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 Political سياسی

  
 صبا راھی 

  ٢٠١۵ اپريل ٢۶
  

  !ھمچنان فقط سرخپوست ھای ھاليوود
قق گرديد نه توسط مزدوران خود امپرياليستھا متح" مداد به مزد امپرياليستھا"وقتی پروژه کشتن کاريکاتوريست ھای 

تنھا خادمين سرمايه داری عزادار شدند و برای آزادی بيان بورژوازی که در خدمت سرکوب و تحميق توده ھاست شمع 

آزادی " جانيان دنيا، افرادی چون نتانياھو، مرکل، کامرون، در پاريس در صف مقدم برای ۀروشن کردند، بلکه سردست

انقالبی که گيوتين . ريسی که سنگفرشھايش شاھد انقالب کبير فرانسه بوده استدر پا.  کردندئیراه پيما" بيان بورژوازی

را کامل کرده بود و سر خونخوار خود او را نيز از تنش جدا کرد،  آن، که شاه جبار و مفتخورش دست بر قضا طرح آن

  .  استثمارشده و خادم بورژوازی را کف دستشان گذاشتۀحساب قلم به مزدھای خائن به طبق

 اجتماعی -ی مختلف ديدگاه سياسی ياگر بپذيريم که کاريکاتور طنزی است که ماھيت پديده ای را از زواا

ه ھای ذھن را به چ دريًکند و ببينده را به فکر واميدارد، بعضا کند، روشنگری می کاريکاتوريست به بيننده عرضه می

 که کاريکاتوريست ھای فرانسوی کشيده بودند ئیح ھاکند، طر کند، جھت گيری نموده و انتقاد می روی واقعيت باز می

 از اين قرار بود که پيامبر مسلمانان را در وان حمامی پر از خون نشانده که با گوسفندی بلکهاما از اين دست نبود 

ِحال اگر کسی خود را روشنفکر مترقی بداند و از اين طرح مستھجن تھی از ھر ! مشغول عمل بی ناموسی بوده است
 ۀنه طنز طرفداری کند ديگر اسمش روشنفکر مترقی نيست بلکه او لمپن مرتجعی است که با نظرات زنگ زدگو

  . امپرياليستھا ھمگام و ھم جھت می باشد

 شان، امروزه ۀ که ھمواره حيات خونبار و غارتگرآنھا به ايجاد تنش و بحران در کشورھای تحت سلطئیامپرياليست ھا

اين قلم کاريکاتور را نديده اما (پس از کشيدن کاريکاتور پيامبر مسلمانان،. بستگی دارددر اصل در سراسر دنيا، 

را کاريکاتور قلمداد نکردند بلکه يک کار با سطح بسيار نازل و از پيش سفارش شده  دوستانی که در پاريس ديدند آن

کسانی . ستان چپ يا کمونيست ھم نيستندکه خيال برخی را راحت کنم بايد بگويم که اين دو برای اين. ارزيابی کردند

  ).ھستند که با ظلم و ستم ھای امپرياليستھای درنده خوی قلدر مخالف ھستند

، سلمان رشدی، "قلم به مزد امپرياليسم"اما کاريکاتوريست ھای مداد به مزد البد پيش خود می پنداشتند که مثل آن يکی 

دير يا زود نيروھای ارتجاعی دست نشانده ھمان قلدرھای جھان دخل مشخص بود که  توانند جان سالم بدر ببرند، می

کند  اما گمان نکنم ھيچ روشنفکر درست و حسابی که ھنر را با يک ديد طبقاتی ارزيابی می آورند،  آنھا را در ميان می

  !دانم من که نکردم شما را نمی. آن کاريکاتوريست ھا دفاع کرده باشد" مداد"از 

  ! ن حال نوبت سرخپوست ھاستبعد از مسلمانا

لم ھای ھاليوودی که جان وين سمبل الت ضد زن آن است سرخپوست ھا را با عنوان آپاچی، قبايل بی تمدن و بی ف

در اصل ھر آنچه که به واقع به جان وين و اجداد و نسب او برازنده . ُفرھنگ و آدم کش و غارت گر معرفی کرده است
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ا ترور و آتش زدن چادرھای محل اقامت شان سرزمين شان را اشغال کرده اند، نسبت  که بئیاست را به سرخپوست ھا

  . دادند

لم او دارای رفتارھا به نظر آنھا ف. دلر را ترک گفتندلمبرداری آدام سنصحنه ف) اصل امريکائی( سرخپوستۀُنه ھنرپيش

  .ُسنت ھای آنان و به زنان سرخپوست است و گفتارھای توھين آميز نسبت به 

ی امريکا، جنايتکاران رذل، در يک کالم قاتالن يازده ميليون سرخپوست، که سرزمين شان ئیراھزن ھا، دزدھای دريا

ھم دارد و ھر سال ھم چھارم "  آزادیۀمجسم" صد سال پيش سرزمينی بنا کردند که يک هباشد، حدود س امروز می

 آزادی سمبل چيست؟ ۀمعلوم نيست که اين مجسم. يرندگ  با قلدری جشن میامريکا" استقالل"عنوان روز ه  را بجون

  . آزادی و استقالل يک مشت قلدر و جانی است که سرخپوستھا را دسته دسته کشتند تا سرزمين شان را اشغال کنند

فرزند خلف آن قاتالن يعنی صھيونيست ھای اسرائيلی به سرکردگی نتانياھو تروريست پيشه ھستند که با ترور 

لسطينی ھا سرزمين شان را اشغال کردند و اين کشتار روزانه با بی شرمی تمام تا به امروز ادامه دارد که سيستماتيک ف

بخوان ترور ( دولت مستقل فلسطينی نمی دھدۀکند که چنانچه او انتخاب شود اجاز با قلدری تمام عربده کشی می

  ).سيستماتيک فلسطينان ادامه دارد

نام شش ديوانه ساخته که ه لمی بدان ھای ھاليوودی، آدام سندلر، فاخيرأ يکی از کارگر  اما حکايت از اين قرار است که

ميزی که دليل نقش ھای توھين آه در آن قصد استفاده از ھنرپيشگان زن سرخپوست داشته اما ھنرپيشگان سرخپوست ب

  . رد کرده اندلم را خپوست ھا نسبت داده بازی در آن فبه سر" لم کمدیف"اين کارگردان در قالب 

 سرخپوست اين بوده که از زنان خواسته که جلوی دروبين در حال کشيدن ن يکی از ھنرپيشگاۀيکی از نقش ھا به گفت

  .  کنندر ادرا،که کامال سينه ھايشان برھنه است چپق سرخپوستی در حالی

ه و احساس تضاد زيادی در درونم لم احساس درونی ناخوشايندی داشتز زن ھا که گفته در ابتدای اين فدر پاسخ يکی ا

آليسون يانگ و ." اگه شماھا خيلی حساس ھستيد بايد برويد" او به ما گفت . لم در ميان گذاشتيم فۀبا توليد کنند.. بود

  . لمبرداری را ترک کردند فۀناواجو و يکی از ھنرپيشگان زن صحن

  ."چنان فقط سرخپوست ھای ھاليوود ھستيمر نکرده است، ما ھمييھيچ چيز تغ:" کند اين ھنرپيشه اضافه می

لمی در امريکا مجاز است که ھر گونه ف امپرياليسم ئیھاليوود بنگاه مغز شو . لم متھم به کليشه ھای نژادی شده استف

برد، اما  که نفت شان را به تاراج می  عربھا را تحقير کند در حالیً بسازد، مثالامريکاجھت پيشبرد اھداف جنايتکارانه 

 بسازد امريکالمی در جھت افشای ماھيت ضدبشری امپرياليسم امريکائی ف ًلم ساز مستقل يا مستند ساز اتفاقاگر يک فا

ًشود و آزادی بيان بورژوازی کارگر کش فورا  مواجه میامريکا با سانسوز ھاليوود يا ساير بنگاه ھا و رسانه ھای ًفورا ُ 

  ! لم ساز مستقل را بگيرندتا جلوی دھان فکند  مزدبگيران مقاله نويس خود را رديف می

لم برای زمانی مباداست که وزارت اطالعات کند ف لم به اين زودی سرخپوست ھا را نشانه گيری نمیالبته ساختن اين ف

  . کند" مبسوط " بخواھد از آن بھره بردای امريکاو جاسوسی 
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