خود ،دشمن مردم امريکائيد .بدانيد ،اسراری را که ويکی ليکس
افشاء می کند  ،مردم جنوب با پوست وگوشت خود تجربه کرده اند .و تأثيرات جنايات شما بر زندگی آنان باعث يک
عمر عذاب آنان بوده است  .اگر برای حفظ منافع اربابانتان بيشتر از اين پای خود را بر حلقوم مردم امريکا و جھان
بگذاريد بزودی با قيام ارتش پا برھنه ھای مسلح در امريکا و جھان مواجه خواھيد شد .نوبت حساب پس دادن شما
نزديک شده است .ھمه می دانند که شما حافظ امنيت امريکا نيستيد  .شما فقط حافظ منافع اربابان صھيونيست
امپرياليست خود ھستيد .ترمپ تنھا نيست.
يا می گذاريد ترمپ به قول ھائی که داده عمل کند و يا جواب غارت جھان ،توسط اربابان  %١شما  ،با قيام مسلح
ارتش گرسنگان در امريکا و جھان بزودی داده خواھد شد.
جبھۀ جھانی ضد امپرياليست

قدرت زنان

وين  ١٢مارچ ٢٠١٧

يادداشت :تا جائی که از عمر ۶٣روزۀ حاکميت ترمپ بر می آيد ،وی نيز مطالقا ً خود را در خدمت جناح نظامی
سرمايه قرار داده ،حافظ منافع صھيونيزم و امپرياليزم می باشد -ادارۀ پورتالAA-AA -
afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

