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  نادر ثانی

 ٢٠١٧ جنوری ٢٩
  

   چاپلوسان سرمايهۀ خائنانۀبوی گند عجز و الب
  
 آن ۀالزم ديدم به چند نکته در بار را خوانده و ٢و١"ترمپ گروھی از ايرانيان مخالف حکومت به دونالد ۀنامه سرگشاد"

يعنی طرفدار (معرفی شده اند و کوشيده اند که از مفھوم ظاھری اين عنوان " ليبرال"گرچه نويسندگان نامه . اشاره کنم

 ۀ می کند به عالوئی آن ھا خودنماۀ ناآگاه سوء استفاده کنند ، اما سياست مذمومی که در نامۀدر ذھن خوانند) آزادی

و " ليبرال" نفر به اصطالح ٣٠در اين نامه .   ساده انديشی آن ھا ھر ليبراليسمی را پشت سر گذاشته استنادانی و

 را مورد خطاب امريکا، رئيس جمھور آتی اياالت متحده ترمپدونالد " مخالف جمھوری اسالمی"محافظه کار ايرانی 

نيست که برای روشن شدن اذھان نگاھی به محتويات اين بد . قرار داده و خواسته ھای خود را با او در ميان گذاشته اند

  .بودن اين گروه از ايرانيان از چه قماش است" مخالف حکومت"نامه کرده تا بھتر متوجه شويم که 

در ميان ايرانيان مرسوم شده )  آنۀھم سرگشاده و ھم سربست(می دانيم که مدت مديدی است که نامه نويسی به اين و آن 

 مجلس، به اين يا آن رھبر، اين يا آن سازمان نامه می نويسند، ۀيا آن رئيس حکومت، به اين يا آن نمايندبه اين . است

شرح آن چه را که در سياھچال ھای . : نظرات خود را مطرح کرده و خواسته ھای خود را با وی مطرح می کنند

به رئيس ملل متحد !   به اين فجايع پايان بخشدجمھوری اسالمی می گذرد برای خامنه ای مطرح کرده و از او می خواھند

نامه نوشته، برای او از آن چه که در جمھوری اسالمی می گذرد گفته و از او می خواھند کاری کند که جمھوری اسالمی 

به روحانی نامه نوشته و از او می خواھند که آستين باال زده و کاری کند که ھموطنان .  به جنايات خود پايان بخشد

خطابه ای به .  تحت ستم ما ناچار نباشند که از فرط فقر و نداری شب ھا در قبرستان ھا و داخل قبرھای خالی بخوابند

سف بار فلسطينی ھا در نوار غزه گفته و از او می خواھند کاری کند که رژيم أنتان ياھو نوشته، برای او از زندگی 

به اوباما نامه نوشته، .  ان و دردمندان فلسطينی برداردصھيونيستی اسرائيل دست از استثمار مضاعف محروم

ند و اين ااز اين گونه نامه ھا بسيار. وعده ھای انتخاباتی اش را به ياد او آورده و از او می خواھند به وعده ھايش عمل کند

اما شايد تنھا اثر اين . انکه نويسندگان نامه ھا خود نيز می دانند ھيچ گاه به عمل درنخواھد آمد فراو" خواسته ھا"گونه 

آن است که به بخشی از افکار عمومی چنين القاء می شود که گويا مخاطبان ) به ويژه سرگشاده  ھای شان(گونه نامه ھا 

چنين نامه نگاری ھائی چنين القاء می کند که .  نامه ھا نمی دانسته اند وضع چگونه بوده و در مورد مشخص چه می گذرد

 خويش پشيمان ۀ نامه پس از دريافت و خواندن آن نامه از شرايط آگاه شده، و شايد ھم از کردۀ کننداز قرار، دريافت
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و البته می دانيم که ! گام بردارد) ھر چند درست و عملی(گشته، سر عقل آمده و در راه اجرای خواسته ھای نامه نگاران 

  !واقعيت چنين نيست

  سان با او چه برخوردی دارند و آن چه از او طلب می کنند کدام است؟اما مخاطب نامه اين بار کيست، عريضه نوي

 بيرون کشيده شده امريکا ۀ فردی است که نام او از پروسه انتخاباتی اياالت متحدترمپ اين سی نفر دونالد ۀمخاطب نام

ر ثروت الردھا د فردی است که ميلياترمپ.   رياست جمھوری خود را آغاز می کندۀ چھارسالۀو چند روز ديگر دور

استثمار کارگران و کارمندان به دست آمده است ـ از عواملی بود که به " برکت"دارد و ھمين ثروت بيکران او ـ که از 

در ھمين چند ماه و در رھگذر مبارزات انتخاباتی، . رو دارد ياری شايان نموده او در به چنگ آوردن مقامی که در روب

 نشان داد که شارالتان نژادپرست و ترمپھا چھره ای بزک شده از خود نشان می دھند، رھگذری که در طول آن کانديدا

اما ھمزمان خواھان آن است که . او فردی است که ضد پناھنده و ضد مھاجر است. عنصر ضد زن و پستی بيش نيست

زنی است که با   ضداو. از توده ھای محروم در کشورھای خودشان برای باال بردن سود سرمايه بھره برداری شود

او ضديتی حل نشدنی با .  تمايالت مردساالرانه و جنسی خود می بيندی در راه ارضائیآگاھی تمام زنان را بازيچه ھا

گرايان دارد و در پی آن است که آنان را از تمامی حقوقی که در اثر دھه ھا مبارزه به دست آورده اند محروم ھمجنس

او با ھر آن کس که . است" مسلمانان"کت از جايگاھی مذھبی و عقب افتاده مخالف او فردی است که با حر.  سازد

، که مردی سفيدپوست، مرفه، تندرست، مسيحی و غيرھمجنس گراست ـ نباشد ضديت دارد، "انسان ايده آل او"ھمسان 

 نيم بند دولتی ۀم را از بيمآنان را که از سالمت بدن برخوردار نيستند به تمسخر می گيرد و می خواھد توده ھای تحت ست

او فردی است که می خواھد تا با آن چه در توان دارد راه را برای يکه تازی سرمايه آزاد گذاشته و . محروم سازد

او حتی نمی تواند ببيند که از بار دشواری . حاکميت بدون  چون  و چرای سرمايه را در ھر گوشه از جھان برقرار سازد

 سال به وجود آورد ، حتی کمی کاسته ۶٠ برای کوبا و مردم اين کشور در خالل امريکا ۀت متحدھای بسياری که اياال

  .شود

می خوانند ـ گويا بدون توجه به جايگاه سياسی و " ليبرال" سرگشاده ـ افرادی که بسياری از آنان خود را ۀنويسندگان نام

 در ترمپ "صريح ھای ديدگاه" خود از ۀاينان در نام. د از او طلب ياری در مقابل جمھوری اسالمی دارنترمپاقتصادی 

 :می نويسند و گفته "ايران اسالمی جمھوری حاکمان" با اوباما "میوات توافق به اعتراض"

 اوباما جمھور سئير حمايت خواستار و آمدند تھران ھای خيابان به دمکراسی خواھان ايرانی ھا ميليون ،٢٠٠٩ سال در"

 با و غيرقابل باور گيری جھت يک در اوباما جمھور سئير دولت نااميدکننده، پاسخی در .دشدن شان اعتراضات از

 شدن بسته گلوله به با زمان ھم ،امريکا ۀمتحد اياالت بنيادين ھای ارزش ۀھم به نسبت یئ درجه ١٨٠ چرخشی

کيد أت." (بود ايران العمر مادام رھبر ای خامنه هللا آيت با پنھانی نگاری نامه مشغول تھران، ھای خيابان در تظاھرکنندگان

  )از من است

 بخوان – "امريکا ۀمتحد اياالت بنيادين ھای ارزش" داشتن نظر در با که می خواھند ترمپ از نامه نويسندگان گونه بدين

 با و غيرقابل باور گيری جھت يک در" اوباما دوران در گويا که - امريکا در حاکم ۀطبق بنيادين ھای ارزش

 امکانات از استفاده با و شتافته ايران ۀستمديد توده ھای ياری به بوده شده عدول ھا آن به نسبت "یئ درجه ١٨٠ خشیچر

 ديگر گويا که می گويند سخن چنان جا اين در اينان  !دھد قرار خود حمالت ھدف را اسالمی جمھوری حاکميت موجود

  !داشته اند ديگرگون رويه ای کشور اين "بنيادين ھای ارزش" با رابطه در متحده اياالت جمھور سایؤر
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 بر و شمالی یامريکا بومی سرخپوستان سر بر آن حافظان و "بنيادين ھای ارزش" اين که چه آن و دور ھای سال از

 دآوردن آمدند، دنيا به کشور اين در سفيدپوستان کنار در يا و شده آورده کشور اين به برده عنوان به که سياھپوستانی سر

  .بپردازيم اخير دھه ھای ھمين به و بگذريم

 "بنيادين ھابی ارزش" به وفاداری خواھان استثمارگر و تبھکار عنصر يک از حالی در نامه اين پناه ليبرال نويسندگان

 اين دستاوردھای گسترش و حفظ راه در جناب ھمين ھای ھمپالگی که اند شده ايران مردم از حمايت  و امريکائی

 بازگشت و کرده سرنگون را مصدق دولت مرگ بار ئیکودتا به توسل با امريکا ۀمتحد اياالت در "بنيادين یھا ارزش"

  .ساخت ممکن قدرت به را پھلوی محمدرضا چون مستبدی شاه

 ھا سال سياھترين ۀزمر در پسر بوش و نکلينت پدر، بوش ريگان، زمامداری ھای سال که بود رھگذر اين در درست

  .می شود تلقی جھان توده ھای از بسياری برای

 می ديد ناچار را خود امريکا ۀمتحد اياالت که بود شده منجر آن به که بود "بنيادين ھای ارزش" اين به "احترام" درست

   .بخواند تروريست را کشور اين مبارزان ديگر و ماندال نلسون و ايستاده جنوبی فريقایا نژادپرست رژيم کنار در

 و ھيروشيما توده  ھای به رو آن حافظان و "بنيادين ھای ارزش" اين دستاوردھای بھتر درک راه در که نباشد بد شايد

 -  ١٩۴۵ سال در میوات بمب دو تروريستی ۀحمل بزرگترين به توسل با که ھائی آن که بپرسيم آنان از و کرده ناکازاکی

 دو اين بيگناه ئیتوده ھا سر بر را -  نداشت ضرورتی دوم جھانی جنگ هب بخشيدن پايان برای آن از استفاده که بمبی دو

   .می کردند دفاع "بنيادين ارزشھای" کدامين از انداختند شھر

 و مرگبار ھای ناپالم گسترده، بمباران ھای که بپرسيم آنان از و داده قرار پرسش مورد را ويتنام قھرمان توده ھای بايد

 اين "بنيادين ھای ارزش" از تا داد می امکان متجاوز دولت اين به چگونه ويتنام مردم عليه متحده اياالت ئیيمياک جنگ

  !نمايد دفاع ويتنام در کشور

 ارزش" اين برقراری راه در چگونه پينوشه آن زنجيری سگ و متحده اياالت که بپرسيم يلیچ مردم از که نباشد بد شايد

 اين توده ھای به را دھشتناک ديکتاتوری ھا سال و خواھانآزادی عام قتل با ھمراه خونين کودتای يک "بنيادين ھای

  .کردند تحميل کشور

  !بگذاريم ميان در ... و سوريه ،اليبي عراق، افغانستان، توده ھای با را پرسش ھمين و نرويم دور راه يا

  :نوشته اند گونه ناي خود ۀعريض ۀادام در نامه نويسندگان که چرا نيست آسانی ھا اين به لهأمس اما

 حاکمان حامی را امريکا دولت ايران، خواھان آزادی از بسياری ،گذشته سال ھشت غلط ھای سياست ۀنتيج در امروز،"

 لطمه ايران در دمکراسی و آزادی از متحده اياالت حمايت به اعتمادشان و اميد به و دانند می خود غيرانتخابی و مستبد

  )است من از کيدأت( ."است آمده وارد

 دوران در که ئیگو می کنند ارزيابی "غلط" اخير سال ھشت خالل در تنھا را "امريکا دولت" سياست ھای اينان !آری

 و آزادی" به رسيدن راه در جھان محروم توده ھای ديگر از و ما توده ھای از "امريکا دولت" سال ھشت اين از پيش

  !است کرده حمايت خود کشور در "دمکراسی

 و حماس داعش، القاعده، اسالمی، جمھوری به وابستگان( "اسالمی" ھای تروريست از نامه نويسندگان امهاد در

 بگويند، سخنی جريانات اين آمدن وجود به چگونگی و ئیچرا مورد در که آن بدون می گويند سخن )لبنان حزب هللا

 در ای اشاره حتی که آن بدون  و کنند گوشزد مپتر جناب به را امپرياليسم به جريانات اين انکار قابل غير وابستگی

 دولت يعنی جھانی ھای تروريست بزرگترين و غيراسالمی تروريستی جريانات ـ تروريستی "جريانات" ديگر مورد

  !باشند کرده ـ اسرائيل و متحده اياالت ھای حکومت سان به تروريستی ھای
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  : نويسندمی که جا آن .است بعدی ۀجمل در نويسندگان کار"شاه"

 و حماس نظير تروريستی ھای گروه از که حکومتی با قرارداد امضای و مذاکره و بد و خوب به ھا تروريست تقسيم"

 بر ھنوز و کند می پشتيبانی -  اند رسانيده قتل به لبنان و عراق در را امريکائی شجاع سرباز ھزاران که - هللا حزب

 تھران اسالمی رژيم تقويت به فقط و فقط دارد، اصرار ديگر کشورھای در نگاران روزنامه و نويسندگان قتل ۀجايز

  )کيد از من استأت." (بود خواھد تر دردناک مراتب به فجايعی ساز زمينه و شد خواھد منجر

 !می شود ياد (!!) لبنان و عراق در "امريکائی شجاع سربازان"آری، در اين جا از متجاوزان اياالت متحده به عنوان 

 ناگوار فرضی به که ئیفردا در گونه ھمين به اينان آيا  !وطنی نويسان عريضه "ليبراليسم" واقعی مفھوم ستا اين

  کرد؟ نخواھند پشتيبانی و ياد "امريکائی شجاع سربازان"اياالت متحده به ايران حمله ور شود از 

  :است هآمد جمله از نامه اين در چيست؟ ترمپ از نامه نويسندگان خواسته ھای اما و

 اسالمی جمھوری تھديدات افزايش متحده اياالت که بفرستد را آشکار پيام اين که خواھيم می منتخب جمھور سئير از ما"

  )کيد از من استأت." (کرد نخواھد تحمل را ھمسايگانش و خود شھروندان عليه ايران

 کنونی حد در "ھمسايگانش و خود شھروندان عليه ايران اسالمی جمھوریتھديدات "آيا اين جمله به اين معنا نيست که 

 می شواھد کدام به استناد با ًاصوال و  ؟!!!آورد تاب را تھديدات اين "افزايش" نمی بايستی تنھا ترمپ و است قبول قابل

 باور آن به و زد دم ايران ستم تحت ھای توده عليه ويژه هب "تھديدات" اين با امريکا امپرياليسم "مخالفت" از توان

  داشت؟

  :کار ديگری زده و می نويسند"شاه"دگان نامه نپس از اين نويس

 ايرانيان حقوق ناقض که ايرانی مقامات از گروه آن عليه را تحريم جامع رژيم يک که خواھيم می آينده دولت از ما"

  )کيد از من استأت." (کند تدوين اند بوده گذشته ۀدھ ۴ در

 و از آنان پرسيد که اين کدام گروه از مقامات جمھوری اسالمی ھستند که بنا به بايد رو به نويسندگان اين نامه کرده

آيا اين جمھوری اسالمی در تماميت آن نيست که در !!   گذشته ناقض حقوق ايرانيان نبوده اندۀ آنان در چھار دھۀنوشت

  !است؟ بوده "ايرانيان حقوق ناقض" خود ئیتمامی دوران حکمروا

  : بزرگ خود را چنين بيان کرده اندۀ نامه خواستدر ادامه نويسندگان

 با تھران خمينيست رژيم کردن جايگزين شان ھدف که دمکراسی طرفدار ايرانيان از که خواھيم می جديد دولت از ما"

  )کيد از من استأت." (کند پشتيبانی است، ليبرال دمکراسی بر مبتنی حکومت يک

 طرفدار ايرانيان "ۀسندگان نامه ـ يک جمع سی نفره ـ خود را نه تنھا نمايندو اين بدون شک به اين مفھوم است که نوي

" حکومت مبتنی بر دمکراسی ليبرال"بلکه حتی از جانب آنان خواھان برقراری  کرده اند عرضه و قلمداد "دمکراسی

مھاجرستيز، پناھنده ستيز،  و رئيس جمھور ميلياردر، نژادپرست، زن  ستيز، امريکا ۀدر تھران با پشتيبانی اياالت متحد

  !می باشند...... گراستيز، ضدضعيف و ھمجنس

 اين چنين خواسته ای مطرح ترمپ و رئيس جمھور آن، دونالد امريکا ۀدر پايان نويسندگان نامه در برابر اياالت متحد

  :کرده اند

 مردم کنار در اسالمی، بنيادگرای و فاسد حاکمان با محرمانه مذاکرات جای به متحده اياالت که رسيده فرا آن زمان"

  )کيدھا از من ھستندأت." (بايستد ايران
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 در "امريکا ۀاياالت متحد"تاکنون در چه دوره ای و در چه زمانی حکومت و قدرتمندان !!! اين ديگر دست مريزاد دارد

ژيک خود در حمايت از يو منافع سترات!! بايستند؟" در کنار مردم ايران" اين گيتی ايستاده اند که اين بار ۀکنار کدامين تود

  رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی را به کنار نھند؟ 

شايد در نگاه نخست چنين به نظر آيد که نويسندگان نامه سوراخ دعا را گم کرده و از ترس عقرب جراره به مار غاشيه 

 و ءه با تھی کردن مغزھا، نه با کاربرد ريااينان نه با بھره کشی و ستم، ن. پناه برده اند؛ اما واقعيت چيز ديگری است

اينان خواھان بودن .  ستمگر استۀتزوير و نه با فشار و اختناق ھيچ گونه تضادی ندارند، تضاد اينان با اين و يا آن مھر

 ترمپی تحت رھبری امريکادر قدرتند و درست از اين روست که رو به مجری کنونی اميال ارباب بزرگ کرده و از 

در اين راه آنان کوچکترين .  مھره ھا زده و آنان را در بازی قدرت شرکت دھدئیاست می کنند که دست به جابه جا درخو

" غم خوار"و " دوست" ماسکی انسانی زده و او را به نادرست ترمپ منفور ۀ از آن ندارند که تالش کنند بر چھرئیابا

در راه خواھد بود اينان را با اربابان شان به گورستان تاريخ انقالبی که ! زھی بی شرمی. توده ھای محروم جا بزنند

  .خواھد برد

  !سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی با تمامی جناح ھای آن

  !ش ا جھانی و سگ ھای زنجيریۀپاينده باد مبارزه در برابر سرماي

  !پيروز باد انقالب

  !پاينده باد کمونيسم

   ١٣٩۵ ]جدی[ دی ماه١۴سه شنبه 
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