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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  صبا راھی

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٣
  

 سلمان رشدی توپ امپرياليستھا در زمين رژيم اسالمی امپرياليستھا
 متحقق ساختن مطالبات حقوقی اش و نابودی  ستمديده برایۀ طبقۀ طبقاتی علمی ترين نوع مبارزۀاگر بپذيريم مبارز

  .ريشه ھای ظلم و اينجا می باشد

 سرزمين ھا، جنگ ساالری ايجاد بحران ، منابعۀ حاکم آن بنا به خصلت غارتگرانۀاگر بپذيريم که سرمايه داری و طبق

 ۀرساند تا به جاد ه قتل میُن حقوق آنان را به طرق مختلف باو تنش؛ و دزديدن دسترنج کارگران و کشتار آنان و مدافع

  .ستم خود را ھموارتر سازد

طور خاص برای دست يابی به موارد باال به پوسيده ترين و ه طور عموم و امپرياليسم به اگر بپذيريم که سرمايه داری ب

ات، فرھنگ خدا، اديان، مذاھب، خراف تاج و تخت، رئيس جمھور،:  از قبيلئیابزارھا. زارھا نياز داردبارتجاعی ترين ا

زشت لطيفه ساختن در مورد اقوام مختلف برای پراکنده کردن آنان در مبارزه عليه سرمايه داری، دورغ و فريبکاری، 

 نويس، کاريکاتوريست، عکاس و خبرنگار و روزنامه ئی، شاعر و نويسندگان خودفروخته، کيلو)نه ھنرمند( ھنربند

به ويژه در مواقع معين مثل مبارزات کارگران و زحمتکشان در جھت نگار و تاريخ نويس مزدور که افکار عمومی را 

   .تغذيه نمايند) امپرياليسم(منافع آن

  .  اجتماعی جھت گيری سياسی نھفته در خود دارد- اگر بپذيريم که ھر حرکت فرھنگی 

   طبقاتی وجود دارد- جھت گيری سياسی انتخابی سياسی  ھراگر بپذيريم در پی

باشد ھيچ فرد يا نھاد يا سازمانی نمی تواند و حق يا   که مملو از قلدری امپرياليسم ددخو میئیر دنيااگر بپذيريم که د

   . باشدبيطرفرا ندارد که   اجازه اين

 سرمايه داری است که در حال حاضر در شکل ھارترين و ددمنشانه ۀاگر بپذيريم که امپرياليسم به مثابه باالترين رد

جای شاه قاتل که تخت و تاجش توسط ه کند و ھمين امپرياليستھا بودند که خمينی جالد را ب یترين بر دنيا حکومت م

اھدين خلق به مستراح تاريخ پرتاب شده ج خلق و مئیکارگران و روشنفکران و نيروھای انقالبی مانند چريکھای فدا

  . با ھم توافق داشته باشيمتوانيم به موارد زير  مسند قدرت نشاندند بعد میروردند و بآ به ايران ،بود

  

  !نام سلمان رشدی و ميدانی به وسعت اسالم در خطر است خمينیه توپ امپرياليستی ب

 قتل عام زندانيان ، شصت در ايران زمانی که از يک سو رژيم خمينی سگ دست آموز امپرياليستھاۀدر اواخر دھ

 ديگر جنگ امپرياليستی ھشت ساله با عراق به اتمام سياسی را در زندانھای سراسر ايران بر پا کرده بود و از سوی

   بسيار مھم در جامعه باشدألۀرسيده بود، خمينی جالد می بايست پاسخگوی چندين  مس
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ان قتل عام شده که جگر گوشه ھايشان را در گورستان ھای بی نام و نشان مدفون کرده ينپاسخ به خانواده ھای زندا: يک

  بود

  بار آمدهه زدگان و آبادساختن خرابی ھای خانمانسوز بمين زندگی جنگ أت : دو

  ی که زير درخت سيب پاريس به مردم ايران داده بودئمطالبات انقالب و وعده ھا: سه

قتل عام زندانيان سياسی و جنگ امپرياليستی با عراق آنچنان دقيق برنامه ريزی شده بود که مردم نتوانند مطالبات 

آب و برق مجانی، آزادی :  آنھا را داده بودۀ مطالباتی که خمينی جالد فريبکارانه وعدھمان. انقالب را مطرح کنند

که دولت اسالمی خمينی صدھا ھزار نفر از زنان و مردان  ضمن اين. مسکن رايگان و غيره مطبوعات و قلم و غيره،

   .را به داليل مختلف از کار اخراج کرده بود

توسط برنامه نويسان سازمان )  عام زندانيان سياسی و جنگ ضد خلقی با عراققتل( اما ھمانطور که گفته شد ھر دو

 در دستور کار خمينی جالد قرار داده شده بود و خمينی را امپرياليستھا آورده بودند تا با ربط امريکاسيای امپرياليسم 

تھا قرار دارد گردن بزند، تا کارگران ھر آنچه را که در سر راه منافع امپرياليس" اسالم الھی"دادن ھمه چيز به بند ناف 

 بعدی برای سرپوش گذاشتن بر قتل عام ۀت حق طلبی نداشته باشد، برنامأو زحمتکشان و توده ھای ستمديده جر

 خمينی ۀھرجمل". اسالم در خطر است"زندانيان سياسی و به فراموشی سپردن جنگ زدگان و مطالبات انقالب، شد 

آيه "سلمان رشدی و کتاب سفارشی او . دنبال داشته را ب" اسالم در خطر است " ريکاامسگ دست آموز امپرياليسم 

خمينی جالد انداختند، توپی که ھدفش " اسالم در خطر است"  توپی بود که امپرياليستھا در ميدان"ھای شيطانی

 خمينی را امپرياليستھا چرا که بسيار واضح بود و است که.  مذھبی بودۀبرانگيختن احساسات متعصبانه و عقب افتاد

را با ) بخوان منافع سرمايه داری جھانی(مين کند، آورده شده بود تا اسالمأحق کارگران را ته نياورده بودند تا مطالبات ب

ا و عاشورا دين را به عخمينی جالد کارگری که تا ديروز شايد در تاسو. مين کندأچنگ و دندان زور و ظلم و اعدام ت

ه رفت ب  برنامه ھای ايدئولوژی را در ھمه جا بر پا کرد و کارگر که دنبال کار میًما با آمدنش فوراورد، ا آخاطر می

االت دينی را درست پاسخ ؤ خمينی را خوانده بود و بعد ھم سۀجای آموزش ھای الزم ايمنی يا غيره بايستی که اول رسال

   .افتاد و مدام در خطر می.  که اسالم در ايران پياده شدبه اين ترتيب بود. شد گفت تا در آزمون ورودی پذيرفته می می

 شصت خود را رھبر شيعيان جھان ناميده بود اوج ۀی خمينی که در دھاتوپ امپرياليستھا، سلمان رشدی مزدور، با فتو

البات مجامع بين المللی، رسانه ھا و از ھمه مھمتر منحرف کردن مط" نقل و نبات"بربريت را به نمايش گذاشت و شد 

  .حق جنگ زدگان و خانواده ھای زندانيان سياسی قتل عام شده و مطالبات انقالبه ب

راستی به نانچه بچکرد، و    توسط امپرياليستھا را رد می"آيه ھای شيطانی"آيا اگر ھمين سلمان رشدی، سفارش کتاب 

راه ه ھشت ساله ای که خمينی در ايران بگذاشت کتابی در باب ھمان جنايات  آزادی قلم و بيان باور داشت و احترام می

 مزدور ۀآورد و چھر را به نگارش در می..) قتل عام زندانيان سياسی و بی خانمانی صدھا ھزار جنگ زده( انداخته بود

که  شد نقل و نبات رسانه ھای امپرياليستی؟ يا اين داد، کتاب او می امپرياليسم يعنی خمينی جالد را به جھانيان نشان می

 دافرستاد تا ھمان جنايت ھولناکی که در مورد فريدون فرخز ن موقع خمينی جنايتکاران وزارت اطالعاتش را میآ

  .   درآوردندءمرتکب شدند را در مورد سلمان رشدی نيز به اجرا

نويس که  چرا به اين موضوع محال و دور فکر کنيم، آيا کسی خوانده که سلمان رشدی از آن ھمه نويسنده و تاريخ ًاصال

   ا به دار آويخته شدند يا سر به نيست شدند چيزی بنويسد؟ و قتل آنھا را محکوم کند؟يدر ايران توسط رژيم اسالمی 

لمان او ھم اکه ھر جا که رژيم اسالمی نوکر امپرياليسم حضور داشته باشد مثل نمايشگاه کتاب فرانکفورت در  يا اين

. رود؟ تا باز ھم افکار عمومی را از جنايات رژيم دور کند دارد و به آنجا می را بر می) کتاب آيه ھای شيطانی(توپش 

  .شوند چون رسانه ھای امپرياليستی فورا روی فتوی خمينی، کتاب سلمان رشدی متمرکز می
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  کند؟ آيا تنھا رژيم اسالمی با توپ امپرياليستھا بازی می

   !خير

شود تا   بسرعت اما ھدفمند وارد زمين بازی امپرياليستھا میجريان سياسی موسوم به حزب کمونيست کارگری ايران

   .ھم جھت بودن خود با امپرياليستھا و اھدافشان را به نمايش بگذارد

ب اين وکند، خ  خبری نمايشگاه کتاب اعتراض میجلسۀ رژيم اسالمی، صالحی به حضور سلمان رشدی در ۀنمايند

 ھزارا دليل در نمايشگاه حضور دارد که يکی از آنھا اين است که مبادا موضوع تازه ای نيست؛ توپ امپرياليستھا  به

 که در دوران ئی قلم  اعدام ھا٩٠٠ توسط رژيم در نمايشگاه آورده شود و نيز از هاسمی از نويسندگان سر به نيست شد

دی باز ھم به سلمان رش. ميان آورده شوده در ايران صورت گرفته حرفی ب) فريدون( رياست کشتار حسن روحانی

رژيم اسالمی نوکر " اسالم در خطر است"او آمده بود تا توپش را وسط زمين. کند ھمين جنايات اخير اشاره نمی

  .امپرياليستھا بيندازد

  اما 

دعوت . اما صالحی درست تشخيص داده است: " در اين زمينه اصغر کريمی يکی از رھبران حزب مذکور می نويسد

. را سياسی کرد» سلمان رشدی «ألۀاما اين خود جمھوری اسالمی بود که مس.  سياسی استاز سلمان رشدی يک حرکت

رھبر جمھوری اسالمی فتوای قتلش را داد و او را سياسی کرد و . کرد رشدی يک نويسنده بود داشت کارش را می

  !"شود دعوت از او ھم سياسی محسوب می

ه آدم يا بايد ب. کرد رشدی داشت کارش را میفرمايند که  کريمی مید آقای اصغر ئيفرما به ھمين راحتی که مالحظه می

 غير علمی ۀباشد يا سرش در آخور اربابان خمينی و سلمان رشدی باشد تا چنين باوری را به اين شيو" تيز ھوش"شدت 

   .فرموله کند و به خورد نادان ھا دھد و خود را ھم کمونيست بنامد

گويد خمينی يک ماتحت المتفکر امام زمان  می به سلمان رشدی نگفت و نمیمعلوم نيست چرا آقای اصغر کري 

ُکشت و کشتار معترض و انقالبی و ضدامپرياليست و کارگر و ( کرد امپرياليسم الھی بود که  داشت کارش را می ُ

 چرا وارد معرکه تو!) به زعم کريمی امام زمان و نه سرمايه داری جھانی" البد"دانشجو و دانش آموز و معلم در راه 

  "!!!اسالم سياسی" کردی؟ آنھم " اسالمی" شدی و قضيه را 

 مھم را ۀصالحی اما يک نکت:" نويسد  رژيم میۀفرمايد در ادامه خطاب به نمايند  نمیءاما آقای اصغر کريمی بدين اکتفا

چارلی ابدو ميليون ھا نفر دنبال ترور کارکنان ه  يادش نيست که بًظاھرا. اوضاع عوض شده است. تشخيص نداده است

گفتمان مربوط به آزادی عليه تروريسم اسالمی و در دفاع از آزادی بيان از جمله دست انداختن مذھب به خيابان آمدند و 

 متوجه نيست که کنار .بيان را عوض کردند و جلو دست درازی دولت ھای غربی نسبت به آزادی بيان را ھم گرفتند

م در ابعادی ميليونی با شعار نه سنی نه شيعی سکوالريسم و حکومت مدنی به ميدان آمده گوشش در سراسر عراق مرد

  .کيد از من استأت." اند

بودند؟ مگر رھبران قلدر و جنايتکار کشورھا، افردای مثل نتانياھو " تروريست ھا اسالمی"اول که چه کسی گفت که 

ی از اين دست، بسرعت از ئتمام تروريست ھا. ريس بودکه خود تروريست پيشه است و در صف مقدم  جانيان در پا

  اينھا مردم عادی بودند که از توھين به مقدساتشان برآشفته شدهًکه اگر واقعا شوند، در حالی  رسانه محو میۀصحن

 که چنين نقشه ھای پليدی را خود تروريست در حالی. کرد شان را ھم ماھھا درج میبودند روزنامه ھا عکس خانوادگی 

   .کنند ھا يعنی امپرياليستھا و چماقداران آنھا مثل موساد نتانياھو طراحی می

است؟ البته نوشتار تھی از ھر بار علمی اصغر " ھنر و روشنفکری و فرھنگ"دوم مگر دست انداختن مذھب ھم جزو 

باعث تالش فکری خواننده  ًچسباند که اصال ته را به ھم با تف میخکريمی مانند ساير نوشته ھايش بسيار راحت در و ت
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کشيدن عکس پيامبر مسلمانان در وان حمامی پر از خون در حال تجاوز به . شود و کمک گرفتن از سلولھای مغز نمی

يک گوسفند از کی تا به حال عملی فرھنگی، آموزشی، ھنری يا نقد است؟ مگر تحريک احساسات مذھبی مردم که 

  .ندباش بسياری از آنھا کارگر و زحمتکش می

 فکاھی چارلی عبدو به خيابان نيامدند، عده ای مثل اصغر کريمی ۀ که ميليون ھا نفر عليه کشته شدن کارکنان مجل ،سوم

   .کند به خيابان ھا آمده بودند ُکه از منافع بورژوازی کارگر کش دفاع می

را گرفتند چيست؟ دولت ھای  که منظور از مردم جلوی دست درازی دولت ھای غربی نسبت به آزادی بيان چھارم اين

کنند؟ خصلت  که ھميشه به آزادی بيان کارگران و زحمتکشان دست درازی می) بخوان دولت ھای امپرياليستھا(غربی

 گاردين اظھار نظر طبقاتی ۀاين قلم بارھا و بارھا زير برخی از مقاالت منتشر شده در روزنام. طبقاتی شان چنين است

 حکومت ،آزادی بيان کدام طبقه؟ بورژوازی که نيازی به اجازه و مجوز ندارد. رفته استنوشته که زير تيغ سانسور 

ب، کريمی واما خ.  کارگر ستمديده است که آزادی بيان نداردۀ اين طبق.خواھد بگويد کند و آزاد است که ھر چه می می

 ی با چشم بندی و شعبده بازی حل میجای استفاده از راه ھای علمه از آن دسته افرادی است که حساب استداللی را ب

   .کند

گويد که در ابعادی ميليونی به ميدان آمده اند و شعار نه سنی  اصغر کريمی بدون ھيچ سندی از عراق و مردم عراق می

  .دھند نه شيعی سکوالريسم و حکومت مدنی سر می

نيست کارگری آقای کريمی سالھا اصطالح کموه جی ست که حزب بيياين ھم حکايت  از نوع و جنس ھمان اخبار تھ

 سياسی رفتنی است و ما اسالم: " گفت که  ھوادارانش را چند صباحی بيشتر در محفل خود داشته باشد می پيش برای آن

  . لندنۀ در انتخابات کميت٢٠٠٠آذرماجدی سال " رويم که قدرت سياسی را بگيريم داريم می

ھم جھتی تمام و کمال خود با اربابان خمينی جالد  و سلمان رشدی را  قصار ۀدر خاتمه آقای اصغر کريمی با يک جمل

حکومتی که فتوای قتل يک نويسنده را داده است بايد از ! از نظر ھر منطق و عقل سالمی: " گذارد چنين به نمايش می

  ."نمايشگاه کتاب اخراج شود نه سلمان رشدی

تاده است، چرا که حتی نمی گويد حکومتی که نويسندگان را سر اصغر کريمی تمام و کمال در کنار اربابان خمينی ايس

 زمين نيست، بلکه يکه تاز در التزام توپ و مزدور امپرياليستھا، سلمان رشدی رکاب ۀکند جايش روی کر به نيست می

  .زند تا از ديد اربابان رشدی و خمينی پنھان نماند می

   تھا است؟آيا تنھا ھمين  ھم جھتی تمام عيار با امپرياليس

در لينک ! يکبار ديگر سناريوی سفيد و سياه! قدی کوتاه بر يک بيانيه مشترکن سعيد صارمی تحت عنوان ۀخير به نوشت

   .دئيزير توجه فرما
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