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سرمتن

ششم تا شانزدهم دیماه سال  ،31دههی شور و شجاعت و شعور بود .دههی قیام بینامها در ایران،
دههای که بغضهای فروخورده را فریاد کرد .مردمی که پیشتر از اختالس ،رانتخواری ،تخریب محیط
زیست ،تبعیض جنسیتی و فقدان انواع آزادیهای سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند و بهطور پراکنده
در شهرهای مختلف تظاهرات کرده بودند ،حاال همگیی یی صیدا بیه زییزی جیز برانیدازی حوومیت
دیوتاتوری فویر نمییکردنید و حماسیهی قییام فرودسیتان را پدیید آوردنید و داسیتانی شیعوری را در
شعارهاشان رقم زدند.
کتاب «فراداستان فرودستان» گرزه ربطی به داستان ندارد اما ربطها دارد به آنزه که در دیماه سال
 31در خیابانهای ایران بر فرودسیتان گذشیت و تیاریآ آن را تحیت عنیوان «قییام فرودسیتان» خواهید
شناخت .این کتاب آدرس ریز از وقایع خیابانی نمیدهد اما نشان میدهید زیه جنیا و کسیانی ،زیه و
زگونه علیه قیام فرودستان نوشتند و زطور با آنها مقابله شد .کتیاب فراداسیتان فرودسیتان در حیداق
زمان یعنی دقیقن دو هفته بعد از سرکوب قیام فرودستان دارد منتشر میشود تا شوری که زییر خودکیارم
میدوید ،دستخوش تغییر نشود.
من طی آن ده روز بزرگ ،ده بیانیه بهصورت فای صوتی منتشر کردم که دوستانم در کالجهیای شیعر و
داستان  ،همه را پیاده کردند و در این کتاب آمده است .زندین یادداشت هم نوشتم که آنها را نیز در این
کتاب میخوانید .البته برخی از مطالبی را هم که طی زند ماه گذشته نوشته بودم و رابطهی تنگیاتنگی بیا
قیام فرودستان داشت ،در این کتاب آوردم .دربارهی قیام فرودستان در تاریآ بیستوزهارم دی ماه سیال
 ،31گفتوگویی نیز با «امین قضایی» نویسنده و فعال مارکسیست داشتم که فای صوتی آن پییاده شید و
در این کتاب آمده است .کتاب «فراداستان فرودستان» را تقدیم میکنم به جوانانی که جانشان را در قییام
فرودستان از دست دادند.
علی عبدالرضایی
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یادداشت اول :تشکیل کمیتههای محلی

حاال میشود به تماشای زهرهی واقعی خیلیها نشست ،خیلیها که مث صدا و سییمای جمهیوری
اسالمی نسبت به وقایع دو روز اخیر هیچ واکنشی نداشته اند .خوشیبختانه فعلین اکبرهیای گنجیی هییچ
دستوری در کار ندارند ،انگار گیج و منگ در جستجوی گاردی مناسبند تا نزد مردم بیهطیور کامی لیو
نروند .سووت تنها رویورد تمام وبسایت های اصال طلب در دو روز گذشته بود ،آنها کیه طیی بیسیت
سال اخیر ،مدام سعی کرده اند هدایت هر جنبشی را به عهده بگیرند تا با طر شعارهای انحرافی آن را از
مسیر اصلی خود خارج کنند ،حاال مردم آنها را بهطور کام پس زده اند .بهزودی امثیال زیبیاکالم نقیاب
برمیدارند تا معلوم شود زرا اهلل کرم ها در دانشگاه تهران زیباکالم شیده انید! میی گوینید کیه دانشیجویان
دانشگاه تهران طی دو روز گذشته با مردم همراه نبوده اند ،کدام دانشجو!؟ همانها که در دانشودهی علوم
سیاسی سرِ کالس بیماری زون اهللکرم مینشینند تا جای روشنفور ،مالیی مادرسیّد از آب دربیایند؟
به زودی دو بال نظام دیوتاتوری با دو هدف مختلف وارد میدان خواهند شد ،بسیجی ها و برده هیای
خامنهای سعی خواهند کرد با دستگیری سران کمیتههای محلی و ضربوشتم مردم ،قیام را سرکوب کنند
و بال بعدی یعنی اصال طلب ها که تا دیشب سعی کردند این قیام عزیز را کاملن به سپاه یا دار و دسیته ی
احمدی نژاد ربط دهند ،با تریبون های وسیعی که دارند ،کمکم تالش خواهند کرد در الیههای جنبش نفوذ
کنند و شعارهای مد نظرشان را که بیش

یویشان شوست حصر موسوی و کروبی خواهد بود ،بر سیرِ

زبان ها بیندازند و در نهایت به دولت روحانی حمله ببرند و این گونه دعوا با دیوتیاتور را از صیحنه وارد
حاشیه کنند.
در زنین وضعیتی تمام روشنفورهای شعوری باید همزمان اکتور و لیدر اعتراض های محلی باشند.
کم کم باید گروهی از سران کمیته های محلی ،رهبری این قیام را به عهده بگیرنید و توقیع نداشیته باشیند
نهالی که دارند می کارند همین فردا بار بدهد .تاریآ جنبش های اعتراضی در ایران می گویید کیه رهبیران
مدام به مردم خیانت کردهاند و در نهایت با قدرتهای داخلی و خارجی به توافقی ننگین رسیدهاند .طیی
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صد سال گذشته از انقالب مشروطه بگیر تا جنبش سبز ،ما مدام با زنین والذاریاتی روبیهرو بیودهاییم و
همیشه مشتی مالی مادرسیّد با مور و حیله خودشان را پیش انداختند و در نهایت والیت فقییه را جیای
آزادی به مردم قالب کردند.
/8دی1293/
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یادداشت دوم :عملیات پارتیزانى نه چریکى

اینکه ما هر حرکتی را مشووک فرض میکنیم و در بدو تولد آن را به توطئهی دشمن ربط میدهیم
متأثر از تعالیمیست که سازمان جاسوسی توده ابتدا به روشنفوری ایرانی تزریق کرد و کسی مث «جالل
آلاحمد» رواجش داد و بعدها همین سنّت انگزنی بدل به گارد اصلی زمامداران جمهوری اسالمی شد و
حاال دیگر روزنامهی کیهان لوثش کرده است .من بهشدت معتقدم جز با مبارزهی پارتیزانی (نه زریوی)
نمیشود از پسِ جمهوری اسالمی برآمد ،ولی برای اینکه جنبشی پارتیزانی شو بگیرد ابتیدا بایید بیاور
داشته باشیم پیروان محقق کرکی یا همان جماعت مادرسیّد ،کشورمان را به تصیرف خیود درآوردهانید و
بدانیم سمت بیگانه و خودی ،یا دوست و دشمن کجاست و بخشی از بدنهی حوومت (اصال طلبهیا)
را دیگر یار خود فرض نونیم .از ایین لحیاق قییام حاضیر حتیی اگیر بیا شوسیت مواجیه شیود ،عیین
پیروزیست زون تولیف ایرانیان را برای همیشه با پروژهی محقق کرکی و اسالم سیاسی روشن میکنید
و همه درمی یابند که جز با زور و عملیات پارتیزانی نمیشود از شرِّ شش میلیون مادرسیّد خیال

شید.

اینها را نوشتم تا به آنهایی که دل کار پارتیزانی دارند بگویم جز با نقاب در مییدان دیید دوربیینهیای
جاسوسی قرار نگیرید و خود را برای کار بزرگ حفظ کنید.
/8دی1293/
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یادداشت سوم :محقق کَرَکی ،جمهوری مادرسیّدِ اسپاگتی

سالها پیش در فستیوال شعر پاریس با هم آشنا شده بودیم ،زندی قب خیلیی اتفیاقی در جلسیهی
شعر لمون پوئتری ،دوباره هم را دیدیم و به اتفاق میزبانش که شاعری انگلیسی بود ،دعوتشان کردم به
خانهام برای قهوه و شعر و گپی مختصر! شعرهاشان را که خواندند من هم موبای م را گذاشتم کنارشان تا
زند شعر صوتی تازهام را بشنوند .احتمالن گرفت و گیرِ ذهنیشان از گهگیجه هم فراتر رفته بیود ،بیرای
همین تا درباره ی زیرساخت ذهنی شعرهام که اغلب اسالم گا بودند توضیح کوتاهی دادم ،شاعر انگلیسی
پرسید زرا ایرانیها جای اینکه مقاب آن حوومت بدوی مقاومت کنند ،خود نیز بدوی شدهانید؟ شیاعر
فرانسوی هم با اشارهی سر همان سوال را مال خود کرد و حاال هر دو منتظر پاسآ بودنید .گفیتم اشیتباه
نونید! اگر بر مردم بریتانیا و فرانسه هم دیوتاتورهایی زون خمینی و خامنهای و تاتارهایی از این دست،
زه سال آزگار حوومت میکرد ،مطمئن باشید که حاال اوضاعتان بهمراتب فجیعتر بود .فراموش نونیید
که ایران تنها کشوریست که بعد از هجوم مسلمانان عرب ،یعنی هزار و سیصد سال پییش اسیالم آورد
اما هرگز عربی نشد و بر خالف دیگر کشورها زبان و فرهنگ دیرسالش را حفظ کرد و اساسین بعیدها
همین زبان و قدرت فرهنگی ،اسالم را دفرمه کرد و نام شیعه بدان داد تا کمکم بهطور کامی ایرانییزهاش
کند ،و اگر نبود خیانت ترکاسماعی صفوی در قرن شانزدهی میالدی و دعوت نمیکرد از «محقق کرکی
جب عاملی»  ،حاال شیعه رنگی تمامن میترائیستی داشت و لندن هم احتمالن مث رُم ،مملو از آتیشکیده و
معماری مانوی یا میترائیستی میشد.
نظریات محقق کرکی که اغلب او را به محقق ثانی میشناسند ،تاثیری عمیق بر فقه اسالمی گذاشت
و نظریهی والیت فقیه در واقع نتیجه ی ریدمانِ فوری همین مادرسیّد لبنانیست که طر او حاال بعید از
پنج قرن دارد در ایران اجرا میشود .یوی از آرزوهای بزرگ کرکی و شاگردانش تخریب زبان فارسیی و
رسوم باستانی ایرانیان بود که هرگز به اجرا نرسیده بود تا اینکه سال پنجاهوهفت قدرت را بهطور کامی
در دست گرفتند و حاال زه سال ست که شش میلیون مادرسیّد تحت فرماندهی دو سرمادرسییّد کیه از
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پایگاه قم برخاستند و به حوومت و شیآاالسالمی رسیدند ،دارند تالش میکننید و بیا مقاومیت ایرانییان
روبهرویند! اساسن تالش پیگیر شیآ کرکی و دیگر علمای جب عام موجب شد که جامعهی ایران بعید
از صفویه طبقاتی تر شود و سادات با القابی زون امیر ،سید ،شریف ،میر و میرزا در اوج قرار بگیرند و از
جایگاهی قدسی نیز برخوردار شوند .پس از شاهاسماعی صفوی ،پسرش طهماسب که شیفتهی افویار و
تعالیم محقق کرکی بود ،بر تخت شاهی نشست و مالی جب عاملی را نییز ملقّیب بیه شییآاالسیالم کیه
باالترین مقام دینی بود ،کرد .متاسفانه بالهت شاهِ ترک باعث شد که کرکیِ مادرسیّد از قدرت بیاالیی در
حوومت صفوی برخوردار شود و جهت ایدئولوژی ِ تشیع را کاملن عوض کرده و عربی کند .هیر زنید
که بعدها کسانی زون «شیآ بهایی» و «عالمه مجلسی» نیز به مقام شیآاالسالمی رسیدند اما هیچکدام مث
محقق کرکی به ایران و ایرانی ضربه نزدند ،طوری که هنوز نیز ایرانیان تحت سییطرهی نظرییهی والییت
فقیهش که مردم را صغیر و خردسال میشمارد و مالی مادرسیّدی را به والیتِ آنان مییگمیارد ،روزگیار
میگذرانند .در واقع اگر تا سال پنجاهوهفت تنها بیست درصد پروژهی والیت فقیه محقق کرکی که همانا
مهتری ساداتست ،به اجرا رسیده بود ،حاال شاید بشود گفت که تفورات کرکی به اجرایی نود درصیدی
رسیده و فقط مانده که زبان رسمی ایرانیان نیز عربی شود.
/8دی1293/
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تمهید ()1

بوی خیانت دوباره در هوای سیاست ایران جاری شده ،از دیشب دوباره تحلیلگرهای بندتنبانی سیاسی دست به کاار
شدند ،خیانت تازهی اصالحطلبها کمکم دارد کلید میخورد .میخواهند مردم را بترسانند ،بنا دارناد شاریانهاای جناب
جدید را از خون خالی کنند ،تکتک شان از دیشب شروع کردند به طرح ایراداتی علیاه ییاام ماردم ،ماا خباان باه ن ال
عملگری که در خیابانهاست در ایا بیانیه که بعد از ایا توضیح میخوانید با سادهتریا بیان سعی خواهم کرد به تمام ایاا
انتقادها پاسخ دهم تا فریب دالل-لیدرهای سیاسی را نخورید.
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بیانیهی اول :خطاب به نسل خیابانهای امروز

انگار طی زند روز اخیر ،همه دست بهکار شدهاند تا دلِ مردم را خالی کنند و آنها را بترسانند .من
هم قصد سخنرانی ندارم ،فقط میخواهم با بیان نواتی ،بالیی را که بر سر نس من آمد و طی آن عیدهی
زیادی قربانی شدند ،دوباره اتفاق نیفتد .زون که میبینم بعد از گذشت حدود زه سال از انقالب ایران،
برای اولین بار است که ی

حرکت جمعیی و شیعوری توسیط میردم و مخصوصین طبقیهی فرودسیت

کارگردانی میشود .من از دور و نزدی  ،شاهد زهار اعتراض عمومی در بیست سال گذشته بودم ،یعنیی
از سال  71تا به امروز.
اولی دوم خرداد است که در آن همهی زپها مث انقالب  ،57دل به کارسیتان یی

میال بسیتند و

خاتمی را مانند خمینی ساپورت کردند که نتیجه اش ،حوادثی مانند قت هیای زنجییرهای بیود .آن تجربیه
باعث شد نس من ،به ی

بلوغ سیاسی برسد .بعد هم فاجعهی کیوی دانشیگاه در سیال  78رخ داد کیه

اثبات کرد همیشه در ایران ،ی

عده مدام روی خونِ مردم معامله میکنند و اصلن همین موجیب شید از

ایران خارج شوم .بعد از آن شاهد شو گیری جنبشِ سبز بودم آن هم در حجمی بیزرگ و بیاورنوردنی.
دوباره همان جنا اصال طلب یعنی دوم خردادیها ،قیام مردم را فروختند زون شیعارهایشیان باعیث
تقویت ایدئولوژی رژیم مذهبی ایران میشد و لیدرهای جنبش یعنیی میرحسیین و کروبیی هیمزمیان بیا
قت عام ملت ،سنگِ خمینی را به سینه میزدند و به خدا و اهللاکبر گفتن بر پشتبامها پناه برده بودنید .در
ابتدا قرار بود قیام علیه فرهنگ نآنمای دینی باشد ،اما جنبش با انتخیاب شیعارهایی اشیتباه و از جینس
اسالمِ سیاسی ،از مسیر درست منحرف شد .به عبارت بهتر ،آنها میخواستند که با اهللاکبر بیه جنیگ اهلل
اکبر بروند .در همان زمان ،سه کتاب به نام «ترور»« ،زخم باز» و «دوربین مخفی» دربیارهی جنیبش سیبز
نوشتم و در ت ت

شعرها از هرزگی شیعارهیا گفیتم .شیعار هیر جنیبش در واقیع ویتیرین و نماییهی

خواستهای آن است .در زهار دههی اخیر ،برای نخستین بار است که شعارهای مردم با خواسیتهیای
سیاسی و اجتماعیشان اینهمانی دارد ،انگار مردم سرخود رهبر شدهاند .بنیابراین قییام زنید روز اخییر
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تجربه ی جدیدی بود و من برخالف تمام تحلی های بندِتنبانی اصال طلبان و بیبیسی که دارند مینالند
و میخواهند توده را مأیوس کنند ،فور نمیکنم این قیام بینتیجه باشد و نتایج و فوایدش در همین زنید
روزِ کوتاه ،بیشتر از هر جنبشی بوده است .اگر حتی این خیزش مردمی موفقیتآمیز نباشید و سیرکوب
شود و بعد از آن تغییری اتفاق نیفتد ،حداق فایدهاش این است که مردم فهمیدهاند دیگر نیازی به رهبر-
دالل ندارند و خودشان جلوتر و رادیوالتر از همه عم میکنند و خوب میدانند زه شعاری را علیه زه
کسی و کجا بدهند .در این میان ،استمرارطلبها خودشان را بهطور کام عقب کشییدند و بیه نیوعی در
برابر قیام صفبندی کردهاند و همین دستاورد بزرگیست .حال دیگر آنها نمیتوانند سرِ خونِ میردم بیا
خامنهای و هستهی نظام معامله کنند و سهم بخواهند .در واقع مردم ،ستونِ پنجم نظام را کنار زدهاند .حاال
همه خوب میدانند که خاتمی و خامنهای ،دو کپی متفاوت از محقق کَرکیاند و به تنهیا زییزی هیم کیه
فور میکنند ،اسالمِ سیاسیست .پانصد سال پیش ،مالیی از لبنان میآید و سمت و سوی تشییّع را تغیییر
میدهد .یعنی از شاهاسماعی صفوی تا پایان حوومت محمدرضاشاه پهلیوی ،علمیای تشییع کیه همیان
نوادگان و شاگردان علمای جب عاملی بودهاند ،فقط به ده درصد از خواستههایشیان رسییده بودنید .امیا
انقالب  57باعث شد طی این زند دهه ،بتوانند نود درصد پروژههاشان را اجرایی کننید کیه البتیه دیگیر
دستشان رو و زهرهی واقعیشان آشوار شده.
اینروزها استمرارطلبان نگرانند که اعتراضات کور است و بهزودی سرکوب خواهد شد و حیداق
آزادیها نیز از بین خواهد رفت .در صورتی که این حداق آزادی فقیط بیرای خودشیان وجیود دارد نیه
مردم .این عده هنوز در نهایت خودخواهی فقیط تینِ خودشیان را مییخاراننید .خواسیتهیای سیاسیی
اصال طلبان مث جنا مقاب شان اصولگرایان بدوی و تاتاریست ،فقط صورتشان را واکس مییزننید
تا رد گم کرده باشند .سالهاست که انگلیس و آمریوا و اتحادیهی اروپا ،تمام اموانات ژورنالیستیشان را
به اصال طلبها بخشیدهاند زون آنها را تنها اپوزیسیون نظام میدانسیتند ،ولیی طیی ایین قییام ،میردم
اصال طلبان را بدل به بخشی از بدنهی نظام کرده نشان دادند که دیگر اعتقادی به آنها ندارند .این خود،
ی

پیروزی بزرگ است .استمرارطلبها از این به بعد ناگریزند سیاستهای خود را عوض کننید .میثلن

دیگر پولِ مفت در جیب این جنا نمیرود یا دائمن هر لحظه در بیبیسی زهرهی منفیور کسیی ماننید
«اکبر گنجی» را نمیبینید یا صدای آمریوا مدام سراغ بعضی از مخالفخیوانهیای بزکیی و بییسیوادش
نمیرود .مسألهی مهم دیگری که لو رفته ،ماهیت تحلی گیرهیای سیاسییسیت .آنهیایی کیه تیا دییروز
خودشان را رادیوال می دانستند ،حال جور دیگری حرف میزنند .زگونه ممون اسیت یی

تحلیی گیر
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رادیوال معتقد باشد که مردم دارند در خیابانها زیادهروی میکنند؟ زطور شش میاه پییش ،دم از شیعور
مردم می زدند که پای صندوق رفتند و به روحانی رای دادند اما حیاال معتقدنید میردم از شیعور سیاسیی
برخوردار نیستند و اشتباه میکنند؟ آخر زگونه میخواهند با این تضاد فوری و نظریشان کنیار بیاینید؟
همیشه وقتی که کار ی

دیوتاتور به آخر میرسد و مردم عرصه را به دست میگیرند ،جنا های کیذایی

سیاسی به هم مشووک شده و فضایی از تردید بینشان ایجاد میشود .دقیقن همیین تشیتت در سیال 57
رخ داد؛ شاه به انگلیس و احزاب به ی دیگر مشووک بودند ،اما مردم کار خودشان را کردند .تا ایینکیه
دوباره باز همان اشتباه بزرگ که در مشروطه هم سابقه داشت ،رخ داد و به ی

مال اعتمیاد کردنید و در

تمام شعارها خمینی رهبر شد! در نتیجه همهزیز را باختند ،پس وجود رهبر در جنبشهای ایرانیی یعنیی
شوست و معامله و حراج خون مردم .نگران زه هستید؟ میخواهید رهبر داشته باشیید؟ جیای آن بهتیر
نیست به شورای رهبری متشو از افرادی با مرام های مختلف سیاسی فور کنید تا بعد از سیازماندهیی،
قیام باز مالخور نشود؟ من نمیدانم آنها که نگران شوست قیام مردماند ،دغدغهی اصلیشیان زیسیت؟
دلواپس از دست رفتن زه زیز خوبی هستند؟ واقعن نگرانند که تلفات باال داشته باشیم؟ هر ساله دههیا
هزار نخبه از ایران فرار میکنند و هرگز باز نمیگردند ،اگر تفور ملی داشته باشیم ،درمییابیم که هر ساله
دهها هزار کشته و قربانی داریم که اغلب از قشر الیت جامعه محسوب میشوند .حاال آقایان نگرانند کیه
صد نفر جوان ممون است در این قیام کشته شوند .هر قیامی مث قمیار اسیت پیس یی

قماربیاز بایید

همیشه آمادگی باخت را هم داشته باشد وگرنه برای همیشه نابود میشود .زطور میخواهید با حوومیت
بربرها بدون تلفات مقابله کنید؟ مگر ممون است؟
جنس این قیام تقریبن در تاریآ جنبشهای ایرانی بیمثال است ،زون شعوریسیت و میردم الاقی
میدانند زهزیزی را نمیخواهند و درست و دقیق نشانهگیری کردهانید .مییبینییم کیه میردم در همیهی
شهرها جلوتر از لیدرهای سنتی سیاسی عم کردهاند و تمام مرزبندیهای سابق را بههم زدهانید .دییروز
زند اتفاق جسورانه و شعوری افتاد؛ یوی همان خانمیست که دقیقن وسط میدان انقالب روسیریش را
پرزم کرد و با آن پرفورمنسِ عجیب ،تنهایی بزرگ زن ایرانیی را بیه اکیران گذاشیت .ایین زن اگیر «رُزا
پارکس» نیست که اعتراضش علیه تبعیض نژادی تاریآ ساخت ،پس کیست؟ مین فقیط دربیارهی نیوع
ایستادن این خانم بر سوّویی که از آن به مثابهی سنِ سالن تئاتر بهره برد ،میتوانم ساعتها صحبت کنم.
دربارهی خشم آرامی که روسریش را زون پرزم صلح توان میداد .در اتفاقی دیگر به نوع گارد آن زن
که جلوی پاسدارها سینه سپر کرد و «مرگ بر خامنهای» را فریاد زد ،توجه کنید .دلی ایینکیه «میرگ بیر
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خامنهای» در این قیام مث «مرگ بر شاه» در انقالب  ،57بر همهی لبها بی هیچ واهمیهای نشسیت ،بیی
ش

تزریق شجاعت به مردم توسط این زن بود .لییدر و رهبیر همیین دو زن هسیتند .در جنیبش سیبز،

عم گر فقط طبقهی متوسط بود که بهخاطر ماهیت محافظهکارش ،نمیخواست حیداق اموانیاتش را از
دست بدهد ،به همین خاطر تظاهرات آرام و گاندیوار را پیشه کرد و غاف بود که جنیبش گانیدیوار و
ماندالوار وقتی ثمربخش است که طرف مقاب شما بربر ،تاتار ،مال و مادرسیّد نباشد .طبیعیست که زنین
حوومتی در تقاب با هر جنبشی دست به قت عام بزند .خود ماندال میگوید که تظاهرات آرام فقط وقتیی
ثمربخش است که طرف مقاب مردم را سرکوب نوند!
اگر تظاهرات جنبش سبز در تهران و زند مرکز استان شروع شید و همیانجیا پاییان یافیت ،حیاال
میبینیم که دو روز نگذشته شهرهای کوزوی مث درود ،نیشابور ،ایذه ،قهدریجان و… کوالک کردهانید.
اگر مقاومت کنیم و قیامی را که زنین سراسری شده ادامه دهیم ،دیگر حوومت قادر به سرکوب و کنترل
همهجانبهی آن نخواهد بود .مگر اینکه مردم باز هم فرییب اصیال طلیبهیا را بخورنید و بیدون هییچ
نتیجهای خیابان را ترک کنند و قیامشان بر باد برود .مصریها طی سالی دو حوومیت را عیوض کردنید،
زون وقتی به میدان آمدند دیگر آنجا را ترک نوردند و بهصورت نوبتی آنقدر در «میدان تحریر» حفیظ
جا کردند تا دیوتاتور از پا درآمد! خوشبختانه همین قیام ،دو روزه باعث شید نقیاب زگوآراهیای سیابق
برداشته شود و زیر آن ،ریش و پشم جماعت مادرسیّد بزند بیرون! اجازه ندهید قیامتان را مُشتی دلّیال و
ژورنالیستِ سیاسی بفروشند .در حال حاضر ،همه در حال تعیین نرخ هستند .وقتی پول به حسیابشیان
واریز شود ،اکبرهای گنجی دوباره تغییر جنسیت میدهند .نگذارید دلِ شما را خالی کنند .همیهزییز دارد
درست و شعوری اتفاق میافتد ،به نظر من تا اینجا حرکتتان عالی بود ،درود برشما.
/8دی1293/
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در حاشیهی بیانیهی اول :جماعت مادرسیّد و جامعهی طبقاتی

1
سازمان ثبت احوال کشور ،تعداد سادات ایران در سال  1332را شش میلیون نفر اعالم کیرد ،شیش
میلیون نفر که بر هفتاد و زند میلیون نفر دیگر آقایی و سروری میکنند! البته معدودی از این سادات کیه
مث سایر روشنفوران از سیطرهی تفور طبقاتی در ایران به تنگ آمدهاند ،سیّد را از جلوی اسمشان با تیپا
زدهاند کنار و بیخیال مال مفت مردم و خمس شدهاند ،با اینهمه هنوز هستند ساداتی که علییرغیم پُیزِ
موشمرگمای روشنفوری و استریپتیز کمونیستی نمیتوانند از مواهب سیّدی زشمپوشیی کننید و از
زمره حرامزادهترین سادات محسوب میشوند.
سیادت به فرزندان پیامبر اسالم ،از طریق فاطمه دختر محمد و علی پسر ابوطالب میرسد که در ک
به دو دستهی بزرگ تقسیم میشوند .اولی سادات علوی ست که فرزندان سه تین از پسیران علیی یعنیی
محمد حنفیه ،عمر و عباس محسوب می شوند و دیگری سادات هاشمی کیه نوادگیان حسین و حسیین،
پسران علی و فاطمهاند و خمس نیز تنها به این دسته از سادات تعلق میگیرد.
تعلق داشتن به خانواده یا فامیلی خا

 ،یوی از مولفههای قدرت در حوومتهای اربابرعیّتیست

و سادات در جامعه ی طبقاتی ایران تنها دودمانی هستند که در ناخودآگاه عوام که اغلیب میذهبیانید ،از
جایگاه برتری برخوردارند و بر آنان سروری میکنند ،به طوری که بعد از انقالب میذهبی سیال پنجیاه و
هفت ،تمام رهبران حوومت اگر سیّد نبودند ،میادر ییا میادربزرگشیان از خیانوادهی سیادات محسیوب
میشدند که در ایران به اینان نیز شیآ (شق) ،میرزا یا شریف میگویند!
اینکه من مدتیست از ترکیب مادرسیّد جای حرامزاده یا مادرجنده بهیره مییبیرم ،تنهیا بیهخیاطر
انزجاری نیست که از جیرهخواران دیانت و بالهیت دارم بلویه شی

نیدارم جامعیهی بییطبقیه محقّیق

نمیشود مگر با انفجار مناسبات باالیی  -پایینی که تازه جنبهای مقدّس نیز دارد .بیش

تحقق برابری در
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کشوری هشتاد میلیوننفری که شش میلیون نفرشان تنها بهخاطر حرامزادگی از بقیه سرتر و برترند ممون
نیست! اگر در کشوری برابری الاق در شو اجتماعیش اتفاق نیفتد ،محالست گامی به سوی آزادی و
تمدن بشری بردارد و هر روز که بگذرد به دامنهی ارتجاعیش افزوده شده و بیشتر به عقب برمیگیردد
و این زیزیست که طی زه سال اخیر در ایران اتفاق افتاده و همه شاهدش بودهایم.
اگر آنکه خود را سیّد مینامد حرامزاده نباشد ،بیش

نژادپرست است و کشوری که شش میلییون

نژادپرست داشته باشد که ت ت شان خود را بر اساس آموزههای دینی ،آقا و سرور بقیه میدانند هرگیز
به شووفایی نمیرسد و هر روز که بگذرد به دامنهی خرافات و اشتیاق به نوکری عوامش افزوده خواهید
شد .از این لحاق خودخواهی سادات یا بهقول عقبها سیود ،و حتی شیآهیا کیه گیلی هیا بیه درسیتی
شقشان میخوانند ،بیشترین نقش را در تحمیق و استثمار مردم دارد.

1
سیّد لقب کثیفیست که من نمیدانم آنها که بیشتر میفهمند زرا خودشان را با آن خراب میکننید.
هر سیّدی نژادپرستیست که مردم را گاو می خواهد ،البته گاو مث تمام حیوانات عزیز است اما اینجا ما
کاری به حیوان نداریم بلوه با مردم کار داریم! سید خمینی ،سید خامنهای ،سید خاتمی و سید موسوی و
حتی همین دلق

خوب می دانند که بدون گاو تمام کارخانجات لبنیات تعطی خواهد شد ،گوشت گران

و شیر میرود که نابود شود ،تا زند سال پیش زمینهای کشاورزی را هم فقط گاو شخم میزد ،پس گاو
مهم است و زون مهم است ،مهم است که گاو باقی بمانید! گاورمنیت گاوبیازی قهیار اسیت ،پارزیهای
جلوی شاخ تیز مردم نمیگیرد اما مث ی

گاوباز مدام با این شاخ ها بازی میکند.

پس جای این که هی بپرسید ماهیت فالن گروه و فالن اپورتونیست یا فالن مطرب و فالن برنامیهی
رادیو تلویزیونی زیست کمی فور کنید ،ببینید نهایتِ مجموعه حرفهایی کیه مییزننید و کارهیایی کیه
میکنند زیست ،زه فرقهایی با اصال طلبها دارند کیه کارشیان کنتیرل گلیه در بزنگیاههیای سیاسیی
مختلف است ،زگونه عم میکنند ،زرا اینقدر که به شعار اهمیت میدهند ،قدری بیرای شیعور قایی
نیستند؟
اساسن این سالها عرصه ،عرصهی تاخت و تاز شیومنهیا و اپورتونیسیتهاسیت کیه مثی مالهیا
گاوبازانی قهارند ،جمهوری اسالمی دارد با همین گاوبازی کاسبیهیا مییکنید ،زیرا توقیع داریید بیرای
گاوبازها هزینه نوند؟ هر جا که خبری از مخاطب الیت نبود و پاتوق گاوها بود ،گاورمنیت هیم هسیت!
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گردِ هر کسی اگر جمعیت دیدید ردّ پولپاشیِ جمهوری اسالمی را هم آنجا بگیرید ،الاق بیه پروسیهی
ساخت و ساز یوی مث اکبر گنجی توجه کنید ،کی بوده ،کی شده ،آیا واقعن تغییر کیرده ییا تنهیا نقیش
عوض کرده؟ اصلن زرا تمام رسانههای برونمرزی فقط دست کسانیست که بعد جنبش یشمی -پشمی
از ایران خارج شدهاند؟ اصلن ببینید بعد از فعالیت تلویزییونهیای بیرونمیرزی ،زیه کسیانی بیهعنیوان
آپوزیشن و روشنفور رادیوال معروف شدهاند؟ زرا مدام کسانی مطر میشوند که تا دیروز بسیجی ییا
شونجهگر بوده اند؟ طرف معاون وزیر بوده در ایران ،ناگهان راهی خارج شده و همسرش ی کاره تیرک
حجاب کرده بعد هم در زشم به هم زدنی ،سانسورزی من شده مدیر ی

تلویزیون پرهزینیه کیه حیاال

می خواهد احقاق حق کند! نه ،بسیجی تا ابد بسیجی میماند ،کسی که تا دیروز داشته مداحی میکیرده و
مواجببگیر جمهوری اسالمی بوده ماتحتش تا ابد گُهیست ،ضمنن هیچکس عوض نخواهد شد ،همه
تنها نقش عوض میکنند.
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تمهید ()2

در بیانیهی یبلی سعی کردم به انتقاداتی پاسخ دهم که علیه ییام فرودستان طرح میشود .در ایاا بیانیاه هام ساعی
کردم ضما رفع چند نگرانی ،به شناسایی مرحلهای بپردازم که ییام حاضر در آن یارار دارد و ساپ
خواهم داد که فکر میکنم ب تر است اجرایی شود تا ایا ییام عزیز نیز به سرنوشت جنب

چناد پیشان اد ارا اه

سبز دچاار نشاود .ماا متاسا انه

تریبون فراگیری نداریم و برای ایاکه خونهایی که طی دیروز و امروز بر زمیا ریخت پایمال نشود ،از همه میخاواهم ایاا
بیانیه را نیز به آنها که باید برسانند.
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بیانیهی دوم :ماهیت آنارشیستی تظاهرات سراسری و لزوم عملکرد ریزومی

برای ی

معلم ،زیزی سختتر از این نیست که شاگردش دستگیر شود و به زنگ قوم تاتار و بربر

بیفتد ،من اما برایش خوشحالم زون هزینهای که دارد میدهد ،موثر است و جانفشانیاش به کار تیاریآ
میآید .من به این قیام اعتقاد دارم و حتی به او حسادت هم میکنم .نوتهی مهم ایین انقیالب سراسیری،
ماهیت بیرهبری یا به تعبیری آنارشیستی این قیام است که در آن عالوه بر رهبر ،مرکزیت موانی و حتی
قشری مشخصی وجود ندارد ،پس هر کس برای پیشبردِ آن میتواند پیشنهاد بدهد .من هم تنها بیه ایین
دلی نظرات خودم را میدهم تا شاید افرادی که در شهرها ،کمیتههیایی بیرای سیازماندهیی اعتراضیات
تشوی دادهاند ،بتوانند از آنها استفاده کنند .در واقع میخواهم با زبانی ساده به توضیح شرایطی کیه االن
در آن قرار گرفتهایم ،بپردازم .ما منتقدان و روشنفورانی داریم کیه بخشیی از تیرس خودشیان را پشیتِ
تحلی های اصال طلبان مخفی میکنند ،پس منتقدان اصلی خود استمرارطلبهایی هستند کیه در بدنیهی
حوومت مسون دارند .مردم از نظر آنها ،گلهای گیجند که هر زهار سال باید پای صندوق رای بیاینید و
شیر بدهند و بعد الل مانی بگیرند و ماما نونند .این سیو هیر زهیار سیال وقیت انتخابیات دارد تویرار
میشود و ازین طریق ،اصال طلبها یا همان دالالن سیاسی ،شیرهی جان ملت را پای صندوقهیای ریی
میدوشند .اما اینبار واقعن خوشحالم ،زون که این قیام ،زهرهی کریه و زشت و واقعی خیلی از این به
اصطال آزادیخواهان اصال طلب را نمایان کرده .حاال دیگر مشخص شده که اینها ،هیچ درکی از فقر
و نداری و رنجی که مردم میکشند ،ندارند .آقایان این جنبش را آشوب میدانند ،زیرا دیگر کسی حاضر
نیست جای فریاد ،دعا کند و در شعارهایش دستبهدامان خدا شود و «یا حسیین مییر حسیین» را فرییاد
بزند .حاال دیگر کسی سمت اهللاکبر و خدایِ جبارِ اسالم نمیرود .اصال طلبهیا صیحنهی اعتصیاب و
تظاهرات را صحن مسجد میخواهند .پس مردم حتمن باید از آقایان عمامیهبیهسیر و مادرسییّدی زیون
محمد خاتمی عذرخواهی کنند که بیاذن و اجازهشان در خیابانها شعار مندرآوردی دادند و دردشان را
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فریاد زدند .اصلن به همین دلی است که اینان شاکیاند ،زیرا دیگر سیّدیشان را از دست داده و کنشگر
نیستند و خصلت لیدریشان را ازدسترفته میبینند .بین تمام شعارهای مدرنی کیه میردم در خیابیانهیا
میدهند ،آقایان گیر دادهاند به «رضا شاه روحت شاد» و حسابی به تِریج قبایشان برخورده؛ در حالیکیه
مشخصست مردم با طر این شعار ،اصال طلبها و ریسِ حوومت را تحقیر و اعالم کردهاند که شماها
بهمراتب از رضا شاه ،زومهپوشترید .ش

ندارم که حاال تن و بدن محقق کَرکیی در گیور مییلیرزد و

مردم زنان از خجالت خامنهای درآمدهاند که هیچجوری نمیتوان تطهیرش کیرد .کیاش ایین کیار را بیا
خمینی هم بونند تا تئوری والیت مطلقهی فقیهِ محقق کَرکی بهطور کام شوست بخورد .اتفیاق بیزرگ
دیگری که افتیاده ایینسیت کیه میردم موفیق شیدهانید  3دی را کیه تیا دییروز متعلیق بیه حوومیت و
ساندیسخورهایش بود ،بدل به روز ملی اعتراض کنند و آن را بهنام تودهی واقعی سند بزنند .حیال اگیر
حتی انقالب مردم شوست بخورد ،دیگر صدا و سیما نمیتواند مدام از  3دی دم بزند و آنرا حماسیهای
بزرگ بنامد .خیلیها بهدنبال دالی این قیام و اقدام برای براندازیاند .بهنظر من بالهتِ سیاسی رژیم ،تنها
دلی ترکیدن بغض و بمب خشم مردمست .دیوتاتور خامنهای با تمامیتخواهی ،تمام مجراهای تغیییر را
به روی مردم بسته است .در واقع خودِ خامنهای و سپاه و قدرت کنشگیر حوومیت باعیث ایین انفجیار
شده ،زیرا دیگر برای مردم راهی باقی نگذاشتهاند و امیدی به تغیییر نیسیت .مموین اسیت تظیاهرات در
مشهد با طر و توطئه ی سپاه علیه دولت روحانی صورت گرفته باشد ،اما دیدیم که کمتیر از یی

روز،

کنترل قیام از دستشان خارج شد .حال همهزیز بهدست خودِ مردم افتاده و شعارها کاملن ساختارشیون
شدهاند ،طوریکه حتی از شاه نام می برند اما پایِ سران در حصر جنبش سبز را پیش نمیکشند .این امیر
نشان می دهد که مردم از هرزه بویِ اسالم سیاسی دارد ،متنفرند .حاال دو جنا راست و زپ (اصولگرا
و اصال طلب) مجبورند که در ی

صف بایستند ،کما اینکه دارند دائمن ضدِّ این قیام مینویسند .خیلی

خوبست که برای اولینبار در تاریآ ما ،هدایتِ قیام بهعهدهی خودِ مردم افتاده و همین باعث شده طیی
ی روز ،جنبش از یوی دو شهر حاشیهای به تمام کشور سرایت کند .حال در خیابان ی

صدای تنها امیا

قدرتمند داریم که از آنِ مردم است .زیبایی قیام فرودستان در ایین اسیت کیه مطلقین ربطیی بیه دیین و
ایدئولوژی منحط مذهبی ندارد و خبری از ردّ پای اسالم سیاسی در آن نیست .ضمنن برای اولینبارسیت
که اعتراض از حاشیه وارد میدان شده ،یعنی برخالف جنبشهای قبلی که تظاهرات از تهران آغاز میشد،
این بار مردم در نیشابور و مشهد استارت زدند تا اینکه قیام وارد بقیهی شهرها شد و االن به طور کامی
به تهران رسیده است .یعنی اول طبقه ی فرودست اعتراض کردند و سپس دانشجویان وارد میدان شیدند.
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اگر بخواهیم از این زاویه به جنبش نگاه کنیم ،میتوانیم تحلی های جذابی ارائه دهیم .البته عدهای نگران
سرکوب و قت عام مردم هستند .به نظر من این نگرانی بهطور کام بیجاست ،زیرا بهخاطر خرابکاری
رژیم در خاورمیانه ،اکنون تمام جهان زشم شده ،به ایران نگاه میکند و جماعت مادرسیّد هم ترسوتر از
آنند که جلوی دوربین جهانی دست به قت عام بزنند .حاال وقت آن شده که این نهال دو سه روزه را کیه
خوب قد علم کرده ،از داخ و خارج خوب تغذیه کنیم تا نخشود و از بین نرود .با این مقدمیه ،نوتیهی
عجیب برایم این است که زطور برخی از اصال طلبها که از رفتارهای اخییر روحیانی شیاکی بودنید،
دوباره به صف روحانی و اصلن حوومت پیوستند! یعنی جای اینکه با قیام مردم همراهی کننید ،جانیبِ
قدرت را گرفتند .مگر تا همین زند روز پیش اعالم نمیکردند که دیگر هییچ کورسیوی امییدی در کیار
نیست ،پس واقعن االن که با خیزش مردم مخالفت میکنند ،زه راهکاری برایشان دارند!؟ جز ایینسیت
که هنوز میخواه ند مردم را به سمت حوومت سوق دهند تا مطیع دیوتاتور باشند؟ نوند باز به انتخابات
بعدی دل بستهاند!؟ از سال  71تا بهحال الاق دوازده سال بخش اجرایی حوومت را در دسیت داشیتند،
آیا این زمان برای اصال کشور کافی نبود!؟ طی این مدت زه کار مثبتی انجام دادهاند و زه قدم درستی
برای مردم برداشتهاند؟ اگر تاکنون موفق به اصال نشدند زگونه باز خودشان را رفرمیست مییخواننید؟
مسئله اینست که این جماعت تنها نام اصال طلب را به دوش میکشند و جز حفظ دیوتاتوری اسیالمی
هیچ هدف دیگری ندارند و تنها به همین دلی  ،مردم از سران و لیدرهای سیاسییِ اسیتمرارطلب سیبقت
گرفتهاند و از تحلی گران مزدور آگاهترند و به درستی دریافتهاند که محال است از صیندوق رای معجیزه
بیرون بیاید .بیش

برای اینکه از قیام حمایت شود ،باید زند کیار مهیم کنییم ،یی

ایینکیه برخیی از

سندیواها و اصناف اعتصاب کنند ،مثلن رانندگان شرکتهای اتوبوسرانی و حم و نق  ،زون هیچزیز
نمیتواند به زهارزوب اداری حوومت به اندازهی سیستمِ ترانسپورت و ترابیری ضیربه بزنید .بعید هیم
کارکنان شرکت نفت و سایر صنایع می توانند وارد میدان شوند و دست به اعتصاب سراسری بزنند .البتیه
فعلن اینها همه پیشنهادند و ما در این مرحله ناگزیریم از هر اهرم فشاری استفاده کنیم .قبی از آن بایید
بررسی کنیم تا ببینیم قیام دو سه روزه ی ما زه جایگاهی دارد .ما االن در مرحلهای هستیم که با روشین-
گری میتوانیم این اعتراض را بدل به ی

انقالب شعوری کنیم .پس باید تمام راهکارهایی را که میتواند

کمرِ نظام را بشوند ،بررسی کنیم .باید هرزه زودتر شوراهای مقاومت محلی در شهرها و حتی روسیتاها
را تشوی دهیم که اگر موفق به انجام زنین کاری شویم ،دیگر محیال اسیت میردم بیه سیوی حوومیت
برگردند و دست از مخالفت با دیوتاتوری بردارند؛ حتیی اگیر معترضیان سیرکوب شیوند .زییرا بعید از

 / 21فراداستان فرودستان

سرکوب ،تازه میتوانیم کار پارتیزانی را شروع کنیم ،البته این در صورتیست که روشنگری بیه شییوهی
صحیحی اجرا شود یعنی آحاد ملت ،حوومتیها را بیگانه فرض کنند .واقعیت هم این است کیه ایرانییان
در زنگ حوومتی اجنبی اسیرند و اینها بیگانهانید و کشیور را بیه نفیع اهیداف اییدئولوژی

خیود بیه

محاصره درآوردهاند؛ اهدافی مث تحقق کام پروژهی والیت فقیه محقق کَرکی .نقطهی عطف و مهم قیام
فرودستان ،اینست که رهبر ندارد و ما با ی

انقالب آنارشیستی تمامعیار مواجهیم .به عبارت دیگر ،لیدر

و رهبری نداریم که اگر دستگیر شود ،جنبش از کار بایستد .در واقع دیگیر کروبیی و میرحسیینی وجیود
ندارد که اگر در حصرشان کنند ،همهزیز تمام شود .پس علی رغم این نظریه که عدم وجود رهبیر ،میانع
تداوم و موفقیت قیام است ،من اعتقاد دارم این امر ،نقطه ی قوت و قدرت ماست .زون ماشیینِ انقیالب
دیگر ت موتوره نیست تا اتاقهای فور حوومت با سرکوب و انهدامش ،تمام سیستم را بخواباننید .پیس
حوومت با ی

مارِ هزارسر طرف است ،هر سری را بزند ،سرهای دیگر قد علم میکنند .در حال حاضر،

اتاقهای فور سردرگماند و هیچ راهکاری برای برخورد با این قیام ندارند زون همهزیز ی باره رخ داده
و لیدر و حزب هماهنگکنندهای در کار نیست .پس باید قب از آنکه بیه راهکیاری برسیند ،پییشدسیتی
کرده ،بجنبیم و کاملن ریزومی عم کنیم.
/9دی1293/
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در حاشیهی بیانیهی دوم :کی برانداز نیست!؟

پرسید محمد خاتمی که آدم بدی نیست پس زرا اینقدر به او و اطرافیانش حمله میبیری؟ گفیتم
این آبلیسِ خندان عباییست که روی کپّهای گُه را پوشانده و بیست سالسیت موجیب اسیتتارِ وقاحیت
شده! خاتمی روی دیگر همان خامنهایست ،هر دو مادرسیّدند! هر دو عمامهزی و باز از همه مهمتر هیر
دو مادرسیّدند و ایران پاکیزه نمیشود مگر از جماعت مادرسیّد بهطور کام پاکسازی شود .میا بیهقیدر
کافی از حملهی اسالم تلفات داده ایم ،دیگر نباید به هیچ جریانی که به اسالم و سنّت مالیی پایبندسیت
میدان داد! بیش

ایران دیگر نمیشود ایران ،مگر آنقدر سر بلند کنیم که دیگر زشممان بیه کشیورهای

شلوارپارهی همسایه نیفتد .ت ت مان خستهایم از عیراق و عقیبمانیدگی فرهنگیی عربسیتان ،دیگیر از
حقارت پاکستان و مظلومیت افغانستان و وقاحت روسیه به تنگ آمدهایم! یی کیاره بایید از روی ترکییه
بپریم و تمامزشم به غرب نگاه کنیم و بیاموزیم که اشتباهاتمان را دیگر تورار نونیم .دیگر باید بیخیال
امید کاذب شویم ،مرگ فرد دیگر زارهساز نیست ،هر بار که جمهوری اسالمی رو به قبله مییافتید جیار
میزنند که خامنهای دارد میمیرد! مرگ خامنهای نه تنها وضع را بهتر نمیکند بلوه اوضاع را وخیمتر هم
میکند ،اگر روشنفوری در حال اغمای ایرانی دست از ترسهیای پوشیالیِ خیود برنیدارد .دیگیر نیه از
عربدههای توخالیِ بسیج و سپاه بترسید نه عشوههای گاندیوارِ اصال طلبها را جدی بگیرید! کسیی از
شما نمیخواهد اسلحه دستتان بگیرید فقط آن دستهای را که از جانشان میگذرند دسیتکیم نگیریید!
اینکه عدهای هنوز در حرفها و نوشتارشان تأکید میکنند که برانداز نیستند معنای دیگرش این است که
بسیجی و پاسدارند یا از زمره آدمهای بیرگ و بیتفاوتند که اگر دنیا را آب ببرد آنها را خواب میبرد!
درست ست اکثریت شاید با طیف برانداز نباشد اما همیشه در همهجای تاریآ این اقلیّت بوده کیه دنییا را
عوض کرده! دارم صدای پای میلیونها ایرانی را در خیابانها میشنوم ،وای اگیر روشینفویری شیعوری
اینبار هم توانی به خودش ندهد و در برج عاج خود بنشیند.
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بیانیهی سوم :از فردا احتمال وقوع چه اتفاقاتی بیشتر است؟

پیامهای زیادی از شهرهای مختلف برایم ارسال شده است و دوستان از وضیعیت حیاکم در آنجیا
گزارش دادهاند .بعضی از گزارشها امیدوارکننده و باعث خوشحالیاند و بعضی باعث نگرانی! میثلن در
قهدریجان پنج نفر را کشتهاند که بینشان «محمد ابراهیمی» که عزیز یوی از ادمینهیای کیالجسیت هیم
وجود دارد .ضمنن افرادی را حوومت به عنوان نفوذی بین مردم فرستاده تا با آنهیا وارد معاملیه شیوند،
نباید فریب وعدههاشان را بخوریم .از طرفی احتمال کودتا یا حضور لجسیتی

سیپاه در خیابیانهیا هیم

وجود دارد .من فور میکنم که در شرایط حاضر بزرگترین دفاع ،حمله است؛ زیرا حمله شوک بیشتری
به حوومت وارد میکند .کدام ی

از ما فور میکرد که طی سه روز بتوانیم قیام یا جنبشیی را ایینگونیه

فراگیر کنیم؛ جنبشی که از دو شهر شروع شد و به ک کشور رسید .تا حد اموان باید سعی کنیم که ایین
تظاهرات خیابانی ،در تمام شهرهای کوز

و بزرگ و حتا روستاها اتفاق بیفتد .بیش

تا همین لحظیه

عناصر اطالعاتی سپاه یا وزارت اطالعات ،پرشورترین عم گرایان و جوانان را شناسایی کردهانید و اگیر
حوومت و سپاه موفق به خانهنشین کردن مردم شوند ،تسویهحساب فجیعی اتفاق خواهید افتیاد .مموین
است دوباره از برخی اصال طلبان که هنوز محبوبیتی دارند ،به عنوان واسطه استفاده کنند؛ یعنی با میردم
وارد گفتوگو شوند ،با آنها معامله کنند و وعدههایی نییز بدهنید .مثی وعیدهی آزادی تمیام زنیدانیان
سیاسی ،بهبود وضعیت معیشتی ،ح کردن معض کار و مسون یا اضافه کردن به مبلغ یارانه .این وعدهها
جز برای فریب مردم نیست ،زیرا حوومت برای عم کردن به اینها قدرت مالی ندارد .هیدف از طیر
زنین حیله هایی ،فرستادن مردم به خانه و خریدن زمان است ،زیون بایید بیرای دسیتگیری فعیالتیرین
عم گرایان و جوانانی که در شهرهای مختلف شناسایی شدهاند ،فرصتی داشیته باشیند .سیرعت جنیبش
باالست و سران تصمیم گیرندهی نظام کالفه شدهاند ،زیرا آنها برای مقابله با مردم بیه قیدر کیافی نییرو
ندارند .مساله ی مهم دیگری که در ابتدا نیز به آن اشاره کردم ،برپایی و همهگیر شدن تظیاهرات در تمیام
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شهرهای کوز

و بزرگ و حتی روستاهاست .افراد عم گر و فعال در هر شهر ،باید همتایان فعال خود

را شناسایی کنند ،با هم تشوی گروه دهند و با مشورت و همفوری رویوردهای بهتری را وقیت مبیارزه
اتخاذ کنند .در حال حاضر حوومت از هجوم مردم ترسیده است ،اما دست به هر کاری میزنید کیه ایین
ترس را به مردم انتقال دهد؛ پس در وهلهی اول نباید دل بیه هییچ وعیدهای خیوش کنییم ،زیون حیاال
وقت ش رسیده که از امثال «میرحسین موسوی»« ،مهدی کروبی» یا «عبیداهلل نیوری» (افیرادی کیه کمیی
خوشنامترند) مایه بگذارند ،فریب اینها را نخورید و باز با طناب امثال خاتمی به قعر زاه نروید .خطیر
دیگر این است که سپاه با تجهیزات سختافزاری و لُجستی

شروع به اشغال شیهرها بونید و کودتیایی

اتفاق بیفتد و اگر کودتا شود ،روند انقالب به تاخیر میافتد و باز حوومت زمان میخرد که تسویهحساب
کند .پس باید علیه حضور خیابانی و لُجستی

سپاه خل ایجاد کرد ،یعنی بهتر است سنگر (خیابانها) را

ترک نونیم ،در اطراف میدانهای بزرگ شهر ترافی

ایجاد کنیم و این ترافیی

حاصی نمییشیود مگیر

اینکه ماشینهای مان را جای پارکینگ ،در اطراف میدانهای بیزرگ شیهر بگیذاریم تیا میانع از حضیور
لُجستیوی مثلن حرکت تان ها ،در خیابانها و میدانهای بزرگ شویم .راه دیگر این است که در شعارها،
بخشی از بدنهی ارتش ،مث نیروی هوایی را که معمولن قشری شعوری و تحصی کردهاند ،صدا بزنیم و
بخواهیم که به قیام بپیوندند .در ضمن بهتر است که به بسیجیهیا زییاد حملیه نونییم ،زییرا بسییجیهیا
معمولن جوانانی فریب خوردهاند و اغلب از سر فقر به خاطر امواناتی که سپاه در اختیارشان قرار میدهد
به حوومت یا همان سپاه ملحق میشوند ،میتوان با این دسته مهربانتر رفتار کرد یعنی نبایید برخیوردی
را که با ماموران سپاه داریم با بسیجی ها هم داشته باشیم .باید تا جایی که میتوانیم به این سمت (جنبش
مردمی) اضافه کنیم ،طوری که از افراد و قدرت جنا مقاب کاسته شود .مسالهی مهم دیگری کیه در دو
بیانیهی قبلی هم به آن اشاره کردم ،مسالهی اعتصاب است؛ گاردی که هنوز از آن استفاده نویردهاییم .میا
می توانیم در ترانزیت خل ایجاد کنیم ،یعنی اگر اتوبوسرانی ییا شیرکت واحید تعطیی شیود ،سیازمان
تاکسیرانی و رانندههای قطار اعتصاب کنند و متروییی هیم در کیار نباشید ،خیلیی از ادارات ،صینایع و
کارخانجات نیز تعطی شده و اینگونه خودِ حوومت فلج میشود .البته باید در مورد این گیارد بییشتیر
روشنگری شود ،مثلن میدانیم که سازمان اتوبوسرانی مشوالتی دارد و اغلب لیدرهای اتوبوسرانی در
ایران زندانی هستند ،وقتش است که آنها نیز وارد عم شوند زرا که اگر ترانزیت دزیار خلی شیود،
کسی فرصت سر کار رفتن نخواهد داشت .خود مردم هم میتواننید اعتصیاب کننید ،اعتصیاب حربیهی
بزرگی ست که هنوز از آن استفاده نوردهایم .طی سیی وهشیت سیال اخییر ،حوومیت سیعی کیرده بیین
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قومیتهای ایرانی تفرقه ایجاد کند؛ طوری که عدهی قلیلی از کیوردهیا ،بلیو هیا ،اعیراب خوزسیتان و
آذربایجان ،حوایت خود را جدا از ایرانیان می دانند .حاال وقت ورود کوردها به مییدان اسیت ،بلیو هیا
مسلحاند ،بختیاریها نیز حاال ایذه را تصرف کردهاند و درگیری مسلحانه آنجا اتفاق افتیاده اسیت .بهتیر
است ا ین جنبش و حرکت مسلحانه را به اطراف مسجد سلیمان هم برسانیم ،البته منظورم این نیست کیه
وارد جنگی مسلحانه شویم؛ ولی در جاهایی ناگزیریم و طایفههایی مسیلح دارییم کیه مییتواننید کمی
زیادی کنند .مثلن خوزستان میتواند بدل به قلب اعتراض شود ،این وضعیت را کوردهیا هیم دارنید .میا
ایرانی هستیم و حاال فرصتی ایجاد شده که همه ی پارزه شویم ،همهی ما خواستههایی مشترک داریم و
تحت ظلم هستیم و این فرصت مهمیست که بلو ها و حتی اه سنت هم مث بختیاریها دستبیهکیار
شوند .راهکارهای مختلفی وجود دارد و لیدرها باید خوب فور کنند ،در سیستمی که قیام فرودستان از آن
تبعیت میکند ،نمیتوانند سرِ جریان را قطع کنند زیرا رهبری وجود ندارد .هرکس که روشنفورتر اسیت
و ایدهی خاصی دارد باید آن را از طریق مخاطبان و تریبونهایی که در دست دارد مطر کنید ،زیرا کیه
دیگر وقت ترس نیست.
/15دی1293/
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تمهید ()3

چرا باید به کار پارتیزانی در دو حوزهی فرهنگی و ایرانبانی بپردازیم؟ ما در حال جنگ با نیروی اشااالگریم و ک ای
برای مزدور بوسه نمیفرستد.
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بیانیهی چهارم :تشکیل شوراهای مقاومت محلی و پارتیزانهای ایرانبان

خبر خوب این است که در زند شهر ،شوراهای مقاومت و کمیتههای مبارزه تشوی شده و اییدهی
پارتیزانهای ایرانبان شو گرفته است؛ خیلیی از کسیانی کیه طیی دو سیال گذشیته بیا میا بیه عنیوان
پارتیزانهای فرهنگی کار میکردند ،این روزها تحت نام پارتیزانهای ایرانبان فعالیت میکنند .گرزیه در
درگیری قهدریجان ،عزیزانی زون «محمد ابراهیمی» را از دست دادیم اما همهزیز دارد به درسیتی پییش
میرود و افراد زیادی پیگیر این ایده شده اند .اگر مقاومت کنییم بیه زودی بخشیی از سیربازانی کیه در
بدنهی سپاه هستند به ما می پیوندند .نیروی هوایی ارتش نیز تمای بسیاری دارد که به مردم ملحق شیود،
ما باید بدانیم که با حوومتی اشغالگر در حال جنگ هستیم ،حویومتی کیه ایرانیی نیسیت و تفویر ملیی
ندارد؛ ما نمیتوانیم با اشغالگران تعام کنیم ،بنابراین زارهای جز جنگ پارتیزانی باقی نمیماند .امیا اول
باید درک کنیم که معنای جنگ پارتیزانی زیست .پارتیزان عضیوی از یی

گیروه مسیلح اسیت کیه بیه

صورت محلی عم میکند و با استفاده از تاکتی های جنگ نامنظم مث شبیخون ،کمین و جنگ اییذایی
به مبارزه با نیروی اشغالگر میپردازد .اگر تفنگ نداریم ،باید از سال سیرد و کوکتی مولوتیف اسیتفاده
کنیم؛ باید این موضوع را درک کنیم که سیوهشت سال است اسیر نیرویی اشغالگریم ،ایرانیها در طول
تاریآ به اندازهی این سیوهشت سال متحم زنین زپاول و غارتی نشدهاند ،خسارتهایی که حوومت
مادرسیدها به ایران زده است ،حتی با خسارتهای دوران حملهی مغول ،بربر و تاتار قاب قیاس نیسیت.
سیوهشت سال است تحت سیطرهی حوومتی هستیم که هیچگونه مسئولیت ملی ندارد و تمام اموال میا
را صرف ی

ایدئولوژی منحط کردهست .ما قربانی ایدههای ی

مُال به اسیم محقیق کرکیی هسیتیم ،او

پانصد سال پیش از جب عام لبنان بنا به دعوت اولین شاه صفوی وارد ایران شد؛ این مُالها شاگرد یا بیه
قول خودشان تالمیذ همان مالی کرکی هستند ،در اص مشتی اشغالگر مذهبی ایران را محاصره کردهاند؛
پس در مواجهه با دیوتاتوری خامنهای باید رویوردی پارتیزانی داشته باشیم .پیارتیزانهیا بیه دو دسیتهی
«پارتیزانهای فرهنگی» و «پارتیزانهای ایرانبان» تقسیم میشوند و همانطور کیه مییدانییم سیپاه ،تمیام
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کارهایش را با سربازها و بسیجیها انجام میدهد؛ بسیجیها نیز به دو دسته تقسیم میشوند« :بسیجیهای
کهنهکار» و «بسیجیهای نوجوان» .پارتیزانهای فرهنگی باید سعی کننید بیر خیانوادههیای بسییجیهیای
نوجوان تاثیر بگذارند و آنها را از عواقب کارشان آگاه کنند و بترسانند .پارتیزانهای ایرانبیان هیم بایید
زنان هراس ایجاد کنند که هیچ بسیجی یا پاسداری نتواند به تنهایی و بدون محافظ از جایی عبیور کنید،
باید طوری عم کنیم که در درگیریهای خیابانی ،بسیجی ها به جای مردم نقاب بزنند؛ حتی میتوانیم به
اموالشان آسیب بزنیم .در ک کارهای زیادی میتوان انجام داد و شوراهای امنییت محلیی بیا توجیه بیه
شناختی که دارند ،باید تصمیم بگیرند که زگونه آنها را دزار ترس کنند .باید فلشیی را کیه سیمت میا
نشانه گرفتهاند به طرف خودشان برگردانیم ،پس به دو صورت با بسیجیان برخورد میکنیم و در عینحال
نباید به آنهایی که درگیر نزاعهای خیابانی میشوند و به ما زخیم مییزننید ،رحیم کنییم .ایین دسیته از
بسیجی ها باید شناسایی شوند و در دام پارتیزانهای ایران بان بیفتند و کاری کنییم کیه بفهمنید بیا کسیی
شوخی نداریم و این بار در ازای هر خونی که ریخته میشود باید تاوان پس بدهند و بدانند که این قییام
با عشوههای گاندیوار به نتیجه نمیرسد .دیگر باید همه درک کنند که در جنگ و مبیارزه علییه نییروی
مزدور و اشغالگرند .از طرفی هراس به دلتان راه ندهید و نگویید که دارند ما را میکشیند ،زییرا میا بیا
بربرها طرف هستیم و بربرها حرف حساب حالیشان نمیشود و تا بخواهیم به جماعت بربر بفهمانیم که
به اشتباه خود پی ببرند ،ی

قرن طول میکشد .اصلن اگر قرار بود بفهمند ،در طول این سیوهشت سال

فهمیده بودند که البته این عدم فهم نیز دلی دارد .همانطیور کیه مییدانیید کیار اقتصیادی و بییزینس و
اختالس باعث شده که نیروی رزمی سپاه پاسداران تحلی بیرود و انگییزهی مبیارزه نداشیته باشید؛ ایین
نیروهایی که در خیابانها دیده می شوند اغلب سرباز هستند ،سربازهایی که برای سیپری کیردن خیدمت
نظام وظیفه مجبورند در سپاه باشند .آنها در واقع از پوست و گوشت و استخوان ما هستند؛ این عزییزان
می توانند ترک خدمت کرده و یا در سیستم اداری سپاه اختالل ایجاد کنند و سرانِ پاسیدارهای میزدور را
به پارتیزانهای ایرانبان معرفی کنند تا برایشان پروندهی مواجهه تشوی شود .سیوهشت سال است که
سپاه قدرتمندترین نیروی ملی ایران (ارتش) را تحقیر میکند ،باید این بهانه را به ارتش بدهیم که از ما و
خودش دفاع کند ،پس جای شعارهای انحرافی و ارتجاعی که جز شقهشیقه کیردن قییام هیدف دیگیری
ندارد ،شعارهایی دهیم و از ارتش کم

بخواهیم .باید حواسمان باشد ،اینطور نباشد که خودمیان را از

شر دیوتاتوری بیگانه نجات دهیم و در زنگ دیوتاتوری خانگی بیفتیم ،شاه و فقیه هر دو به قیدر کیافی
در ایران خرابکاری کردهاند .گویا بخشی از ارتش بسیار تمای دارد که با مردم همراه شود ،پیس کیاری
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کنیم که این همراهی و همکاری زودتر و بهطور کام اتفاق بیفتد .پیارتیزانهیای اییرانبیان بایید هرزیه
سریعتر مزدورهای قوهی قضاییه و سپاه را شناسایی کنند ،نباید مانند جنبش سبز به آنها فرصت دهییم،
کار پارتیزانی بسیار کم هزینه تر از سینه سپر کردن در خیابان است ،پس هرزه زودتر کمیتههای محلی را
تشوی دهید؛ زیرا وجود شوراهای مقاومت محلی باعث میشود که بعد از انقالب ،مملویت میا دوبیاره
مالخور و شاهخور نشود .خوشبختانه شورای مقاومت و شورای امنییت در زنید شیهر تشیوی شیده و
بهزودی فراگیر میشود .باید بیشتر از حربهی اعتصاب استفاده کنیم و عالوه بر آن از راهکارهایی که بیه
نظر مفید میرسد ،غاف نشویم .زند روز از قییام مییگیذرد ،آنهیا بیهشیدت ترسییدهانید و بعضیی از
استمرارطلبان را به عنوان نفوذی بین مردم فرستادهاند تا با استفاده از تونی های ترسافزایی منصرفشان
کنند .اینکه هی طبقهی متوسط را از سوریهای شدن ایران میترسانند بهخاطر این است که آنان میداننید
اکثریت جمعیت شهری را طبقهی متوسط تشوی میدهد که اگر بهخیابان بیایند و بیا فرودسیتان همیراه
شوند ،دیگر مهارشان ممون نیست .متاسفانه ما در ایران روشنفویر بیه معنیای واقعیی نیداریم ،اساسین
روشنفوری که تحت سیطرهی سانسوری همهجانبیه فعالییت دارد ،روشینفویر نیسیت؛ زییرا وظیفیهی
روشنفور ایجاد سوال برای آزادیست .کسی که از پرسیدن بترسد جایگاهی در بین روشنفوران نیدارد.
دربارهی ژورنالیستها هم این موضوع صادق است و اگر آنها هم از پرسشگری بترسیند ،ژورنالیسیت
محسوب نمیشوند و متاسفانه تعداد این ژورنالیستها در ایران کم نیست .روشنفور باید رادیوال باشد،
او نباید از مردمی که علیه دیوتاتور قییام کیردهانید بخواهید کیه عقیبنشیینی کننید .روشینفویر ماننید
پارتیزانهای فرهنگی ،جلوتر و پیشروتر از مردم حرکت میکند و گوشهی خانه نمینشیند .ما زییزی بیه
اسم روشنفور دینی نداریم ،اینها روشنفور نیستند ،بلوه نوعی بسیجی فرهنگیانید کیه زهیارزنگولی
زسبیده اند به وافورشان و مدام آروغ میزنند .طی سیوهشت سال ،حوومت اشغالگر مادرسیّدها موفیق
شده روشنفوری ایران را نابود کند؛ ما حداق سه زهار میلییون تبعییدی و مهیاجر در خیارج از کشیور
داریم که جزء افراد پیشرو در جامعهی ایران بودند و حوومت آندسته از روشنفوران شعوری را هم که
در ایران ماندهاند ،خانهنشین کردهست.
دوشنبه /11دی1293/
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تمهید ()4

روشافکری م تقل و پارتیزانهای فرهنگی به هوش باشند! سران فکری مزدورهای اصالحطلب وارد میدان شدهاناد،
از جنان مادرسیّد م اجرانی بگیر تا عباس عبدی و ملیجک دانشگاهی برادر زیباکالم ،از دیشب رُلِ دلواپ ان ییام ماردم باه
اینان واگذار شده و دارند ای ای نق

میکنند.
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بیانیهی پنجم :خطر اصالحطلبها و مزدوران نفوذی در قیام

پس از انتشار بیانیهی اول و دوم ،انتقادِ اصلیِ عدهای از دوستان این بیود کیه زیرا فلیش حملیه را
سمت اصال طلبان گرفتهای و معتقد بودند که ممون است آنها نیز پس از میدتی بیه میردم بپیوندنید و
نباید با زنان بیانیههایی شانس همواری را از آنها سلب کرد .این دوستان غاف بودند که اصیال طلبیان
بخش مهمی از بدنهی نظام هستند و حتی ستون پنجم فوری نظام ،دست آنهاست .همه باید از گذشیته
عبرت بگیریم و بدانیم که شرایط وقتی خطرناک میشود که باز از درون ضربه بخوریم؛ اگر این قییام ییا
جنبش مردمی ،اصال طلبان را به درون خود راه دهد ،بیش

مث جنبش سبز شوسیت خواهید خیورد.

حاال که مردم با زیرکی اجازه ندادهاند شعارهای مذهبی یا شعاری که ایدئولوژی اسالمی را تبلیغ میکنید
به تظاهرات راه پیدا کند و مذهب را مربوط به زندگی شخصی و خصوصی آدمها میدانند ،ما هیم بایید
کاملن سووالر رفتار کنیم .شوی ندارم اگر پای استمرارطلبان به قیام باز شود ،حرکت میردم را از هیدف
اصلیش منحرف میکنند .علیرغم نقد و مخالفت عدهای از دوسیتان ،همیشیه اصیرار داشیتم کیه هییچ
اصال طلبی نباید وارد سیستم شود و حاال دوستان هم به این نتیجه رسیدهاند .انگیار دو روزیسیت کیه
حملهی اصال طلبها شروع شده است ،آنها در روزهای اول سووت کردند ،زیرا نمیخواستند ماهیت
خود را فاش کنند؛ اما حاال اوضاع فرق کرده است ،زون حوومت زنان ترسیده که مجبور است از تمیام
قوای فوری خود استفاده کند.
به تازهگی مادرسیّد «عطااهلل مهاجرانی» در توئیتر خود مخالفتش بیا ایین جنیبش را اعیالم کیرده،
مهاجرانی بهنوعی لیدر تمام ژورنالیستهای استمرارطلبِ برونمرزیست .افرادی مث «مسعود بهنیود» و
حتی «فرخ نگهدار» (تودهای اصال طلب) ،تحت نظر و سیطرهی او کار میکنند .آقای مهاجرانی بهخیاطر
حفظ منافع شخصی با این قیام کاملن مخالف است .او بیین روشینفویران شیعاری ،وزییر خیوشنیامی
محسوب میشود و عالوه بر این در دههی هفتاد از سادگی «سیمین دانشور» استفاده کرد و برخی از آنان

علی عبدالرضایی 37 /

را در خانهی او گردآورد و سعی کرد عدهای از شاعران و نویسندگان انقالب را به نویسندههیای منفعی
روشنفوری نزدی

کند تا بینشان نوعی آشتی اتفاق بیفتد .من همان زمان مانیفستی به اسم «همگراییی»

منتشر کردم ،زیرا متوجه این جریان شده بودم که زطور میخواهنید روشینفویری ایرانیی را خواجیه و
منفع کنند .از آن زمان همیشه از مهاجرانی نفرت داشتم ،او وقتی تازه به لندن آمده بودم زند رمانش را
به خانهای که درش زندگی میکردم فرستاد و بیآنکه پاکیت را بیاز کینم ،خواسیتم کیه کتیابهیاش را
برگردانند .او در خارج از کشور خیلیها را به آپوزیشن حوومتی برونمرزی وصی و ایینگونیه خیراب
کرد .یادداشت مسعود بهنود و توئیت مهاجرانی در واقع نقطهی شروع بود و در را باز کرد جهیت ظهیور
دلواپسانِ جدید که البته اینان جای برجام ،نگران سوریهای شدن ایران بعد از قیام بودند و بیا اسیتفاده از
تونی

ترسافزایی سعی کردند از لحاق روانی طبقهی متوسط را شونجه دهند و مانع شوند آنان نییز بیه

خیابان بیایند ،پس از آن سمت هم «عباس عبدی» وارد میشود .عبدی در دههی هفتاد سردبیر روزنامهی
«سالم» بود و من هرگز ندیدم دلواپس منافع ملی باشد و در یوی از نوشتههاش برای توهپاره شدن ایران
اعالم نگرانی کند .ماندهام ی شبه زه اتفاقی افتاده که عبدی بدل به پانایرانیستی ششدانیگ شیده و در
مقالهی دیروزش اینهمه غم فردای ایران را خورد که یحتم سوریه شد! او نیز در مقالهی آخرش با قیام
مردم اعالم مخالفت کردهست .عبدی متاثر از موسویخوئینیهاست و خط فویری هیر دو بیه خیاتمی و
میرحسین موسوی نزدی ست .از سوی دیگر «صیادق زیبیاکالم» هیم مقالیهای نوشیته و خیلیی ضیمنی
مخالفت خود را اعالم کرده است .اینکه میگویند این جنبش ،ایران را بدل به سیوریه و لیبیی مییکنید،
اساسن مضح

است .زرا که استعداد سوریه شدن اصلن در ایران وجود ندارد .اینها همه اینگونه میی

خواهند با ترسافزایی ،طبقهی متوسط را که پیشتر از اصال طلبان حرفشنوی داشتند بترسانند ،مبادا که
در خیابان به فرودستان بپیوندند و دیگر نتوانند غائله را جمع کنند .در شرایط فعلی هیچکیدام از طبقیات
فرودست و متوسط ،وضعیت مناسبی در ایران ندارند .اصال طلبان میدانند که مییتواننید روی طبقیهی
متوسط تاثیر بگذارند ،پس مدام آنان را بیا گیزارهای زیون «همیین زنیدگی بخیورنمیر را هیم از دسیت
میدهید» ،میترسانند و با ایجاد ترسهای اینزنینی دارند بزرگترین ضربه را به قیام میزنند .در شرایط
حاضر خطر اصلی نه نییروی نظیامی حوومیت کیه تنهیا قیادر اسیت شیونجهی جسیمانی کنید ،بلویه
استمرارطلبانند .اینان با استفاده از انواع تونی های ترسافزایی و اِعمال شونجهی روحی دارند قیام را از
پا درمیآورند! در زنین شرایطی هر کسی که فور میکند ،مسئول است که روشنگری کند.
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در حال حاضر فقط قلمبهمزدهایی زون عباس عبدی ،مسیعود بهنیود ،مهیاجرانی و زیبیاکالم وارد
میدان شده اند ،کمکم پای تمام سران اصال طلب و تحلی گران بندتنبانی و وابسته که خود را بیه ظیاهر
مستق نشان میدهند نیز به بازی کشیده خواهد شد و همگیی علییه ایین قییام خواهنید نوشیت ،انگیار
جمهوری اسالمی دارد غرق میشود و همه لباسشان را درآوردهاند که نجاتش دهند .همانطور که اشاره
کردم این استعداد در کشور ما وجود ندارد که بدل به سوریه شود ،لعنتیها کار ما را سخت کردهانید ،در
شرایطی که باید به سازماندهی قیام فرودستان بپردازیم ،ناگزیریم توطئههای اصال طلبان را خنثی کنیم تا
نتوانند دل مردم را خالی کنند .ایران تحت هیچ شرایطی سوریهبشو نیست .کشور ما غنیست ،از طرفی از
لحاق فرهنگی ما جلوتر و پیشروتر هستیم و در خارج از کشور نیز سرمایهی فویری بزرگیی دارییم ،از
لحاق نیروی نظامی هم ارتشی قوی داریم که قلبن با میردمنید ،سیپاه پاسیداران از وقتیی کیه وارد کیار
اقتصادی شده و اعتیاد به اختالس پیدا کرده انگیزههای ایدئولوژی ش را از دست داده و از درون نیابود
شده و قدرت رزم ندارد .در سوریه و عراق هم این سپاه قدس نیست که دارد میجنگد بلوه پیول نفیت
ماست که با آن سرباز اجیر میکنند .خالصه اینکه قدرت رزمندگی سپاه پاسیداران تحلیی رفتیه و اگیر
ارتش بخواهد و کنار مردم بایستد ،محال ست که سپاه بتواند مقاب ما دوام بیاورد مگر اینکیه از لبنیان و
عراق مزدور اجیر کنند و به جان ایرانیان بیندازند .ضمنن نگاه نونید به فرماندههای سپاه و نوخالههایی که
دور و برِ خامنهای هستند ،بخشی از پاسدارها بهخاطر تحصی در دانشگاهها که اساسن روشنفور تبلیغی
تولید میکنند ،ناخودآگاه حس ملی و انسانیشان ارتقا یافته و اگر مردم محوم عم کنند و روشنفویری
رفتاری مستق داشته باشد ،اینها نیز به مردم میپیوندند .خالصه اینکه بایید حیواسمیان جمیع باشید،
اوضاع اصلن خوب نیست و باید مراقب خائنها و نفوذیهای اصال طلب باشیم .کسی که فور میکنید
پارتیزان فرهنگیست باید روشنگری کند تا دل مردم نلرزد.
/11دی1293/
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بیانیهی ششم :قیام فرودستان علیه دیکتاتوری هزار فامیل

قصد داشتم به مقالهی جدید «اکبر گنجی» دربارهی جنبش مردمی پاسآ دهم ،ولی به نظرم نیازی به
پاسآ نداشت زیرا همان مطالبی تورار شده بود که پیشتر «مسعود بهنود»« ،صیادق زیبیاکالم» و «عبیاس
عبدی» نوشته بودند؛ اما اشارهی کوتاهی به آن میکنم .آقای گنجی با مقدمهای مهربان نوشته بود اعتراض
حق مردم است و همه حق اعتراض و حق انتخاب حوومت خود را دارند و اگر مردم جمهوری اسیالمی
را نخواهند ،باید بتوانند آن را عوض کنند؛ در نهایت هم به این نتیجه رسید که با توجه به شرایط حیاکم
در منطقه ،اگر قیام ادامه پیدا کند ایران شقهشقه شده و بدل به سوریه میشود و خامنهای نیز بیرحمتر از
بقیهی دیوتاتورهاست و جای اینکه صد نفر را بوشد ،دهها هزار نفر را خواهد کشت و همیه را زنیدانی
خواهد کرد .در ک گنجی هم با استفاده از تونی

ترسافزایی میخواست مردمی را که در خیابان شیعار

میدهند از عاقبت کار بترساند و این هدف را ک اصال طلبانی که اینروزها دربارهی قیام نوشتهانید ،تیا
همین لحظه دنبال کردهاند .به نظر من این حرفها نمیتواند تحقیق پییدا کنید ،زییرا همیانطیور کیه در
بیانیه های قب هم اشاره کردم ما هیچ شباهتی به سوریه نداریم ،اما به مصیر بسییار شیبیه هسیتیم و شیما
میتوانید وضعیت مصر را بعد از انقالبشان ببینید .از طرف دیگر میگویند خامنیهای میردم را قتی عیام
میکند ،باید بگویم خامنهای تا همین حاال هم جا زده است و زنانزه مردم در خیابیان مثی مصیریهیا
دوام بیاورند ،محالست جا نزند .او ابتدا برای اینکه زهر زشم بگیرد زند نفیر را خواهید کشیت و هیر
کس که وارد این قیام میشود راهی ندارد مگر اینکه خود را برای هزینه دادن آماده کند ،کیه اگیر زنیین
شود محالست خامنه ای به کشتار ادامه دهد زون ایران زیر ذرهبین جهانیست .در نتیجه بهتر اسیت بیه
کلیت و ماهیت این گاردهایی که علیه جنبش مردم گرفتهاند ،پاسآ دهیم.
در این بیانیه سعی خواهم کرد با نقید مافییای خیانوادگی حوومیت خامنیهای و طیر ریشیههیای
مادرسیّدی در سیستم حوومتی اییران ،نشیان دهیم کیه زیرا جمهیوری اسیالمی تحیت هییچ شیرایطی
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اصال پذیر نیست و اساسن زرا ما ناگزیر به براندازی هستیم و نباید کوتاه بیاییم حتا اگر سران حوومت
متعهد شوند که تمام خواستههای مردم را عملی کنند .همچنین به دالی مخالفت سران جنا اصال طلب
که طی بیست سال اخیر نقش اپوزیسیون حوومتی را به عهده داشتند خواهم پرداخت و نشان خواهم داد
که زرا وجود و حضور اصال طلبها در هر جنبش مردمی در نهایت آب به آسییاب حوومیت خواهید
ریخت.
یوی از موضوعات اساسی در ریاضیات گسسته ،بحث گرافهاست .گراف به مجموعهای از نقاط و
خطوط متص بههم گفته میشود که شام مجموعهای از یال و تعدادی ریس است .در اص گراف مدلی
ریاضی برای مجموعهای گسسته ست تا اعضای آن مجموعه را با هم مرتبط کنید .اگیر بخیواهیم گیراف
سران حوومت ایران را رسم کنیم ،باید رئوس آن را مقامهای بلندپایهی حوومتی فرض کنییم و رابطیهی
خانوادگی آنها را با یالهایی بههم ربط بدهیم ،در این صورت گرافیی پیوسیته خیواهیم داشیت .جالیب
اینجاست که حوومت ایران تنها حوومتیست در جهان که گراف سران حویومتیاش از لحیاق فیامیلی
ی پارزه است و حتی اگر گراف سران حوومت آل سعود (که نامش گویای حوومتی خانوادگیست) را
هم رسم کنیم ،به نموداری کاملن پیوسته نمیرسیم.
با اینکه ایران سابقه ی پادشاهی زند هزار ساله دارد ،اما زنین گرافی در تاریآ حوومتهای ایرانی
بیسابقه است .زطور ممون است در حوومتی که مدام زند مقام مهم بیین عیدهی معیدودی دسیت بیه
دست شده و هرگز نیروی جدیدی وارد عرصه نمی شود (اگر هیم بشیود بیه سیرعت از صیحنه خیارج
می شود) ،عدالت و مساوات را برقرار کرد؟ خامنهای از شروع انقالب ییا ریییسجمهیور بیود ییا رهبیر،
رفسنجانی هم یا رییس مجلس بود یا رییسجمهیور و ییا ریییس مجلیس خبرگیان و ریییس تشیخیص
مصلحت نظام! در سطو پایینتر هم علی الریجانی یا خود روحانی همیشه مسئولیتی مهم در حوومیت
داشتهاند .افرادی هم که کنار گذاشته شدند ،هرگز کنار نرفتند و برای حفظ امنیت و دوام بییشتیر نظیام،
نقش اپوزیسیون و کنترلکننده را ایفا کردند ،مث «محمد خاتمی» یا در سطحی پایینتر «مصطفا تاجزاده»
و «علی مطهری!»
در حوومتی که شاکی و متهم با هم روابط فامیلی و خانوادگی دارند ،طبیعیست که همیهی سیران
حوومتی فاسد میشوند .آنها به خاطر روابط خانوادگی زشم از خطاهای هم میپوشند و بیا هیم میدارا
میکنند که مبادا به کسی بربخورد ،زرا که اگر کسی زیر تیغ برود ،در نظام خانوادگی خل ایجاد میشود.
در حال حاضر حوومت ایران بهشدت از قیام مردم ترسیده است ،طوری که برخی شایعه کردند خامنهای
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تصمیم گرفته استعفا دهد؛ اما آیا این استعفا مشو ما را ح میکند؟ آیا بعد از مرگ خمینی و به قدرت
رسیدن خامنهای ،اوضاع مملوت بهتر شد؟
بی ش

اصال ی

سیستم اولیگارشی و حوومت خانوادگی غیرممون است و تجربهی آن را طیی

سالهای گذشته داشتهایم .بیست سال است که اصال طلبان میخواهنید مشیوالت میردم را حی کننید،
دوازده سال ادارهی دولت و زهار سال نیز مجلس را بهطور کام در دست داشتند و در حال حاضر هیم
بخشی از مجلس زیر نظر آنهاست ،اما زه کار مهمی انجام دادهاند؟ عالوه بر اینکه کیار خاصیی انجیام
ندادند ،اوضاع را هم روز به روز بدتر کردند .خانوادهای که فقط خودش اجازه دارد اپوزیسییون خیود را
انتخاب کند و صدای بیگانه را سریع خفه می کند ،سرما نخورده است که قاب درمان باشد ،بلوه سیرطان
دارد و محووم به مرگ است .تمام منتقیدان داخلیی جمهیوری اسیالمی ،ییا قیبلن مسیئولیت مهمیی در
حوومت داشتند یا با سران حوومت نسبت فامیلی دارند! صادق زیباکالم ،مهدی خزعلی ،علیی مطهیری،
مصطفا تاجزاده ،محمدرضا خاتمی و بقیه ی منتقدان قدرت ،همه در دل خانوادهی حوومیت مادرسییدی
ایران قرار دارند و در اص از خانوادهای واحد هستند ،اصلن برای همین است که به زنین حوومتی نظام
مادرسیّدی میگویم .مثلن دیوتاتورخامنهای بر ایران حوومت میکند و در عیینحیال ،رهبیری در جنیا
اپوزیسیون به اسم میرحسین موسوی داریم که در حصر به سر میبرد و هر دو عالوه بر اینکیه سییّدند،
با هم رابطه ی فامیلی نزدیوی هم دارند (پدربزرگ خامنیه ای و میادربزرگ میرحسیین بیا هیم خیواهر و
برادرند) .تنها کسی که مقام حوومتی مهمی در ایران داشت و هیچ نسبت فامیلی با رهبری یا دیگر سران
حوومت نداشت «ابوالحسن بنیصدر» بود که او هم خیلی زود از صیحنه بیه حاشییه پرتیاب شید .البتیه
«محمود احمدینژاد» هم نسبتی با خانوادهی حوومت نداشت اما او هم به محض اینکه به قدرت رسیید
فامی خودش را وارد قدرت کرد ،منظورم مشائی پدر عروس اوست.
باید گفت پس از سیوهشت سال حوومت اولیگارشی مینحط در اییران ،اصیال زنیین سیسیتمی
غیرممون است؛ زون افرادی را هم که خود مردم به عنوان لیدر میشناسند ،وابستگی فامیلی و خونی بیا
رهبر و سران قدرت دارند .یعنی کاری کردهاند که تحت هر شرایطی قدرت در دستشان باقی بماند و از
این لحاق هیچ راهی برای نی به آزادی و نجات کشور وجود ندارد ،مگیر برانیدازی و نیابوی حوومیت
مادرسّیدها.
فرض کنید خامنهای فردا استعفا بدهد ،مجلس خبرگان هم زهرهای محبوب بین مردم ،یعنی خاتمی
را به عنوان رهبر انتخاب کند ،باز هم زیزی عوض نمیشیود و قیدرت فقیط در خیانوادهی مادرسییدها
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دست به دست میشود ،زون همسر محمد خاتمی (زهره صیادقی) ،خیواهرزادهی امیام موسیی صیدر و
دخترخالهی همسر احمد خمینی یعنی خانم «فاطمه طباطبایی»ست! از طرفیی محمدرضیا خیاتمی بیرادر
سید محمد خاتمی نیز داماد خمینیست! مساله ی وحشتناک این است که روابط خانوادگی در نسی دوم
قدرت بیشتر هم شده است ،مثلن حسن خمینی که در حال حاضر دارنید بیرای مقیامی مهیم آمیادهاش
می کنند ،داماد «محمد موسوی بجنوردی» عضو سابق شورای عیالی قضیائیسیت و ییا بیرادرش «یاسیر
خمینی» همسر نوهی آیتاهلل سیستانی و «هدی طباطبایی» (نوهی خمینی) هیم عیروس محسین رضیائی
پاسدار است!
این اتفاق برای فرزندان خامنهای هم افتاده ،مثلن آمر قت های زنجیرهای که «آییتاهلل خیوشوقیت»
است ،پدر همسر «مصطفا خامنهای»ست .یا «غالمعلی حداد عادل» (رییس سیابق مجلیس) پیدر همسیر
«مجتبا خامنهای»ست که در اص ولیعهد سلطان خامنهای نیز به حساب میآیید و البتیه دختیر خامنیهای
همسر برادرزادهی «آیتاهلل مهدویکنی» رییس سابق مجلس خبرگان اسیت .میاجرا بیه همیینجیا خیتم
نمیشود ،زون اگر به یالهای پایینتر گراف برسیم ،ناگهان میبینیم که میانهی گراف از تمرکز برخوردار
است و داماد «آیتاهلل وحید خراسانی» که همان «صادق الریجانی»ست ،رییس قوهی قضائیه اسیت و در
عینحال برادرش علی الریجانی که رییس مجلیس اسیت ،دامیاد «مرتضیا مطهیری» تئوریسیین انقیالب
اسالمیست و پسرش «علی مطهری» که رل منتقد درون سیستمی را هم بازی مییکنید ،معیاون مجلیس
است .احتمالن اگر در سال  1411علی الریجانی رییسجمهور شود ،مطهری جانشین او خواهید شید! از
طرفی برادران الریجانی فامی عارفِ مشهور حوومتی «آیتاهلل حسنزاده آملی» نیز هستند و پدر همسیر
برادرشان «باقر الریجانی»ست! این یال نسبتی هم با «احمد توکلی» دارد ،کسی کیه در انگلییس تحصیی
کرده و به عنوان اصولگرا گاهی از دولت انتقاد هم میکند .توکلی پسرخالهی الریجانیهاست و خیودش
هم پدر داماد زیباکالم است؛ زیباکالمی که رل منتقد روشنفورمبب حوومت را به او دادهاند و بخشیی از
طبقهی متوسط هم این رجالیهی فرییب کیار را دوسیت دارنید .ایین گیراف حویومتی بیه رفسینجانی و
فرزندانش نیز مربوط می شود؛ البته ناگفته نماند که «علیاکبر والیتی» و «صادق محصولی» (وزیر میلیادر
دولت احمدی نژاد) نیز باجناقِ هم هستند .در سطو پیایینتیرِ ایین گیراف بیه تیاجزاده مییرسییم کیه
پسرخاله ی فاالنژ معروف و وزیر ارشاد احمدینیژاد یعنیی همیان «محمدحسیین صیفار هرنیدی»سیت،
همچنین همسر تاجزاده ،دخترعموی «علیاکبر محتشمیپور» یوی از تندروترین مالهای سیابق اسیت .از
طرف دیگر علمالهدی پدر همسر «ابراهیم رییسی»ست و باز هرزه از گراف پایینتر میرویم ،میبینیم که
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این روابط فامیلی همچنان ادامه دارد و سه پسر «عبدالوریم موسوی اردبیلی» دامادهای هاشمیشاهرودی،
جوادیآملی و آیتاهلل سیستانیاند .در ریس باالیی گراف ،خامنهای قرار دارد و در قسمتهای پایینتر که
به قاعدهی نمودار میرسد ،مقامات پایینمرتبهی حوومتی جا خوش کردهاند که البته اینها هم به نیوعی
نزدیوی خانوادگی دوری با سران حوومت دارند.
در واقع شما هیچ جای این سیستم را نمیتوانید اصیال کنیید ،زییرا ایین فامیی مییرود و فامیی
دیگری میآید .مث ی

دایره بازی بسته است و در اص این آدمها کیه اغلیب فاسیدند ،تنهیا بیازیگران

سیستم خودشانند .خالصه اینکه گراف مورد بحث ما ،طبق تئوری «ژی دلوز» نموداری درختیست ،نه
نمودار ریزومی .تمام سیستمهای دیوتاتوری از مدل درختی تبعیت میکنند .در سیسیتم خامنیهای ،رهبیر
نقش ساقه را ایفا میکند و همهی عناصر درخت را تحت فرمان خود دارد و متوی به ت مرکزیست .در
حالی که در سیستم ریزومی ،ریزومها هر کدام مستق از هم عم میکنند و از هم اطاعتی ندارند .آنهیا
در کنار هم با آندیگری تشوی ی

مجموعه را میدهند؛ در سیستم زندمرکزی رایزومی ،تفیاوتهیا بیا

هم در تضاد نیستند بلوه موم هم هستند و اگر ریزومی از بقیه جدا شود ،میتوانید بیه حییات مسیتق
خود ادامه دهد و مرکز جدیدی را به وجود بیاورد .ریزومها قاب توثیرند و با شوست و زوال هر ریزوم،
ریزوم تازهتری متولد میشود و این زرخه تا بینهایت ادامه دارد .همین انقالبی کیه میا بیه تیازگی آن را
آغاز کردهایم ،از سیستم ریزومی تبعیت میکند زیرا رهبری ندارد و در اص هر عم گری همزمان بازیگر
و رهبر است .ما جمعیتی از افراد ت حزبی را داریم و از بیانیهی افراد مختلف هم نباید بترسیم ،زیرا هیر
کدام از اینها میتوانند نقش ی

ریزوم را ایفا کنند .اما منظور از استعارهی رییزوم زیسیت؟ اسیتعارهی

ریزوم نوعی مخالفت علیه سیستمهای تمامیتخواه است که تالش میکنند همیهزییز را در زهیارزوبی
تفسیری توضیح دهند ،بیش

ظلم و ستم حوومت فاشیستی خامنهای نتیجهی تفسیرهای استعالییست.

در حالی که در سیستم ریزومی ،عناصری که همرنگ و همگون نیستند کنار هم قرار میگیرند و دست به
زایش میزنند .در واقع تئوری ریزوم ،فرهنگها و سیاستهای گوناگون را به هم وص و بیا هیم متحید
میکند .بهتر است در مورد اساس تئوری ژی دلوز بیشتر توضیح دهم .ریزوم در گیاهشناسی به سیاقهی
زیرخاکی و ریشهدار گیاه گفته میشود ،مث گیاه زنبق ،زردزوبه ،زنجبیی  ،رییواس و… ایین ریشیههیا
قابلیت رشد در تمام جهات را دارند و مث ساقهی درخت فقط عمودی حرکت نمیکنند ،گیاه رییزومدار
به صورت افقی رشد میکند و ساقهاش در خاک قرار میگیرد ،اما با قطع بخشی از ساقهی رییزوم ،گییاه
خش

نمیشود و از بین نمیرود ،بلوه در زیر خاک گسترش پیدا میکند و جوانهی تیازهای مییزنید و
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این مث خصلت قیام بیرهبر ماست که اگر عدهای را سرکوب کنند ،نه تنهیا نیابود نمییشیوند بلویه بیا
سرعت بیشتری به رشدشان ادامه میدهند .یعنی تنها فرق بزرگ جنبش جدید ما و زیزی که آن را مهم
و متمایز میکند ،خصلت آنارشیستی ،بیرهبری و ریزومی آن است .این قیام تمام نمیشود مگر اینکه به
اهداف دلخواه خود برسد .مانند گیاهان ریزومدار که وقت قطع شدن ییا قلمیه زدن ،توثییر مییشیوند؛
هرزه بیش تر دستگیر کنند و بُوُشند ،به تعداد انقالبیون اضافه میشود .این جنبش مث ماری نیسیت کیه
ی

سر داشته باشد و اگر هم زنین باشد ،مار هزاران سر است .معمولن ریزومهایی کیه در برابیر سیرما

مقاوم نیستند ،در فص پاییز از خاک بیرون کشیده میشوند تا در بهار از هم جدا شده و باز کاشته شوند.
قیام فعلی ما را نمیتوان مث قیام جنبش سبز نابود کرد .در آن جنیبش ،موسیوی حصیر خیانگی شید و
همه زیز به پایان رسید؛ ولی در قیام ما لیدری وجود ندارد که بعد از دستگیریاش همیهزییز تمیامشیده
تلقی شود .همانطور که گفتم با قطع هر ریزوم ،ریزومهای دیگری جایگزین میشوند ،پیس از دسیتگیر
شدن عده ای از مردم نترسید ،در این صورت شما نیز قویتر میشوید و ریزومهای شیما در مواجهیه بیا
سرما ،می توانند زمان دیگری را انتخاب کنند .جنبش ما شوست ندارد ،برخی فور مییکننید کیه مموین
است انقالب ما را بدزدند و از بیانیههای افرادی مث «رضا پهلوی» و «مریم رجوی» و… نگیراننید ،امیا
نباید نگران بود ،آن ها هم ریزوم هستند؛ بگذارید روایت خودشان را داشته باشند ،میا قصید دیوتیاتوری
نداریم .هیچ اشوالی ندارد اگر همه حرف بزنند یا بازیگری و رهبری کنند .در مدل درختی مث سیاختار
حوومت ایران یا خود جنبش سبز همهزیز به مرکز یا همان خامنهای متوی بود ،اما تفور رایزومی پویا و
متوثر عم می کند .نگذارید شما را فریب دهند ،ما بسیاریم و رمز پیروزی ما این است که هیر عقییده و
مرامی بتواند به عنوان ی

ریزوم مستق عم کند و همین خصیصهی قیام ماست ،خصیصهای کیه آن را

آنارشیستی میکند و در نهایت پیروزی بزرگ نیز با ماست.
سهشنبه /11دی1293/
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یادداشت چهارم :انقالب ریزومی

«ژی دلوز» مث «میش فوکو» از زمره آنارشیستهاییست که برخی از وجوه فوریشان را دوسیت
دارم .او تیزهوشانه به رهبرستیزیِ آنارشیستی ،ماهیتی تازه بخشید و ایده ی جنبش ریزومی را بیه مثابیه ی
انقالبی بدون رهبر و سلسله مراتب ارائه داد که وجودش به لیدر و تشویالت سازمانی وابسته نیست.
«ریزوم» در گیاهشناسی به ساقهی زیرزمینی گیاه گفته میشود که اگیر بیه قطعیات مختلیف تقسییم
شود ،هر قطعه به گیاه تازهای تبدی میشود .به بیان دیگر ریزومها ریشههایی فرعی هستند که در فواص
میانی ریشه ی اصلی می روید و بهصورت افقی رشد کرده ،ساقه هایش در خاک قرار می گیرد .درختی مث
صنوبر یا گیاهانی زون مارزوبه ،زنبق و ارکیده از زمره گیاهان ریزوم دار محسوب می شوند .ژی دلوز به
همراه «فیلیوس گاتاری» در کتاب «هزار سطح صاف» با توجه بیه ویژگیی هیای رییزوم از آن بیه عنیوان
استعاره ای برای وضعیت پسامدرن سود برده ،از این طریق به ساختارهای متمرکز حوومت ها می تیازد .او
با توجه به حرکت عمودی درخت و پیشرویِ افقی و هزار سمتیِ ریزوم ،تفور را به دو گونه ی درختی و
ریزومی تقسیم کرد و معتقد بود که تفور درختیی بیا سیاختار متمرکیز و رابطیه هیای خطیی و مملیو از
هیرارشی سروکار دارد ،در حالی که تفور ریزومی را ارتباطات زندگانه تعریف می کنید و تاکیید داشیت
درخت از ساختاری انتسابی برخوردار است که اگر زه شاخ و بال دارد اما سیاستهاش که توسط زیزی
مث رهبر -رییسجمهور تعیین می شود ،ت

جهتیست و اغلب درجا میزند و فلسفهاش بودن است؛ در

حالی که ریزوم کنشی ارتباطی دارد ،پوییا و متوثیر و زندبعیدی و بیه امیر «شیدن» وابسیته سیت .پیس
همان طوری که اگر قطعه ای را از ساقه ی زیرزمینی گیاهی جدا کنیم ،گیاه تازه ای به عم میی آیید ،تفویر
ریزومی نیز پایانش آغاز تفور بعدیست و فورها در آن رابطهای زندگانه با هم دارند .هدف اصلی دلوز
از طر تفور ریزومی ،نمایش ضدّ هیرارشیِ فور جدید بود و این گونه می خواست عدم وجیود مرکیز و
سلسله مراتب را در هیئت های ریزومی نشان دهد .اگر تا دهیه ی آخیر قیرن بیسیتم ،تحقیق آرمیان هیای
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آنارشیستی بیشتر به ی

رویا می مانست ،هجوم تونولوژی های جدید و رسانه های اینترنتی ،کار را بیرای

کاپیتالیسم کمی مشو کرده ،انقالب ریزومی طوری که در مصر آن را شاهد بودیم دیگر غیر قاب تصور
نیست ،حاال بماند که کاپیتالیسم در نهایت موفق شد در مصر نیّت کثیف خودش را به سیرانجام برسیاند
که این البته دلیلی جز فقر فرهنگی کشورهای مسلمان ندارد .شوربختانه دموکراسییِ کاپیتالیسیتی در ایین
جور کشورها ،همیشه کار دیوتاتورها را آسان تر کرده و بیه زپیاول طبقیات فرودسیت زهیره ای موجیه
بخشیدهست.
وانموده ای از دموکراسی را ما در ایران نیز داریم که در پیوند با فرهنگی سنگ شیده قرییب سیی و
هشت سال است به حوومتی غیر انسانی مجال حضور داده .در این فرهنگ هر تجربه ای ذوب می شود و
به قول شاملو حافظه ی تاریخی محلی از اعیراب نیدارد .میا کیچیی مثی هاشیمی رفسینجانی را از اوان
حوومت اسالمی تجربه کردیم و در سال های  77و  78تمام سیاه کاری هاش برای همه رو شد اما دقییقن
بعد از زهارده سال دوباره از این کیچ اسقاطی ،منجی و قدّیس ساختیم .انگار این ویژگی فرهنگیِ ماست
که از گذشته عبرت نگیریم و در نهایت بالهت باز آن را تورار کنیم .تیاریآ سیاسیی میا از ژانیر کمیدی
پیروی می کند که در آن تورار اشتباه سببسازِ خنده و استهزاء می شود .انقالب مشروطه مث انقیالب 57
و این انقالب دوباره در دوم خرداد  71و سپس سال  88تورار می شود اما ما زون گله ای که در طویله ی
خود به دام افتاده دیگر قبول کردهایم که مدام مجبوریم بین بد و بدتر انتخاب کنیم ،در حیالی کیه تیاریآ
سیاسی غرب فرم تراژدی دارد و اینان هیچ اشتباه سیاسی را تورار نورده اند و انقالب فرانسه هرگز مورر
نشد .وقت است که از زیرزمین زیستی خود به زمین برگردیم و از قرنطینهی فرهنگیی و سیاسیی خیارج
شده و بپذیریم که ما نیز بخشی از دهوده ی جهانی مارشال م لوهان هستیم .حاال تونولوژی بیه جیایی
رسیده که نیاز نیست برای آزادی بمیریم ،کافی ست درست زندگی کرده ،از اموانیات در دسیت درسیت
بهرهبرداری کنیم .اگر اجازهمان نمیدهند اعتراض کنیم ،اگر جایی نداریم که راهپیمایی کنیم ،میتوانیم جا
را بدل به بیجایی کرده فریاد برآریم.
هنوز دارند به ما وعدهی انتخابات آزاد میدهند ،متاسفانه همیشه بالماسوهای تازه به نیام انتخابیات
در راه است .سیوهشت سال است که حوومت از ایین بالماسیوه هیای انتخابیاتی بیه مثابیه ی سیوخت
بهره برداری کرده تا هنوز به خود بقا داده ،آیا ما نمی توانیم از این فرصت به نفع فردا اسیتفاده کنییم؟ آییا
زنان راضی به خودکشی و انتحاری همگانی شده ایم که باید مث آن نویسنده ی پیشوسوت و ابله همه جا
بیانیه بدهیم که بوی نجات از مستراحی زون خاتمی میآید!؟ اینها همه از ی

کیشاند و تنها زیزی که
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هستند این است که ایرانی نیستند و اگر گاهی مث مشائی سنگ ایران را به سینه می زنند بخاطر این است
که حیلهای بهتر از آن پیدا نمیکنند.
یوی از خصیصههای جهان مجازی بیزمانی و بیموانیست و در آن هیچ سمتی یوّه نیست و ما در
واقع با هزار جهت طرفیم و همین ،کار را برای سیرمایه داری کیه عالقیه ی وافیری بیه تمرکیز قیدرت و
اطالعات دارد مشو کرده .در اینترنت شناخت های گروهی و خرده اطالعات ،همه جا پخش است و این
فضای فاقد هیرارشی ،جهانی خالق و ریزومی و در نهایت آنارشیسیتی ایجیاد کیرده ،طیوری کیه حتیی
فورهای ناهمخوان بهراحتی کنار هم قرار میگیرند .حاال اینهمانی فرهنگها ،جهان مسطحی پدید آورده
که نمایهای از برابری مجازیست .حقیقت این است که ساختارهای متمرکز یا آن دسیته از دسیتگاههیای
فوری که از مدل درختی تبعیت می کنند ،دیگر نمی توانند در فضای مجازی اینترنت عرضِ اندامی داشیته
باشند و همین ،عم سانسور را بیه حیداق رسیانده و دیگیر ژورنالیسیم و میدیای ماکسیمالیسیتی تنهیا
سیستم های اطالع رسانی نیستند .با این همه این فقط آغاز داسیتان اسیت و اگیر میدل هیای روشینگری و
روشنفور ایرانی نخواهد از برج عاجش بیاید پایین ،دوباره ی

فرصت بیزرگ را از دسیت خواهید داد.

دیگر لزومن آن که کمتر خوانده می شود یا دیده می شود متعالی جلوه نخواهد کرد .جهان غمگیین امیروز
دیگر هدایت نمی خواهد ،حاال افسردگی و نیهیلیسم سراسری شده انگار همه آماده ی خودکشی اند و تنها
راهِ نجات بخش ،تولید انرژی شعف زا و تزریق زندگی ست .متاسفانه تاکنون تالش بیرای معنابخشیی بیه
زندگی زیزی جز رنج عایدِ آدمی نورده! «آلبر کامو» فیلسوف مهمی نیست اما مهم ترین سوال فلسیفی را
هم او طر کرده و این سوال زیزی جز پرسشی درباره ی خودکشی نیست ،آیا میا بایید ایین رنیج ،ایین
زندگی را تحم کنیم یا این که خود را بوشیم؟ تاریآ می گوید که زندگی پو است و خودکشی را تنهیا
راهِ نجاتبخش میداند .ابزوردیته هم میگوید زندگی پو است اما تاکید میکند که باید به آن ادامیه داد
زون در غیر این صورت ی

قهرمان پوزی به هیچ دردی نمیخورد.

کامو جماعتِ نویسنده و آرتیست ...و در ی

کالم عیّاش را قهرمان پوزی می نامد ،اما غاف اسیت

که اینها هم به همانجا میرسند که سیزیف رسید ،در واقع قهرمانی در کار نیست .من البته مث او ناامید
نیستم و فور می کنم که آزادی بخشی از این مشو را ح خواهد کیرد .البتیه منظیورم از آزادی زییزی
نیست که در غرب وجیود دارد و فقیط بیا پیول مییشیود آن را خریید ،آزادیِ درخواسیتیِ مین از دیید
ماکروسووپی

بسیار کوز

است و با دیدی میوروسووپی

بسییار بیزرگ! و آن زییزی نیسیت مگیر

آزادی در طر بازیِ دلخواه! یعنی ایجاد جا و فضایی که هر که آزاد باشد در آن بازی دلخواهِ خودش را
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به نمایش بگذارد ،طوری که تمام آحاد مردم بدل به قهرمان پوزی شوند .ما معاصر بدجهانی هستیم ،همه
دارند بمب می سازند که زمین را تخریب کنند اما کسی از پس این زمانِ دست ساز برنمی آید .بیر خیالف
آدمها که مدام نگران سالهای پیریِ خودشانند ،اینهمه سیاره دارد هنوز کار میکند و هرگز فور نمیکند
که دیگر وقت بازنشستگیست .تئوری اولوسیون اگر زه بیرخالف دروغ ادییان کمیی منطقییسیت ،امیا
زیزی جز ساده کردن اص مسئله نیست .مسئله این است که اصلن مسئله ای درکار نیست ،باید بیه طیرز
فجیعی فقط زندگی کرد ،مث آدمِ اول در غار ،نه آن غاری که افالطون موکد کرده بود .میا در جیایی کیه
نمی دانیم کجاست خطا کرده ایم ،حاال هم باید فقط برگردیم و بیاد آوریم که در رحِم زه بر میا گذشیت
که هنوز دنبال آن امنیّت موعودیم .باید برای قرنی هم که شده بیه خیدا مرخصیی داد ،بیرود کمیی هیوا
بخورد ،شاید مهربان تر برگشت .وقت است که دنبال پیامبری زمینی بگردیم تا کم
آن زندگی زیرزمینی خال

کند ایرانی ها از شیرِّ

شوند و باز به زمین برگردند .حاال دیگر دین و حس دینخواهی فرسودهمان

کرده ست؛ متاسفانه این هر دو موجب شده هنوز در ایران طبقات اجتماعی قابی تفویی

نباشیند .یعنیی

کالس های طبقاتی آن طوری که در فرانسه و بریتانیا وجود دارد در اییران مشیهود نیسیت و میدام صیف
عوض می کنند و این یوی از دالی اصلی عدم تحقق مدرنیته در ایران است .میثلن طبقیه ی متوسیط کیه
نمایهی شهری مدرن است هرگز در ایران شو نگرفته و هر وقت آمد هیئتی به خودش بدهد ،توانه های
سیاسی و اقتصادی دفرمه اش کرده .به همین نسبت ما تعریف درستی از طبقات فرادست و فرودست نییز
نداریم ،پس دیدمانی از طبقهی کارگر نیز در دست نیست زون هنوز مرزهای بین فئودال و بورژوا از بین
نرفته اغلب در هم ادغام شدهاند .بیخود نیست که ساختارهای سنتی همچنان در جامعهی شهری ما دارای
کارکردند و طبقات شفافیت خا

خود را هم به لحاق سیاسی و هم به لحاق مدنی و فرهنگی نیافته اند.

بنابراین شرایط اجتماعی جامعهی ایران طوری نیست که از پایان مدرنیته حرف بزند و بورژوازی برآمیده
از سرمایه داری را نقد کند .این ها را ننوشتم که مث برخی بگویم ما به دلی عیدم تجربیه ی مدرنیتیه (نیه
مدرنیزاسیون) نمی توانیم اطواری پست مدرنیستی داشته باشیم ،بلوه می خواهم بگویم که اتفاقن بیه دلیی
وضعیت و تجربه ی خودویژهای که داریم ،میتوانیم سنگِ نومدرنیسم یا پستمدرنیسیمی را کیه وییژهی
جهان ریزومیِ خودمان باشد به سینه بزنیم .خالصه وقت است روشنفور ایرانیی کمیی بجنبید و عینی ِ
موشمرگمایش را بردارد که اگر زنین نوند ،رفته رفته خانه اش اوین خواهد شد .روشنفویر اسیمیِ میا
باید بداند که در جدال بین مینیمالیزم اینترنتی و ماکسیمالیسم کاپیتالیستی ،پیروزی وقتی حاص می شیود
که اتحاد گروه های مینی مالیستی میسّر شود .بی ش

فلسفه ای که تا امروز تولید شده ،همین زمیان خطیی
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که تا حاال کش آمده و حتی عقالنیت از پا افتادهی امروزین ،همه و همه به دلی برخیورداری از سیاختار
درختی ،از خالقیت باز مانده و عقیم شده پس راهی نمانده مگر تولید زنیدگی در الییه هیای دیگیری از
هستی که فضای اینترنتی یوی از آن هیا را محقیق کیرده اسیت .تجمیع خیرده فرهنیگ هیا و همبسیتگی
شعورهای فردی میتواند اینها همه را از گوشههای کور هستی (حاشیه) به صحنه پرتاب کند.
اتفاقاتی که طی سال های اخیر در زند کشور اسالمی روی داده نشان میی دهید کنتیرل اطالعیات و
اِعمال سانسور گسترده دیگر از هیچ دیوتاتوری سیاخته نیسیت .در اتفاقیات بعید از انتخابیات سیال 88
دیدیم که وقتی موان و فضای تظاهرات اعتراضی از مردم گرفته شد ،آن ها به بیموانی پناه آوردنید و در
فضای مجازی یوتیوب و توییتر و فیسبوک اعتراضشان را جهانی کردنید .از آنجیایی کیه دسیتگاههیای
اطالعاتی ایران بر اساس مدل های درختی طراحی شده حوومت ایران قادر نبود جلوی خروج اطالعیات
را از مرزهای ایران بگیرد و در مقابله با فضای ریزومی مجازی در نهایت شوست خورد .حاال هم نقیش
یوتیوب را تلگرام دارد ایفا می کند ،پس اگر خیابان جایی برای ما ندارد و آنجا را قت گاه کردهانید ،کیار
را در فضای مجازی ادامه خواهیم داد.
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یادداشت پنجم :خطاب به آنان که شعر را شعوری میخواهند

طی پنج روز گذشته ،روی هم رفته بیست ساعت نخوابیدم اما طی همین پنج روز ،سیسیال جیوان
شدم ،بیش

بیشتر از تمام عمرم شوق کردم ،خندیدم و فریاد زدم که بعد از سیطرهی طوالنی بالهیت،

سرانجام شعور به خیابان آمد و ت ت ِ خیابانی ها را شعر و شاعر دیدم اما حتی ی

شاعر ندیدم کیه در

خیابان نه! بلوه در صفحهی مجازیش از خیابان بنویسد .آخر زرا!؟ زرا سایهتان اینهمه ترسناک شده؟
زرا از سایهتان حتی میترسید!؟ شما که مدام با اسم مستعار مینویسید ،پس زرا حاال نمینویسید!؟ شما
را زه شد که فقط وقتی که درخواست پناهندهگی میدهید ،زریوی را در خیال قدم میزنید و زگوارا را
هم در قیاس با خود عددی حساب نمیکنید!؟ فور میکردم که هیچکس بهتر و بیشتیر از شیما شیاعران
ایرانی نمیداند که زه غبنی دارد بر مردمشان میرود ،شمایان را زه شدهست که تبعیت از رهنمودِ مشتی
دالل ژورنالیست و مزدور اصال طلب میکنید که تا پیش از دههی هفتیاد شیونجهگرتیان بودنید؟ شیما
شاعران را زه به این جماعت مادرسیّد و هزار فامی که بر سر خونِ جوانیان در خیابیان هیم بیا دژخییم
معامله میکنند؟ قلم بردارید و در خیابان نه! الاق در صفحهی مجازیتان لختی برای مردم قدم بزنید!
سهشنبه /11دی1293/
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یادداشت ششم :قابل توجه تمام دوستان افغانستان به ویژه نویسندگانش!

مزدوران گردان فاطمیه که همه افغانستانی هستند ،به مقابله با مردم در خیابانهای ایران مشغولنید!
زنین اخباری از زند شهر به دستم رسیده و ایران بانان اصرار دارند علیه مزدوران گیردان فاطمییه بیانییه
بدهم .این خبر در کانال آمدنیوز منتشر شده که بیش از ی

میلیون ایرانی در آن عضویت دارنید و میدام

دارد در دیگر کانالهای تلگرام نیز توثیر می شود .من هم در این باره تحقیق کردم و متاسفانه معلوم شید
که خبر حقیقت دارد .همانطور که می دانید ایران در حال حاضر بستر اتفیاقی بیزرگسیت و مهیمتیرین
رویداد تاریخی برای ایرانیان دارد رقم میخورد .من در ایین میورد هنیوز اقیدامی نویردم و انتظیار دارم
روشن فوران افغانستان ،خود علیه هموطنان مزدورشان بیانیه دهند تا شوافی که حوومت انیرانی خامنهای
با طر تفرقه بین دو ملت هم زبان ایران و افغانستان ایجاد کرده از این بیشیتر عمییق نشیود .آندسیته از
روشنفوران افغانستانی که با من در ارتباط بودهاند خوب میدانند که برای من همانقدر ارزشمندند کیه
روشنفوران ایرانی .کشور ما قریب به زهار دههست که به تصرف خانوادهای مادرسیّد و انیرانی درآمیده
و اینروزها هموطنانم با دست خالی جنگی پارتیزانی را علیه حوومتی غاصب که سر تا پیا مسیلحسیت،
آغاز کردهاند .ما در این فرصت بزرگ ،از همزبانیان افغانسیتانیمیان انتظیار ییاری دارییم ،پیس از تمیام
روشنفوران افغانستان میخواهم که با محووم کردن مزدوران گردان فاطمیه ،بر زخمی که پیارتیزانهیای
ایرانبان در درگیریهای خیابانی برداشته اند ،مرهم بگذارند و نگذارند فاصله ای کیه حوومیت مادرسییّد
ایران بین دو ملت انداخته بیشتر شود.
چهارشنبه /12دی1293/
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تمهید ()5

در ایا بیانیه به نامپردازی سران اصالح طلبی خواهم پرداخت و خصلت چندتأویلی ن ضت نان! به ایاکه آیا مادرسیّد
محمد خاتمی ناگ ان بدل به احمد خاتمی شده؟ به ماهیت ضدمردمی بیانیهی مالخانهی روحانیون مبارز کاه رهباریش را
محمد خاتمی بهع ده دارد اشاره خواهم کرد و به راستگ تاری خامنه ای کاه طبام معماول ییاام ماردم را طای جمالتای
حکیرانه به دشما بیگانه ن بت داد .ضمنا انتقادی خواهم داشت از پارتیزانهای ایرانبانی که ن وذیهای اصالحطلب را در
تصمیمگیریهای خود دخالت دادند و در ش رهایی مثل مش د ،محل برگزاری تظاهرات را باه منااطم بایدرد و بااالنشایا
انتقال دادند .همچنیا اشارهای خواهم داشت به ایاکه چرا باید به ییام فرودستان و ن ضات ناان وفاادار باایی بماانیم و در
خاتمه از ش رستان خامنه خواستم بی

از ایا شرم نکند ،نامش را هر چه زودتر عوض کند.
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بیانیهی هفتم :نهضت نان و افشای چهرهی واقعی سید خندان

این روزها برخی از تازه بهدوران رسیدههایی که طی این سالها با دزدی و اختالس به پول و مال و
منال رسیده اند ،با نوعی تحقیر از انقالب مردم نام میبرنید .میثلن قییامِ فرودسیتان را جنیبشِ گرسینگان
نامیدهاند و نمیفهمند که فقط طبقهی فرودست و گرسنهست که قدرت انقالب و ایجاد تغییر را داراست.
تازه دیروز به غلظت تحقیرشان اضافه کردهاند و نام نهضتِ نان را به خیزش مردم دادهاند و این یعنی که
ما فقط مشو شوم داریم! اینان غاف ند که نان ربطی به فقط ندارد .نان در هر فرهنگ ،کنشی استعاری و
زندگانه دارد و تمام انواع آزادی را شام میشود .حتی برای ی

لیبرمن که دنبال آزادی جنسیست ،نانِ

باگت نمایهای از بازوی تراشخوردهی یار است ،پس نهضت نان از نظر او ،همان نهضتِ عشیق و قییامِ
شادی و عشقبازیست! میتوانید با هر دیدگاه عقبمانده ای بنامیدمان ،ولی اشتباه نونید که ما بیه دنبیال
آزادی بیحد و حصریم و بیش

اولین قدم ،براندازی جمهوری اسالمی و کوتاه کردن دستِ مال و تفور

لبنانیِ والیت فقیه از ایران است .منظورم از تفور لبنانی همان پروژهی محقق کَرکیست که شما در حیال
اجرای آن هستید.
متاسفانه شنیدهام که در هستههای مرکزی زند شهر مث مشهد ،عناصر مادرسییّد نفیوذ کیردهانید و
مح گردهمایی و تظاهرات را فقط در باالی شهر انتخاب میکنند و خیلی از پارتیزانهای ایرانبیان پییام
دادهاند که در این مناطق ،فقط طبقهی بیدرد و خواجه سیاکنانید و وقتیی در محی حاضیر مییشیوند،
میبینند که بهقدر کافی معترض آنجا جمع نشده .گردهمایی و تظاهرات در محلههای مرفه و جاهایی که
مح زندگی طبقهی فرادست است ،واقعن زه معنایی دارد؟ پیشینهاد مییکینم نگذاریید جیایی را بیرای
تظاهرات انتخاب کنند که نه تنها اهالی ش مشولی با حوومت ندارند بلوه خواهان اسیتمرار دیوتیاتوری
اسالمی اند تا مث زالو از خون فرودستان بیاشیامند و پروارتیر شیوند .بایید بیهشیدت مواظیب بیود کیه
اصال طلبانِ دلواپس ،وارد هستههای مرکزی قیام نشوند .آنها در سال  78و جنبش کوی دانشگاه ،نگران
بودند که عوس خمینی و خامنه ای پاره شده و دانشجوها شعار ساختارشون دادهاند .ده سال بعید یعنیی
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سال  88و در جنبش سبز نیز گفتند که به حسین صحرای کربال و عاشورا توهین شده و اگر تا شش میاه
پیش ،همهجور نگرانی دینی و مذهبی داشتند ،حال ی پارزه ملیگرا و پانایرانیست شیدهانید .آنهیا بیا
عشوه و ادا نگران منافع ملیاند که اگر این نگرانی شان واقعیی بیود ،بایید فقیط بیه برانیدازی جمهیوری
اسالمی که ضدِّ ایرانیترین دشمن ماست ،فور میکردند .باید همه بیه هیوش باشییم زیون همیهی ایین
حرفها بهانهای برای تضعیف قیام است .جماعت اسالمیسیت را زیه بیه اییران و ایرانیی؟ آنهیا هنیوز
غاف ند که با طر دلواپسی و روسیهبازی و سوریهسازی ،دیگر نمیتوانند مردم بیه سیتوه آمیده را سییاه
کنند .دغدغهی اصلی اصال طلبان هرگز اصال حوومتِ هزارفامی ِ جمهوری اسیالمی نبیوده و نیسیت.
زنین کسانی خود بهتر از همه میدانند که در طول تاریآ هرگز هیچ حوومت اُلیگارشی اصال نشده که
اگر جز این بود ،طی این  38سال راههای تغییر را به روی مردم نمیبستند و در هر جنبش ،اعتراضات را
در گلو خفه نمیکردند.
آیا خامنهای و خاتمی نگران ایرانند و میترسند که ایران سوریه شود؟ پس رفراندوم برگیزار کننید
تا هیچ خونی ریخته نشود و مردم ،خودشان نوع حوومت را انتخاب کنند.
بیش
دیگر حتا ی

اگر راهی برای تغییر وجود داشت ،اینهمه آدم با دستِ خالی جلوی گلوله نمیایستاد .حاال
نفر بین تظاهرکنندگان نیست که به زیزی جز براندازی جمهوری اسالمی فور کنید .میردم

میخواهند ایران را نجات دهند و سرمایهی ملیشان را از زنگ ی

مُشت زالوی پروار شده دربیاورند تا

هستی و منابع طبیعیشان خرج تحقق ایده ی والیت فقیه محقق کَرکی لبنانی نشود و دیگر نمییخواهنید
اختیار کشورشان دست زند مالی عراقی و لبنانی باشد.
اصال طلبان ما را از انقالب میترسانند زون ی بار در سال  57انقالب کردیم و متاسفانه در همان
شروع ،اشتباه رفتیم و قیام مان توسط شما مالها دزدیده شد .حاال هم داریم انقیالب مییکنییم کیه دیگیر
اشتباه نونیم .تازه شما اصال طلبان بیست سالست که دارید به میردم مییگوییید انقیالب نونیید تیا میا
حوومت را اصال کنیم ولی هر سال که میگذرد ،بیشتر بیه همیهزییز گنید مییزنیید! الاقی بگوییید
میخواستیم اصال کنیم ولی نشد زون خامنهای اجازه نمیدهد .شیما اصیلن زیهزییز و زیه کسیی را
میخواهید اصال کنید؟ خودتان را!؟ میگویید شعار ساختارشون ندهید و تظاهرات آرام و سوسیولی و
سانتی مانتال برگزار کنید .مگر آرامتر از تظاهرات سال  88و جنبش سبز ممون است؟ نتیجهاش زه بود؟
در نهایت بعد از سرکوب جنبش سبز به همه انگِ جاسوسی برای آمریوا و اسرائی زدند .کدام آدم عاقلی
دلش میآید که اموال عمومی را تخریب کند؟ حوزهی علمیه و پایگاه بسیج که طی زنید روز اخییر بیه
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آتش کشیده شد ،زه ربطی به اموال عمومی دارد؟ مردم دارند پایگاههای دشمن غاصب را آتش میزنند.
بان ها را میسوزانند زون نمیخواهند شما در آن بیش از این دزدی و اختالس کنید.
رهبرتان که مدام پُز قدرت امنیتی حوومتش را میدهد ،تا حاال هر جنبشیی را در اییران بیه دشیمن
بیگانه نسبت داده و اتفاقن درست هم می گوید! زون از نظر کسی که در عراق متولید شیده تمیام میردم
ایران بیگانهاند .زقدر دستگاه امنیتی شما ضعیف و زبونست که اسرائی حتا در شیهرهای کوزی

هیم

نفوذ کرده .اگر اسرائی اینهمه قدرت دارد که مییتوانید در شیهرهایی کیه اسیمشیان را هیم خیلییهیا
نشنیدهاند ،شورش به پا کند ،پس دستگاه امنیتی و اصلن خود شما اسرائیلی هستید.
ت ت

شما مالها میگویید که با نقد و اعتراض مردم موافقیم اما در تمام بیانیهها ،بسیج شدهایید و

به بهانه ی حضورِ بیگانه دارید اعتراض مردم را در گلو خفه میکنید و دست به قت عامشان میزنید .شما
اصال طلبان که بویی از منافعِ ملی نبردهاید ،به بهانهی حفظ آن ،در کنار قیاتالن میردم عویس یادگیاری
میگیرید .سال ها پیش نوشته بودم که سید احمد خاتمی و سید محمد خاتمی هیچ فرقی با هم ندارنید و
کپی هم هستند .همان موقع خیلیها بهخاطر این اظهارنظر به من خندیدند .انگار پریروز مادرسیّد خنیدان
موفق شده مامورانی را که دم خانهاش کشی
روحانیون مبارز را تشوی دهد و ی

می دادند ،قال بگذارد و بیاالخره بعید از میدتهیا مجمیع

بیانیه هم صادر کند تا پیش دیوتیاتور ،خیودش را عزییز و از ایین

لحاق جلوی احمد خاتمی و جنتی و مصبا یزدی کم نیاورد .او در زهار بند از این بیانیهی شش بندی،
مردم ایران را آشوبگر خوانده و اعتراضات سراسری را به دشمنان خارجی نسبت داده ،خندهدار نیست؟
واقعن زه اتفاقی افتاد؟ زه شد که ناگهان محمد خاتمی از احمد خاتمی مردمستیزتر شد؟
طی سالهای گذشته بارها نوشتم که اصال طلبانی مث اکبر گنجی که در دههی شصت ،بسییجی و
پاسدار بودند و جوانان کشور را شونجه و اعدام میکردند ،هیچ فرقی نوردهاند و هنوز همانی هستند که
بودند ،فقط بازیشان عوض شده .من در دههی هفتاد زهرهی کریهشان را دیده بودم ،زون در آن زمیان
تمام عرصههای فرهنگی اعم از روزنامهها و رسانهها در اختیارشان بود .میدانستم که اصولگرایان الاقی
ی

زهره دارند اما اصال طلبان مدام زهره عوض میکنند و اگر پایش بیفتد ،از آنها سفاکتر میشوند.

حال در همین شش روز ،مردم همان زهرهی دههی شصتیتان را دیدند و فهمیدند که بیست سال فریب
خوردند و متوجه شدند شماها نقاب گذاشته بودید و اکنون که احساس خطر کردهاید ،نقابتیان را کنیار
زدهاید و همواران همان قاتالن شدهاید.
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بیانیهی محمد خاتمی از حرفهای دیروز خامنهای کثیفتر و ضدِّ مردمیتر بود .اصی قضییه ایین
است که شما خوب میدانید که اگر انقالب ثمر دهد ،خیانتهایتان رو میشود و ایران دیگر جایی برای
شما نخواهد بود .پس بسیج شدید تا دلِ مردم را خالی کنید زون بهتر از همه میدانید بقای سیاسی شیما
به ماندگاری جمهوری اسالمی وابستهست .کثیفترین بخش بیانیهی خاتمی هیم آنجاسیت کیه کشیتار
مردم را به عوام بیگانه نسبت داد ،در حالیکه جلوی زشم همه ،این بسیجیها و پاسیدارها بودنید کیه
ملت را به خاک و خون کشیدند .البته بردههای خامنهای از نظر ما عوام بیگانه محسوب میشوند ،ولیی
شما دیگر زرا خودتان را بیگانه با خودتان خطاب میکنید؟
حتمن حرفهای من را کسانی که هوادار اصال طلبان هستند ،میشنوند .روی سخن من با بادمجان
دور قابزینها و با روشنفوران شعاری و بندتنبانیست که این روزها مث میمون از تحلی هیای آبویی
اصال طلبان در نوشتههاشان تقلید میکنند .به صف مردم ملحق شوید و بییش از ایین ،فرییب نقیاب را
نخورید .به جماعت مال تحت هیچ شرایطی باور نداشته باشید زون اینها تحت تعالیم علمای جب عام
به ویژه محقق کَرکی آموزش دیدهاند که ضدِّ ایرانی باشند ،پس شما نباشید.
این بیانیه را با خطابی علیه خامنهای تمام میکنم:
شاکی میشود سگم
اگر بخوانمت سگِ پیر
و سگکُشی بگذارم وغالف کنم این شمشیر
پس یوی بیاید
به من بگوید
زگونه تا کنم با ناتو
رهبری که دلبری بوند با گریه
وقتِ دار که سر برسد
قِر هم میدهد برای بسیجیها
پس یوی بیاید
به تو بگوید
که از ترسِ این گلولهها
دیگر کسی کم نمیآورد سینه
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از رو نرفتهای ارباب!؟
زقدر تحقیر میشود طناب
اگر که در میدانِ آزادی
حلقهای دورِ گردنت در نیاید از آب
پس یوی بیاید
عذر بخواهد از این سطرها
از کلماتم
که دیگر پا نمیدهند
مگر به تخریب بیت
بیت داعشی
از بس که جاکشی
زنین آسان میکُشی
خجالت نمیکشی!؟
از اینهمه خونی که ریختهای در نهر
خامنه شرمندهست
بعد از تو نامش را عوض میکند این شهر
چهارشنبه /12دی1293/
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در حاشیهی بیانیهی هفتم (پارهی اول) :توبه دستگاه تطهیر اصالحطلبان است

زرا در ایران معاصر ،فقط جانیها قهرمان میشوند؟ توبهی سیاسی ،دستگاه تطهیر اصیال طلبیان اسیت.
لیدرهای این جنا زه کسانیاند؟ زگونه ماموریتشان تغییر کردهست؟ اگر «سعید امامی» واجبییکشیی
نمیشد و از سال هشتاد ،مث خیلیها بدل به منتقد کذایی حوومت میشد ،حاال آیا مث تاجزاده محبوب
نمیشد؟ رفسنجانی ،موسوی خوئینیها ،میرحسین موسوی ،محمد خاتمی ،کروبی ،عبداهلل نوری ،عیارف
و در نهایت فاطی کماندویی زون زهرا رهنورد ،همه قات اند و تنها فرقشان با خامنهای ایین اسیت کیه
کمکم از قدرت کنار گذاشته شدند و سپس توبهی سیاسی کردند تا قهرمان شیوند .میردم زقیدر دربیاره
شیوهی ریاست زهرا رهنورد در دانشگاه الزهرا مییداننید ،زیرا ایین فیاطی کمانیدو آنهمیه دانشیجوی
روشن فور را از دانشگاه اخراج کرد؟ آیا رییسی پلیدتر از حجاریان است؟ مردم زقدر دربارهی بیوگرافی
سیاسی این شهید زندهی اصالحات میدانند؟ قات مشهور ،میال محتشیمی ایین فامیی نزدیی

تیاجزاده

کجاست؟ حسن روحانی زگونه حسن روحانی شد؟ مفسدتر از عارف و خیانوادهاش آییا دارییم؟ زیرا
آقازادههای عقبمانده ای زون مهدی خزعلی ناگهان تغییر رویا دادند؟ زگونه در مدیا قهرمان شیدهانید؟
پاسدار اکبر گنجی یا همان «اکبر پونز» زطور ساخته شد؟ مأموریت حوومتی او در تبعید زیسیت؟ زیرا
روحانی فقط وقت انتخابات زگوارا میشود و حرف دل مردم را میزند؟ زرا حتی ی

اصال طلب پیدا

نمی شود انتصابات را که نام انتخابات بدان دادهاند تحریم کند؟ اینها همه حیات سیاسییشیان بسیته بیه
دوام جمهوری اسالمیست .اگر روزی جمهوری اسالمی نباشد ،حتی میرحسین موسوی بایید در دادگیاه
پاسآگو باشد .شومگنده ای مث حسن خمینی تا کی باید خون کوخنشینها را بخورد؟ نگاه کنید به علی
الریجانی سفاک که در حال توبهی سیاسیست! حاال دارند او را برای انتخابیات بعیدی آمیاده مییکننید!
دستان تمام اصال طلبها آلوده به خون مختاریست! تنها بیرای قتی مختیاری بایید تی تی ِ اعضیای
کابینه ی خاتمی را هزار بار اعدام کرد .خیانت به شعر میکند فردا ،اگر برای قتی مختیاری از جمهیوری
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اسالمی که کارخانهی قات سازی ست انتقام نگیرد! کثافت که قهرمان نمیشود ،میال عیوضبشیو نیسیت!
پاسدار ،پاسدار میماند حتی اگر خونش عوض شود.
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در حاشیهی بیانیهی هفتم (پارهی دوم) :هنوز قاتل مختاری رهبر است

در دوازدهمینِ روزِ آذر سیاهِ هفتاد و هفت ،فقط ی

سیال و خیردهاى بعید از ریاسیت جمهیورىِ

محمد خاتمى ،یوى از کلیدىترین کلمات را که رفته بود خرید ،دزدیدند ،با طناب خفه کردند و در یوى
از فرعىهاى جادهى افسریه ،حوالىِ کارخانهی سیمان انداختنید .روزى کیه «محمید مختیارى» را در آن
گورستان پرت به خاک دادیم ،به زشم خود دیدم غرورِ کلمات را که داشت دست و پا مىزد ،خامنیهاى
گفت مختارى را اصلن کسى نمىشناخت ،خاتمى گفت کى بود کى بود من نبودم و هنیوز بعیدِ هیجیده
سال کسى از داستان اصلى ،هیچ روایتى به دست نداده ،کسى نگفته روزى که محمد را خاک مىبرد ،زرا
«هوشنگ گلشیرى» هى دو دستى مىزد روى سر خودش ،زرا ی

سال و اندى بعد دق کرد ،مرد!

مختارى به طرز شدیدى زپ بود ،زپى شعورى ،اما با بنیادِ شاهنامه کار مىکرد ،زیرا؟ زیرا هنیوز
کسى دربارهى دو کتاب مهمش «حماسهى زال» و «رستم و سهراب» زیزى ننوشته؟ تحلیی او دربیارهى
سیاوش را کسى خوانده؟ سرقات خامنهای او را از اوانِ جوانى یعنى از خودِ مشهد مىشناخت اما گفیت
کسى او را نمىشناخت! خاتمى گفت کار آنهاست اما خودش مگر یویى از آنهیا نبیود؟ نیسیت!؟ اگیر
نیست پس زرا جاى امن ،فقط مال اوست؟ زرا هر بار که اوضاع سرقات خراب مىشیود یی کیاره بیه
دادش مىرسد؟ سیزده نفر را زندانى کردهاند ،سه نفر را حصر و هفت نفر را مث خوئینىهاى سالم رزرو
براى روز مبادا! اینها همه حاال تشوی اپوزیسیونِ نظام دادهاند امیا آییا یویىشیان هسیت کیه ذوبِ در
حوومت نباشد!؟ بهزودی باز خاتمى و دیگر شرکاى قت و زپاول از مردم خواهند خواسیت بریزنید بیه
خیابان و سالگرد انقالب را پاس بدارند ،انقالبى که بلندش کردند تا به گه بوشند ،کلمهى عزیزى که مث
مختارى اول دزدیدند و بعد گردن زدند .دوباره ژورنالیستها جار خواهند زد که ایران به اتحاد نیاز دارد،
قت عام سال هشتاد و هشت را فراموش کنید ،باید فقط به آینده زشیم دوخیت ،کهرییزک مهیم نیسیت،
موسوى و کروبى هم دارند از رهبرى عذر مىخواهند ،پشیمانند ،شیما هیم توبیه کنیید! ذوبیىهیا همیه
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سرافوندهاند ،رسانهها کمکم جار مى زنند بریزید در خیابان و رهبر را عزیز بدارید و با او باز بیعت کنیید
که انقالب مهم است! گوسفندان! بروید بینواها! شما حق دارید ،آنها هم قات ند هم مقتول! هم نظیامنید،
هم علیه نظام! شما حق دارید که گیج شوید ،زیدمان عالىست ،مدیاى داخلى همان از شما مىخواهد که
خارجى ،زیدمان واقعن عالى ست ،کشتارِ محمدهاى مختارى توّهم است ،کشتار تابستان شصیتوهفیت
هولوکاست نبود ،توهّم بود ،کوى دانشگاه توهّم است ،کهریزک توهّم است ،اوین توهّم است ،این صفحه
سفید است ،توهم زدى ،تو هم زدى زیرش!
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یادداشت هفتم :هیچ مالیی مردمساالر نیست

بارها بیانیه ی اخیر مجمع روحانیون را که با رهبری سید محمید خیاتمی اداره مییشیود خوانیدهام.
مجمع روحانیون مهمترین پایگاه اصال طلبانست که بعد از موضعگیریاش در جنبش سبز ،رابطهاش با
رهبری تیره شد و هنوز خامنهای روی خوش به آنها نشان نداده است ،و این در حالیست که طی زنید
سال اخیر ،مجمع روحانیون به هر بهانهای زاپلوسی دیوتاتور را کردهست .این گروه از مالها برای اینکه
مث جامعه ی روحانیت ،دوباره مورد لطف خامنه ای قرار بگیرند تا سهم بیشتری در ادارهی کشور داشیته
باشند و پروارتر شوند ،بیانیهی آخرشان را با لگدمال کردنِ خون مردم نوشتهاند و ملت به سیتوه آمیدهی
ایران را فروختهاند تا مورد عفو دیوتاتور قرار بگیرند .محمد خاتمی که بیست سالست در هر فرصتی دم
از مردمساالری میزنید ناگهیان در زرخشیی حیداکثری ،حتیی شیدیدتر از رهبیری ،میردم معتیرض را
فرصت طلب و عوام بیگانه خواند تا نشان داده باشید کیوزوترین اعتقیادی بیه میردمسیاالری نیدارد و
زنان زه منافع جمهوری اسالمی در خطر باشد ،پشیزی برای خواست و خون مردم ارزش قائ نخواهید
شد .طی دو دهه ی اخیر ،در هر جنبش و اعتراض مردمی ،دربارهی قدرت بیازیگری و ریاکیاری محمید
خاتمی نوشتم اما مدام با حملهی طرفدارانش روبهرو شدم که بیه انصیاف و صیداقت سیاسیی و گیارد
مردمساالرانه ی سیّد خندان اعتقاد داشتند ،حاال بعد از رونمائی خاتمی جدید و اکران زهرهی واقعییش،
بسیار مای م ببینم این دسته از طرفداران ژورنالیستش ،زطور تریبونهیا و رسیانههیای پرتعدادشیان را
بسیج میکنند تا به توجیه بیانیهی مجمع روحانیون و گریم دوبارهی سیّد خندان بپردازند.
پنجشنبه /11دی1293/
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تمهید ()6

از آنجایی که ایاروزها اغلب رسانهها مأموریتشان ترساندن ماردم از عایبات ییاام فرودساتانسات و باا روشهاای
مختلف مردم را از شرکت در تظاهرات خیابانی برحذر می دارند ،مبادا کشورشان به سرنوشات ساوریه دچاار شاود ،در ایاا
بیانیه سعی کردم ابتدا به دالیل و زیرساخت ییام فرودستان بپردازم و ایاکه چگونه میشود آن را بدل به انقالبای شاعوری
کرد و سپ

نشان دادم چرا ایران ،سوریه بشو نی ت.
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بیانیهی هشتم :ماشین انقالب ما به سوریه هرگز نمیرود

ژورنالیسم این قدرت را دارد که ی

مهم  ،ی

دروغ را آنقیدر تویرار کنید تیا شیو و شیمای

حقیقییت بییه خییود بگیییرد ،متاسییفانه بخشییی از ژورنالیسییم داخ ی و ک ی ّ مییدیای بییرونمییرزی دسییت
اصال طلبهاست و این روزها همهی آنها خطر سوریه شدن ایران را در بوق و کرنا کردهاند .قصد دارم
در این بیانیه به دالی واهی بودن این نظر بپردازم .در ضمن عدهی زییادی دربیارهی عاقبیت قییام میردم
میپرسند ،من برای اینکه درباره ی موضوعی نظر بدهم ،عادت دارم از آن دور شوم و از زوایای مختلف
نگاهش کنم .به دوستان حق میدهم اگر مشتاقند که هرزه زودتر به پیروزی برسیند و شیاهد برانیدازی
جمهوری اسالمی باشند .زیرا این دوستان از سال هفتادوشش دارند تالش میکنند ،اما اوضاع مدام بیدتر
شده است .این دسته از دوستان غاف ند که همهزیز تازه از هفتهی پییش آغیاز شیده اسیت ،زیون طیی
اعتراضات و جنبش های گذشته هرزه هزینه کردند ،صرف معاملههای مُشتی دالل سیاسی و اصال طلب
با دیوتاتور شد .پس باید بجنگیم و خسته نشویم و توقع نداشته باشیم ی

ماه دیگر همهزیز بدل به گ

و بلب شود .ما بعد از سیوهشت سال وارد راهی تازه اما بیبرگشت شدهایم .حاال دیگر همیه مییداننید
مانع آزادی در ایران زیست ،ماهیت قرون وسطایی دین بر همه معلوم شده و دیگر محال است مردم بیه
هیچ مالیی به مثابهی ی

سیاستمدار اعتماد کنند .آنها با سر دادن شعار «مرگ بیر خامنیهای» در واقیع

تولیف خودشان را با اسالم سیاسی و هرزه مالست ،روشن کردند .حیاال آگیاهی از ناکارآمیدی اسیالم
سیاسی سراسری شده است و در حال حاضر به ابتدای ی
مقصد نیست .باید مث ی

راه درست رسیدهاییم ،امیا ایینجیا اسیمش

ترن ایستگاه به ایستگاه جلو برویم و با روشنگری تمام پایگاههای فویری و

مدنی را مردمی کنیم .تنها راه اعتراض ،تظاهرات خیابانی نیست ،ما هنیوز در آغیاز راهییم؛ کیمکیم بایید
تریبونها و بلندگوهای داخلی و خارجی حوومت را بدل به رسانههایی کنیم که نظر و خواست میردم را
پخش و به اکران بگذارند ،دیگر خسته شدیم از بس مالی اصولگیرا در صیدا و سییمای اییران و شییآ
اصال طلب در تلویزیونهای صدای آمریوا و بیبیسی موعظیه کردنید و راهکیار سیاسیی دادنید .امثیال
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ترامپ هم اگر قصد کم

به مردم ایران را دارند ،کافیست تلویزیون صدای آمریویا و رادییو فیردا را از

زنگ اصال طلبان دربیاورند تا اینقدر سمپاشی نونند و مردم را از فرجام ایران و بدل شدن بیه سیوریه
نترسانند؛ در اینباره باید درست روشنگری کنیم .متاسفانه طی هفتهی گذشته همهی بنگاههای خبیری و
رسانهها ی

سوال بی جواب را طر کردند و آن سوال این بود که دلیی قییام میردم زیسیت و زیرا از

مشهد شروع شده است؟ این پرسش غلط و ابلهانه است! زهکسی گفته کیه اعتیراض میردم از مشیهد و
شش دی آغاز شده است؟ تقریبن دو ماه بعد از انتخاب دوبارهی روحانی به ریاست جمهوری ،ما شیاهد
اعتراضات و تظاهرات کارگران در اراک بودیم .بعد هم مردم در اعتراض به اختالس و دزدی موسسیات
اعتباری و بان ها در ت ت ِ شهرهای کوز

و بزرگ تظاهرات خیابانی کردند .در واقع قییام میردم در

روز ششم دی کلید نخورد بلویه در آن روز بیه اوج خیود نزدیی

شید؛ زیون بعید از تظیاهرات علییه

اختالس ها تمام اقشار کشور به وجود فساد گسترده در مراکز و ادارات حوومتی آگاه شدند و بعد با نوع
وزرایی که خامنهای به روحانی تحمی کرد ،فهمیدند اوضاع بیواری و فقر بدتر میشود و عالوه بر ایین
سوءمدیریت هم بیشتر گسترش پیدا میکند .در واقع بر خالف وعدههای دولت امیید ،دیدنید کیه هییچ
امیدی به بهبود وضعیت موجود نیست ،پس جرقههای بزرگ و کوزی
مشهد و روز ششم دی گُر گرفت و آتش از آنجا به سایر شهرهای کوز

در تظیاهرات قبلیی ،دقییقن در
و بیزرگ رسیید ،آتشیی کیه

همه جا را روشن کرد و همه دیدیم که اقشار مردم عوض شدند و دیگر مطلقن مث قب فور نمیکنند .تا
جایی که حتا حوومت دیوتاتوری شاه را در شعارها به دیوتاتوری خمینی و خامنهای ترجیح دادند و این
یع نی تمام تبلیغ حوومت اسالمی علیه شاه بیهوده بود .در واقع شعارهایی که گیاهی جمعیی از میردم در
زند شهر برای رضاه شاه سر دادند تایید رضاشاه و دیوتاتوری حوومت پهلوی نبود ،بلوه دهنکجی بیه
حوومت جمهوری اسالمی بود و مردم به مالها نشان دادند که دیگر مطلقن باوری به آنها ندارند و ایین
شروع بزرگی ست؛ حاال اگر درست عم کنیم ،جمهوری اسالمی راهی نخواهد داشت جز اینکه کمکیم
نوع حوومت را به رفراندوم بگذارد .بر خالف نظر اصال طلبان ،من معتقدم اگر ایین رفرانیدوم برگیزار
نشود ،ایران بدل به سوریه میشود .اگر باز جمهوری اسالمی برقرار باشد دیگر هیچ شهری در ایران رنگ
آرامش را نخواهد دید .اصال طلبان غاف ند و نمیدانند که سوریه زطور سوریه شد .این روزهیا عیدهی
زیییادی از روی احساسییات و کییاملن غیرعلمییی نظییر میییدهنیید .فای ی صییوتیای از «یوسییف ابییاذری»
جامعه شناس شنیدم که در آن از شعار مردم در حمایت از رضاشاه انتقاد میکرد! تعجب میکنم از اینکیه
او جامعه شناس و استاد دانشگاه است و اینهمه شعار مهم و شعوری را نمیشنود و فقط پیله میکند بیه
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یوی از شعارهایی که در دو سه شهر سر داده شد و در آنها از رضاشاه به نیوی یاد کردند ،آیا باید حیاال
همین شعار را بهانه کرد و گفت ک مردم شناخت تاریخی ندارند؟ اگر فردا در جایی یا شهری عدهای از
ری استارت حمایت کنند ،باید گفت ک معترضان شعور سیاسی ندارند و به تمام آنها تاخت؟ اصلن این
مساله خودش حوایت از ویژگی فراگیر بودن این قیام دارد که همه نوع مسل

و مرامیی در آن شیرکت

دارند .در ضمن زند درصد از همواران شما که در دانشگاه درس میدهنید ،تیاریآ صید سیال اخییر را
میشناسند که توقع دارید ی

جوان هیجده ساله از آن شناخت داشته باشد؟ درست است کیه جیوانهیا

دالی انقالب پنجاه وهفت را نمی شناسند و درک جامعی از دیوتاتوری شاه ندارند ،ولی ایین ربطیی بیه
بیشعوری آنها ندارد .مساله این است که شما اساتید دانشگاهها ،بیبته و بییسیوادید کیه بیه جیوانهیا
اراجیف درس میدهید .زرا سعی نمی کنید به دانشجوها بفهمانید که بسیاری از قییامهیا و انقیالبهیای
بزرگ ،عرصهی روشنگری بودند؟ شما همه فور میکنید که زند روز دیگر قیام مردم منجر به براندازی
جمهوری اسالمی میشود و آنوقت خر بیار و باقالی بار کن! اصلن اینطور نیست .ما در شروع یی

راه

تازه قرار داریم که روشن فوری در آن نقش مهمی دارد و اگر خوب عم کند ،همین قیام فرودستان بدل
به انقالبی شعوری خواهد شد .بدبختی اینجاست که روشنفوری شعاری ایرانی بیسواد است ،متاسفانه
شجاعت هم ندارد که به این بیسوادی و بزدلی اقرار کند؛ برای همین فقط نق میزند و نقاط تاری

هیر

جنبش و خیزشی را میبیند .هرگز در تاریآ جهان هیچ روشنفوری بیه مردمیی کیه در کیار و زار علییه
دیوتاتور بودند نگفته عقبنشینی کنید ،بلوه کم شان کرده تا درست اعتراض کنند ،درست عم کنند و
پیشروی داشته باشند .روشن فور در کجای تاریآ به مردم گفته خفه شوید و آرام بگیریید تیا کشیورتان
سوریه نشود؟ پس من و تو زهکارهایم؟ ما بیست سال تجربهی اعتراض داریم و از سال هفتادوشش مدام
تلفات دادهایم ،عالوه بر این تجربه ی سوریه و لیبیی را هیم پییش رو دارییم .پیس جیای نیق زدن بایید
روشنگری کنیم که از راه سوریه نرویم و قیام مردم را به دالی نژادی و اییدئولوژی

شیقهشیقه نونییم.

ایران ربطی به سوریه ندارد زون حوومت سوریه ،حویومتی غصیبیسیت« .حیافظ اسید» بیا کودتیا بیه
حوومت رسیده بود و همان حوومت کودتایی را برای پسرش به ارث گذاشت .سوریه بر خالف تصیور
خیلیها هرگز کشور آرام و سووالری نبود .پانزده درصد از جمعیت سوریه کورد هستند و سیالهاسیت
که حوومت این کشور کوردستیزی میکند« .بشار اسد» هم هشت سال پیش ،همین که با اعتراض میردم
روبهرو شد دستور داد که ارتش سرکوب شان کند ،اما وقتی دید مردم دستبیردار نیسیتند گفیت ارتیش
اشتباه کرده است و خواست عقبنشینی کند و تن به رفراندوم بدهد ،اما خامنیهای نگذاشیت و بیه اسید
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قول داد از او حمایت میکند و این گونه از بشار اسد ی

جالد ساخت .آیا اگر مردم اییران قییامشیان را

ادامه دهند و خامنهای را وادار به استعفا کنند ،کشوری وجود دارد که از او حمایت و پول بارانش کند تا
دست به قت عام مردم بزند؟ در واقع دلی اصلی مرگ و غارت و کشتار مردم در سوریه و عیراق وجیود
حوومت ایران است و اگر جمهوری اسالمی نباشد ،دیگر محال است کشوری در خاورمیانه بدل به عراق
و سوریه یا حتی افغانستان شود .شاید عدهی زیادی بگویند ممون است نقشی را که ایران بیرای سیوریه
بازی کرد ،روسیه برای حوومت ایران ایفا خواهد کرد ،زون حفظ حوومت بلهقربانگوی خامنهای بیرای
روسیه مهم است؛ اما این عده اشتباه میکنند زیرا روسیه ،مردم آگاهی دارد و محال اسیت اجیازه بدهنید
پوتین در حجمی گسترده در ایران ریختوپاش کند ،از طرفی از لحیاق ژئوپولیتیی

اییران بیرای غیرب

اهمیت باالیی دارد و اموان ندارد این کشور را همینطور به حال خیودش رهیا کنید .در ضیمن یویی از
بزرگترین اشتباهات مخالفان بشار اسد این بود که اتحاد نداشتند و بینشان دعیوا بیود .میثلن کوردهیا،
علویها و سنیها و… هر کدام برای خودشان و گاهی علیه هم میجنگیدند و اعتراضشان یی پارزیه
نبود .در حالیکه در همین هفتهی گذشته کرمانشاه به مثابهی شهری کوردنشین یا شهرهای خوزستان کیه
عربنشینند و بندرعباس و شهرهای جنوب کشور که اغلب سنی هسیتند ،کیوالک کردنید .مییخیواهم
بگویم در براندازی جمهوری اسالمی تمام قومیتها و اقلیتها با هم متحدند و اتفاق نظر دارند .البته میا
نباید مث سال پنجاهوهفت عم کنیم ،بهترین شیوه برای ادارهی کشوری که از تنیوع نیژادی و فرهنگیی
برخوردار است این است که ایالتهای مختلف استقالل داشته باشند .متاسیفانه جمهیوری اسیالمی طیی
سیوهشت سال ،حوومت را با تفرقه بین قومیتها و اقلیتهای مذهبی و دینیی اداره کیرده اسیت و در
این میان روشن فوری ایرانی باید درست عم کند .همه باید سعی کنیم به خواسیت تمیام اقشیار توجیه
کنیم و با اتحاد آیندهی خود را رقم بزنیم نه این که مث مردم افغانستان یا سوریه منتظر بمانیم که آمریویا
یا سازمان مل به دادمان برسد .سوریه ،سوریه شد زون تمام اتوایش به کم های سازمان مل بود؛ ولی
ما تا همین االن ی

حوومت دیوتاتور را بی هیچ کم

بیگانه فقط با تظاهرات خیابانی کالفه کیردهاییم.

ضمنن ما ارتشی داریم که از بدنهای مردمی برخوردار است ،بدنهی سپاه پاسیداران نییز همیین وضیع را
دارد ،نگاه به زند فرماندهی نور زشمی خامنهای در سپاه پاسداران نونید ،شوی ندارم که اگر ارتیش بیه
مردم بپیوندد بدنهی سپاه دزار ریزش بزرگی میشود ،زون از نزدی

شاهد زپاول مردم توسط فرمانیده

هان خود بودهاند و اگر ذره ای وجدان و انسانیت داشته باشند بایید بیه میردم بپیوندنید .از طرفیی میردم
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سوریه هرگز تجربهی ما را نداشتند ،ما میردم خاموشیی طیی سییوهشیت سیال دیوتیاتوری خمینیی و
خامنهای نبودیم و از تجربه و بلوغ سیاسی نسبی برخورداریم.
ما صد سال است که مدام ی

کمدی سیاسی را تجربه میکنیم .از انقالب مشروطه گرفته تا انقالب

سفید شاه تا انقالب بیستودوی بهمن و تشوی آنهمه سازمان سیاسی زپ و راست! میا مثی سیوریه
ت حزبی نبودیم و فقط حزب بعث نداشتیم ،تجربهی جنگ هشت ساله را داریم ،تجربهی قت عام سیال
شصتوهفت ،تجربهی دوران فرمایشی اصالحات و تجربیهی تحیریم و زنیدگی در زییرزمین جهیان را
داریم .در ضمن حضور اینهمه روشنفور تبعیدی در کشیورهای مختلیف سیرمایهی کمیی نیسیت ،میا
تجربهی کوی دانشگاه و جنبش سبز را داریم و طی تمام این سالها با مشقّت و سینهخیز به همین جایی
که هستیم رسیده ایم ،ما رنج کشیدیم و فقط در دمشق عشق و حال نوردیم؛ پس نباید با سیوریه مقایسیه
شویم .طبق تز لنین ما از تمام اموانات ی

انقالب و تغییر بزرگ برخورداریم ،فقط باید بیتفاوتی را کنار

بگذاریم .بله ممون است خامنه ای دست به سرکوبی شدید بزند ،اما باید مقاومت کنیم و بیا اتحیاد نیوع
مبارزه را عوض کنیم .ما هنوز از خیلی حربههای اعتراضی مث اعتصاب استفاده نوردهایم .مطمئن باشیید
مطلقن خطر جنگ داخلی در ایران وجود ندارد و خیلیهیا روی هیوا تیز مییدهنید .میا همیه از دسیت
حوومت زنان به ستوه آمدهایم که حتی کنار طرفداران شاه ایستادیم ،پس از اتحاد برخورداریم و جنیگ
داخلی در کشوری که مردم ش با هم متحدند محال است که اتفاق بیفتد .هنوز ی

هفتیه از شیروع قییام

نگذشته است ،اما اینهمه دستاورد داشتهایم .اینکه مردم بهطور مطلق باورشان به روحانیت و خرافات را
از دست دادند دستاورد کمی نیست .ایینکیه ییاد گرفتنید محافظیهکیار نباشیند و دقییقن زییزی را کیه
نمیخواهند با مرگ بر خامنهای فریاد بزنند مهم اسیت .ایینکیه میردم ،اصیال طلبیان و دالالن سیاسیی
حوومت و ستون پنجم را شناسایی کردهاند و از آنها دور شدند ،بزرگترین دستاورد این قیام است .میا
تا همین حاال هم اگر همهزیز تمام شود ،بُردهایم .بهزودی همه خواهند دید که بسیاری از صفها عوض
می شوند و خیلی از نیروهای سیاسی تغییر گارد میدهنید .در واقیع آن انقیالب فویری میدّ نظیر اتفیاق
افتادهست ،فقط باید آن را عملی کنیم .در حال حاضر بزرگترین ضعف میا فقیدان یی

تریبیون بیزرگ

است ،تریبونی سرتاسری و مستق که از آنجا بشود مردم را بسیج کرد .برای اینکه تاثیرگذار باشیم باید
پایگاههای فوری و عملی مختلفی را کمکم مال خودمان کنیم .کاش روشنفوری ایرانیی بفهمید کیه االن
وقت غر زدن نیست ،فرصتی که مهیا شده واقعن تاریخی ست و مین واقعین متاسیفم بیرای آن دسیته از
روشنفوران شعاری که مردم را از سوریه شدن مییترسیانند ،مانیدهام ایینهیا زیرا ذرهای بیه وظیفیهی
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روشنفورانه ی خود واقف نیستند! اصلن گیرم که خطر سوریه ای شدن وجیود داشیته باشید ،پیس بایید
دست روی دست بگذاریم که ایران ،خالی از ایرانی شود؟ خود وزیر کشور ایران میگوید در حال حاضر
درخواست مهاجرت ی ونیم میلیون نخبهی ایرانی ،فقط در سفارتخانههای اسیترالیا و کانیادا در حیال
بررسی ست ،آیا کسی بین شما توجهی به این فاجعه دارد؟ اصلن این ی ونییم میلییون نفیر جیای تیرک
کردن کشورشان و آغاز زندگی تازه در کانادا و استرالیا ،زرا سعی نمیکنند کشورشان بدل به جایی شود
که میخواهند؟ نمیشود مدام شعار داد که مردم نمی فهمنید! تیازه ایین ادعیا اگیر درسیت باشید ،میردم
نمیفهمند زون روشنفوری و قشر تحصی کردهی ایرانی خواجه و ترسو و فاقد مسیئولیت اسیت .مین
اتفاقن معتقدم که حاال مردم روشنفوری شعاری را جا گذاشتهاند و از آنها پیش افتادهاند .در هر انقالبی
خطر هم وجود دارد؛ اما اگر روشنفوری شعوری الاق حضوری پنج درصیدی در روشینگیری داشیته
باشد ،محال است که قیام مردم به مقصدی درست نرسد.
/11دی1293/
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در حاشیهی بیانیهی هشتم :پنج قطعهی بیربط بسیار مربوط

جنگ را باید جدی گرفت ،عروس ها هر شبه اینجا و آنجا میتینیگ دارنید ،شیاهزادهی حشیری
سعودی برای اینکه بیهیچ دردسری بر تخت بنشیند ،نیاز مبرم به جنگیی خیارجی دارد کیه سیببسیاز
اتحادی ملی شود در عربستان! پس زه دشمنی بهتر از حوومت ایران که هم شییعیسیت هیم شییطانی!
جنگ تقریبن بیآِ گوش ماست که اگر مالها طبق معمول حماقت کنند و بالهت خرج کننید تیاوانش را
فقط ایرانیان خواهند داد! در اینباره دیرتر مفصّ خیواهم نوشیت امیا امیروز بییشتیر دوسیت دارم در
فراگمنتهام به ربط سه معض بسیار نامربوط بپردازم.

1
از برشت فقط تونی

و طرز نمانده باقى! آنقدر که ایرانىها شیفتهی اجراى تونی

فاصیلهگیذارى

شدهاند ،توجهى هرگز به زیرساختهاى ذهنىش نداشتهاند ،مثلن این گزاره که مىگویید« :آنهیا کیه در
برابر ظلم سووت مىکنند ،یوىیوى هم را در زندان ظالم مالقات خواهند کرد» ،هشدارى همیشیگى بیه
همهست.
دوستانى دارم تبعیدى در آمریوا که وقتى علیه توافق ننگین اتحادیهی اروپیا و حوومیت ترکییه در
رابطه با پناهندهها مىنوشتم ایراد مىگرفتند که به ما زه! حاال ولى دوز نگرانىشان زده باال ،انگار ترامیپ
دارد آنجا زهارنع مى تازد و دوستانى که هنوز پاسپورت آمریوایى ندارند ،مىترسیند هیر آن دیپیورت
شوند .در واقع زنگ خطر به صدا درآمده و ترامپ دارد کمکم بالى جان ایرانىهایى مىشیود کیه بیه او
ریى دادند و برایش یقه جر مىدادند .توى این شرایط آنهایى که در اروپا اقامت دارند نباید سووت کنند
و باید بدانند این سرطان به آنها نیز سرایت خواهد کرد! فرانسه کمکم دارد بیه همیان سیمت میىرود و
آلمان که مملو از پناهندههاى ایرانىست ،دائم به سویى رفته که مصلحت آمریویایی ایجیاب کیرده! پیس
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حاال وقت اعتراض فعاالن حقوق بشر است! دو قسمت از اعالمیهی جهانى حقوق بشر که سى ماده دارد
بهطور ضمنى به مهاجرت و تبعید مىپردازد:
مادهی 12
هر انسانی سزاوار جابهجایى از نقطهاى به نقطهی دیگر مملوت خود است.
هر انسانی محق به ترک هر کشوری ،از جمله کشور خود ،و بازگشت به کشور خویش است.
مادهی 11
هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناهدهنده در برابیر
پیگرد قضایی است .زنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجهی
ارتواب عملی مغایر با اهداف و اصول «مل متحد» باشد ،ممون است مورد استناد قرار نگیرد.
احتمالن ادارهی مهاجرت آمریوا ،براى اینکه طر ترامپ را عملى کند تأویلى خا

از بخش دوم

مادهى زهارده اعالمیهی جهانی حقوق بشر خواهد داشت ،آنها مىتوانند پیگردهاى خاصیى را سیاسیى
تلقى کنند و با فرض اینکه فالن تبعیدى بعد از دیپورت محال اسیت کیه اعیدام شیود ،بسییارانى را بیه
کشورشان بازگردانند! حاال همه کمکم دارند درمىیابند تظاهرات خشن سییاهپیوشهیاى آنارشیسیت در
نخستین روز ریاستِ ترامپ بیهوده نبوده ،اوضاع اصلن خوب نیست ،نباید سووت کرد ،زمین دهویدهى
کوز ِ همهى ماست.

1
ایران بهانهى خوبىست ،شرق و غرب ،هرجا که کم مىآورند از جیبِ ایران خرج میىکننید .زییدمان و
شو بندى خیمهشببازى سیاستِ جهانى ،سال هاست که تغییر کرده اما هنوز ایران همان رُلِ سه دهیهى
اخیر را ایفا مىکند ،عروسوى که تا اسمش برده مىشود یا پا به میدان مىگذارد همه پیفپیف مىکننید و
علیهش جبهه مىگیرند .روسیه در طول تاریآ ،هر وقت خواسته این عروس

بوگندو را ساپورت کرده و

ازش شیطانوى ساخته و هر بار که منافعش را در خطر دیده محوم تیوى سیرش زده! در واقیع همیشیه
دشمنِ تاریخىِ ایران و ایرانى ،روسیه و روسها بودند ،هنوز هم دارد خون مىزود از زخمى که بعید از
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جدایى کشورهاى قفقاز برداشتهایم و موجب شقهشقه شدنِ ایران شد .دو استان «گیالن و مازندران» زیه
از لحاقِ ژنى و زه فرهنگى ،بیشترین نزدیوى را با ارمنىها و گُرجىها دارند امیا قرنیىسیت کیه دییوارِ
بلندى بینشان علم شده ،طورىکه حاال با خودمان هم غریبه ایم! اصلن ما را زه به اسیالم و عیربهیا!؟
هنوز ایران اجازه ندارد از منابع غنىِ نفت و گاز دریاى خزر بهرهبردارى کند ،زرا!؟ شرق و غرب با علم
کردن ایدئولوژى بنیادگراى اسالمى و قدرت بخشیدن به منفورترین حوومت در طول تاریآ ایران ،در هر
وانفسایى بیشترین بهره را از بالهتِ جمهورى اسالمى یا به قول خودشان «دوی » مىبرند و ایین وسیط
هر روزه ایرانىهایند که دارند تاوانِ بالهتِ مشتى مال و رمّال را مىدهند! خاورمیانه تا وقتى که داعیش و
جمهورى اسالمى دارد پرسودترین بازار تسلیحات غرب و روسیه خواهد بود ،بیخود که سردار سلیمانى
را علم نمى کنند! اخیرن درست در زمانى که «فاشیسمِ ترامپ» در سرتاسرِ جهان با اعتیراض و مخالفیت
روبه رو شد ،باز جمهورى اسالمى به دادش رسید و موش

الجانى را در سمنان آزمایش کرد تا باز ورق

برگردد! راستى اینهمه تلویزیون و روزنامه و مدیاى مثلن مستق  ،اینها را نمىبیند؟ نمىفهمد؟ پس زرا
در اینباره هرگز نمىگوید و نمىنویسد؟

2
هنوز هم دربارهی کشورهاى استعمارگر مى نویسند .انگلیس و آمریواى استعمارگر ،روسیه و زیین
استعمارگر را همهمان به بسیارى شنیدهایم اما کسى از صندوق بینالمللى پول ،ایین جعبیهى اسیتعمارگر
نمىگوید ،یوى دربارهی مرکز فرمانِ بان ها نمى نویسد .سال دو هزار و ده ،نیمیى از سیرمایههیاى دنییا
دست زه وسه ثروتمند بود ،حاال فقط هشت نفر مال

نیمى از ثروت دنیا محسوب مىشوند ،یعنى این

هشت نفر معادل دارایى سه میلیارد و ششصد میلیون نفر از ساکنان زمین سرمایه دارند امیا محیال اسیت
کسى مایو بلومبرگ را استعمارگر خطاب کند یا به این مرتیوه اُرتگا بگوید امپریالیست! بی گییتس بیه
تنهایى اندازه ی ششصدوسى میلیون نفر از ما سرمایه دارد ،یعنى مىتواند زنید کشیور بیزرگ را درسیته
قورت دهد! اینها پیشتر فقط دولتها را دستنشیانده میىکردنید و مثی عروسی

خیمیهشیببیازى

مى گرداندند ،حاال ولى دارند خودِ دولت مىشوند ،ترامیپ یویى از آنهاسیت .کاپیتالیسیم دارد کیوالک
مىکند در دنیا ،آن وقت شاعرِ معاصر ایرانى اندرز میدهد به من که حیفِ تو نیست آنارشیست باشى!
تو زه مىفهمى کاتبباشى!؟ در یوى از داالنهاى زیرزمینِ دنیا کلبهاى دارى و هنوز اسیتعمارگر و
امپریالیست را کشورى مى دانى مث آمریوا یا انگلیس که قریب به اتفاق شیهروندانش از تیو قیاقترنید.
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گذشت آن زمان که مال نتربوق سرطان زاراسبه داشت ،حاال دیگر فرد استعمارگر است نه کشور! قیانونِ
دنیا را این هشت نفر مىنویسند ،تقّى به توقّى بخورد یوىشان مىشود خودِ خدا! یقین دارم که جز بیی ،
اسم هیچکدامشان را نشنیدهاى ،برات پوتین دستوپا مىکنند کیه خامنیهاى بیردارد و خامنیهای بگیذارد،
داعش بیاورد و صدام ببرد ،بنالدن یوى از اینها بود ،ترامپ یوی دیگر ،اینها همیه یی

نفرنید بیرادر!

حقوق بشرشان را هم فقط پول تعریف مى کند و جز کاپیتالیست اسمى ندارند ،حاال هیى بگیو تیو فقیط
شعرت را بنویس ،شعور را ول کن!

1
هرزند وطن جاییست که در آن آزاد باشی هرجور که میخواهی باشیی و مین یویی هرزیه فویر
میکنم می بینم هرگز در ایران آزاد نبودم اما زه کنم که بعدِ هفده سال تبعید هنوز نمیتوانم تحمی کینم
وقتی ایران و ایرانی اینقدر تحقیر میشود .سالهاست که میگویید نیه شیرقی نیه غربیی امیا شیدهایید
عروس

خیمهشببازی روسیه!

طی سالها این همه پول ریختید در سوریه که حاال بدل شوید به سیاههلشیور فیلمیی پرفیروش بیا
کارگردانی پوتین؟ آن همه سرباز و سردار در سوریه نفله کردید که حاال بییرخصیت روسییه نتوانیید در
سوریه حتی آب بخورید!
پایگاه نظامی نوژه را دودستی تقدیم شان کردید که نزد دیگر مسلمانان منفور شوید ،نفت خیزر کیم
بود ،روزی صدهزار بشوه نفت جنوب را هم مفت دادید به روسیه تا راحتتر ارسیالش کنید بیه هنید!
زرا!؟ بازارتان را گرفتهاند ،دار و ندارتان را گرفتهاند ،در ازای زی!؟ وقاحت به حدّی رسید که حتیی بیه
شما ایراد گرفت زرا میخواهید ایرباس و بوئینگ از آمریوا بخرید! پس آنهمه استقالل اسیتقالل کیردن
برای زه بود!؟ شما که مدعی بودید اییران شاهنشیاهی مسیتعمرهی آمریواسیت ،زیه شید کیه بیدل بیه
اسباببازیِ دم دستیِ روسیه شدهاید؟ اخیرن هم که پوتین دمِ خامنهای را دید و سرِ میز شام شاه عربستان
نشست و قول داد ترتیب بشار اسد را که برای بقایش خودتان را جر دادید بدهید! انگیار بیاز از روسییه
رودست خوردهاید بدجور! شعور سیاسی شما مالها و پاسدارها آنقدر پایین است که خیلی تعجّب نمیی
کنم اگر خودتان را لخت سپردهاید به روسیه و دودستی زسبیدهاید به پیچهی زادرتان اما زپها زیی!؟
اینهمه سووت در برابر تاراجی که روسیه دارد میکند در ایران ،آخر برای زیست؟
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شما پاسدارها هم خائن اید ،هم خوار و ذلی ! دور نیست روزی که برای رفتن زیر لحاف زنتان هم
مجبور شوید از پرزیدنت پوتین اجازه بگیرید.

1
نزدی راهِ تهران  -شمال را تمام نمی کنند از ترس روسیه! مبادا که پوتین ی کاره راست کرده زند
ساعته تان هاش که الاق صد و زند کیلومتر در ساعت سیر میکنند ،لولههای کلفتشان را وسطِ تهرانِ
راست کنند! هر کشوری که دور کاسپین ساحلوی دارد ،دارد از طیالی سییاهش دوکیوزی مییخیورد و
میبرد اما حوومت مالها از ترس روسیه خایه نمیکند حتی دست به آبِ خیزر بزنید ،آنوقیت سیوپریم
لیدر خامنهای؛ حضرت پوتین این باجگیر اعظم را دعوت می کند به سیرایش تیا روی آن مبی فوسیتنی
دست بر دو زانو بنشیند و ملت ایران از جبروتِ آقا حساب برده و نداند کیه زنیین بالماسیوهای زقیدر
گ شیواری آمریویا تیوی
برایشان آب خورده! ک سپاه ایران شده پییاده نظیام روسییه در سیوریه و سی ِ
کشورهای اطراف! امثال سردار سلیمانی این برنهاده ی ژورنالیسم غرب و ژنرال حلقه بیه گیوشِ پیوتین،
سالهاست که از پول و اعتبار و آبروی مردم ایران در منطقه خرج میکند و سودش را روسیه در سیوریه
میبرد و آمریوا از شیآهای عرب! زیدمان عالیست! با اینکه بازی زیر آفتابِ عمیود در جرییان اسیت،
زقدر هیچکس نمیبیند ،رسانهها ندیدهاند یا خودشان را زدهاند به کوری؟
در این وانفسا دوستان هم دم به ثانیه زر میزنند شاعر سیاسی ننویس! من اگر ننویسم به شعورم ،به
شعر توهین می شود لعنتی! آخر زه جنگی! زه کشوی!؟ ایران در خاورمیانه ،همان نقش ابیراهیم رئیسیی
را دارد در انتخابات اخیر! این وسط زه حالی دارد می دهد عربستان! از ترس ایران سیصد و نود میلییارد
دالرِ بیزبان ریخت در جیب آمریوا! پس این شیطانِ بزرگ زرا نباید ایران را ساپورت کنید؟ مگیر مغیز
خر خورده!؟ کجا پیدا کند سگی از این وفادارتر که خوب بترساند؟ هنوز مانده خیلیی تیا شییر گاوهیای
خاورمیانه تمام شود! آمریوا به طرز فجیعی بدهوار است ،تا جییب شییآهیای عیرب خیالی نشیود هیم
دستبردار نیست ،پس حاالحاالها باید ترکتازی کنند سردارهای سلیمانی تیا وقاحیت آن میالی لبنیانی
سوخت از بالهت ایرانی بگیرد و آمریوا تمام جیبهاش را پر کند! درد کیه یویی دو تیا نیسیت ،میالی
النتوری حسن نصراهلل سخنرانی که نمیکند ،انگار دارد جای تف با خونِ مردم اییران جلیق مییزنید! در
نهایت وقاحت اعالم میکند عربیتر از حوومت ایران نداریم! مردم کوروشپرست ایران هم همیه رفتنید
رای دادند که پول نفتشان توی جیب حزباهلل لبنان برود که سال هشتادوهشت خیون جوانیانشیان در
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تهران ریخت .مرتیوه با وقاحت تمام میگوید حتی خرج زیرشومشان را از مردم اییران مییگیرنید و تیا
وقتی که گاوهای تهران شیر داشته باشند آنها را هر ساعته میدوشند! درد که یوی دو تا نیست ،زبانمان
مو درآورد اما کو شعور! بدبخت شاعریست که بفهمد اما نتواند بفهماند.
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بیانیهی نهم :قیام فرودستان آغاز انقالبی شعوری و دیگر هیچ

اینروزها اغلب میپرسند آیا قیام تمام شده است؟ آیا باز خامنهای خواهد مانید و همچنیان شیاهد
ظلم و تبعیض خواهیم بود؟ پس اینهمه زحمت و فعالیت برای زه بود؟
من در بیانیهی اول تاکید کرده بودم نباید انتظار داشته باشیم با تالشی زند روزه ،حوومتی دیوتاتور
را که سیوهشت سال است پایههایش را محوم کرده ،از بین ببریم و برکنیارش کنییم .میا نیاگزیریم کیه
ایستگاه به ایستگاه جلو برویم .بر خالف جنبشهای قبلی ،ما دستاوردهای زیادی در این قیام داشتیم .اول
از همه تولیف مان با خودمان روشن شد ،حاال میدانیم که بغ دستیمان ممون اسیت رادیویالتیر از میا
نشان دهد ،اما اصال طلب باشد و هدفی جز حفظ نظام دیوتاتوری اسالمی را دنبیال نونید .کیاش تمیام
ایرانىها سمیوتی

میدانستند و بلدِ نشانهخوانی بودند .زند روز پیش وقتی کیه بییت رهبیری خییالش

راحت شد که در نهایت قساوت قیام فرودستان را سرکوب کرده است ،ویزای ورودِ اصال طلبان به متن
قیام مردمی را صادر کرد و شانزده همدست ،شانزده اصال طلب انگار که تا دیروز با میزدوران خامنیهای
همواری نمیکردند ،جهت دلجویی از مردمی که با تمام قوا سرکوبشان کردند ،بیانیه دادنید و خیود را
از حاشیه وارد متن کردند و بین جمعیت معترض حاضر شدند و باز شعارها را آلوده به اهلل اکبیر کردنید
تا همشانه با مزدوران خامنهای که موفق شدند اکت و عم اعتراضی را بوُشند ،اینها نیز شعور را از کار
بیندازند و باز جایگاهِ از دست رفته را بین مردم کسب کنند و مأموریت قبلیشان را که زیزی جز فرییب
و تحمیق مردم نیست ،ادامه دهند .شانزده نفر که نیمیشان هفت روز پیش ،قیام را ،آشوب و معترضان را
اغتشاشگر خوانده بودند ،حاال در نهایت وقاحت خیود را نماینیدهی میردم سیتمدییده خوانیدهانید و از
دیوتاتور طلب بخشایش کرده اند ،نیمِ دیگرشان هم که انگار طی آن ده روز بیزرگ خیواب بودنید؛ تیازه
یادشان آمده که مردم حق اعتراض دارند! ما اینهمه کشته و زخمی و اسیر ندادهایم که تمام دستاوردهای
قیام مردم را ی شبه از دست بدهیم ،کاش ایرانیها اگر سیاست نمیدانند ،سمیوتی

میدانستند .اخییرن
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در وبسایت «زیتون» با «عباس عبدی» مصاحبه کردهاند و او در نهایت بیشرمی گفتهست« :هییچکیدام از
معترضانی که در جنبش سبز فعال بودند ،در این قیام حضور نداشتند».
من همزمان با جنبش سبز برای مردم شیعر میینوشیتم و شیعرهایم در آن دوره خواننیدهی زییادی
داشت ،بر اساس همین شعرها ،ترانههایی نیز نوشته شد و افراد زیادی هم از آن شعرها و ترانیههیا تیاثیر
گرفتند .عالوه بر اینها ،سه کتاب برای جنبش سبز نوشتم و این در حالیست که اصلن رای نداده بیودم.
در واقع از شانزده سالگی تا االن که در انگلیس هستم حتا ی

بار هم در انتخابات شرکت نویردهام .امیا

وقتی کتاب «زخم باز» را منتشر کردم« ،سید ابراهیم نبوی» یوی از فعاالن معروف جنبش سیبز ،دربیارهی
آن کتاب تحلی نوشت .این در حالی ست که من نه مسلمانم و نه هیچ اعتقادی به ولیی فقییه جمهیوری
اسالمی و در مجموع به دولت و حوومت دارم و خوب میدانم که اصال طلبها از شروع فعالییتشیان
ستون پنجم حوومت بودهاند .همان زمان هم در پایان مثنوی «سربهداران» به «میرحسین موسیوی» حملیه
کردم ،ولی آنها با نوشتن تحلی هایی بر کتابم ،پیشتر تایید کردند که من یوی از فعالترینها در جنبش
سبز بودم و حاال بر غلظت همواریم با قیام فرودستان افزوده شده و همین نشان میدهد که عباس عبدی
روی هوا حرف میزند .واقعن تعجب میکنم از کسانی که میگویند در این قیام ،جنبش سبزیها شرکت
نداشتند؛ زنین حرفی احمقانهست زون مردم دنبال بهانهاند و به هر نیروی مخیالفی (در هیر سیطحی از
مخالفت با خامنهای) میپیوندند .در جنبش اخیر ،مجاهدین خلق و طرفداران شاه حضور داشتند و بعد از
حضور طبقهی فرودست ،طبقهی متوسط هم به آنها پیوست و تنهیا طبقیهی فرادسیت (همیان جمعییت
تازهبهدوران رسیده که نمیخواهند اموانات شان را از دست بدهنید) بیه قییام ملحیق نشید .امیا زیرا میا
دستاوردهای زیادی در این جنبش داشتهایم؟ با انتشار فیلمی دربارهی مجلس خبرگان ،به ما ثابت شد که
زگونه کشورمان بیستوهشت سال تحوی کسی داده شده که اصلن در حد و اندازهی رهبری نیسیت و
اعضای مجلس خبرگان هم او را به عنوان فقیه قبول ندارند و مهمتر از همه ،خیودش نییز خیود را بیاور
ندارد و از عدم لیاقت و بیکفایتیش میگوید .خامنهای قرار بوده تیا دو میاه کیه رهبیر واقعیی انتخیاب
می شود ،به عنوان مومن عادل (نه ولی فقیه) بر کشور حوومت کند ،ولی دوباره رهبری نیز مثی انقیالب
پنجاهوهفت مالخور میشود و حاال همه دیدهاند زگونه مجلس خبرگان و آدمهایی که اولین وظیفهشیان
اجرای قانون اساسی ست ،خالف قانون اساسی عم کردند و بیستوهشت سال تمام ،منابع کشور را بیه
نابودی کشاندهاند .زطور ممون است رییسجمهوری که از طرف ملت انتخاب میشود تا مجری قیانون
اساسی باشد و به آن عم کند ،در همان جلسهی مجلس خبرگان قانون را زییر پیا مییگیذارد و ریییس
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مجلس شورای اسالمی (رفسنجانی) که وظیفهاش قانونگذاریست نیز با خامنهای که رییسجمهور وقت
بود ،همراه میشود .این نوع از روشنگریها ،حاص همین قیام هستند ،اما دستاورد ما فقط ایین نیسیت؛
ما موفق شدیم اصال طلب ها یا همان ستون پنجم را کنار بزنیم .البته همانطور که اشاره کیردم حیاال در
نهایت وقاحت دوباره دارند وارد میدان می شوند تا خود را توجیه کنند ،اما نباید اجازهی این توجیه را به
آنها داد.
از نظر من نمادینترین و جذابترین اتفاق ،اکتِ همیان خیانمی بیود کیه روز اول قییام در مییدان
انقالب روسریاش را دور میله ای پیچید و به شو پرزم درآورد و در نهایت ،پرفورمنسی ایدهآل را بیه
نمایش گذاشت .عدهای میگویند او همان روز دسیتگیر شیده و افیراد دیگیری مییگوینید بعید از قییام
دستگیرش کردهاند .اخیرن با انتشار اطالعیه ای از همه خواستم اسم این خانم را بگویند تا در دادخواستی
که می خواستم برای آزادی زندانیان سیاسی و معترضان دربند قیام اخیر ،خطاب به سازمانهیای حقیوق
بشری بنویسم و برای امضا در اینترنت منتشر کنم ،یادی نیز از او کرده باشم .متاسفانه هیچکس نیامش را
نمیدانست جز عدهای که فور میکردند نامش «رزا پارکس» است!
من پیشتر پرفورمنسِ و اکت فوقالعادهی او را در اولین بیانیهام با گیارد رزا پیارکس ایینهمیان و
مقایسه کرده بودم و شاید همین باعث شد که مخاطبان خیال کنند نام واقعی این خانم رزا پارکس اسیت!
وجه اشتراک پرفورمنس این خانم با حرکت رزا پارکس این است که هر دو علیه تبعیض اعتراض کردند؛
پرفورمنس خانم تهرانی علیه تبعیض جنسیتی بود و حرکت رزا پارکس علییه تبعییض نیژادی ییا همیان
تبعیضی که آن زمان (سال  )1355بین سفیدپوستان و سیاهپوستان وجود داشت .اولیین دسیتاورد در قییام
سیاه پوستان علیه نژادپرستی ،توسط رزا پارکس به دست آمد و اعتراض او باعث شد که در سیال ،1314
قانون حقوق مدنی در آمریوا نوشته شود و همه نوع تبعیض نژادی را در آمریوا ممنوع اعالم کنند .البتیه
با توجه به تصویب زنین قانونی ،هنوز هم در آمریوا و بهتر است بگویم در ک جهیان ،شیاهد تبعییض
نژادی هستیم اما هرگز قاب قیاس با آن زمان نیست .ماجرای رزا پارکس این است که او در اول دسیامبر
سال  1355در ایالت آالبامای آمریوا سوار اتوبوس میشود تا از مح کارش به خانه برگردد .در آن زمان
طبق قانون آمریوا ،سفیدپوستها در جلو و سیاهپوستها در قسمت عقیب اتوبیوس میینشسیتند (مثی
اتوبوسهای ایران که زنان و مردان به این شیوه تفوی

میشوند) تا به دالیی نژادپرسیتانه ،جیدا از هیم

بنشینند .آن روز که اتوبوس زند ایستگاه جلوتر میرود و باالخره در ایستگاه خاصی توقف میکند ،میرد
سفیدپوستی سوار میشود ،و زون همیهی صیندلی هیای بخیش سفیدپوسیتان پیر شیده بیود ،راننیده از
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سیاهپوستان میخواهد که ردیف اول را خالی کنند و بروند عقبتر تا این میرد سیفید آنجیا بنشییند .در
ردیف اول سه نفر نشسته بودند که یوی از آن ها رزا پارکس بیود ،دو نفرشیان بلنید مییشیوند ،امیا رزا
پارکس توجه نمیکند و به مثابه ی ی

اعتراض سر جایش باقی میماند و راننده نافرمانی او را به پلییس

اطالع می دهد ،پلیس هم پارکس را بازداشت و جریمه میکنید .همیین کیار شیجاعانهی رزا پیارکس در
مطبوعات و رسانههای آن زمانِ آمریوا منتشر و ستوده میشود و وجدان جمعی را بیدار میکنید .طیوری
که همه در آمریوا به تبعیض نژادی معترض میشوند .جریان ادامه پیدا میکند و تا ی

سال مردم استفاده

از زنان اتوبوسهایی را تحریم میکنند؛ ضمنن همین اعتراضات با رهبری "مارتین لوترکینگ" ،نُه سیال
بعد یعنی در سال  1314به پیروزی میرسد و هرگونه تبعیض نژادی در آمریوا ممنوع اعالم میشود .پس
همان طور که گفتم وجه اشتراک رزا پارکس آمریوایی با این خانم در میدان انقیالب ،تبعییض اسیت .در
ماجرای پارکس تبعیض نژادی و اینجا تبعیض جنسیتی مطر است .پرفیورمنس ایین خیانم نمیاد قییام
است ،مث «ندا آقاسلطان» ،کسی که در جنبش سبز رای نداده بود و اساسن اصال طلبها و اصولگراهیا
را قبول نداشت و برای اینکه مردم برای اعتراض آمده بودند ،وارد میدان شده و با شیلی

گلولیه کشیته

شد و همین اتفاق با توجه به انعواسی که در رسانه های جهان داشت ،او را به نماد جنیبش سیبز تبیدی
کرد .به نظر من «زندگی» نمادِ قیام فرودستان است ،ما حاال حتا اسم ایین خیانم را نمییدانییم و ایین در
حالیست که او دستگیر شده است و اگر در آن فیلم به رفتار و سیووت و بغیض فروخیوردهاش توجیه
کنید ،زندگی را میبینید .پرفورمنس او اتفاقیست استعاری که حاال می تواند به مثابهی ی

نشانه ،بدل به

نماد قیام فرودستان شود و باید با تام بیشتری به پرفورمنس او پرداخت.
ما وقتی از قیام فرودستان حرف می زنیم برخی که سر در آخورِ حوومت دارند یی کیاره آن را بیه
عامیگری و بیسوادی گره میزنند و اینگونه سعی دارند نشان دهند که قیام فرودستان شعوری نبیوده و
غاف ند که قریب به اتفاق نویسندگان و روشنفوران ایرانی از طبقهی فرودست برخاستهاند ،طیوری کیه
بین انگشتشمار شاعر یا نویسنده و روشنفور ایرانی که هنوز با زندگی وداع نویردهانید و آثارشیان بیه
زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شده است ،حتا یویشان به طبقهی فرادست یا حتا متوسط تعلق ندارد!
نگاه نونید به خی آدمهای اُپورتونیستی که در زنین مواقعی احضار می شیوند و تحیت عنیوان شیاعر و
نویسنده بیانیههای شعاری میدهند و آدم عُقش میگیرد که نامش کنارشان بیاید .ایین جماعیتِ تهیی از
درد ،از زمره بورژواهای تازهبهدوران رسیدهی متنیاند که اگر رسانههایی زون بیبیسی و صدای آمریوا
نبود ،نامشان را بر سر درِ مسترا های بین راه تهران-رشت هم نمیخواندید! در آثار این نجیبزادههیای
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بیشرف بگردید ،حتا ی

شعر ،ی

داستان یا مقاله ی ستیهنده نخواهید دید ،ی

مشت آدمِ فرصتطلب

که تنها در زنین مواقعی مردم مردم میکنند و همین که فریاد بخوابد بیاز پنیاه مییبرنید بیه بلنیدگوهای
سرمایهداری و باز در بیبیسی و دیگر رسانههای سرمایهداری داللی میکنند .پس فریبِ این اراجییف را
نخورید! پیام و شعار قیام فرودستان نشان از انقالبی شعوری دارد و دیگر هیچ!
قیامی که موفق بود و همانطور که گفتم دستاوردهای بسیاری داشیته اسیت .حیاال همیه مییداننید
ماجرای رهبری خامنهای زیست ،میدانند سناریو زه بوده و زطور نوشیته شیده و عملویرد رفسینجانی
زگونه بوده است .در همان مجلس ،واکنشهای رفسنجانی نشان میدهید کیه بیر همیه غالیب اسیت و
همهزیز طبق نقشه پیش میرود .احتمالن او ترجیح داده رییسجمهور شیود و نمییخواسیته در شیورای
رهبری قرار بگیرد ،هر زند که در آن زمان بر دیگران ارجحیت داشت و اگر در پروژهی شورای رهبیری
انتخاب می شد ،حاال حوومت دست او بود .در هر صورت ما طی بیسیتوهشیت سیال اخییر بیا زنیین
سناریویی طرف بودیم ،و اینگونه دیوتاتور بر ما حوومت کرد و حاال خیلی زیزها را فهمیدهاییم .میا در
این قیام قربانی دادیم و زندهزار نفر دستگیر شدند ،پس بزرگترین وظیفهی ما حفظ این دستاوردهاست
و باید برای حفظ آنها بجنگیم و برای آزادی زندانیان سیاسی بووشیم .اگر «نترسید نترسید ما همه با هم
هستیم» شعار کلیدی جنبش ماست و اگر عمیقن فور می کنیم که متحیدیم و همیین اتحیاد باعیث عیدم
ترسمان شده است ،باید از آنها حمایت کنیم .بیش

افرادی کیه دسیتگیر شیدند ،انسیانهیایی بسییار

فرهیخته ،شجاع و بزرگوار هستند .آنها در اص نخبگان قیام محسوب میشوند ،ولی آیا جمعیت ما فقط
همین است؟ قبلن هم گفتم هر ریزومی که قطع میشود ،در ازای آن ریزومهای تازهای رشد میکند ،این
ریزومها کارشیان صیرفن اکیت و حضیور در خیابیان نیسیت .مبیارزه راههیای مختلفیی دارد ،بیه قیول
آنارشیست ها هر حرکت و قیامی ،نیاز به زمانی برای استراحت دارد کیه بیه آن پروسیهی زمیانی «میرگ
موقت» میگویند .طبیعیست که برای روشنگری و ایجاد گاردهای تازه ،زمیان الزم اسیت .حرکیت میا
بهطور ناگهانی شروع شد و در طول ی

هفته ،همه با عجله فعالیت میکردنید .حیاال زمیان فویر کیردن

است ،کمکم گروههای مختلف با انگیزهی بیشتری به میدان میآیند و کارهایی را انجام میدهنید و میردم
هم بررسی میکنند که زگونه با آن ها همراه شوند تا در نهایت ،در ی

نقطیه ،بیه ایینهمیانی و هیدف

مشترک برسند و عوسالعم تازه ای نشان دهند .ما طی سیوهشت سال گذشته و اینهمه جنبش ،هرگز
اینهمه دستاورد نداشتیم؛ تمام حیلههای دیوتاتور ،حتا برای خود پاسدارها هم برمال شد .هیر پاسیداری
که کمی شعور داشته باشد ،با دیدن فیلم خبرگان ،میفهمد که دارد به رهبری جعلی خدمت میکند .طیی
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این قیام به ماهیت روسیه و حمایتی که از حوومت خامنهای میکند بیشتر از پیش پی بردهایم .در حیال
حاضر باید تالش کنیم آنهایی که در این قیام ،کار مهمی کردهاند ،قربانی نشوند و تا زمان اتخاذ گاردهیا
و فورهای تازه ،برای آزادیشان مدام بجنگیم .همانطور که اشاره کردم مردم دیگر حرف اصال طلبهیا
را باور نمیکنند؛ مثلن «اصغر فرهادی» (کسی که با صنعت و پول و ارشاد در تماس است) بعید از زنید
روز مطلبی دربیارهی قییام نوشیت و «هدییه تهرانیی» در نهاییت شیجاعت مقابی ش ایسیتاد و جیوابی
دندانشون به او داد .زنین نوات مهمی نشانگر این است که ایرانیها دیگر محافظهکاری را برنمیتابنید
و همه به گونهای رادیوال شده اند و این مسیاله نییز از دسیتاوردهای مهیم قییام اسیت .در اصی نیوعی
رادیوالیسم تعقلی و انقالب شعوری در حال شو گیریست .حاال در این پروسهی زمانی همیه بایید بیه
سازماندهی قیام فور کنند ،زیرا هر انقالبی نیاز به سازماندهی دارد .عدهی زیادی دنبال شیورای رهبیری
هستند ،فورهایی در سر دارند و فعالیتهایی میکنند که امیدوارم مث سال پنجاهوهفت به فرقیهسیازی و
گروهبازی دزار نشود.
/13دی1293/
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یادداشت هشتم :اصفهان یعنی قهدریجان!

«محمد ابراهیمی» نقاش بود و با هشت نفر دیگر برای نجات آمده بود ،اما مزدورانی که قهدریجان
را به رگبار بستند نُه نفر نبودند که نُه کشته در آغوشِ شهر بگذارند و آنهمه زخمی تیا آوازِ بلنیدِ نیه را
نشنوند! آنها فهمیده را نفهمیده بودند و تنها نُه نفر را نوشتند بلوه با قت محمد حییدری سییزده سیاله،
فردای شان را با قهر قهدریجان سیاه کردند .تو شاعر خوبی هستی سمیه ابراهیمی و با اینکه شاعر خوب
کالجی ،اما هرزه کرده بودی باز به قهدریجانِ تو میگفتم دلیجان! حاال ولی قهر را جای دل میگیذارم و
نه دلیجان بلوه ک اصفهان را قهدریجان میخوانم .تحمّ ِ مرگ عزیز آسان نیسیت سیاریا! میرگ اصیلن
عزیز نیست اما همه میمیرند و مهم اجرای درستِ هنرِ مردنست ،و محمد بزرگ مُرد! پس زیه تسیلیتی
نازنین! برای تو هم مث او آرزوی روحی شاد میکنم.
/13دی1293/
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یادداشت نهم :بسست خیانت!

بعد از خیانت بزرگ استمرارطلبان به قیام مردم ،رسانههای برونمرزی حتیی برخیی از کانیالهیای
شلوغ تلگرامی ،دوباره دارند پای اصال طلبها این ستون پنجم حوومت دیوتیاتوری اسیالمی را پییش
میکشند و با انتشار بیانیههای کسانی زون مصطفا تاجزاده ،در حال تطهیر کثافتند .من کاری به رسانهها
ندارم اما معدود کانالهای کاسبکار تلگرامی بهتر بود کمی صبر کنند تا خون جوانانی که بر زمین ریخته
خش

شود بعد با خیانتکاران معامله کنند .بزرگترین دستاورد قیام ما کنار زدن نقاب اصال طلبها بود

و دور کردن ستون پنجم دیوتاتوری خامنهای از صفهای مردمی .آنان که انسان و حقوق بشیر را عزییز
می دارند با یادآوری بیانیه های ضد مردمی و ضد انسانی امثال محمد خاتمی طی هفتهی گذشیته ،از ایین
دستبورد بزرگ پاسداری کنند و نگذارند خون عزیزانمان دوباره پایمال شود.
/13دی1293/
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یادداشت دهم :سینا را قرائتی کشت

یوی پریروز انتقاد کرده بود زرا در بیانیهها بردههای خامنهای را بربر خوانیدهای؟ حیاال خودکشیی
سینا قنبری جوابِ او را داد! سینا برای مردم سینهاش را در خیابان سپر کرد و دستگیر شد ،پیس عشیق و
امید به فردای بهتر ،او را به خیابان برده بود و زنین جوان فردادوستی محالسیت حتیی بیه صید متیری
خودکشی نزدی

شود مگر اینکه بازجویش از زمره عالقهمندانِ دروسِ قرآنِ یوی مث قرائتی بوده باشد!

پس دلی خودکشی سینا قنبری را باید از محسن قرائتی استاد اخالق صدا و سیما پرسید که بارها از لذت
تجاوز به اسیران جنگی در صدر اسالم توی همان تلویزیون جمهوری اسالمی گفت و تاکنون ندیدم حتا
ی

نفر به ترویج این بربریّت اعتراض کند! طی ساعات گذشته اینترنت را از زرند پُر کردند! هزار و ی

دلی برای خودکشی سینای شریف تراشیدند و حتا ی

نفر نگفت که مادرسیّدِ میریض ،محسین قرائتیی

قات اوست.
دوشنبه /18دی1293/
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یادداشت یازدهم :همه فردا برای رفراندُم خیابان را خانه کنیم

طی هفتهی گذشته دهها نفر کشته و شبانه دفن شدند .صدها نفر زخمی و مجرو شدهاند که معلوم
نیست کجا بستریاند و هزاران نفر دستگیر و بازداشت شدهاند که مشخص نیست شونجهگران در کیدام
کهریزک در حال شونجهشانند .طی هفتهی گذشته دائم شعار دادهایم «نترسید نترسیید میا همیه بیا هیم
هستیم» اما حاال حتی نام زندهیادان را نمیدانیم ،زخمیها را با دردهایشان تنها گذاشتهاییم و خیابیان را
زنان خاموش کردهایم که در بیابان هم کسی شعار نمیدهد «زندانی سیاسی آزاد باید گردد!» .ما مگیر بیا
هم نبودیم؟ نیستیم!؟ مگر قرار نبود که با هم باشیم!؟ ما را زه شدهست که حوومت دیوتاتوری اینگونه
دارد یوی یوی ما را از ما کم می کند؟ ما امسال هم خوب به خیابان آمدیم اما مث مصریها کیه در یی
سال ،دو دیوتاتور را از پا درآوردند ،در خیابان دوام نیاوردیم .کیاش همیه مییدانسیتند کیه محیالسیت
دیوتاتور عقبنشینی کند و تن به رفراندم دهد مگر اینکه خیابان را خانه کنیم .کاش اینبار یاد بگیریم و
دوباره آن داستان قدیمی را تورار نونیم .سال هفتادوهشت در کوی دانشگاه ،همگیی میا شیدیم و علییه
دیوتاتور فریاد برداشتیم و همین که پُرشورترین جوانانمان را که باید آینیده را رقیم مییزدنید ،دسیتگیر
کردند ،به خانه برگشتیم تا ده سال دیگر در جنبش سبز ،خیابان را پر از « مرگ بر دیوتاتور» کنییم ،فقیط
برای این که پُرشورترین جوانان نس بعدی را هم دودستی تحوی ِ مزدورانِ رژیم دهیم تا فردا را بُوشیند
و باز در خانه بنشینیم تا هشت سال بعد باز خیابان را بلرزانیم و این بار هم عزیزانمان را طعمهی مشیتی
کفتار کنیم!
من از این داستان خستهام دوستان! ما صد و ده سال پییش ،زییزی حیدود صید و ده سیال بعید از
انقالب کبیر فرانسه انقالب کردیم! انقالب مشروطه ده سال قب از انقالب روسیه اتفاق افتاد .دویسیت و
بیست و زهار سالست که در فرانسه دیگر لوئیِ شانزدهم تورار نشدهست .دقییقن صید سیالسیت کیه
تزارها رفته اند و دیگر به روسیه برنگشته اند .ما ولی حدود صد سال پیش یعنی ده سیال بعید از انقیالب
مشروطه ،دیوتاتوری قاجار را کنار زدیم و باز دیوتاتوری پهلوی را بر تخت نشاندیم ،پنجاه و پنج سیال
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پیش انقالب سفید اتفاق افتاد و بعد هم حدود زه سیال پییش دیوتیاتوری پهلیوی را نیابود کیردیم و
دیوتاتوری مالها را برپا کردیم .اروپا درکی درست از تراژدی داشت و از گذشته عبرت گرفت و انقالب
فرانسه و روسیه دیگر تورار نشد ،ما ولی به طرز فجیعی بخشندهایم و گذشته را خیلی زود از یاد میبریم
وی

اشتباه هی تورار می شود تا تاریآ معاصر ایران سینمایی کمدی را به اکران بگذارد .مصیر از اروپیا

آموخت و وقتی به خیابان آمد ،آنقدر در خیابان ماند تا دیوتاتور رفت! ما ولی زه سالسیت کیه بیین
خانه و خیابان در رفت و آمدیم و باز ی

اشتباه دارد هی تورار میشود تا سیریالی کمیدی را بیه اکیران

گذاشته باشیم .انگار قرار ست هر ده سال به خیابان بیاییم و قربانی دهیم و بعد از عقیبنشیینی ،بیهخانیه
برگردیم تا دیوتاتور پروارتر شود! کاش اینبار خیابان را بدل به خانه کنیم و دیگیر زنیدانیان سیاسیی را
فراموش نونیم.
/19دی1293/
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یادداشت دوازدهم :کاش تهران بودم

اگر بیست سال پیش بود و االن تهران بودم ،بهدو میرفتم جلوی زندان اویین بیا تمیام حجیم گلیو
شعار میدادم که «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» .اگر میترسیدم که دستگیر شوم باز میرفتم جلوی اوین
و الاق از فاصلهی زند متری ،با مردم همراهی میکردم .اگر بیدجور مییترسییدم و وحشیت داشیتم از
زندان ،الاق میرفتم به یوی از رستورانهای اویندرکه تا نقشی توی ایجاد ترافی

دمِ زندان اوین داشته

باشم .نمیدانم دقیقن االن زند کالجی جلوی جهنمِ اوینند ،اگر آنجا نیستید ،بدانید کیه داسیتان بیزرگ
االن دارد جلوی زندان اوین اتفاق میافتد ،شعر آنجاست ،شعور آنجاست ،زرا خونهاى آخه!؟
/19دی1293/
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بیانیهی دهم :حاال باید چهکار کنیم برای قیام؟

اخیرن اصال طلبها از آس فوری خودشان یعنی دکتر سروش خواستند که به مییدان بیایید تیا بیا
انتقاد از خودشان ،آب رفته را به جوی برگرداند و پدرانه نصیحت کند که زرا بایید در قییام فرودسیتان
شرکت میکردند و زطور باید رهبری آن را حتا به دست میگرفتند .سروش هم آمد و یویی بیه مییآ و
یوی به نع زد ،ولی دقیقن این حرفها را وقتی گفت که دیگر دست ک اصال طلبیان بیه خیون میردم
آلوده شده بود و این آلودگی ،دیگر به هیچ وجه قاب تطهیر نیست .انگار حاال خیال همیهی آنهیا جمیع
شده که ایران دیگر مث سوریه نمیشود .سروش غاف ست که اصال طلبها تا دیروز طبقیهی متوسیطی
را رهبری میکردند که حاال آن طبقه به دالی مختلف تغییر موان دادهسیت ،انگیار غافی نید بیا اجیرای
سیاستهای نولیبرالیستی روحانی ،بخش بزرگی از طبقهی متوسط ،فقیر شیدند و بیه طبقیهی فرودسیت
پیوستند و دیگر محدودهی شعاری اصال طلبهیا محیال اسیت کیه آنهیا را قیانع کنید .یعنیی حییات
اصال طلبان ممون نیست مگر اینکه بهطور کام از حوومت جدا و رادیوال بشیوند .در واقیع نیه تنهیا
پروندهی اصال طلبان بلوه دیگر دکان اصولگراها هم بسته شده است ،آنها دیگر نمیتوانند رُل مخالفانِ
هم را بازی کنند و راهی ندارند جز اینکه متحد شوند و در ی

صف بایستند و با نیروی فوری مردمیی

مقابله کنند ،که این نیرو خواه ناخواه بهزودی در قالب گروهها و احزاب غیرقانونی ظهیور خواهید کیرد.
اگر پیش از قیام فرودستان بیت رهبری با تمام اصولگراها رابطه داشت و اصولگراها توپ را گیاهی بیه
اصال طلبها پاس میدادند تا به واسطهی رابطهی نزدی شان با مردم ،آنها را هم وارد بازی کنند ،حاال
دیگر این بازی ممون نیست؛ زون مردم کاملن کشیدهاند کنار و محال اسیت دوبیاره فرییب بیازیهیای
توراری شان را بخورند .در حال حاضر مردم به فور طر بازی خودشانند و تا وقتی که بازی جدیدشان
را تعریف نونند ،بیش
ی

سووتی توام با خشم را ادامه خواهند داد .طی سیوهشت سیال گذشیته شیاهد

بازی بودیم که بین دو جنا زپ و راست حوومتی در جریان بود و از این طریق ،حوومیت موفیق

می شد اپوزیسیون خود را تعریف کند .وقتِ رهبری خمینی در ایران دو جنا مثلن سیاسیی فعیال بیود،
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یوی مجمع روحانیون در نقش زپ حوومتی و دیگری جامعهی روحانیت در جنا راست حوومتی ،که
هر دو در عین مخالفت ،در مورد خمینیپرستی توافق داشتند .بعد از رهبری خامنهای ،این هیر دو جنیا
به حاشیه برده می شوند و بخشی از میدان را به سیاسیتبیازان و دالالن سیاسیی سیازندگی و مجاهیدان
انقالب می دهند .اما بعد از دوم خرداد سال هفتادوشش دوباره همان دوآلیسم سیاسی سابق اتفاق افتیاد و
دو حزب روحانیت و روحانیون در شمای اصولگرا و اصال طلب شیروع بیه فعالییت کردنید .بیا ایین
تفاوت که حاال رهبر -خامنهای مث خمینی با هر دو جنا در رابطه نبود و ترجیح داد لیدر اصیولگراهیا
باشد و جنا اصال طلبها را به موسوی خوئینیها و محمد خاتمی بسپارد .خاتمی هم تا دِیماه امسال
نقش خود را عالی ایفا کرد و تا ششم دی نودوشش موفق شد مردم را همچنان در زمین بیازی حوومیت
خامنهای حفظ کند .اما حاال در این قیام هر دو جنا حوومتی ،ی

طرف زمین ایستادند و مردم هیم در

سمت مقاب و تا این بازی تازه تمام نشود ،محال است که مردم باز همگام با زپ حویومتی وارد بیازی
شوند .دیگر خاتمی و حتا خوئینیها مهرهی سوخته محسوب میشوند .البته خوئینیها ظاهرن هنوز وارد
میدان نشده است اما آنهایی که باتجربهترند و مطالب «عباس عبدی» را طی دو هفتهی گذشته خواندند،
میدانند که نظرش جدا از نظر موسوی خوئینیها نیست .گارد و بیانیهی جدید سروش هم بیفایده است
و دیگر کسی برایش تره خرد نمیکند؛ فقط میماند «میرحسین موسوی» که باید دیید آییا حاضیر اسیت
حیثیت سیاسی خودش را وسط بگذارد و جان تازه ای به اپوزیسیون حوومتی بدهد یا نیه .منظیورم ایین
است که اوضاع صف بندی سیاسی حوومت اصلن خوب نیست و کاملن دزار اغتشیاش اسیت .در ایین
شرایط هر کسی حتی میرحسین هم اگر وارد میدان بشود فقط خودش را خراب میکنید ،زییرا در حیال
حاضر ،آگاهی سیاسی سرتاسری شده است .پس حوومت ایران هیچ راهی ندارد مگر زپهایی را که تیا
ی

ماه پیش زپ واقعی و غیرحوومتی محسوب میشدند ،وارد میدان کند .اینکه تا کجیا بیا آنهیا بیه

توافق میرسد یا زقدر حاضر است باج بدهد ،فعلن نمیتیوان حیدس زد؛ امیا واقعییت ایین اسیت کیه
زپهای قدیمی کمونیستی مث تودهایها و اکثریتیها دیگیر جایگیاهی در بیین میردم و روشینفویران
ندارند .اقلیتیها و پیواری ها هم فور نونم تحت هیچ شرایطی با دالالن سیاسی حوومت خامنهای معامله
کنند .مجاهدین خلق و طرفداران شاهنشاهی هم محوومند تا پایان کار جمهوری اسالمی در صف دشمن
واقعی بایستند ،پس حوومت راهی ندارد مگر اینکه برود سراغ پانایرانیستها یا ملیگراهیای میذهبی و
غیرمذهبی! خوشبختانه خطر این قیام برای حوومت زنان ترسآور بود که خیلی از مهرههایش را بیهوده
سوزاند .من هنوز در حیرتم که زطور مهاجرانی توانست زنان دفاع ابلهانهای از خامنیهای داشیته باشید؛
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وقتی تحلی و دفاعش را از فیلم لو رفتهی مجلس خبرگان میخوانی ،از شدت مزدوری و بیردهگییاش
حالت بههم میخورد .در واقع قیام فرودستان تمیام مهیرههیای کیاری حوومیت را سیوزاند و شیخص
باهوش ،آن مال یا سیاستمداریست که بعد از سرکوب قیام ،حتا از آن حمایت هیم نونید ،زیون در هیر
صورت دست به تخریب خودش میزند .در این ده روز بزرگ ،مردم آنهایی که پشت حوومت ایستادند
و افرادی را که سووت کردند ،خوب شناختند و این معجزهی قیام فرودستان بود .عیدهای از قییام اییراد
میگیرند و میگویند جنبش فرودستان رهبر و سازماندهی نداشت .انگار همه یادشان رفته که همیهزییز
ناگهان آغاز شد و در آن فرصت کم ،فقط کسی میتوانست درست هدفگیری کند کیه سیرعت فویر و
عم داشته باشد .در واقع زیزی که باعث شد این قیام ،پیروز از میدان خارج بشود ،خصلت ناگهانیاش
بود .انگار خیلیها فراموش کردند که مردم ی

حرکت حوومتی را بدل به ضد خود حوومیت کردنید و

در آن ده روز ،مطلقن فرصتی برای سازماندهی وجود نداشت .زنین ایرادی وقتی میتواند وارد باشد که
قیام از سمت مردم و جمعیت معترض شروع شده باشد و این در حالیست کیه ایین قییام بیا دسیسیهی
بخشی از سپاه که با رییسی و علمالهدی هم نظر بودند ،شروع شد و در آغاز شعارهای ضد دولتیی بیرای
تضعیف روحانی سر داده می شد ،اما مردم موفق شدند این حرکت را مال خود کرده علیه ک حوومیت،
سرتاسریاش کنند .پراکندگی و پخش تظاهرات خیابانی در سراسر کشور و شعارهای ساختارشون ،ایین
قیام را از تمام جنبشهای قبلی جدا میکند .اگر قبلن جنبش از تهران شروع شده و در تهیران هیم تمیام
میشد ،این بار تمام کشور حتا روستاها متحد شده و ی پارزه فریاد بودند و این برای حوومیت بسییار
ترسناک است .ی پارزگی این اعتراضات بدون اینکه اختالفات قومیتی ،مذهبی و نیژادی در آن دخیی
شده باشد ،زیزیست که شخصیت تازه ای به قیام فرودستان در تاریآ اعتراضات ایران داده است و اگیر
بعد از این جنبش ،حرکت هایی مث تظاهرات کارگران ،اعتراض مالباختهها و… با آن ترکیب شود و به
سازماندهی برسد ،دیگر محال است حوومت دیوتاتوری بتواند بهراحتی مهارش کند.
در این فرصت ما باید همهی انرژی خود را بگذاریم تا پایگاههای مدنی را یوییوی از آن خودمیان
کنیم .اما پیش از هر کاری اول باید نشان دهیم آزادی زندانیای سیاسی به ویژه معترضانِ در بنیدِ جنیبش
اخیر ،خواسته ی اصلی ماست .در قدم دوم باید تریبونی موثر و مستق دسیت و پیا کنییم کیه بیی هییچ
سانسوری صدای مردم را انعواس بدهد؛ باید با اتخاذ گاردهای مناسب و حفیظ یی پیارزگی و اتحیاد
قومیت ها ،علیه تبعیض جنسیتی ،نژادی ،مذهبی و طبقاتی بجنگیم .یعنی اگیر از ایین بیه بعید اتفیاقی در
بلوزستان یا کردستان افتاد و مردم تظاهرات کردند؛ همهی کشور باید با آنها همصدا شوند .واقعیت این
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است که ما همه اسیر حوومتی خانوادگی و الیگارشی هستیم و راهی نداریم جز اینکه همهی اختالفیات
قومی و مذهبی و ایدئولوژی

را کنار بگذاریم و متحد بشویم .تجربهی قیام فرودسیتان مثی یی

فییلم

مستند جلوی زشم همه اتفاق افتاد .حتمن در بسیج و سپاه پاسداران هم زشم وجیود دارد و االن دیگیر
رهبری خامنهای برای این دسته از بسیجیان و پاسداران هم مشروعیت نیدارد .پیس هیر روز کیه بگیذرد
ریزش در بدنهی سپاه و بسیج بیشتر میشود .حاال دیگر ماهیت ریاکارانه و حوومتی اصال طلبها هیم
برای بخشی از اصال طلبها که در قاعدهی هرم اصال طلبی سوونت دارند ،برمال شده است ،آنها هم
دزار ریزش میشوند و در بدنهی اصول گراها نیز این ریزش اتفاق خواهد افتاد .قییام فرودسیتان باعیث
شده که مردم از نزدی

با رویهی بیرحم و سفاک سید خندان هم آشنا بشوند .دیگر کسی نمیگوید کیه

سید محمد خاتمی در ماجرای قت های زنجیرهای دههی هفتاد دست نداشیت .حفیظ حوومیت اسیالمی
برای امثال خاتمی خط قرمز است! قبلن وقتی مینوشتم فقط خاتمی و جنا ش میدانستند امثال مختاری
و پوینده زه سرمایهی مستقلی برای مردمند و این گروه از روشنفوران هرگز با جمهوری اسالمی کنیار
نمیآیند و فقط اصال طلبان میتوانستند به لزوم کشتن آن ها پیی بیرده باشیند تیا بیرای همیشیه از شیر
روشنفوری مستق خال

شوند ،کسی باور نمیکرد .باور نمیکردند که سید خندان بتواند آدم بوشید،

اما این بار در قیام فرودستان همهی مردم بیانیهی خاتمی را که لییدر مجمیع روحیانیون اسیت ،دیدنید و
متوجه شدند که خاتمی هم دستش به خون مردم آلوده بوده است .این ماجرا برای روشینفویری ایرانیی
ی

درس است ،متاسفانه روشنفوری ایرانی در قیام اخیر خوب عم نورد و مطلقن پیشرو نبود و فقط

پشت سر مردم حرکت کرد.
بزرگترین مشو روشنفوری شعاری ایرانی این است که قدرت تصمیمگیری ندارد ،زیرا میترسد
اشتباه کند و متحم هزینه شود .در همین قیام اخیر از لحاق عملورد ،ما فرقی بین روشنفوری شیعاری
ایرانی و دیوتاتورخامنه ای ندیدیم .هر دو سووت کردند! با این تفاوت که خامنهای حق داشت در حیین
قیام سووت کند زون داشت سلطنتش را از دست میداد و اگر زیزی میگفت ،مردم بییشتیر تحریی
میشدند و متحم هزینهی بزرگی میشد .اما روشنفوری شعاری ایرانی زهزیزی بیرای از دسیت دادن
داشت که فریب ادعای مسخرهی اصال طلبان را خورد و ترسید که ایران بدل به سوریه شود؟ انگار همه
در طول قیام مردم در کمین بودنید تیا جنیبش فرودسیتان شوسیت بخیورد .بعید هیم وقتیی همیه حتیا
اصال طلبان بیانیه دادند ،قریب به اتفاق روشنفوران شعاری هم امضا جمیع کردنید و از قییام حماییت
کردند .دقیقن روز دوم قیام ،بعد از اولین بیانیهای که دادم ،برخیی از روشینفویران خیارجنشیین از مین
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خواستند سووت کنم و معتقد بودند این قیام ساختگی ست و سپاه پاسداران کیارگردانی آن را بیه عهیده
دارد .اما حاال همه دارند دربارهی دستاوردهای این قیام مینویسند ،باور نمیکینم کیه مسیئلهی تیرس از
حوومت در میان باشد ،زون آنها حتا وقتی که از ایران خارج میشوند ،سووتشان بیشتر مییشیود و
دزار انفعال بیشتر هم میشوند .من فور نمییکینم در شیرایط فعلیی هییچ روشینفویری از حوومیت
خامنهای هراس داشته باشد ،همه میخواهند اشتباه نونند که مبادا زیزی از دسیت بیرود و غافی نید کیه
دیگر زیزی برای از دست دادن باقی نمانده است .طی دو هفتهی گذشته ،قریب به اتفیاق روشینفویران
شعاری برای اینکه اشتباه نونند خودشان را توجیه میکردند که سپاه باعث این قیام است؛ اما حتا وقتیی
که شعارها ساختارشون شد باز به سووت شان ادامه دادند تا قیام کاملن سرکوب شد .تحصی کیردههیای
مذهبی خارجنشین البته وضعی به مراتب بدتر داشتند .آنها هم مث مهاجرانی و بهنود مردم را ترسیاندند
و مدام سفارش کردند آرام باشید تا ایران بدل به سوریه نشود .در اصی ایین شیعار تویراری سیالهیای
پنجاهوشش و پنجاهوهفت بود ،آنها آنزمان به مردم هشدار می دادند انقالب نونید مبادا که ایران بدل به
افغانستان شود ،اما خودشان به این نصیحت گوش نوردند و ایران را بدل به افغانستان کردهاند ،طوری که
ما سی وهشت سال است اسیر حوومتی سفاک و قرون وسطایی هستیم .در نتیجه روشینفویری شیعاری
ایرانی این قیام را نساخت بلوه آن را در همان آغاز باخت .حاال هم با فرض اینکه قیام فرودستان کشیته
شده ،دارند سر جنازهاش مرثیه میخوانند و غاف ند که همهزیز تازه آغاز شده است.
شما در آن ده روز نبودید و کاری نوردید؟ هیچ اشوالی ندارد ،الاق از این بیه بعید حضیور فعیال
داشته باشید ،قیام به شما احتیاج دارد و باید برای زخمی که برداشته مرهم باشید و حاال هیم کیه آمدیید
لطفن قیام را جنازه فرض نونید .این قیام باب می عدهی زیادی نبود ،اختالسزیها این قیام را دوسیت
نداشتند ،فئودالها ،کارخانهدارهیا ،ژورنالیسیتهیای وراج ،ریییسجمهیور و وزراییش ،اصیولگراهیا و
اصال طلبها و همهی دزدانی که دستشان در جیب مردم است ،ضد این قیام بودند .صاحبان بنگاههای
مالی ،مدیر ک ها ،اپوزیسیون خواجهی خارجنشین ،پلیسها و پاسدارها و بسیجیها ،تمامی ایین قشیرها
ضد قیام بودند .اما روشنفوران زطور؟ شما همه قیام فرودستان را تنها گذاشتید ،شیما بلید نبودیید کیه
ریس

کنید ،به شما فقط یاد دادند که امام معصوم باشید و اشتباه نونید ،پس برای اینکیه اشیتباه نونیید

هرگز کاری نمیکنید .روشنفوری که دائم بترسد ،روشنفوری که آزاد نباشد اشتباه کند ،آزاد نیست!
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پس اصلن روشن فور نیست .به نظر من ،ما در آغاز انقالبیی شیعوری قیرار دارییم کیه راهیی جیز
براندازی حوومت قرون وسطایی ایران ندارد .کاش همه قدر دستاوردهای قیام فرودستان را بیدانیم و در
برابر آتشبار فوری مزدوران خامنهای سووت نونیم.
جمعه /11دی1293/
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در حاشیهی بیانیهی دهم :کارگران و آموزگاران دربند

باید زندان کشیده باشی ،رنج فرسایشیش را زشیده باشی تا بفهمی که ی

زندانی زیه مییکشید.

من زیاد زندان نبودم اما هر بار که به زندان رفتم شبی داشت که بخت ش مینشست روی سینهام دنیا را
تنگ میکرد .من اینگونه شبها را هرگز فراموش نمیکنم .بار آخر توانستند فقط ده روز دربندم کنند اما
باز همان شب لعنتی را تجربه کردم .اینروزها بیشتر زندانیان سیاسی ایران یا آموزگارند یا فعّال کارگری،
و این یعنی که بیهیچ دلیلی آن شب را و شبان را دارند تجربه میکنند.
لعنتیها وقاحت را به حدّی رساندهاند که این روزها بهطور مستقیم با مین زیت مییکننید و هییچ
واهمهای ندارند که بگویند مزدور و جاسوس وزارت اطالعاتند ،مشتی لجین کیه اغلیب افسیردہانید و
بیماری روانی دارند ،موجوداتی که هیچ درکی از فرهنگ و انسان فرهنگی ندارند ،متاسفانه زنیدانیان میان
در زنگ زنین بوفالوهایی اسیرند و کسی عین خیالش نیست ،جمع بزرگی از شریفترین ایرانیان دارند
در زندان عمر تباہ می کنند اما ما عین خیال مان نیست زون درکی از انسان و مسیئولیت انسیانی نیداریم.
بسیاری از تبعیدیان و مهاجران ایرانی را میشناسم که اسمشان فعال حقوق بشر است ،اینها از هزار جیا
پول می گیرند تا به داد زنین زندانیانی برسند اما جای ایران ترجیح میدهند به محرومان بنگالدش کم
کنند مبادا وقت ورود به فرودگاه تهران گیر بیفتند ،تا کی آخر باید میا را تیرس انیدازه بگییرد و بالهیت
مسجد!؟
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یادداشت سیزدهم :چگونه برخی مادرشان را میسیّدند!

ی

اصولگرا ،مادرسیّدیست که انوار نمیکند مادرسیّدست ،او بربریست کیه بییهییچ نقیابی از

بربرّیتِ خود دفاع می کند تا احدی ش

نوند که مادرسیّدست .با اینهمه از حیث مادرسیّدی هرگیز بیه

پای اصال طلبها نمیرسد! در واقع ی

اصیال طلیب ،مادرسییّدیسیت کیه خیودش هیم میادرش را

می سیّدد تا مادرش زنان تبلیغ شود که دیگر هیچ معنای مادری وجیود نداشیته باشید .اصیال طلیبهیا
ی رنگ نیستند ،مث اصولگراها ی

رنگ ندارند بلوه هر دم به رنگی درمیآیند تا صینعت مادرسییّدی

به تولید انبوه رسیده قبحِ آن از بین برود .اصیال طلبیی دیگیر جنیاحی سیاسیی نیسیت بلویه سیازمانی
جاسوسیست که حتا دورِ خانهام وسطِ لندن ،زندین پایگاهِ خبرپراکنی دارد! پایگاههیایی کیه مجهیز بیه
آمپلیفایرند و هر کار میکنم صدایم به جایی نمیرسد! اینیان کیه ششیم دی لبیاسِ بیسیتسیالهشیان را
درآورده بودند و به الگوهای دهه شصتی برگشته بودند حاال شش روز است که تنپوشِ بیستسالهشیان
را باز تنشان کردهاند و زون مانونی کاملن مادرسیّد ،عالوه بر تمام رسیانههیای داخلیی و خیارجی ،در
شلوغترین کانال تلگرامی هم شو میدهند.
/12دی1293/
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یادداشت چهاردهم :نامهی نصراهلل لبنان به سرمادرسیّد

تازه نامهی رهبر پشماهلل لبنان به مادرسیّد خامنهای را در ایسنا خواندهام .از شیدّتِ خشیم تی تی ِ
انگشتهام زنان زاقو شدهاند که قادرم هر زیه بربیر را دمِ در بیدرم! مانیدهام زیرا ایرانییهیا در برابیر
گستاخی این گوزمالی لبنانی سووت کردهاند! اسالم با اییران زویار کیرد کیه ارتشییهیا همیه خواجیه
شدهاند؟ خاک بر سرِ سپاهِ بان داران ببخشید! پاسیداران کیه از بیس دادهانید در لبنیان فقیط شیوم بیاال
آورده اند! اگر سلیمانی این سردار کرمانی کیر الی دو پا داشت ،حیاال اییران سیرنگهدارِ لبنیانی نداشیت!
اصلن زرا اصولگراها که هر دم از بیناموسی ،دم از غیرت میزننید تیوی گیوشِ ایین مادرسییّدِ لبنیانی
نمیزنند؟ اصال طلبهای تی تیش مامانی کیه دهیانی میدام وا بیرای بلوجیاب در میدفوعات ببخشیید!
مطبوعات دارند ،زنان سووت قورت دادهاند که ماندهام اینان در ایران بهدنیا آمدهاند یا مث اصولگراهای
هزارسوراخ در عربستان!
درست ست که مادرسیّد خامنهای خود را عرب میخواند ،درستست که او خود را ایرانی نمیداند
اما مگر هوالکوی مغول ایرانی بود؟ هوالکو اگر مث خامنهای بیسواد و بربر و عنتر بود الاقی الی دو پیا
خایه داشت .هوالکو وقتی که شاهِ ایران شد ،ایرانی شد! محال بیود کیوننشیوری مثی مادرسییّد حسین
نصراهلل خایه کند از لبنان ،به او نامه کند که لشور میکشد به ایران و ایرانی میکُشد! کاش ایرانیهیا یی
روز به ذاتِ ضدِّ ایرانی اسالم پی ببرند ،کاش اجازه نمیدادند سیّدها بیش از این ایران را طبقاتی کنند ،ما
کجا رییسِ مجلسمان عراقی ،رییس عدالتخانهمان عراقی ،رهبر و ریییسجمهورمیان زایییده گایییدهی
اعراب بود؟ کجا ی

مالی نفلهی لبنانی که تازه دارد از کونِ مردم ایران میخورد ،خایه مییکیرد زنیین

جسارت کند به ایرانی؟ کی و کجا انگشتِ شصتِ روسیه زنین تا بیآ ،توی کونِ حوومیت اییران بیود!؟
اصلن ما در کجای تاریآ زبالهگرد و گورخواب داشتیم؟
تحمّ ِ این تحقیر از مرگ هم فجیعترست!
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عجب بگابگایی میشود آنروز ...آنروز...آن روز...
وای اگر ی روز ایران برگردد
ایرانی برگردد
و ما برگردیم به ایران.
/11دی1293/
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یادداشت پانزدهم :دیر آمدی مخملباف!

لحظاتی پیش نامه ی محسن مخملباف به مصطفا تاجزاده را خواندم ،فضای نامه سراسر انتقاد بود و
او به تمام گزارههایی که استمرارطلبانی زون تاجزاده همزمان با قییام فرودسیتان طیر کیرده بودنید تیا
خیلیها را از آینده ی ایران بترسانند و از این طریق قیام را تضعیف کنند ،حمله کردهسیت .در ایین نامیه
مخملباف جهت مخالفت با اصال طلبان ،علیرغم طر زند نوتهی تازه دربارهی افغانسیتان ،بیه نویات
بسیاری اشاره کردهست که پیشتر در مطالب خیلیها از جمله من آمده بود و این یعنی که مخملبیاف در
آن ده روز بزرگ ،عالوه بر اتفاقات ایران ،مطالبی را هم که در اینباره نوشته مییشید دنبیال کیردهسیت.
نامهی مخملباف روشنگرانهست اما پیشرو نیست ،نامهی مخملباف خوب نوشته شده اما مث وییدئوی
دکتر سروش دیگر تاثیرگذار نیست .نامه ی مخملباف اگر طی همان ده روز نوشته میشد ،میتوانست در
حدِّ طرفدارانِ فیلمهایش به قیام کم

کند ،الاق میتوانست سطلی آب باشد بر آتشی که آتشبار فوری

استمرارطلبان علیه قیام فرودستان به پا کرده بودند اما حاال زی!؟ حیاال کیه بیا همویاری اسیتمرارطلبیان
بزرگترین اعتراض مردمی در نهایت بیرحمی سرکوب شده دیگر زیزی برای گفت باقی نمانده که آقای
فیلمساز زنین به گو پرداختهست! دهها نفر کشته شدهاند ،اما مخملباف ننوشت که تیاجزاده و همگنیانش
در این قت عام دست داشتند ،صدها نفر زخمی و هزاران نفر در زندانها در حیال شیونجه شیدننید امیا
مخملباف به تاجزاده ننوشت که اگر هم دست سرکوب بوده الاق حاال با شونجهگرها همراهی نوند! اگر
نامهی مخملباف کنشی اُپورتونیستی نبود حاال نه به اصال طلبها که دیگر دستشان برای مردم کوزه و
بازار هم رو شده بلوه باید خطاب به سازمانهای حقوقبشری نوشته میشد .مخملباف بهتر بود از تمیام
نفوذی که در مجامع هنری جهان دارد سود میبُرد و علییه تیداوم فاجعیه در زنیدانهیا اقیدام مییکیرد!
آقای فیلمساز! همیشه دوستانت قیصر امینپور و حسن حسینی که هر دو رفتهانید ،در دهیهی هفتیاد ازم
انتقاد میکردند که زرا شاعران دههی هفتاد مطلقن به حسابشان نمیآورند ،همیشه شیاکی بودنید زیرا
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مدام به آنها حمله میکنم! این هر دو مُردند و دیگر فرصت ندارند به مردم بگویند ببخشید! برای همیین
محال می دانم که تاریآ ادبیات این دو دوست شاعرت را ببخشد! یوی از مخاطبانم این اواخر مییگفیت
اکبر گنجی در اوین شونجه شده و آنهمه اعتصاب غذا کرده اما تو مدام در نوشتارت به او حمله میکنی
و نمیدانست که وی پیشتر اکبر پونز بوده و هنوز از ت ت

دختران کمحجابی که بر پیشانیشیان پیونز

فرو میکرده عذر نخواسته و این یعنی که هنوز دارد همان راه سابق را ادامه میدهد .شما هم علیرغم دو
فیلم درخشانی که ساخته ای ،هنوز همراهی با همان کسانی میکنی که هنوز همانند که در دههی شصیت
بودند .آقای مخملباف! برای اینکه بیرای میردم بنویسیی ،اول از میردم بابیت محسین زمیاقبیهدسیت
عذرخواهی کن و یاد بگیر که در تمهید هیچ نامهای ایینهمیه صیفت نثیار اسیمهیایی زیون تیاجزادهی
بیصفت نونی .من بهخاطر دو فیلم درخشانی که ازت دیدم ،در ایین یادداشیت نتوانسیتم هییچکیدام از
کلماتم را زاقو کنم ،حیف! کاش این نامه بیست روز قب یا الاق دو هفته پیش نوشته مییشید ،نامیهات
عالیست اما دیگر از فایده خالیست ،دیر آمدی فیلمساز!
/13دی1293/
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یادداشت شانزدهم :دبستان تازهی استمرارطلبان

بالهت فقط مادرسیّد نیست ،لعنتی همهجا هست و درست وقتی کیه فویر مییکنیی دیگیر نیسیت،
هستِ خودش را مث پت

بر سرت فرود می آرد! و خنیده دارتیر وقتیی سیت کیه ترسیوها تین پوشیی از

شجاعت تنشان میکنند تا بالهت و بیسوادیشان با لبخندی ملیح ،ملعبیهی تونیویی انگلیسیی شیود و
کم

کند تا هوش را به اکران بگذارند! اپورتونیسم بالیی فقط سیاسی نیست که نازل شده بلوه بر گوشه

گوشه ی زندگی ایرانی ها سیطره دارد! باید در انگلیس زندگی کنی ،با انگلیسی ها بایید زنیدگی کنیی تیا
درکی از تونی

مردم فریبی داشته باشی و ببینی زگونه در زشم به هم زدنی می شود شیب را جیای روز

قالیب کیرد ییا زطیور در آنیی شیب و روز توامیان بیود! رسیانه انگلیسییسیت امیا فقیط یی

رسیانه

انگلیسیترینست که خوب میداند کی و زگونه ،زطور رفتار بزند! دقیقن در روزی که قییام فرودسیتان
در مشهد کلید خورد ،استمرارطلب ها در رسانه ها دست به کار شدند و آتیش بیار فویری خیود را فعیال
کردند تا با استفاده از کثیف ترین تونی

ترس افزایی ،بر نگرانی طبقه ی متوسط بیفزایند و مانع شوند آنان

نیز در خیابان به فرودستان بپیوندند.
استمرار طلب ها کاری با طبقه ی فرودست ندارند اما کارها دارنید بیا طبقیه ی متوسیط کیه اکثرییت
جمعیت شهری با آنهاست .استمرارطلب ها میدانستند اگر طبقه ی متوسط نیز با فرودستان همراهی کنند
دیگر مهار تظاهرات خیابانی ممون نخواهد بود ،پس دست گذاشتند روی نقطه ی سرطانی طیف متوسط
که زیزی جز ترس از دست دادن همین زندگی بخورنمیر نیست ،پس با کارگردانی ایین انگلیسیی تیرین
رسانه ،بسیج شدند و فردای ایران را زنان سوریه دیدند که اهالی طبقه ی متوسط تا بیاید پی به حیلیه ی
ترس افزایی ببرد ،قیام سرکوب شد! از آن طرف هم نیروی نظامی جای این که از اموال عمیومی حفاظیت
کند به تخریب شان پرداخت و طبقهی ترسوی متوسط که مدام نگران ست ،از دو سو دزار هراس شید و
ایران را به عینه سوریه دید! طی آن ده روز ،ی

رسانه و تنها ی

رسانه مرکز فرماندهی استمرارطلب هیا
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بود ،رسانه ای که طی قیام فرودستان دستش برای مردم رو شد و حیاال دارد بیا تونیویی پوپولیسیتی امیا
کاملن تیزهوشانه باز جذب مخاطب میکند .به استمرارطلبها پیشنهاد میکنم حاال بعد از قیام فرودستان،
مدام این رسانه را ببینند و یاد بگیرند زگونه باید آبِ رفته را به جوی برگرداند.
/18دی1293/

 / 112فراداستان فرودستان

یادداشت هفدهم :در حسرت رسانهی مستقل

در خنده هاش دقیق شوید ،ی

بازیگر ،یی

اطالعیاتی کارکشیته و در یی

کیالم یی … فیرداى

انتخابات ریاست جمهوری اخیر یوی برام نوشت« :دیدی روحانی باز رئیسجمهور شد!؟» و ایین یعنیی
که من تصور دیگری داشتم! حاال خوب است تمام پیش بینی هام اتفاق افتاد .اگر یوی کتاب «کارناوال های
انتخاباتی» را که هشت روز قب از همین انتخابات منتشر شد ،خوانیده باشید ،میی بینید تمیام محاسیباتم
درست از آب درآمده ،یعنی طبق تأکید و ادعایم در کتاب ،روحانی تنهیا کاندیید دل خیواه رهبیری بیوده
طوری که بعدها «محمود صادقی» که نماینده ی مجلس است ،در توئیتی نوشیت از مییان نیروهیای سیپاه
پاسداران که مقیم شهرک قائم در لویزان هستند ،هفت صد نفر به روحانی و فقط سی صد نفر بیه رئیسیی
ریی دادند! در همین کتاب بارها تأکید کردم تمام رفتارهای خامنیه ای سیمیولوژی

اسیت و در واقیع او

نشانه پردازی قهار است .انگشتی که در انگشتری بنفش نشان ،وقت ریی دادن کرده بود ،تاویلى جز بیآلخ
به مردم نداشت .رسانههاى داخلی و خارجی ،برای این انتخابات سنگ تمام گذاشتند و محال میدانسیتم
که هفده میلیون ایرانی شعوری داشته باشیم که فریب این بالماسیوه هیا را نخورنید و آلیوده ی انتخابیات
نشوند .هفده میلیون ایرانی در انتخابات شرکت نوردند و این پیروزی کوزوی نیست .گرزه بزرگ تیرین
آرزو و امیدم این است که هم وطنانم در شرایط بهتری زندگی کنند اما ش

ندارم بیا زنیین پیتیوکی کیه

مردم دست حوومت داده اند در زهار سال آینده طبقهی فرودست ،اوقات سختی را سپری خواهید کیرد،
در سیاست های نئولیبرالیستی روحانی ،فرهنگ و آزادی بیان هیچ جایی ندارد و بی ش

گرهی از اوضیاع

سانسور باز نخواهد شد ،کاش اینطور که فور میکنم نباشد ،کاش مطمئن نبودم ،کاش روحانی اطالعاتی
و بازیگری مردم فریب نبود .متاسفانه با جان فشیانی تلویزییون هیای اسیتعماری و تبعییدی هیای الویی و
اکبرهای گنجی و خاتمى خندان ،همه را بازی داده اند و از مردم هم خوب بازی گرفتیه انید ،کیاش یی
مدیا ،فقط ی

رسانهی مستق داشتیم.
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یادداشت هجدهم :غالمانِ قلمبهدست

ی عده میپرسند زرا آنقدر که به مسائ سیاسی ایران میپیردازی بیه اوضیاع ادبییات مسیتق در
ایران نمیپردازی؟ خب این سوال بدی نیست اما مسئله اینست که هر زه بر ادبیات اییران مییگیذرد و
نمیگذرد محصول خواست سیاسی حوومت است! من دیگر حتی ی

شاعر یا نویسندهی مطر شده در

این سالها نمیبینم که مادرسیّد نباشد یا حوومت انگشت در ماتحتش نداشته باشد .انگار طی دو سیال
اخیر کار را بهطور کام تمام کردهاند ،نشریات ادبی هم که بهطور کام افتاده دستِ وردستهیای سیابق
احمد غالمی که حاال خودشان هم در غالمی حوومت دست کمی از غالمی ندارند .این دسته از جماعت
مادرسیّد خودشان کتاب مینویسند ،خودشان کتابشان را منتشر میکنند و خودشان هم توی مطبوعیات
دربارهشان می نویسند و در نهایت هم خودشان به خودشان جایزه میدهند! تقریبن دیگیر هییچ کتیابی از
نویسندگانی که واقعن مستعدند ،منتشر نمیشود ،هیچ نامی از آنها در نشریات نیست! عرصیه عرصیهی
شاعر -مزدورهاست ،توی هر النهی فسادی که انگشت کنی ی

مشت نویسنده-مزدور مییزنید بییرون!

برای همین دیگر کاری به اره و اوره و شمسیکوره ندارم ،باید راست کرد و ی راست کرد توی سوراخ
اصلی حوومت ضربن زورا! دیگر گذشت آن دوره که مالنتربوق سرطان زاراسبه داشت ،دیگر شاعر بید
و خوب نداریم ،ناشر بد و خوب هم شوخیست ،همه از دم مادرسیّدند! هی هم گیر ندهیید بیه مهیرهی
سوختهای زون روحانی که سیب ش کردند ،حمله به روحانی بیفایدهست ،جز سپاه و خامنهای و خاتمی
به هر که حمله کنید ،کار دلشان را میکنید!
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یادداشت نوزدهم :دیگر چه نشری چه پشمی!

مالش را گرفتهاند ،حالش را گرفتهاند ،خایهاش را کشیده اند و اصلن ندارد تیا بگایید بعید دم بیه
ساعت میگوید که بخشیدهست! تو اصلن زهکارهای که ببخشی مافنگی!؟ یی

کارهیایی هسیت کیه در

هیچ کالسی خوب نیست ،کثیف ست! خبرزینی و مزدوری توبه ندارد ،ضعیفکشیی بخشییدنی نیسیت!
سانسور شغ مادرسیّدهاست و سانسورزی برگشت ندارد ،پس بخششی هم در کیار نیسیت! مین یویی
بیستسال م به فاک رفته آخر زطور ببخشم بوفالوی مادرسییّدِ دامغیان را کیه حیاال در فرهنگسیتان هنیر
میلیاردی می کشد باال!؟ من اگر پا بدهد که برگردم ایران ،قزوه که سیه سیت ،شیش جید ایینطیرف و
آنطرفش را هم میدهم اینطرف و آنطرف کنند ،بخشش سیخی زنید!؟ گیاهی از ایینهمیه سیووت
روشنفوریِ ایرانی حیرت میکنم ،ماندهام اگر آنجا میماندم من هم آنهمه لو میشدم ییا زیون دورم
اینهمه نزدی

میبینم! طی سالهای اخیر به تعداد نویسندگانی که ی کاره از حزباهلل و حوزهی هنری

بریدند و منتقد حوومت شدند یا اگر نشدند پیپ دستشان گرفتند و روشنفور شیدند ییا زادرشیان را
برداشتند و خوشگ مامانی شدند یا در جنبش یشمیپشمی کاکاییوار زپ کردند و با مردم کاکیا شیدند
افزوده شده! واقعن زه شده!؟ سپاه دارد کوالک میکند در اتیاقهیای فویر و مشیغول زییدمانسیت ییا
غزلسراهای حوزهی هنریِ حوومت از دم رمان نویس شدند که اغلب از نشر زشیمه سیر درآوردهانید؟
دقیقن بیستوهفت سال پیش ،عینهو رابینهود ،یویشان را که حتیی ابیرو نبرداشیته بیود و بیا زیادر و
زاروق از بغ علی بوفالوی دامغانی قاب زده بودم ،طوری زمیین زدم کیه قسیمت کمرباریی ِ حیوزهی
هنری ناگهان آوانگارد شد ،اما باز دست از سر غزل برنداشت و با روی گرفته گاهی راکعی شد و وقتیی
وسمغی! عجبا که حاال دم از باختین و رمان زندصدایی میزند ج الخالق! زند دقیقه پیش عوسیی ازش
دیدم خاله قورباغه و زیتانپیتانی با رُمانی آنزنانی در دست! دیگر زه نشری زه کشوی زه پشیمی! ای
لعنت به هر زه سیاستبازِ مادرسیّد و سیاهسر که ادبیات مستق ما را هم کنفیوون کرد.

علی عبدالرضایی 115 /

یادداشت بیستم :ژورنالیست مگر فکر هم میکند؟

من همهجور سانسورزیِ ایرانی دیدهام ،یویدوتاشان طوری نشان میدهند که انگار از زمره دوستان
نزدی

من ند ،در حالی که علیرغم مخالفتشان با جمهوری اسالمی از نظر من هنوز بسیجیاند .اینکیه

میگویند دشمنِ دشمنِ من ،دوست من است ،جملهای بهشدت کثیف و عهد بوقیست! اینوه خیلیها به
قدرت سانسورشان پُز میدهند و به آن میبالند زندشآور است .سانسورزی ،سانسیورزیسیت ،و ایین
یعنی که سانسورزیست ،سانسورزی هم بسیجی ست ،هم حقیر و هم قات ! هیچ قتلی فجییعتیر از قتی
فور نیست ،وقتش رسیده ایرانیها اپیدمی سانسور را جدی بگیرند ،کثیفترین شیوهی سانسور را در دور
دوم ریاست جمهوری خاتمی داشتیم ،اصال طلبها همهشیان از دم سانسیورزیانید ،مشیتی بییسیوادِ
پوپولیست که تنها در فن سانسور خبرهاند .حاال هم نصفشان در اروپا و آمریویا فعیال حقیوق حشیر و
دارندهی رادیو و تلویزیونند و مدام علیه سانسور حرف میزنند و همزمیان سانسیور مییکننید! دیشیب
یوی شان تماس گرفت که دربارهی آنارشیسم بپرسد! در حاشیهی پاسیآ بیه طعنیه گفیتم بازدیید آقیا از
کرمانشاه را بهانه کردید و خوب دارید برایش میمالید ،قضیه زیست؟ مانیده بیود انگشیت بیه آنجیا و
هرزه سعی کرد نشد که زیزی بسازد .طشت رسوایی که از بام بیفتد دیگر هیچ کاریش نمیشود کیرد،
طفلی از آن هاست که موج اخیر برش داشته و عالیق آنارشیسیتی پییدا کیرده ،ژورنالیسیتِ آنارشیسیت!
خندهدار نیست!؟ اینها از دم پرانسیپ ندارند و بیپرانسیپی را کالس کردهانید و اسیمش را گذاشیتهانید
آنارشیسم! هر زیزی ساختار خا

خودش ،کالس کاری خودش را دارد .بیکالسی ربطی به آنارشیسیم

ندارد .آنارشیسم خودش کالس است ،کالس ربطی به پول و طبقه ندارد ،کالس تنها بیانگر درک و شعور
توست نسبت به کاری که داری انجام میدهی.
خوب نگاهشان کنید! از دم سرطانِ بیکالسی دارند ،همانقدر موافقاند که مخالف ،آری و خیرشیان
سر و سامان ندارد ،اینها آنارشیسمشان هم مث خودشان فی

است ،نمیخواهم توی ذوقتان بیزنم امیا
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لختی در آینه موث کنید ،دیدید!؟ خودتان هم فی اید و ربطی به آنکه میگویید هستید ندارید ،نه بزرگ
است ،نه عزیز است اما فقط وقتی آنارشیست است که بداند زرا صدایش میزنند نه!
آرى خوب است اما فقط نه مهم است زون تنها وقتى ادا مىشود که خواسته باشى فور کنى ،فقیط
فور است که آنارشیست است ،ژورنالیست مگر فور هم میکند!؟

علی عبدالرضایی 117 /

یادداشت بیستویکم :شعر سیاسی

همه فور میکنند سیاسىاند ،فعالند! اما نیستند ،الوى حمله میکنند ،یاد گرفتهاند الوى بجنگنید ،بیا
هیچ ،با پو  ،با دشمن فرضى که سایهى خودشان است ،عمرن بلد نیستند فور کنند ،براى همین است که
مادام دنبال مرگ می دوند .بیخود نیست که دیگر از جنگ ،از دشمنی و از لحن تند بدم میآید .هیچکیس
مجبور نیست اما مدام میشنود باید باید ،باید این را دست و پا کنی ،باید آن را بهدست آوری امیا ایین و
آن فرقی نمیکند ،بهدست نمیآید ،بلوه زیر پای باید ،له میشود از دست میرود.
اینها ظاهرن خوب مىجنگند ،حرفهاى خوب مىزنند اما کمکم از آن ورِ بام مىافتند ،نمیىداننید
هستى هم اسرى ست هم اپدى! ی

هنرمند ،ی

آرتیست ،ی

فیلسوف که عمرى میىکنید محیدود ،در

مواجهه با جهان کاملن دست خالىست اما ناگزیر است زراى پىدرپى بیاورد و با یقینِ خود بجنگید ،در
غیر این صورت هیچ تفاوتى با عوام نخواهد داشت .هنر فنّ اجراى نه با صداى بلند است اما یی
ی

مغیز،

جفت زشم موعدى مگر زقدر مىتواند ببیند یا کشف کند؟ ما ناگزیریم که تولید پرسیش کنییم تیا

سیاست با بالهت مترادف نشود! همه ی بدبختی ما دقیقن از وقتی شروع شد که گفتیم شعر نباید ،شیاعر
نباید سیاسی باشد ،آنوقت سیاست بیشعور شد و بیشعوری سیاستمدار! گفتییم شیعر نبایید سیاسیی
باشد اما شهر سیاسی بود و شهروند فرآوردهی سیاست! نان سیاسی بود و درمان هم کاردارِ سیاستمدار!
وگرنه شاعر را فقط در تیمارستان نمیخواست! ما همه عشق میکردیم با عاشقی اما عشق سیاسی شید و
عاشق را پای زوبهی دار سیاست کردند .شعر اگر سیاسی بود ،شهر دهات و شهروند دهاتی نمیشد.
فقط از وقتی که شاعر از سیاست فرار کرد شاه به مال میدان داد و خرافات جیای کلمیات نشسیتند.
همه ی بدبختی ما دقیقن از وقتی شروع شد که شاعر را علیه سیاستمدار خواستیم و سیاست را از شعور
تهی کردیم ،ما اشتباه کرده ایم ،شاعر اگر شعور داشته باشد ،شعر اگر شعر باشد ،زگونه میتواند سیاسیی
نباشد؟
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یادداشت بیستودوم :گاو هلندی

روحانی طفلی حال ندارد ،نقشِ او را باز عوض کردهاند ،دیدند صدای میردم رفتیه بیاال و حسیابی
ترسیدند! دوباره مث موم برش گرداندند به فرم قبلی و در نطق آخر کوالک کرد .دوباره از آزادی گفیت،
خواست همه انتقاد کنند ،بحث بودجهی سال نودوهفت را پیش کشید و فیاش کیرد کیه دزدی را علنیی
کرده تا برخی به مثابهی گلهی گاو هی مبامبا کنند و حالیش نبود که خیودش هیم دارد مبامیبا مییکنید!
خوب نیست که گاوزران ناگهان ب دل به گاو شود! یاد فیلم گاوی هلندی افتادم که در عاشیورای امسیال
افتاده بود به جانِ مردم! طفلی ماده گاوِ عاصی را برده بودند که زیر آفتاب عمودِ ظهر عاشورا قیمیهقیمیه
کنند و بریزند توی خندقِ بالی جماعتِ گاو ،اما گاو مذکور که ایرانی نبود ،مسئله داشیت ،بیرای زنیین
گاوی مهمست فردا ،مهمست با زگونه حیواناتی همتنی کند ،در زه کسانی زندگی! گاو هرگز نمیتواند
بالهتِ از حدّ گذشته را تحم کند ،برای همین سدّ میشوند ،حمله میکند به جماعتی کیه آبیروی گیاو
بردهاند .اول نگاه کرد با زشمهای درشت ،هرزه بین آدمها گشت ،ندیید! بعید هیم گیوش فرسیتاد پیی
صداهایی که در هوا پخش بود ،زه حیوانات ناشناختهای! در هلند اینها را ندیده بیود ،فیردا بیرای گیاو
هلشتاین مهم ست ،گاو ایرانی نیست که درکی از بعد و تسلس نداشته باشد ،به او گفته بودند که اینبیار
می برندش تا جای شیر ،به جماعت گاو ،اول گوش ،بعد هم گوشت بدهد ،اما آنها نبودند ،آنها آبیروی
گاو را برده بودند!

علی عبدالرضایی 113 /

یادداشت بیستوسوم :این شاعران بیگانه در ایران چه مىکنند؟

هموارانم در نشر کالج ،کلی زحمت کشیدند تا ضد رمان هرمافرودیت با حیروفزینیی و شیمای
بهتری در اختیار شما قرار بگیرد ،برای همین میخواستم دربارهی بلوزستان و احیای آن در هرمافرودیت
بنویسم ،بنویسم که زرا نس تازه باید هرمافرودیت را خوب بخواند اما از دیروز غروب ،یعنی دقییقن از
لحظه ای که هرمافرودیت منتشر شد در حال واویالم! زنگ پشت زنگ ،پییام پشیت پییام ،همیه در حیال
بمباران منند! یوی ویدئوی دختری پنجساله فرستاده که آوارهست در بیابان شهریار ،یوی از احمدینیژاد
که اینبار در هیئت رابینهود ظاهر شده ،گفته و بعدی کارنامهی وحشتناک شهرداری کرمان را به اکیران
گذاشته و آخری هم ویدیوییست که انتهایش وقتی پیرزن کرمانشاهی که خانهاش در زلزله وییران شید،
گفت انگار ما ایرانی نیستیم ،از خود پرسیدم کی هست؟ منظورم فقط جماعتِ مادرسیّد کیه اییران را بیا
عقبستان عوضی گرفته و زه سالست که دارند کشورداری میکنند نیست! ایینروزهیا همیه اییران و
ایرانیستیزند! سالهاست از شوم ایرانی زدهاند و همهجوره دارند خندقِ بالی فلسطینی ،لبنانی ،سوری و
عراقی را پر میکنند ،اما جماعت عقب تا کم میآورد باز بند میکند به ایرانیی! فیوجفیوج افغانسیتانی و
پاکستانی برای دفاع از حرم می رود به اسم ایرانی در سوریه و عراق حرام میکند و آدم میکشید و مثی
قصاب برای هر سری که میزند تیپ میگیرد از سرتیپ سپاه ،اما باز اسم ایران و ایرانی بد در میرود در
اسالمآباد و افغانستان!
من همیشه علیه ظلمی که حوومت مادرسیّدِ ایران به مهاجران افغانستانی روا میدارد نوشتهام ،مدام
به فرهنگ ضد مهاجر امتِ شهیدپرور ایران حمله کردهام اما از آن طیرف قلیمبیهدسیتان افغانسیتانی کیم
خیانت نوردهاند به ایران و ایرانی! وجود ندارد در ایران حتی ی

شاعر و نویسندهی مطر افغانستانی که

مزدوری نورده باشد برای دربار خامنهای و به مد عظما نپرداخته باشد اما همینها همین که برمیگردند
به کاب  ،ی کاره ایرانستیزی پیشه میکنند! یارو جاسوسی من برای حوومت ایران میکرد در لندن ،بعید
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به افغانستانش فرستادند و شد گریلینه کرِ کاتبان کاب ! زند تا شاعرک هم داشت کاب که دم به سیاعت
با من مصاحبه می کردند اما همین که دعوت شدند به جشنوارهی گندِ پارسی در تهیران و سیوهگیرشیان
کردند عبدالرضایی ناگهان شد اخ! شد کآ! مالها و مالزادهها تپهی نرییده بیاقی نگذاشیتهانید در اییران!
تاکنون ندیدهام یوی ،حتی ی

نفر که از ایران و ایرانی بد بگوید و مادرسیّد نباشد! این پیرزن هم کیه بیا

سیلی سرخ کرده صورت ،شریفست زون کوردست و سیّد نیست ،بلو ست و سیّد نیست ،لُر و عشیق
و گیل ست و سیّد نیست.

علی عبدالرضایی 111 /

یادداشت بیستوچهارم :صدای اذان صبح و تجاوز به حریم همسایه

فقر ،پدربزرگ جه است؛ اگر نباشد جهلی نیز در کار نخواهد بود .فقر میالی فامیی ِ نزدیی

فقیر

فوریست .و ارتجاع تنها از فقر فوری ارتزاق میکند .اول آدمها را گدا بار میآورد و بعد هم این گدایی
را با ترویج خرافات ،مث بمب در ذهن مردم کار میگذارد .اگر نیازی در کار نباشد اگیر نیانی در سیفره
باشد کسی برای شوم نماز نمیخواند و دم به ساعت خدا را صدا نمیزند تا به دادش برسید! هیر سیاله
مردم در ایران فقیرتر میشوند تا مستمع در مسجد به فراوانی برسد .مسجدی که کارخانهی کریهسازی و
گریهبازیست ،تنها مسجدی ها قادرند آالت شعف و راک را به شماتت و شهادت بدل کنند .فقیر ترانیه،
فقر شعف در جهان فارسیزبان بیداد میکند ،زند سالیست که نوحه در لسآنجلیس هیم طرفیدار پییدا
کرده حتی کفر و کافر به فرهنگ نوحه پناه بردهاند ،در داخ هم نوحهخوانی زون حامد همایون ستارهی
پاپ می شود! داخ و خارج ندارد؛ حاال همه دارند برای مسجد کار میکنند که فقر را فضیلت میداند اما
تمام هیئتهای عزاداری و سینهزنیش را جماعت پولدار و نزولخوار میگردانند ،زقیدر هیم سرشیان
شلوغ میشود قب ِ عاشورا ،طفلی رییس هیئت نزولخواران مسجد بیبی زینب عجب بدوبدو میکرد!
یوی از اساسی ترین وظایف هیئت امنای هر مسجدی ،استخدام مدا و روضهخوانیست کیه قیادر
باشد در شبهای محرّم مردم را خوب بگریاند .در مدرسهی مالها ،دروسی را به شیوههای روضهخوانی
اختصا

داده اند و طی آن از بیان گرفته تا روی زبان بدن و میمی ِ زهره وقت مداحی و روضهخوانی

کار می کنند .اساسن مالی شیعه مأمور است به هر فنّی شده مردم را بگریاند و زنانزه اگر روزی موفیق
نشود اش

کسی را دربیاورد محال است آن شب خوابش ببرد ،حاال هم کار به جایی رسیده که مالهیای

اه تسنن که خود دست کمی از بوفالوهای شیعه ندارند و تنها در بالهت دیگیری زییرهگیی دارنید ،از
مالی شیعه ایراد میگیرند.
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ایران که بودم ،پیش میآمد گاهی برای تدریس به این یا آن شهر بروم ،توی ایین سیفرها گیاهی در
هتلی بستری میشدم کنار مسجد که صبحها خوابِ نازم کور میکرد ،لعنتی اصلن هم عذر نمیخواست،
آن جا پشت هر کاری ی

جور اجبار ،مخفیانه دارد کارش را انجام میدهد اما مسجد زور را علنی کرده،

همسایه اش حتی اگر کافر و کلیمی و زرتشتی باشد مهم نیست ،مهم نیسیت یی
باشند! ما توی ف

عیده آسیایش نداشیته

وفامی نمازخوان کم نداشتیم اما هر کدامشان حتی برای سحری ماهِ رمضان محال بود

دم سحر دولّا راست شوند ،یعنی من یوی تا حاال ندیدم یوی نماز صبح بخوانید امیا مگیر مسیجد از رو
میرود!؟ با اینکه مدام از لزوم توجه به حقوق همسایهها میگوید هنوز ماندهام دم خروس را باور کنم یا
قسم حضرت عباس را!
امروز صدای آسمانی شعر بیدارم کرد ،اول یاد اذان صبح مسجدهای ایران و موذنهای پشیمویش
افتادم اما این نآبدن ،اندامدل ،مویینکمر کجا و موذن فریاد برداشتهی تهران!؟

علی عبدالرضایی 113 /

یادداشت بیستوپنجم :چرا دزدی اینقدر باکالس شده؟ اختالس شده؟

ما ناگزیریم که تولید پرسش کنیم تا سیاست با بالهت مترادف نشود! طر سوال شقالقمیر نیسیت،
آسان است! مثلن از آینه بپرس اپورتونیست یا فرصتطلب کیسیت؟ زیه خصوصییاتی دارد؟ از زگونیه
ساختار دروغینی تبعیت میکند؟ زرا بالهت را ترویج میدهد؟ اصلن این نامیده از کجا آب مییخیورد؟
آبشخورش کجاست؟ زطور دست به دزدی می زند؟ اصلن دزدی زیست؟ زرا به دزدی ناگهیان گفتنید
اختالس؟ زرا حوومتهای دیوتاتوری از زبان میترسند؟ آنها زگونه با تغییر صورت کلمات همهزییز
را به گُه میکشند؟ زرا ی کاره مدرسهی خصوصی شد غیرانتفاعی!؟ شاهدزدی شد اختالس؟ میخواهی
خطرناک بنویسی!؟ به اینها بپرداز نه به مقاله ای مثلن سیاسیی کیه فراتیر از درک میردم کوزیه و بیازار
نمیرود! به خی اپورتونیست بپرداز که باعث اپیدمی هاریِ گاوی شدند! به قانون دزدها رکیب بیزن بیه
جیبهای تهندار ،نه جیببُری که از سرِ نازاری تن به دزدی میدهد ،اختالس! عجیب کلمیهی شییوی!
مانده ام در کشوری که اختالس مقیدس شید! الس زیرا نشید!؟ شینیدهام علییرضیا دبییر یعنیی همیان
اپورتونیست کشتیگیر ،معروف ست به آقای تراکم! اگر بالهت از صحنه به حاشیه تبعید شیود ،بییشی
اپورتونیسم برای همیشه نابود میشود! اپورتونیستها را شناسایی کن ،این بزرگترین کیار سیاسییسیت،
دزدی را فراموش کن ،بچسب به اختالس ،به اخیتالسگیر! زبیان فرهنیگ و فرهنیگ زبیان را بشیناس،
کالجیها از همهجور اپورتونیست انزجار دارند ،زه دزد مال ،زه دزد فور ،زه انگ داخلی ،زیه زالیوی
برونمرزی ،بسیجی بسیجی را صدا میزند مدام ،بسیجی عوض نمی شود ،بسیجی بسیجی باقی میمانید،
همیشه هم ی جور آب میخورد ،فقط آبشخورش عوض میشود ،اپورتونیست کیست؟ واقعن زیست؟
زرا دزدی اینقدر باکالس شده؟ اختالس شده!؟
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مسئول بدبختیمان خودمانیم ،نه آنهای متافیزیکی

«بخشی از سخنرانی علی عبدالرضایی در کالج شعر ،که در بهمن ماه سال  59برگزار شد».

قبلن دربارهی بحث دریدا پیرامون «متافیزی

حضور» بسیار حرف زدم و به تحلی ماهییت هسیتی

پرداختم .ماهیت دنیا را نمیتوان به دوآلیسم شرق و غرب محدود کرد .این تفور کیه اگیر انقیالب کنییم
بیگانهگان بهخاطر منابع سرشارمان ،باعث جدایی ما و توهتوه شدن ایران میشیوند ،برگرفتیه از تفویری
دشمنساز و ارتجاعیست .وقتی مدام از آنهای بیگانه حرف می زنید و تمام اشتباهات و تقصیرها را بیه
گردن آنها میاندازید ،خود را از شرّ مسئولیت خال

میکنید و بدل مییشیوید بیه خیود خامنیه ای و

اینگونه خودتان را از دنیا جدا کرده مث جمهوری اسالمی در زیرزمین دنیا گرفتار می شوید .متاسفانه از
کودکی در ایران ،زپ و راست و اساسن ک رسانهها تصویری پلید از غرب در ذهنمان میسازند ،برای
همین ما همه ی

دائیجان ناپلئون در خودمان داریم .من هم تا پیش از اینکه در انگلیس زندگی کنم ،از

انگلیسیها متنفر بودم ،زون از کودکی دربارهی منش شیطانی آنهایی متافیزیوی شنیده بودم که ربطی به
این مردمی که حاال بینشان زندگی میکنم نداشتند .حاال که به اغلب کشورهای دنیا سفر کردهام ،بر ایین
باورم که انسانتر و مهربانتر از مردم انگلیس کم داریم .متاسفانه میا درک درسیتی از ماهییت دولیتهیا
نداریم ،زون همیشه دولت و حوومت در ایران خالف منافع ملی عم کردهسیت ،حوومیت اییران ایین
همه در عراق و سوریه هزینه کرد ،زه نفعی نصیب مردم ایران شد؟ آیا زیزی جز بیدنامی در دو کشیور
عراق و سوریه نصیب ایرانیان شده است؟ هر دولتی موظفست برای منافع کشور و مردم خودش تالش
کند .انگلیس در حمله به عراق ،با آمریوا همواری کرد و بسیاری از شرکتهای انگلیسی که به گونیهای
با این جنگ در ارتباط بودند ،ثروتشان زندین برابر شد .زطور ممونست؟ مردم متمیدن و بیافرهنگی
که بیشتر از هر ملتی به حقوق بشر ( )human rightsاحترام میگذارند ،دولتی دارنید کیه وارد جنیگ بیا
عراق شده ،اما این حمله به نفع منافع ملیشان بود زون بعد از جنیگ ،ثیروت بسییاری از شیرکتهیای
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خصوصی انگلیسی بیست برابر شد .میخواهم بگویم اگر دولت انگلیس یا روسیه در طول تاریآ برای ما
آقاباالسری کرده اما مدام خدمت گزار ملت خودش بوده و قرار نیست هییچ دولتیی جیز بیه منیافع ملیی
کشورش فور کند .من البته از لحاق اخالقی رویورد این دولتها را تاییید نمییکینم امیا در دنییایی کیه
کاپیتالیسم بر آن سیطره دارد ما ناگزیریم که تفور ملی داشته باشیم .یعنی زه که میرویم آنهمه هزینهی
میلیاردی در لبنان و سوریه میکنیم اما سودش را روسیه میبرد؟ در واقع حوومت ما دارد میا را زپیاول
میکند و با پول ما مردم سوریه سرکوب میشوند و هرزه که بهدست میآید دودستی تقدیم میشود بیه
روسیه! در واقع ما در ایران دولتمرد نداریم ،گماشتهی روسیه دارییم! و ایین واقعین وحشیتناک اسیت.
متاسفانه شما آنجا حوومتی دارید که ملیت و منافع ملی برایش هیچ اهمیتی ندارد .در واقع شیما آنجیا
دولت ندارید ،بلوه دشمن دارید ،برای این است که میگویم ایرانیان به اسارت بیگانهگیان درآمیدهانید و
کشور شما را تصرف کردهاند و اسالم بهانهست! زرا باید با پول نفت شما تروریستها را پروار کنند تیا
سودش را روسیه و غرب ببرد؟ فقط زه سال برگردید بیه عقیب ،و اییران آنزمیان را قییاس کنیید بیا
کشوری مث ترکیه! زه اتفاقی افتاده؟ آیا ترکها قاب قیاس با ما بودند؟ هر کشوری اسیتعدادهیایی دارد؛
اگر کشوری مث ترکیه سرمایهی کار دارد ،ما هم منابع زیرزمینی داریم ،از طرفی ناامنترین جیای زمیین
زیر پای ماست زون تقریبن زلزله خیزترین کشور جهانیم .خالصه مشو ما غرب نیست ،در کشورهایی
که برخوردار از دموراسی واقعی هستند ،حزبی که در قدرت است ،نهایت تالشش را میکند کیه بیرای
مردم خود رفاه بیشتر به ارمغان بیاورد تا همچنان با رای مردم در قدرت باقی بماند .منفعیتطلبیی ملیی
خصیصهی اصلی هر حوومتیست پس مشو ما غرب نیست ،مشو خودِ میاییم کیه درکیی از ماهییت
دولتها نداریم ،مشو روشنفوری ماست که تا از منافع ملی حرف میزنی به تو برزسب نژادپرست و
ناسیونالیست میزند! آنهای دشمن را فقط دیوتاتورها میسازند تا از خود رفع مسئولیت کنند .ما هشیت
سال با عراقیها جنگیدیم و آنهمه تلفات دادیم و بعد هم از همان دشیمن ،دوسیت و بیرادر سیاختیم و
حاال سالهاست که داریم برای کم

به آنها باز تلفات میدهیم! این زه منطق سیاسی ابلهانیهایسیت؟

زه جور ایدئولوژی سیاسیست که در هر حال به زیان مردم ایران عم میکند؟ بیخود نیست که بیرای
اولینبار در تاریآ اینهمه گورخواب و زباله گرد داریم! شیطان بزرگی بیه اسیم آمریویا در کیار نیسیت،
شیطان واقعی در درون خودِ ماست! آنهایی که جمهوری اسالمی به عنوان دشمن می سازد ،جز زاییدهی
تفور امامزمانی نیست .همیشه وقتی تقصیر را به گردن آنها میاندازی ،از خودت رفع مسئولیت میکنیی
و همین فقدان حس مسئولیت باعث میشود که دیگر فور نونی و آنوقت است کیه دولیتهیای بیگانیه

 / 111فراداستان فرودستان

برای سود بیشتر ،تو را و کشورت را زپاول میکنند .اگر همه احساس مسئولیت کنند دیگیر کسیی آن-
های متافیزیوی را مقصّر نخواهد دانست و این اصلن اساس تفور فرقهی مالمتیهست که خودمسیئولی را
ترویج میدادند و تازه در ایرانِ سامانی یعنی تقریبن هزارودویست سال پییش زنیدگی مییکردنید! پیس
خودتان را گول نزنید! آنهایی وجود ندارد ،آنها فقط در ذهنتان وجود دارند ،بریزیدشان دور! پیدر ییا
مادر شما هم زند سال دیگر از دنیا میرود و بدل به متافیزی
بعنوان ی

میشود« ،او» مییشیود ،شیما مییتوانیید

غیبت از این او حرف بزنید .اما او دیگر مقصر نیست زون اصلن نیست! همین سنت غیاب و

غیبت است که آمریوا را شیطان بزرگ نامیده تا ذهنتان را مملو از بالهت کند .در حالی که همین اهیالی
سنت غیبت و غیاب اگر بخواهند زندگی کنند خانوادهشان را به آمریوا و انگلیس میفرستند و محالست
هرگز به این تناقض رفتاری پاسآ دهند .اگر انگلیس بد است پس اینهمه آقازاده و مالنیژاد ایینجیا در
لندن زهکار میکنند؟ آنهای دشمنساختهی ذهن شیعیتان است که دارد نهایت تالشش را میکنید تیا
زندگی غیرممون شود .در فرهنگ انگلیسی غیرممون وجود ندارد ،من در ایران پرورش یافتیه بیودم کیه
ضدآمریوا و انگلیس باشم زون تمام تفور زپ و راست ما همین بود .االن ولی دارم در انگلیس زندگی
می کنم ،آیا من انتخاب کردم؟ نه! من مجبور بودم ،زون فقط این جا می توانستم آزاد باشم ،زون ایین جیا
مردم و فرهنگی دارد که انسان را رعایت میکنند ،زون این فرهنگ به حقوق بشر اعتقاد دارد و به بیاور
آن رسیده است و تنها شعار نمیدهد .طی این هفده سال به یاد ندارم که شعر و نظراتم در هیچ نشیریه و
وبسایت انگلیسی سانسور شود ،اما نشریات و رسانههای فارسیزبانی کیه تیازه از دولیت انگلییس پیول
می گیرند تا منافع دولت انگلیس را پاس بدارند مدام سانسورم کردهاند زون گرداننیدگان ایین رسیانههیا
ایرانیاند! شش سال پیش خانمی که در وبسایت جدید آنالین کار میکرد ،کلیپی دربارهی زندگی ادبییم
ساخت ،اما مدیر این وبسایت که فرزند آیتاللهیست و پول از دولت انگلیس میگیرد ،همین که فهمیید
کلیپ دربارهی من است بیآنکه آن را ببیند ردّش کرد زون معتقد بود عبدالرضایی زند کتیاب دارد کیه
در آنها اخالق اسالمی رعایت نشدهست! در واقع مدیر مریض این وبسایت که هدف اصلیش را معرفی
و انتشار ادبیات و فرهنگ نو قرار داده نه درکی از فرهنگ دارد نه نو! زون هیچ درکی از مسئولیت ندارد.
میییخییواهم بگییویم کییه حتییی سیییطرهی فرهنییگ حییذف و سانسییور هییم بییه دلییی فقییدان حییس
مسئولیتپذیری ست .شما نمیتوانید بگویید زون غرب مییخواهید میا مثی افغانسیتان بشیویم ،کیاری
نمی شود کرد! افغانستان ،افغانستان شد زون مث حاالی ما درکی از مسئولیت فردی و حقوق شیهروندی
و حس ملی نداشت .اینجور نگاه کردن را بگذارید کنار ،با کمتر روشنفور ایرانی برخیورد کیردهام کیه
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تفور ملی داشته باشد ،لجن پراکنی سازمان جاسوسی حزب توده مغز همه را مملو از حس وطینسیتیزی
کرده و تا می آیی که بگویی زرا این همه داریم به دولت روسیه بیاج مییدهییم ،یی
واقواق میکنند که فالنی نژادپرست و ناسیونالیست است .شاید ی

مشیت سیگ پییر

عده بگویند کیه دیگیر تیودهایهیا

فعال نیستند و غاف باشند که تفور ریاکارانهی حزب توده که جای روشنگری سیاسی مدام جاسیوس و
نفوذی در ادارات دولتی مامور میکرد ،هنوز دارد پشت نقابهای تازه کار میکند .بخشی از کسیانی کیه
در راس هرم اصال طلبی سوونت دارند یا از تودهایها خط میگیرند یا پیروی از تجربهی مثلن سیاسیی
آنها می کنند .تودهایها در ایران سوسیالیسم را تهی از معنای واالی سوسیالیسم کردند .من مطلقن هییچ
تشابهی بین کمونیستهای اروپایی و ایرانی نمیبینم .ایرانیها متخصصند هر مرام سیاسیی غربیی را در
همان گام اول با اخالق منحط اسالمی ترکیب کنند و به گُیه بوشیند .در واقیع میا در اییران کمونیسیت
نداریم ،بلوه کمونیست مسلمان داریم! فمنیسم نداریم ،فمنیسیم اسیالمی دارییم .حیاال هیم دارنید روی
آنارشیسم کار میکنند تا آن را هم به گند بوشند .کمونیسم اگر مخالف منافع ملی باشد باید قبول کنیم که
لنین و استالین کمونیست نبودند .زه سالست که ایران زون زنی رنجکشیده نگاهش به خیابانست ،هر
بار در هر جنبش و قیامی که خیابان را شلوغ دیده به وجد آمده اما فقدان مسئولیت جمعی و حیس ملیی
باعث شده که مردم باز فریب بخورند و سوونت در حاشیهی قدرت را به میدان و خیابان ترجیح دهنید.
طی اینسالها در هر جنبشی که اتفاق افتاده بیشتر از صد نفر کشته نشدند ،اصلن در همین جنیبش ، 88
زند نفر قربانی شدند؟ سالهاست که ما را با تهدید به سرکوب و قت عام میترسانند و نمیبینیم که هیر
ساله ی

میلیون نخبه دارد از کشور خارج میشود .بزرگترین ثروت ی

ازای هر نخبهای که از ایران کم می شود ی

کشور جمعیت الیتسیت ،بیه

مالی ابله و مافنگی جایش را میگیرد و ایران اینگونه دارد

از دست میرود .ایرانیان غاف ند که قت عام واقعی بی هیچ نزاعی دارد آنجا اتفاق میافتد و فقط به دیید
درنمیآید .کافیست سری به تورنتو بزنید که تهرانتو شده! کاش کمی فور کنییم و جیای شیعار ،کمیی،
فقط کمی تفور و حس ملی داشته باشیم.
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حکومت ایران انسان را رعایت نمیکند!

«گفتوگوی امین قضایی با علی عبدالرضایی»

امین قضایی :علی جان ،موضوع بحث ما در مورد قیام اخیر مردم ایران است ،دربارهی اعتراضاتی که
در دهها شهر صورت گرفت و در این میان شما هم بیکار ننشستید و زندین فای صوتی و بیانیه منتشیر
کردید و در آنها پیشنهادها و توصیههایی را برای مبارزه به مردم ارائه دادید ،به صورت مستقیم با آنهیا
صحبت کردید و هشدار دادید که فریب پروپاگاندا ،تبلیغات اصال طلبها و رژیم را نخورند .این بیانیه-
ها زند صدهزار بازدید داشتند و بسیار مورد استقبال قرار گرفتند .شخصن موردی را سراغ ندارم که ی
شاعر و ادیب (زون در وهلهی اول شما به عنوان ی

شاعر در ایران مطر هستید) یا حتی آنهایی کیه

سیاسی هستند ،مث شما تا این اندازه رادیوال عم کرده و مستقیم با مخاطبانشان صحبت کنند .البته بیه
نظر میرسد از قب هم با آنها در ارتباط بودید و بحثهایی را مطر مییکردیید .حیاال اگیر شیاعران و
هنرمندان دیگر بخواهند همین مسیر شما را طی کنند ،یعنی به این شو  ،سیاسی عم کننید و در کیار و
امور زندگی مخاطب خود دخی باشند ،زه کار باید بونند؟ راهی که شما رفتهاید ،زگونیه راهییسیت؟
زون در واقع به نظر میرسد ،اکثر حمایتهیایی کیه شیاعران و نویسیندگان دیگیر مییکننید ،معمیولن
سطحیست یا در سطح حمایت نمادین باقی میماند.
علی عبدالرضایی :امین جان ،میدانی که زقدر به تیو عالقیه دارم و در اصی و بیه خیاطر حضیور
توست که در این گفتوگو حاضر شدم .زند سالیست که علیرغم پیشنهادهای زیادی که میشود ،هیچ
مصاحبهای را قبول نمیکنم ،پس این گفتوگو را هم مصاحبه فرض نمیکنم و مث همیشه با هیم گپیی
دوستانه خواهیم داشت .راستش من از اوان شاعری ،به نظریهپردازی هم عالقه داشتم .مثلن نقد میکردم،
مقاله مینوشتم و بحثهایی را در حوزههای مختلف نظریهپردازی ادبی مطر میکردم .همیانطیور کیه
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میدانی بخشی از کار نظریهپردازی ادبی به فلسفه ربط دارد ،بخشی از فلسفه هم به سیاست مربوط است
و مسئلهی سیاست و قدرت ،مسئلهی بیشتر فیلسوفها حتی فیلسوفهای زبانشناس ییا پسیتمیدرنی
مث «میش فوکو» بوده است .اصلن مهمترین رسالهی فوکو دربارهی قدرت است .من هم بعد از قت های
زنجیرهای ،به ویژه بعد از آنکه مختاری را کشتند ،با توجه به درکی که از فوکو و برخی از نظریهپیردازان
آنارشیسم داشتم ،کمکم به مطالعات سیاسی پیرداختم و بعیدها یعنیی حیدود نیه سیال پییش ،از طرییق
«حشمت رئیسی» برای ارائهی زند سخنرانی در پالتاک دعیوت شیدم و در آن سیخنرانیهیا بیهصیورت
تئوری

به سیاست پرداختم .رویورد سیاسی نویسندگان و شاعران ما اما متفاوت است .اساسن بسییاری

از شاعرها و نویسندهها به ادبیات متعهد عالقهای ندارند ،حق هم دارند ،من هم بیه دییدمان «هنیر بیرای
هنر» معتقدم ،اما اوضاع ما در خاورمیانه بهخصو

در ایران و افغانستان خیلی فرق میکند ،ما برای مردم

کشوری مینویسیم که در آن انسان رعایت نمیشود ،و این در حیالیسیت کیه مسیئلهی اصیلی ادبییات
«انسان» است .متاسفانه در ایران و افغانستان زندگی را ممنوع کیردهانید و حوومیت مرکیزی عامی ایین
ممنوعیت است ،پس شاعر و نویسندهای که در آثارش مدام با زنیدگی سیروکار دارد ،زیه بخواهید زیه
نخواهد کمکم سیاسی میشود ،مگر اینکه زنده نباشد .شاعران و نویسندگانی که به فارسی مینویسیند و
مطلقن کار سیاسی نمیکنند یا برخوردی با سیاست مرکزی آن حوومت دیوتاتور ندارند ،مطمئنن زندگی
ندارند ،یعنی اصلن زنده نیستند .اگر به سرگذشت ادبی من نگاهی بیندازی ،میبینی که ناگهان از سال 78
سیاسی شدم .اساسن ی

نویسنده نسبت به زبانی که در آن مینویسد و نسبت بیه کشیور و مردمیی کیه

مخاطب او هستند ،خواه ناخواه مسئولیت ادبی دارد.
من به فستیوالهای جهانی مختلفی دعوت میشوم ،در این فستیوالهیا هییچ شیاعری مثی مین در
شعرهایش رویورد سیاسی ندارد ،زون شیاعر اروپیایی در کشیورش ممنیوعالقلیم نیسیت و اساسین بیا
حوومتی دیوتاتور سروکار ندارد و دلیلی نمیبیند که سیاسی باشد .تا سیال  32یعنیی دقییقن زمیانی کیه
روحانی برای اولینبار رئیسجمهور شد ،سیزده سال ممنوعالقلم بودم .در همان سیال ناشیری گفیت کیه
میتواند کتابهایم را منتشر کند ،زند دفتر شعرم را فرستادم که بعد از زاپ با استقبال خیوبی از طیرف
خوانندگان مواجه شد ،طوری که یوی از کتابها بعد از سه ماه به زاپ سوم رسید و دیگری بعید از ده
روز زاپ دوم خورد .ولی دیگر به آنها مجوز تجدید زاپ ندادند و ناگهان کتابهایم را از نمایشگاهها
جمع کردند و دوباره ممنوعالقلم شدم .یعنیی مین طیی هفیده سیال گذشیته فقیط سیه میاه در کشیورم
ممنوعالقلم نبودم.
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امین قضایی :من فور میکنم ممنوعاالسم هم هستید ،حتی سعی میکنند اسم امثال ما را هم ممنیوع
کنند!
علی عبدالرضایی :دقیقن! دوستان و شاعرانی که در دههی هفتاد با من همراه بودند و بیه شیعرهایم
عالقه داشتند ،گاهی در مصاحبه با روزنامهها یادی از من میکنند ،اما روزنامهها نامم را حذف مییکننید.
انگار ی

سری اسامی وجود دارد که نباید اسمی از آنها در مطبوعات برده شود! متاسفانه بیا حویومتی

معاصریم که هر فنّی میزند تا ما را حذف و سانسور کند.
امین قضایی :کسی که در تبعید زندگی میکند ،میتواند با مخاطبش از طریق آفیرینش اثیر هنیری
ارتباط برقرار کند .ولی من فور میکنم بر خالف همیه ،شیما یی
شبهسازمانی) و ارگانی

ارتبیاط سیازمانی (نیمیهسیازمانی ییا

با مخاطبان خود برقرار کردهاید ،آیا این ادعا درست است؟

علی عبدالرضاایی :ادبیات هم ی

رسانه است ،ما در این رسانه بهطور تخصصی بیا زبیان سیروکار

داریم ،که در آن مدام «قدرت زبان» با «زبانِ قدرت» در زالش است .در هر شیعر و داسیتان خالقیی کیه
نوشته می شود ،قدرت زبان خودش را به رخ میکشد .از طرفی گفتمانهای حوومت یا قدرت مسلط هم
زبان قدرت را طر میکنند ،که در جوامع دیوتاتوری معمولن در برابر قدرت زبان میایسیتد و همیشیه
نزاعی بین این دو در جریان است .قدرت زبان از خالقیت و تفور تغذییه مییکنید امیا زبیان قیدرت در
جمهوری اسالمی با این دو مقوله سروکار ندارد و معمولن از منابع اقتصادی زون پولِ نفیت ییا قیدرتِ
نظامی که اجبار را به مردم تحمی میکند ،نیرو میگیرد .میخواهم بگویم که قدرت زبان دغدغهای جیز
خلق فور و زیبایی و نی به آزادی ندارد ،ولی زبان قدرت هدفی جز حفیظ منیافع سیاسیی و اقتصیادی
حوومت را دنبال نمیکند .مثلن در زمان شاه ،دانشگاه پولی و خصوصی وجود داشت که بهطیور موقیت
بعد از انقالب تعطی شد ،تا حوومت جدید مدعی شود که تمام خدمات آموزشی را رایگان کرده اسیت.
اما بعد از مدت کوتاهی ،زبانِ قدرت به کلمهی دانشگاه ی

صیفت زیبیا مییزسیباند و جیای کلمیهی

خصوصی و پولی را با کلمهی «آزاد» عوض میکند .به این صورت ،نامی جدید بیه اسیم «دانشیگاه آزاد»
تولید میشود که سرمایهداری اسالمی با آن جیب مردم را خالی میکند و ایین در واقیع همیان دانشیگاه
خصوصی سابق است .یا مثلن به جای دبستان خصوصی ،دبستان غیرانتفاعی را جیا انداختنید و ییا ایین
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اواخر که جای کلمهی «دزدی» از کلمهی «اختالس» استفاده کردند تا از قبح آن کاسیته باشیند .در واقیع
زیزی عوض نشده تنها به صورتِ کلمات واکس زده اند و این هنر زبان قدرت است که اگر قدرت زبان
در کار نباشد محالست افشا شود .با تغییر این نامها حوومت زمان میخرد و تا مردم بفهمند که زه کاله
گشادی سرشان رفته ،سرمایهداری سنتی کار خودش را کردهست.
امین قضایی :یا مثلن کلماتی زون خودگردانی ،خصوصیسازی و...
علی عبدالرضاایی :درست است .این اسامی جدید همان بار معنایی نامهای قدیم را دارند .پس یوی
از کارکردهای زبانِ قدرت ،عوض کردن صورت کلمات به نفع قدرت یا همیان حوومیت مرکیزیسیت.
برای همین قدرتِ زبان نازار است که مقاب زبانِ قدرت بایستد .یوی از تونی های این حوومت ،سادهِ
کردن شعرها و داستانها و در نهایت مُد کردن ادبیات فستفودیست .البته همهی این برخوردهیا دلیی
دارند .در حقیقت حوومت میخواهد به کم

این تونی  ،از قدرتِ زبان کم کند و وقتی کیه از قیدرتِ

زبان کم شود ،زبانِ قدرت آزادیِ عم بیشتری پیدا میکند و به گسترش تحمیق میپردازد ،اینجاسیت
که شاعر واقعی مجبور است شعوری عم کند و به نازار سیاسی شود.
بعد از شرکت در فستیوالهای شعر کشورهای مختلف ،ناگهان متوجه شدم ما در کشیوری زنیدگی
میکنیم که در آن انسان رعایت نمیشود ،همچنین حس کردم کشورم در زیرزمین جهان قرار دارد و این
حسِ بسیار بدی بود .اینکه فور کنی مردم یا هموطنانت در زنین کشوری حبس شدهاند ،اصیلن حیس
خوبی نیست و ناگزیری که روشنگری کنی .متاسفانه شاعران ما نمیدانند که در زه وضیعیت اسیفباری
عمر میگذرانند.
بعد از دههی پنجاه ،جریان ادبیات غیرمتعهد (ادبیات برای ادبیات یا هنر برای هنر) شو گرفت که
از نظر ی

اروپایی یا نویسندهی کشیوری آزاد ،بحیث درسیتیسیت ،امیا در کشیورهایی مثی اییران و

افغانستان که در آنها انسان رعایت نمیشود و هیچگونه آزادی فردی و جمعی وجود نیدارد و در واقیع
زندگی ممنوع است ،هنرمند نازار است که سیاسی بنویسد و از ادبیات به عنوان تریبون خودش اسیتفاده
کند .خوشبختانه در زبان فارسی ،شعر و شاعر و شعور از ی

ریشهاند و معمولن شعری را مییپسیندیم

که از شعور برآمده باشد و همین موجب شده شاعر واقعی ایرانی از تیزهوشی زبیانی برخیوردار باشید و
وقتی کُدهایی غیرفارسی مث رکس (سیینما رکیس) ،پالسیوو (سیاختمان پالسیوو) و سیانچی (کشیتی
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سانچی) را کنار هم میگذارد ،پی به تونی

کثیفی ببرد ،که معمولن زبان قیدرت در جمهیوری اسیالمی

بسیار از آن استفاده میکند .مثلن اگر یادتان باشد بعد از مرگ ییا کشیتن رفسینجانی ،ناگهیان سیاختمان
پالسوو آتش گرفت و فرو ریخت ،و یا اتفاقی که برای نفتکیش ایرانیی در درییای زیین افتیاد و ایین
بالفاصله بعد از سرکوبِ شدید قیام فرودستان پیش آمد .خب شو و شمای کلمات بیگانهای مث رکس
و پالسوو و سانچی ،در همان برخورد اول ی

اینهمانی را به ذهن متبادر میکند و ما نیاگزیریم سیوال

کنیم .البته شاید خیلیها بگویند این حوادث بهطور تصادفی با هم اتفاق افتادهاند ،ولی قدرت زبان باعث
میشود که ما الاق ش

کنیم و دنبال دالی انهدام کشتی سانچی بگردیم .یعنی زه که هیچ دلیلیی بیرای

غرق شدن آن نفتکش وجود ندارد؟ اصلن زرا و زگونه بعد از بیرون آوردن جعبهی سیاه ،نفتکش به-
طور کام غرق میشود؟ زه اتفاقی افتاده که زینیها راحت از کنار این موضیوع گذشیتهانید و از پیسِ
خاموش کردن نفتکش ایرانی برنیامدهاند و یا حتی نتوانستند پرسن کشتی را نجات دهند؟ کشور زیین
که سردمدار علم و تونولوژی در جهان است! خب همهی اینها ایجاد سوال مییکنید و وقتیی در اییران
طر پرسش کنی ،بیش

سیاسی خوانده میشوی .کار من پرسشگریست ،همانطور کیه تیو میدام در

نوشتارت سوال طر میکنی .در واقع ما برای فلسفهی سوال و تفور است که وجود داریم و اصلن شاید
برای خلق این پرسشهاست که سیاست ناگهان برای من جذاب شد.
امین قضایی :بسیار عالی! نوتهی دیگری که من هم میخواستم به آن اشاره کنم ،ایین اسیت کیه در
واقع فعاالن سیاسی و ادبیات سیاسی که به اپوزیسیون تعلق دارند ،نمییتواننید بیا کلمیات بیه توصییف
ماهیت این رژیم بپردازند ،حتی اختالف نظر وجود دارد که آیا این رژیم ،حوومتی فاشیسیتیسیت؟ آییا
قاب اصال است؟ آنها از کلماتی که مورد پذیرش مردم است (مثلن تمرین دموراسی) ،استفاده میکنند
و در نهایت میبینیم که ی سری از اصال طلبان حوومتی خود را اپوزیسیون جا میزننید! بیه نظیر مین
انتخاب کلمات مهم هستند ،ما نیازمند کلمات خاصی هستیم ،کلماتی که بیدون آنکیه مبتیذل و فحاشیی
قلمداد شوند ،بیانگر ماهیت این رژیم باشند .نوتهی جالبی که من اخیرن در بیانیههای شیما دییدم ،ایین
است که شما کلمات تازهای را ابداع کردهاید و در واقع توسط آنها دروغ ،وقاحت و جناییت سیسیتم را
افشا میکنید .از طریق این ادبیات میتوان در بیان و توصیف ماهیت این رژیم ،خالقتر عم کرد .از این
ادبیات خا
جالب باشد.

بگویید ،اگر مثالی هم همراه توضیحات آن بیاورید برای من و بقییهی مخاطبیان مییتوانید
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علی عبدالرضایی :من ناگهان ،بهخصو

بعد از تجربهی جنبش سبز ،متوجه شدم که بیا گاردهیای

گاندیوار نمیتوان مقاب بربرها ایستاد .تظاهرات مسالمتآمیز و آرام بد نیست اما فقط زمانی موثر است
که معترضان دستگیر ،شونجه و کشته نشوند .دربارهی زبانی هم که در شعر یا مقاالت ستیهندهام بیه کیار
میبرم ،همین نظر را دارم .من ترجیح میدهم با قلمبهمزدهایی کیه زیارواداری میینویسیند ،برخیوردی
معادل درجهی نوشتارشان داشته باشم .مثلن نمیتوان در مقاب زبانی که امثال احمدینژاد یا علمالهدا در
سخنرانیها استفاده میکنند ،از زبانی که بین روشنفوران رواج دارد ،استفاده کرد.
اساسن نباید با وقاحت ،آبکشیده رفتار کنیم .زون طرف مقاب احساس میکند شما ضعف داریید
و بیشتر سوءاستفاده میکند .شما نمیتوانید در مقاب بیفرهنگی و بربرها ،از ترمهای فلسفی و فرهنگی
که اصال طلبان به آنها تظاهر میکنند ،استفاده کنید.
امین قضایی :ولی ما نباید به سمت ابتذالی که طرف مقاب به آن دزار است ،حرکت کنییم .زگونیه
میتوانیم مودب باقی بمانیم و همزمان بتوانیم با ادبیاتمان ،ماهیّت این رژیم را هم توصییف کنییم؟ مین
فور میکنم این مساله برای خیلی از فعاالن سیاسی تبدی به ی

معض شده است .به نظر شیما راهحی

زیست؟
علی عبدالرضایی :مساله این است که ما به تئوری زندصدایی و پلیفونی

معتقید هسیتیم .مین در

ادبیاتم از کاراکترهای مختلفی کار میکشم .هرزه باشید مین بیرای اییران و دربیارهی ایرانییان داسیتان
مینویسم و اموان دارد یوی از کاراکترهایم ،مال باشد و در واقع بخش بزرگی از جامعهی مُالیی به شو
وحشتناکی ضد زن هستند .بعضی وقتها من مجبورم در گوشهای از متنم ،صدای ی

مُال را در بیاورم.

و زون مخاطب ایرانی ادبیاتِ زندصدایی را نمیشناسد ،ناگهان با خودش فور میکند که ایین صیدا ییا
کاراکتر مال ،همان مولف است .یعنی اگر جایی از متن ،از زبان ی

مُال استفاده کنم ،مخاطب دزیار ایین

توهم میشود که این صدا ،صدای خود علی عبدالرضاییست .متاسفانه تیا زمیانی کیه مخاطیب ایرانیی،
درکی از ادبیات زندصدایی نداشته باشد ،این مشوالت پیش میآید .ما ناگزیریم آنزیه را کیه در اییران
میگذرد ،در ادبیاتمان بازسازی کنیم .در اص ادبیات ،آینهای است که زندگی را به نمایش میگیذارد و
زندگی من مردمی هستند ،که در ایران زندگی میکنند و به فارسی میینویسیند و حیرف مییزننید .مین
نمیخواهم ژست مردمی بگیرم ،میخواهم بگویم اگر میخواهید ادبییات زنیدهای را در میتن بیه اکیران
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بگذارید ،نازار هستید از دنیای بیرون پیشنهاد بگیرید و صداهایی را که در جامعه وجود دارد ،به صیفحه
وارد کنید .متاسفانه آنهایی که زبان قدرت را تعریف میکنند ،معمولن اخالق زبانی را رعایت نمیکنند و
این شیوهی زبانی آنهاست .از طرفی زرا میا بایید کلمیاتی را کیه در کوزیه و بیازار کیاربرد دارنید ،از
ادبیاتمان حذف کنیم ،که مثلن در مقاب مُالها اخالق را رعایت کرده باشیم! آنها که خودشیان را لییدر
اخالق هم میدانند ،از خشنترین و کثیفترین زبانهیا اسیتفاده مییکننید .شیما فییلمهیای لیو رفتیه از
شونجههای اوین را ببینید و به زبانی که بازجوها استفاده میکنند ،دقت کنید .این زبیانهیا بایید در آثیار
ادبی به اجرا دربیایند ،تا ذهنیت کثیفشان فاش شود.
امین قضایی :میتوانید زند نوع مثال هم بیاورید؟ زون من موارد جالبی از شما خواندهام.
علی عبدالرضایی :برای مثال اخیرن از کلمهی «مادرسیّد» زیاد استفاده میکنم ،و انگار خیلیها دارند
بهکارش میبرند .در فرهنگ مُالیی ترکیب مادرجنده پرکاربرد است ،من برای اینکه بار منفی این کلمه را
بگیرم جای «جنده»« ،سیّد» را گذاشتم ،تا به آن تقدّس بدهم! متاسفانه یوی از دالی اینکه ایران جامعهای
طبقاتی دارد ،وجود همین سیدهاست .طبیق تئیوری میشی فوکیو در جوامیع اربیاب  -رعیّتیی یویی از
خصیصههای کسانی که به قدرت میرسند ،تعلق داشتن به خانوادهای خیا
سعودی ،خانوادهی سعودیها ،شانس بیشتری برای رسیدن به ی
هم در ایران از این ویژگی برخوردارند .تازه ی

اسیت .میثلن در عربسیتان

مقام مهم حوومتی را دارنید .سییدها

سیّد در جامعهی میذهبی اییران مقیدس هیم محسیوب

میشود ،یعنی سیدها حتی اگر جانی باشند ،عوام بهطور ناخودآگاه به آنها احترام میگذارند .اییران طیی
 33سال گذشته دو رهبر داشت که جفتشان سیّدند .اغلب رییسجمهورها و وزیرها هم ،همه دست بیر
قضا سید هستند .حتی «میرحسین موسوی» و «محمد خاتمی» که از زمره رهبیران اپوزیسییون حویومتی
محسوب میشوند ،سیّدند!
امین قضاایی :در واقع گذاشتن کلمهی سید کنار مادر ،به نوعی مفهوم مثبت این کلمه را بدل به بیار
منفی میکند.
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علی عبدالرضایی :آفرین! سیّد کسیست که در زمان حملهی اعراب به جدّ مادریاش تجیاوز شیده
است و طبق اعتقادات خودشان این عربزادهها ،حرامزادهاند .من ماندهام زرا ایرانییهیا کیه ایینقیدر از
حرامزادهها متنفرند ،برای سیّدها احترام قائ ند! تازه تعجب میکنم از آنهایی که سیّد را پیشوند اسمشان
کردهاند و اینگونه به حرامزادهگی خود افتخار هم میکنند.
امین قضایی :میتوانیم بگوییم که آنها از طریق این القاب ،برای خودشان ی

امتیاز اجتماعی قائی

هستند.
علی عبدالرضایی :اخیرن در یوی از بیانیهها ،رابطهی خانوادگی بین سران و مسئوالن حوومت ایران
را افشا کردم و نشان دادم که زگونه این مادرسیدها ،از لحاق خانوادگی نیز با هم در ارتباط هستند .مانند
نوع رابطهی خانوادهگیای که بین مطهری و الریجانی یا الریجانی و احمد توکلی و زیباکالم وجود دارد،
یا مثلن خانوادهی خاتمی که فامی نزدی

خانوادهی خمینیست .همچنیین رابطیهی فیامیلیای کیه بیین

خامنهای و میرحسین موسوی وجود دارد .دقت کنید همهی ایینهیا در هیم پییچ خیوردهانید و تشیوی
دایرهای فامیلی دادهاند و توپ قدرت را مدام بههم پاس میدهند.
امین قضایی :بله و ممنون .در واقع اینها به ی سری عبارات ،کلمات و اصطالحات که در میذهب
مردم (اسالم) ،ریشه دارد و مثبت محسوب میشود ،بار معنایی خوبی داده اند ،که فقط متعلق به خودشان
است .به نظر من نوعی کدگذاری هم محسوب میشود .وقتی بیشتر دقت میکنم ،میبینم زبان حاکمیت
با زبان مردم متفاوت است .حتی از کلمات و جمالت ی

نفر میتوانیید تشیخیص دهیید کیه ایین فیرد

بسیجی ،سپاهی یا به طور خالصه حوومتیست یا نه .این مساله نوعی برخورد زبانی را بیه وجیود آورده
است .حتی به نظر من از طریق زبان ،همدیگر را شناسایی هم میکنند.
علی عبدالرضایی :درست است .حتی میتوان مدا ها را از روی زبانشان یا نوع کلماتی که استفاده
میکنند ،تشخیص داد و فهمید که از کدام طیف اجتماعی هستند .من از طرییق نیوع زبیانی کیه ایینهیا
استفاده میکنند ،میتوانم بفهمم فالن فرد زقدر در پایگاه بسیج فعالیت داشیته و از زیه نیوع خیانوادهی
مذهبیست .باید این کدهای زبانی را شناخت و از طرییق آن بیا خودشیان مقابلیه کیرد .البتیه از لحیاق
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فمینیستی کلمهی مادرسید جالب نیست ،اساسن من دوست ندارم از طریق تمرکز در جنسیت و اسیتفاده
از کلماتی زون مادر یا خواهر به کسی یا زیزی حمله کنم .با اینهمیه اگیر از لحیاق فمنیسیتی کلمیهی
مادرسید ده درصد مشو داشته باشد ،نود درصد کارآیی خوبی جهت مقابله با ارتجاع و اشاعهی فرهنگ
طبقاتی و نژادپرستانه دارد .آنهایی که دائم مردم را مادرفالن و خواهربیسار صدا میزننید ،حیاال وقیتش
است که نوک تیز این نوع کلمات را در مادرسید حس کنند .مین در واقیع کلمیات خودشیان را تلطییف
کردم و تحوی خودشان دادم .ما در مواجهه با ارتجاع با کدها طرف هستیم .من هم از کیدهایی اسیتفاده
میکنم که خیلی از مخاطبهای ایرانی آنها را درست نمیفهمند .مثلن زند تا خانم اخیرن از من انتقیاد
کردند که زرا از کلمهی مادرسید استفاده میکنم و اصلن زرا جای آن نمیگویم پدرسید!؟ خیب واضیح
است که پدرسید آن بار منفی مادرسید را ندارد .زون ما در ایران به کسی نمیگوییم پدرجنده! یا اگر این
را به کسی بگوییم زندان دردش نمیگیرد .ولی وقتی به ی
قبلن شلی

مال میگوییم که مادرسیّدی ،تیری را کیه او

کرده ،با استفاده از قدرت زبان حوالهی خودش میکنیم .زند روز پیش متنی نوشتم و در آن

رهبر حزباهلل لبنان را مادرسید حسن نصراهلل خواندم که نامهای خطاب به رهبر ایران نوشته بود و در آن
اعالم آمادهباش جهت سرکوب تظاهرات خیابانی در ایران کرده بود.
امین قضاایی :فور می کنم در آن نوشته به جای کلمهی حزباهلل از پشماهلل استفاده کرده بودید ،کیه
این هم یوی از آن کلمههای ابداعی و جالب بود.
علی عبدالرضایی :در شعرهای صوتیام از کلماتی مثی همیین حیزباهلل و جنیداهلل بیه گونیههیای
متفاوتی کار کشیدم و با بازی زبانی به آنها معنایی متضاد دادم .گاهی بیا کمیی دسیتکیاری بیهراحتیی
میشود از این کلمات ،علیه خودشان استفاده کرد .ما باید زیرکانه عم کنیم .به خاطر اینکه آخونیدها از
نظر بستر فوری از هوشمندی زندانی برخوردار نیستند .مثلن تو امیین جیان اگیر فقیط شیش میاه فقیه
بخوانی ،میتوانی بهتر از این آیتاهللها لوچر ارائه بدهی .زون اینها خیلی کمهوش هستند .در نتیجه ،از
لحاق نشانهشناسی وقتی که از کلماتشان علیه خودشان استفاده میکنی ،غاف گیر مییشیوند .زیون بیه
شدت موجودات ترسویی هستند .متأسفانه روی این مساله زیاد کار نشیده و اساسین نویسینده و شیاعر
ایرانی تولیدکننده و ریس پذیر نیست .روشنفور ایرانی میترسد که اشتباه کند و برای اینکه آلوده نشود
هیچ کاری نمیکند .مسالهی اصلی این است که نویسنده یا شاعری که در ایران مینویسید خیواه نیاخواه
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آلودهی اینهاست .زون کتابش را برای اینوه مجوز بگیرد ،به ادارهی سانسور وزارت ارشاد میفرستد.
مطلقن نمیخواهم بگویم که نباید در ایران کتاب زاپ کرد ،اتفاقن برعوس ،معتقدم به هر فنّی شده باید
آنجا حضور داشت .ولی وقتی خودت را آلودهی این آلودهگی کردی ،باید در نهاییت تیزهوشیی از ایین
فرصت سود ببری و بازی را به نفع روشنگری تمام کنی .مثلن من در سال  32به این دلیی کتیابم را در
ایران زاپ کردم که آنجا با ارائهی گفتمان شعری پیشرو ،سیاست اتاقهای فور را کیه تبلییغ و تیرویج
سادهنویسی و تولید شعرهای م دونالدی بود ،بههم بزنم .موفق هم بودم ،زون مجموعه شعر «مادرد» با
رای قریب به زه شاعر و منتقد مستق به عنوان کتاب سال انتخاب شد و همین باعث شد کیه میادرد
طی سه ماه به زاپ سوم برسد .ضمنن از همهی امواناتم استفاده کردم و دوباره گفتمان شعری خیودم را
مطر کردم ،بهطوری که اغلب محاف ادبی داشتند در مورد این کتابها بحث میکردند و همین موفقیت
باعث شد ،ادارهی سانسور بفهمد زه اشتباه بزرگی کردهست و باز رسوایی را توی زنبی کردند و کتاب-
هایی که خود مجوز انتشارشان را داده بودند ،ممنوع اعالم کردند.
در ایران به ازای هر شاعر اورجینالی که حذف میشود ،دهها فی

را جایگزین او میکنند .یعنی آن-

جا آدمهای بیسواد و بیاستعدادی که هیچ از ادبیات و تفور نمیدانند ،جای اورجینیالهیا را گرفتیهانید.
لعنتیها شاعران واقعی را با تبعید و ایجاد رعب ،گوشهنشین کردهاند ،طوری که دیگر کسی جرات ندارد
بییا گفتمییان مسییلط دربیفتیید .از طرفییی نویسیینده و روشیینفوییر ایرانیی ترسوسییت .مثی آدم مییذهبی و
منزهطلبیست که اکراه دارد ریس

کند ،مبادا که مرتوب اشتباه شود .بیرای همیین سیعی مییکنید امیام

معصوم باقی بماند .طی زند سال اخیر به زندین شاعر و نویسنده که از ایران خارج شده بودند و آنجیا
گاهی رادیوال مینوشتند ،کم
ی

بار ی

کردم اقامت بگیرند ،یعنی اگر اینها در زمان اقامتشان در ایران ،سیالی

مقاله یا شعر ضد حوومت مینوشتند ،حاال سالهاست که اینجایند و حتی ی

مطلب علیه

دیوتاتوری ننوشتهاند و انگار همهی هدف شان این بوده که تنها از کشور خارج شوند و ایین وحشیتناک
است .اخیرن به این نتیجه رسیدهام که این جماعت مطلقن فور نمیکنند.
امین قضایی :عدهی زیادی از مردم فور میکنند که انتخاب کلمات زییاد مهیم نیسیتند .بیرای مثیال
ترجمهی انگلیسی کلمه اصال طلب یعنی  .Reformistاما بخش بزرگی از مردم که به ماهیت این کلمه و
نحله پی بردهاند ،با آن مقابله میکنند و به جای اصال طلب میگویند «استمرارطلب» یا «اسهالطلب» .اما
متاسفانه همین اصال طلبی وارد رسانههای خارجی میشود و جامعهی غربی را نسیبت بیه ماهییت ایین
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نحله گمراه میکند .مقالهای اخیرن از نویسندهای کانادایی خواندم که نوشیته بیود ،میردم اییران شیورش
کردهاند و خواهان تغییر هستند ،پس وظیفهی ماست که به این رفرمیستها یا همان اصال طلبیان کمی
کنیم .در حالی که آنها در جریان نیستند که با این رویویرد ،بیه بخیش بزرگیی از بدنیهی رژییم کمی
خواهند کرد .البته این کلمهی اصال طلب در جامعهی غربی ،بار معنایی مثبتی دارد .مثلن اصال رژیم یا
حوومت .اما در ایران پشت این کلمه عناصر رژیم وجود دارند و میبینیم که ی

کلمه زگونیه انعویاس

منفی در رسانههای غربی پیدا میکند و بدل به توجیهی برای مشروعیت نظامی دیوتاتور مییشیود .پیس
این مقوله نشان دهندهی این است که ما باید در برابر این کلمات مقاومت کنیم و به مردم ادبیاتی را ارائه
بدهیم که رژیم و ادبیاتش را افشا کند .البته باید در نظر داشت این ادبیات سطحی و مبتذل نباشد.
علی عبدالرضایی :ما هرگز در ایران اصال طلب و اصال طلبی به معنیای واقعیی کلمیه نداشیتیم و
نداریم .زنانزه اگر داشتیم طی شانزده سالی که قدرت دستشان بود اتفاق خوبی مییافتیاد و هیر روز
اوضاع بدتر نمیشد .به نظرم زون با این اسم معروف شدهاند ،مردم آنها را اصال طلب مینامند ،وگرنه
فور نمیکنم دیگر حتی خودشان هم خودشان را رفرمیست بدانند.
امین قضایی :کاملن درست است ،گاهی وقتها سر کلمات باید مبارزه کنیم .به نظر من در مواجهیه
با مطر شدن این کلمات ،شاعر یا نویسنده باید مقاومت کند و بتواند به مردم آن آرسنال فوری و ادبیی
را ارائه دهد .یعنی ذخیرهای از کلمات و اصطالحات را در اختیار جامعه قرار بدهد تا اسمی را که واقعن
مناسب آنهاست ،به نمایش بگذارند.
علی عبدالرضایی :درست اسیت ،میثلن همیین «اکبیر گنجیی» ،آنهمیه بیرایش سیناریو نوشیتند و
اعتصابهای عجیب و غریب را به او نسبت دادند .این آدم اگر واقعن اصال طلب بود و آنجیا مشیو
داشت ،وقتی که از کشور خارج شد ،میتوانست نگاه خودش را نسبت بیه جهیان ییا الاقی نسیبت بیه
جمهوری اسالمی تغییر دهد و به مثابهی ی

رفرمیست واقعی در مسائ روز دخالیت کنید؛ نیه ایینکیه

دوباره همان خطی را که در ایران با نویسش مطالبی زون عالیجناب سیاهپوش یا سرخپیوش و ...دنبیال
میکرد ،ادامه دهد و در هر انتخاباتی تماموقت تالش کند که مردم پای صندوقهای رای بروند ،انتخاباتی
که خودش بهتر از همه میداند جز تثبیت حوومت دیوتیاتوری هییچ نتیجیهای نیدارد .ایینهیا حتیی در
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فجیعترین شرایط بند نافشان را از جمهوری اسالمی جدا نمیکنند ،زیون مییداننید کیه شیرط بقیای
سیاسیشان ،بقای جمهوری اسالمیست.
امین قضایی :خارج از زهارزوب ،به نظر من بهتر است که ی

کیار شیرافتمندانهی دیگیری بیرای

خودشان پیدا کنند.
علی عبدالرضایی :دقیقن ،میخواهم بگویم این افراد نمیتوانند اصال طلب باشیند ،زیون در ذهین
هیچ ایدهای برای اجرای فرم و ساختار تازه ندارند و از لحاق فوری کفگیرشان به تهِ دیگ خورده است
و تمام هستی سیاسیشان خالصه میشود به اینکه هر زهار سال دو ماه قب از انتخابات فعالیت کننید و
مردم را فریب دهند که پای صندوقهای رای حاضر شوند.
امین قضایی :برگردیم به حوزهی سیاست ،در بیانیهی آخرتان متذکر شدید کیه اصیال طلیبهیا ییا
استمرارطلبها دوباره از تخم بیرون آمدهاند و باز دارند مردم را به گزینههایی غیر از سیرنگونی امییدوار
میکنند .واضح است که آنها شروع به سخیف جلوه دادن مسائ و مشیوالت اقتصیادی میردم خواهنید
کرد ،مث همین عبارت انقالب تخممرغ .البته بخش زیادی از مردم آنها را مییشناسیند و مییداننید کیه
مسائ ریشهایتر از این حرفهاست .به این تاکتی ها و ترفندها اشاره کنید .فور میکنید در ماههای آتی
از زه تاکتی هایی استفاده خواهند کرد؟ من فور میکنم که از این بعد شیاهد نشیر و توثییر مقیاالت و
حرفهای اصال طلبان در شبوههایی زون آیتاهلل بیبیسی خواهیم بود ،آنها سعی خواهند کرد با ی
گفتمان جدیدتر و نسبتن متفاوتتری دوباره بحث ایجاد کنند ،تا گزینههای سرنگونیطلب از میان بروند.
علی عبدالرضایی :من فور نمیکنم آنها باز مث سابق بتوانند تاثیرگذار باشند .ما نوعی روشنفوری
تبلیغی داریم که در دانشگاهها مستقرند .روشنفوران تبلیغی که اغلب دانشیجویان و اسیاتید دانشیگاه را
شیام میییشییوند و همیشییه در اختییار اصییال طلییبهییا بودنیید .بعید از قیییام فرودسییتان دیگییر دسییت
استمرارطلبها برای دانشجوها رو شده است و بیش

این هواداران وفادار خود را از دست دادهاند و از

این به بعد نهایت سعی خود را خواهند کرد تا این پایگاه مهم را دوباره تصاحب کنند .اگیر دقیت بونیید
عباس عبدی ،زیباکالم ،رضا خاتمی ،حجاریان ،سروش و اصلن همه دارند مطالبی را منتشر مییکننید تیا
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اگر وقت قیام فرودستان ،گزارهای زون احتمال سوریهای شدن ایران را در بوق و کرنا کردند و اینگونیه
طبقهی متوسط را ترساندند و موجب تضعیف قیام شدند ،حاال از این طریق خودشان را توجیه کنند.
زنین گزارهای در سالهای  51و  57یعنی قب از وقوع انقالب و اسیتقرار جمهیوری اسیالمی بیه
شو دیگری مطر میشد .در آن زمان هشدار میدادند که انقالب نونید وگرنه ایران بدل بیه افغانسیتان
میشود! حاال هم فقط جای افغانستان را با سوریه عوض کردند ،زون سوریه وضع به مراتیب بیدتری از
افغانستان دارد .شقالقمر هم نوردهاند ،طبق معمول ی

گزارهی قدیمی را فقط بازتولید کیردهانید و ایین

مساله حوایت از فقر جنا استمرارطلبان در طر استراتژی دارد .گرزه آنها اینبیار هیم موفیق شیدند
جمهوری اسالمی را نجات دهند ،اما برای همیشه خود را از سوه انداختند .حرف اصیال طلیبهیا ایین
است که بهتر است مردم انقالب نونند و نظام سرنگون نشود .آنها معتقدند تنها راهی که دارییم ،تحمی
دیوتاتوریست .یعنی اصال طلبها هیچگاه شمشیر نقد خود را سمت دیوتاتور نمییگیرنید ،زیون نیه
جرات ونه پایگاهش را دارند .اصال طلبها اگر پیشتر فقط نقش سیرعتگییر حرکیت مردمیی را ایفیا
میکردند ،حاال بیهیچ تعارفی روبهروی مردم ایستادهاند و به ماهیت دههی شصتی خیود برگشیتهانید و
هدفی ندارند جز حفظ نظام ،زون فقط در این صورت میتوانند در صحنهی سیاسی ایران باقی بمانند.
امین قضایی :معمولن استمرارطلبها طوری عم میکنند که نه سیآ بسوزد نه کباب ،تا رژیم حفظ
شود .من فور میکنم در اقدامات آینده ،تالش خواهند کرد که فیلترینگ را در انتخابات کمتر کنند تا فضا
بازتر شود و اجازه بدهند نیروهایی که به اصطال اصیال طلیبتیر هسیتند ،وارد صیحنه شیوند و ایین
مشوالت خاتمه پیدا کند.
علی عبدالرضاایی :اصال طلبان دوباره سعی خواهند کرد بحث انتخابات آزاد را پییش بوشیند .امیا
حتی اگر این کار را هم انجام بدهند ،مردم دیگر به آنها امید نخواهند بست .مردم خیوب مییداننید کیه
دیگر هیچ راهی جز براندازی وجود ندارد ،کرمهای مهیبی به جان پایههای حوومت اسالمی افتاده اسیت
و این بنا بهزودی با سر به زمین خواهد خورد .پیشتر هم گفتم ،یوی از گاردهایی کیه اصیال طلیبهیا
اتخاذ خواهند کرد ،تبلیغ انتخابات آزاد است .یعنی آنها به جای تغییر حوومت ،با برگزاری رفرانیدوم و
هر زیزی که به براندازی منجر نشود ،به مردم وعده خواهند داد و مدام دربارهی انتخابیات آزاد خواهنید
گفت .ما در دوم خرداد ،تقریبن انتخابات آزادی داشتیم .اما باز انتخاباتی بین کاندیدهای بد و بیدتر بیود.
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فور میکنید که حوومت اسالمی اجازه خواهد داد ی

آدم مستق و مردمی کاندید شیود؟ تیازه بیه زیه

دلی باید کاندید شود؟ که تدارکاتزی رهبری باشد؟ پس انتخابات آزادی که اینها از آن حرف خواهند
زد ،هدفی ندارد مگر انتخاب ی
مردم دلشان را به ی

اصال طلبِ رادیوالتر به عنوان رییسجمهور ،که محال میدانم دیگیر

تدارکاتزی خوش کنند.

امین قضایی :منظورتان این است که سفره را بیشتر باز میکنند ،تا جا برای بقیهشان هم باز شود.
علی عبدالرضایی :بله دقیقن مساله این است .حاال ی

جور دیگر به قضیه نگاه کنییم .شیما همیین

انتخابات شورای شهر تهران را در نظر بگیرید .این شورا باید شهردار تهیران را انتخیاب کنید و شیهردار
تهران ،آدمیست که قدرت کالنی در اختیار دارد .اما اخیرن زه اتفاقی در شورای شهر افتاد؟ دزدی زون
پسر ارشد رفسنجانی به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد و دوباره ی

آدم منفع  ،جای قالیبیاف را

گرفت .یعنی حتی وقتی که آزادی عم هم داشتند ،نتوانستند کاری انجام دهند .مگیر جیز ایین بیود کیه
اصال طلبها در شورای شهر آزادی عم و انتخاب داشتند؟ آنجا که دیگیر خامنیهای مداخلیهای مثی
دخالتی که در تعیین وزرای کابینهی روحانی کرد ،نداشت .اما در نهایت زه اتفاقی افتاد؟ اصال طلبها،
آدمهای دغ و ریاکاری هستند و اگر انقالبی در ایران اتفاق بیفتید و دیگیر جمهیوری اسیالمی در کیار
نباشد ،بیش

دستشان رو میشود و هیچ جایی در قدرت نخواهند داشت ،در نتیجه با زنگ و دنیدان

از هر حیلهای استفاده خواهند کرد تا جمهوری اسالمی برقرار بماند.
امین قضایی :من فور میکنم سرمایههای مادی هم پشت این قضیه باشد ،آنها سرمایههایی در ایران
خواباندهاند و مردم باید متوجه شوند که این اشخا

بهخاطر منفعت مالیست که این رویه را در پییش

گرفتهاند .متاسفانه به این قضیه آنزنان توجه نشده است و باید روی افشای این منابع مالی هم کار شود.
هر کدام از این افراد ممون است زند خانه داشته باشند و طبیعیست کیه بیرای حفیظ ایین سیرمایههیا
بووشند تا زیزی را از دست ندهند.
علی عبدالرضاایی :نه ،قضیه اینقدر کوز

نیست .تحصیالت من مهندسی موانی

است .سالهای

آخری که در ایران بودم ،وضعی برایم پیشآوردند و اوضاع جالبی نداشتم و مجبور شدم تهیران را تیرک
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کنم و ی

سال در جزیرهی کیش ،پیش دوستم «بوتاش آبتیین» زنیدگی کینم .کیمکیم آنجیا کیاری در

کارخانهی کیشخودرو پیدا کردم .این کارخانه برای اولینبار در اییران اتومبیی هیای فیایبرگالس تولیید
میکرد .زون من قبلن مدیر مونتاژ کارخانهی فیلوو بودم ،آنجا هم میدیر خیط مونتیاژ شیدم و حقیوق
خوبی هم میگرفتم .ناگهان متوجه شدم که مدیر این مثلن کارخانه که هییچ درکیی از صینعت نداشیت،
فامی نزدی

رفسنجانی ست و پول هنگفتی جهت تاسیس این کارخانه از دولیت رفسینجانی وام گرفتیه

است .این موضوع برمیگردد به دورهای که دو سال از ریاست جمهوری خاتمی گذشته بود ،ولی این وام
را رییس کارخانهی کیشخودرو در دورهی رفسنجانی و از دولت او گرفته بود .فاجعه اینجاست که این
کارخانه هر ماه فقط هشت ماشین آن هم به صورت کارگاهی تولید میکرد و در نهایت صاحب کارخانیه
که نسبت فامیلی دوری با رفسنجانی داشت ،مبالغ هنگفتی را باال کشید و مث خیلیهای دیگر بیه کانیادا
فرار کرد .اصلن کانادا پاتوق این دزدها شده است .من خیلیها را در همین لندن میشناسیم کیه از زمیره
فامی های دور و نزدی

رفسنجانی و هاشمی شاهرودیاند و همهشان هم از دم مالتیمیلیاردرنید! آنزیه

طی این سالها در ایران اتفاق افتاده ،اسمش فساد و اختالس نیست بلوه فاجعه است.
ما کی و کجای تاریآ کشورمان اینهمه گورخواب ،کارتنخواب و زبالیهگیرد داشیتیم؟ هیر میالی
مسئولی که میبینی ،ش

نون که تمام بستگان و فامی ش ،سر خون مردم نشستهاند .اسیتثنا هیم وجیود

ندارد ،اگر مثلن خانوادهی خاتمی هنوز دست شان رو نشده احتمالن باهوشتر عم کردهاند ،بیش

اگر

خوب جستوجو شود ،متوجه میشویم که همینها هم اوضاع بدتری نسبت به بقیه دارند .مسئله اصیلن
زند خانه و زند توه زمین نیست ،همه از دم در زپاولی بسیار بزرگتر دست دارند .ایران آنقدر سرمایه
داشت که به این راحتی کفگیر به ته دیگ نخورد ،مردم واقعن اوضاع بدی دارند .ضریب و درصد بیی-
کاری در ایران به باالترین حد رسیده است ،آمار دولتی فقط دروغ میگوید.
امین قضایی :خب علی جان سوالی از شما میپرسم که ممون است جوابش سیخت باشید .ولیی
واقعن مردم میخواهند بدانند ،نقشهی راه زیست؟ البته من و شما لیدر نیستیم ولی به هر حال میتیوانیم
با مردم همفوری داشته باشیم و نظرمان را به آنها بگوییم .به نظر شما نقشهی راه بیرای سیرنگونی ایین
رژیم زه میتواند باشد؟
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علی عبدالرضاایی :من فور میکنم مردم ما حاال میدانند که زه نمیخواهند ،پس باید تالش کنیم تا
اشتباه انقالب  57دوباره تورار نشود و کم

کنیم مردم دربارهی جزئیات مرامهای سیاسی مختلف بیش-

تر بدانند و انقالب تازهشان را باز مشتی فرصتطلب ندزدند .روشنگری از طریق اینترنت میتواند اولین
قدم باشد .خوشبختانه دیگر مرز بین داخلی و خارجی در ایران شوسته شده و اتاقهای اینترنتی همیه را
به هم نزدی

کرده است .یادم میآید آن اوای  ،وقتی تازه تبعید شده بودم ،هر بار مطلبی وقت انتخابیات

مینوشتم ،برخی در جوابم میگفتند ،تو میخواهی از خارج کشور برای ما نسخه بپیچیی؟ امیا االن ایین
اتاقهای اینترنتی باعث شدهاند که خیلیها از من مشورت بخواهند .طیی آن ده روز قییام اگیر روزی در
نشر بیانیه تاخیر میکردم ،عدهی زیادی در پیوی انتقاد میکردند که زرا امروز بیانیه ندادی؟ انگار دیگر
همه فهمیدهاند که طی این سالهای دوری ما زیه رنجیی کشییدهاییم و زگونیه مجبورمیان کردنید کیه
کشورمان را ترک کنیم.
من در طول همین قیام بسیار فعال بودم .کارم را تعطی کردم و مدام پای کامپیوتر بودم تا هر لحظه
با جریانی که در خیابان جاری بود ،در ارتباط باشم .نقشهی راه به نظر من کار شعوری شبانهروزیسیت.
باید لحظه لحظه ی همین قیام را تحلی کنیم و به نقد معایب بپردازیم .تجربه بسیار مهم است ،مثلن مین
طی این سالها زندین جنبش و قییام و اعتیراض مردمیی را از دور و نزدیی

تجربیه کیردهام .از کیوی

دانشگاه که در دل ایران بودم یا دوم خرداد که دقیقن یادم است زه اتفاقیاتی رخ داد .همیین کیه میا ییاد
بگیریم دیگر آن اشتباه کمی

قدیمی را تورار نونیم و به وقایع قبلی به مثابهی ی

تراژدی نگاه کنیم تیا

اشتباهات قبلی باز تورار نشود ،شقالقمر کردهایم .بهتر است از صد و ده سال پیش شروع کنیم .باید همه
بدانیم که در انقالب مشروطه دقیقن زه اتفاقی افتاد ،نس جدیید از میاجرای انقیالب سیفید ،از سیرقت
انقالب  57توسط مالها ،در مورد خائنان ماجرای کوی دانشیگاه و حتیی دربیارهی آنزیه کیه در پشیت
پردهی جنبش سبز گذشت ،خیلی نمیدانند .قیام فرودسیتان خودجیوش بیود و بیا اینویه سیازماندهیی
نداشت ،نسبت به جنبشهای گذشته دستاورد بیشتری داشت و حوومت را علیرغم اینهمه الدرم بلدرم
وادار به عقبنشینی خواهد کرد .در قیام اخیر ما برای اولینبار اشتباه نوردیم .شعار هر جنبش ،ویترین و
تابلوی آن جنبش است .در این قیام کسی اهلل اکبر را فریاد نورد .یعنی با اهلل اکبر به جنگ اهلل اکبر نرفیت
و به هیچ مالیی میدان نداد و همین نشانهی بلوغ فرهنگی و سیاسی نس جدید است .در ک بستر فوری
و تابلوی قیام درست بود .وقتی که تابلو ،و جهت و شعارها درست باشند یعنی شما برنامه داریید .الاقی
مردم میدانند زه نمیخواهند .حاال روشنفورها باید به آنها کم

کنند تا فضای آزاد فوری ایجاد شود
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و بگویند زه میخواهند .حداق آنها را با زندگی آزاد آشنا کنیم .یا مثلن به آنها بگوییم که حوومت و
دولتی که منتخب مردم باشد زه مسئولیتهایی باید در قبال مردم داشته باشد .حتی باید بدانند که میردم
زه مسئولیتی باید در قبال خود مردم داشته باشند .من به شخصه مهمترین کاری که میتوانم برای میردم
انجام دهم ،این است که به آنها بگویم قدشان را بلندتر کنند و دیگر پاکستان و افغانسیتان را نبیننید ،آن
سوی دیگرشان عراق و ترکیه و عربستان را نبینند .اگر بتوانند بر نوک پا بایستند و از نمای باال به اروپای
غربی بنگرند و از آنها فن کشورداری را بیاموزند ،عالیست.
امین قضایی :در مورد نقش ایران و سپاه پاسداران و مشخصن کارهایی که در منطقه انجام میدهنید
زگونه فور میکنید؟ ریشههای این توسعهطلبی از زه زیزی نشات میگیرد؟ این رژیم در منطقیه دنبیال
زه میگردد و ماهیتش زیست؟ میدانیم که جمهوری اسالمی پروژهی سیاسی و توسعهطلبانهی خاصیی
را دنبال میکند ،که به آن انقالب یا صدور انقالب میگوید .به نظر میرسد این مقولهی صیدور انقیالب
برایشان جدیست و مساله ،حفظ رژیم ایران هم نیست .زقدر به این مقوله اعتقاد دارید و تا زه حدی
میتوانند این خواسته را جلو ببرند؟
علی عبدالرضایی :امین جان ،پاسآ به پرسشهایی که طر کردی دو ساعت وقت میبرد ،بایید اول
دربارهی هر کدام نظرم را بگویم و بعد هم توضیح دهم زرا زنین فور میکنم.
امین قضایی :سوالم را کوتاه می کنم ،زقدر این خواسته را استراتژی

میبینید؟

علی عبدالرضایی :استراتژی زندین بعد نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و ...دارد ،اگر معنیای کالسیی

و

یونانی استراتژی را مد نظر داری ،باید بگویم که مین مجموعیهی رفتیارزنیهیای جمهیوری اسیالمی در
خاورمیانه را مطلقن استراتژی

نمیدانم .مثلن استراتژی نظامی مجموعه کارهاییست که باید در جهیت

منافع ملی باشد .کجای کار اینها ،طی دهههای گذشته در جهت منافع ملی بوده است؟ آنهمه در سوریه
هزینه کردند و در آخر سودش را روسیه برد .پوتین دارد استراتژی
کارهایی که پوتین در سوریه انجام داد ،استراتژی

عم میکند نیه رهبیر اییران .تمیام

بود ،زون در نهایت به نفع کشورش تمام شد و حیاال

تنها کشوری ست که دارد در بازسازی سوریه ایفای نقش میکند و ایران را کاملن کنار زده است .نهاییت
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کاری که جمهوری اسالمی با قهرمان غرب ساختهاش سردار سلیمانی انجام داد زه بود؟ دالوریهای این
رمبوی پالستیوی زه عاید کشورمان کرد؟ سگی در خاورمیانه بستهاند که هر ساله از ترس او شییآهیای
عرب از روسیه و آمریوا تسلیحات زندصد میلیاردی میی خرنید .سیردار سیلیمانی بیا پیول نفیت میردم
بیچارهی ایران سرباز میخرد و آنها را به جان مردم بیچارهی عراق و سوریه میاندازد که سیودش را در
نهایت روسیه و ترکیه و آمریوا ببرد ،ایین تیاکنون تمیام خروجیی اسیتراتژی

حوومیت مادرسییدها در

خاورمیانه بود.
امین قضایی :پس در این قضیه منفعتشان کجاست؟
علی عبدالرضایی :منفعتشان فقط شخصیست ،وگرنه از لحاق ملی برای ایران جیز زییان و ضیرر
ندارد .مردم ایران را میزاپند و به این بهانه که قصدشان دفاع از حرم است ،نیمی از پول نفیت را خیرج
جنگ میکنند و نیم دیگر را بی هیچ دردسری باال میکشند و تا بخواهی اعتراض کنی که این همه ثروت
ملی زه شد ،بهانهشان این است که دارند خرج دفاع از حرم در عراق و سوریه را میدهند .البته بگیذریم
که برخیشان به نوعی جنون هم دزارند .شما اگر تفور خطرناک و ضیدزندگی حجتیّیه را بشناسیید کیه
خامنه ای و بسیاری از رهبران سپاه متاثر از آن هستند ،راحت پی به این جنون خطرناک مییبریید .آنهیا
زمین و زندگی زمینی را قطعهای از تاریوی تلقی میکنند و وظیفهی خود میدانند که شرایطی فراهم کنند
تا امام زمان ظهور کند و این تاریوی منفجر شود و به نور عظیم بپیوندد .قیامیت و تیوهمی کیه از آن دم
میزنند ،زیزی جز نابودی زمین و زندگی نیست .تازه برخیشیان اخیتالس را مقیدس مییداننید زیون
ظاهرن معتقدند این کار فقر و بدبختی مردم را بیشتر میکند و همین فراگیری فساد ،سبب ظهور هرزیه
زودتر امام زمان میشود.
امین قضایی :یعنی شما واقعن فور میکنید این قضیه به اعتقادشان ربط دارد؟
علی عبدالرضایی :خب طبیعیست آنهایی که در راس نظامند و مالترند ،باوری بیه ایین توهمّیات
نداشته باشند ،اما خود را باورمند نشان میدهند ،زون جلوهای مذهبی به دزدی و اخیتالس مقیدسشیان
میدهد! البته این تفور انجمن حجتیه ،بر بدنهی سپاه پاسداران و بسیج و حوزههای علمیه تیاثیر گذاشیته
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وگرنه محالست ی

شخص نظامی که از سالمت عق برخوردارست به جان مردم فرودست بیفتد و آدم

بوشد ،آن بسیجی که در قهدریجان معترضان را به رگبار می بندد و پنج نفر را میکشد و آن همیه آدم را
زخمی میکند بیآنکه دستور تیر داشته باشد ،آیا از سالمت عق برخوردار است؟ آیا نمیتوانید یویی از
مریدان و پای منبرنشینان مالیی زون مصبا یزدی باشید؟ همیهی پلییدی اییدئولوژی و تفویر دینیی و
حجتیه در این خالصه میشود که فرد مومن را نه برای زندگی ،بلوه آمادهی مرگ میکند.
امین قضایی :میتوانیم بگوییم بخشی از خوراک ایدئولوژیوی عم و کردارشان است.
علی عبدالرضایی :دقیقن ،برای همین در ابتدا گفتم که در ایران انسان رعایت نمیشود و وقتیی کیه
انسان رعایت نشود ،همهزیز در خدمت نابودی زندگی قرار میگیرد .ما نسبت به وضعیت امروز سیوریه
مسئول هستیم .مدتی پیش ،یوی از سخنرانان سمپوزیومی بودم که توسیط سیازمان نویسیندگان تبعییدی
برگزار میشد که از  81کشور جهان هم عضو دارد .در این سمپوزیوم از ی

نویسندهی سوری که اتفاقن

نویسندهی خوبی هم بود ،دعوت کرده بودند .وقتی مرا به او معرفی کردند و گفتند که ایرانیی هسیتم ،بیا
من مث ی

دژخیم رفتار کرد .او انزجار فجیعی از ایرانیان داشت ،بعد هم وقتی که سخنرانیام را شنید و

فهمید که ی

تبعیدی هستم ،از من عذرخواهی کرد ،اما باز هم نمیتوانسیت انزجیارش از ایرانییهیا را

مخفی کند .انگار مجبورش کرده بودند بیاید از من عذرخواهی کند .مییخیواهم بگیویم کیه تنفیر میردم
سوریه از ایران و ایرانی تا این حد غلیظ است و این مسالهی وحشتنیاکیسیت .میا از لحیاق تیاریخی
خودمان را در سوریه بدنام کردیم .ما در افغانستان که کشور همزبان ماست ،بدنام هستیم .شی

نداشیته

باشید که در بحرین هم همین روال است .ما با سووتمان در برابیر حویومتی کیه کشیورمان را غصیب
کرده ،در خاورمیانه خودمان را رسوا کردیم .این زه نوع استراتژیست که از لحاق فرهنگی تا این اندازه
به ما ضربه زده است؟ از لحاق تاریخی باید نس های آیندهی ایرانی تاوان بدهند .ما یی

ملیت را نیابود

کردیم بیآنکه سودی ببریم .ایرانیان همه مسئول ویرانی سوریه هستند ،زون اکثریتشان بیا شیرکت در
انتخابات ،با ی

دیوتاتور خونریز بیعت کردند.

امین قضایی :بله و این وحشتناک است و اثراتش تا نس ها به جا خواهیدمانید ،ایین زخیمهیا بیه
راحتی ترمیم نمیشوند.
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علی عبدالرضاایی :مساله فقط این نیست .میتوانیم از جوانب دیگری هم به قضیه نگیاه کنییم ،اگیر
حوومت ایران استراتژی سرش میشد یا تفور ملی داشت ،فرصت را غنیمت میشمرد و خیلی پیشتر از
برجام با رئیسجمهور قبلی آمریوا وارد معامله میشد ،تا کار به تحریم نوشد و همهزییز بیه نفیع میردم
ایران تمام شود .حتی اگر قصد کشورگشایی داشتند و میخواستند امپراتوری اسالمی را گسترش بدهنید،
باید اول به نفع مردم و کشوری که از منابع آن تغذیه میکنند ،عم میکردند .قضیه این اسیت کیه یی
کشور را با مردمش گروگان گرفتهاند ،تا با سودجویی از منابع ملی به توهمّات مذهبیشان جامهی عمی
بپوشانند.
امین قضایی :اگر بخواهیم این حوومت را با آلمان هیتلری مقایسه کنیم ،میبینیم که هیتلیر آلمیان را
متحد کرد و ی

رفاه اقتصادی را به ارمغان آورد .یعنی کشور آلمان را از بحرانهای اقتصادی که درگییر

بود ،نجات داد .بعد توانست آن نیروهای فاشیستی و آن ارتش بزرگش را تشوی بدهید .یعنیی ایینهیا
حتی این کار را هم نوردند و این در حالیست که تواناییش را هم داشتند.
علی عبدالرضایی :امین جان میدانم که داری تنها از جنبهی تفور و حس ملی قییاس مییکنیی ،امیا
هیتلر هم طور دیگری به آلمان گند زد .خالصه ماندهام نفعی که حوومت ایران در خاورمیانه به دنبیالش
است ،زیست؟ مثلن اگرخامنهای تفور پادشاهی داشت و میخواسیت پسیرش را بیه پادشیاهی برسیاند،
میتوانست گاردهای ملییتیری اتخیاذ کنید .مین زنید روز پییش مثیال هوالکیوی بربیر را در یویی از
یادداشتهایم آوردم که بهزودی با بقیهی مطالب در کتاب «فراداستان فرودستان» منتشر خواهد شد .مثلن
هوالکوی مغول که اولین پادشاه ای خانان بود ،وقتی که شاه ایران شد ،خودش هم ایرانی شد .دین غالب
آن زمان ،اسالم بود .این آدم مسلمان میشود و شعر هم میخواند .شاه مغولی که ما بربرش مییخیوانیم،
ایرانی میشود و اجازه نمیدهد کسی از خارج ایران به کشورمان حمله کند و بخواهد ایرانیها را بوُشد.
کاری که حسن نصراهلل با نهایت وقاحت ،توی نامهای که به خامنهای نوشت ،به آن اشاره کرد.
امین قضایی :هیچ پیامی وحشتناکتر از این نیست که حاکمی به مردمش بگوید ،اگر شیما شیورش
کنید ،از خارج کشور ،نیرویی نظامی علیه شما بسیج میکنم .این یعنی من حاضرم برای حفیظ حوومیت
عناصر بیگانه را وارد کشور کنم.
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علی عبدالرضایی :یوی از موفقیتهای بزرگ قیام فرودستان این است که حوومت دیوتاتوری را در
برخی موارد وادار به عقبنشینی کردهست ،مثلن با اینکه نامهی حسین نصیراهلل در خبرگیزاری ایسینا و
جماران و خیلی جاهای دیگر منتشر شده بود ،امروز صبح اعالم کردند که مادرسید حسن نصراهلل هرگیز
هیچ نامهای به خامنه ای نفرستاده و این خبر اشتباه است .من هم بعد از خواندن این نامه ،عصیبانی شیده
بودم و مطلبی علیهش نوشتم که انعواس خوبی داشت .البته بعد از انتشار مطلیبم برخیی دوسیتان اییراد
گرفتند و ناسیونالیستم خواندند .من ناسیونالیست نیستم ،ولی معتقدم که ما نیاگزیریم تفویر ملیی داشیته
باشیم .تا زمانی که به نمایندگی از ی

کشور صحبت میکنیم نازاریم که ملی باشیم .این دوستان اگر بیه

تبعیت از مارکس و لنین و استالین ،این حرفها را میزنند ،باید به آنها بگویم که استالین وقتی به اییران
حمله کرد ،همه کار کرد تا زبان رسمی آذربایجان ایران ترکیی باشید ،و ایین در حیالی بیود کیه در کی
شوروی با آنهمه مستعمره و ایالتهای مستق مث تاجیوستان ،زبان رسمی روسیی بیود .دیگیر وقیتش
رسیده که ما باهوشتر عم کنیم .یوی از بدبختیهای ایران در طول تاریآ ،این است که آدمها سر جای
خود نبودند .آنهایی که اه شعور بودند ،در جایگاهی که باید باشند ،قرار نگرفتند .متاسیفانه هنیوز هیم
اینگونهست و حتی فجیعتر.
امین قضایی :استبداد ،همهی نقشهای اجتماعی را واژگون میکند .شما میدانید که مستبد ،در اولین
گام به آدمهای زالو و زاپلوس نیاز دارد ،اینها استعداد ندارند.
علی عبدالرضایی :تمام این برخوردها ،جهت کشتن شعور است .این همه پیول خیرج مییکننید تیا
مهرههای خودشان را به تلویزیونهایی مث بیبیسی بفرستند .اینهمیه رادییو و تلویزییون فارسیی دور
خانهی من است که در مرکز لندن قرار دارد .ولی من نمیتوانم از این رسانهها استفاده کنم ،خانیهی مین
در محاصرهی تلویزیونهای برونمرزیست اما گفتمانی که ارائه میدهند ،زنان درپیتی و وابستهست کیه
ناگزیرم با جایی همواری نونم و تنها به نوشتن در وبسایت و صفحات اجتماعیم بپردازم.
امین قضایی :مرسی از این گفتوگو علی جان.
علی عبدالرضایی :خواهش میکنم امین جان.
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امین قضایی :ممنون از اینکه وقت گذاشتید.
بیستوچهارم دیماه 93
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فهرست کتابهای منتشر شدهی علی عبدالرضایی

کتابهای فارسی
شعر
 .1تنها آدمهای آهنی در باران زنگ میزنند ،تهران ،ویستار.1372 ،
 .2نام این کتاب را شما بگذارید ،تهران ،زیرزمینی.1374،
 .3پاریس در رنو ،تهران ،نارنج.1371،
 .4این گربهی عزیز ،تهران ،نارنج.1377 ،
 .5فیالبداهه ،تهران ،نیمنگاه.1373 ،
 .1جامعه ،تهران ،نیمنگاه.1373 ،
 .7شینما ،تهران ،همراز.1381 ،
 .8من در خطرناک زندگی میکردم ،پاریس ،نشر پاریس.1384 ،
 .3کادویی در کاندوم ،پاریس ،نشر پاریس.1385 ،
 .11ترور ،پاریس ،نشر پاریس.1388 ،
 .11فاکبوک ،پاریس ،نشر پاریس.1388 ،
 .12پس خدا وجود داره ،پاریس ،نشر پاریس.1383 ،
 .13ال اله اال الو ،لندن ،نشر کالج.1383 ،
 .14دوربین مخفی ،لندن ،پساهفتاد.1383 ،
 .15حومت سین ،لندن ،پساهفتاد.1331 ،
 .11فانتزی ،دبی ،پساهفتاد.1331 ،
 .17کومولوس ،پاریس ،نشر پاریس.1331 ،
 .18زخم باز ،پاریس ،ناکجا.1331 ،
 .13زرتشت برای زه میخندید؟ ،پاریس ،ناکجا.1331 ،
 .21مادرد ،تهران ،بوتیمار.1332 ،
 .21عاشق ماشق ،تهران ،بوتیمار.1333 ،
 .22گاز دنده گاز ،تهران ،بوتیمار.1333 ،
 .23خدایا مرا ببخش ،حاال نه ،تهران ،زشمه.1333 ،
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 .24شهر نو ،لندن ،نشر کالج.1335 ،
 .25اروتیوا ،لندن ،نشر کالج.1335 ،
 .21جمهوری اسپاگتی ،لندن ،نشر کالج.1335 ،
 .27آبالکو ،لندن ،نشر کالج.1335 ،
 .28لیالو ،لندن ،نشر کالج.1331 ،
 .23شعرنوگرافی ،لندن ،نشر کالج.1331 ،

داستان و رمان
 .1هرمافرودیت ،پاریس ،نشر پاریس.1384 ،
 .2بدکاری(مجموعه داستان کوتاه) ،پاریس ،ناکجا.1331 ،
 .3تختخواب میز کار من است ،لندن ،نشر کالج.1335 ،

سیاسی
 .1آنارشیستها واقعیترند ،لندن ،نشر کالج.1335 ،
 .2کارناوالهای انتخاباتی ،لندن ،نشر کالج.1331 ،

نظریهی ادبی
 .1رکی تر از ادبیات ،پاریس ،نشر پاریس.1381 ،
 .2شبنشینی با مث هیچکس ،پاریس ،نشر پاریس.1331 ،
 .3دی گپ ،لندن ،نشر کالج.1335 ،
 .4این سوال ابدی ،لندن ،نشر کالج.1335 ،
 .5من با قبول مخالفم ،لندن ،نشر کالج.1335 ،

انگلیسی
, 2112.لندن Short and little like i, London Skool,



 , 2117 .لندن ,نشر کالج I AM THE i,
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ترجمه شده از فارسی به دیگر زبانها
 .1من در خطرناک زندگی میکردم (ترجمه به ترکی) ،مترجم :سعید احمدزاده اردبیلی ،پاریس ،نشر پاریس.1383 ،
 .2من در خطرناک زندگی میکردم (ترجمه به انگلیسی) ،مترجم :ابول فروشان ،لندن ،اگزایلد رایترز .1387 ،
 .3سیوسولوژی(( )Sixologyترجمه به انگلیسی) ،مترجم :ابول فروشان ،پاریس ،نشر پاریس.1383 ،
 .4آن (( )Eseترجمه به اسپانیایی) ،مترجم :الیزابت لورنا فیتارونا دفورد ،نشر پاریس.1383 ،
 .5دوربین مخفی (ترجمه به انگلیسی) ،مترجم :ابول فروشان ،لندن ،پساهفتاد.1331 ،
 .1دوربین مخفی( ،ترجمه به کردی) ،مترجم :طیب هوشیار ،لندن ،پساهفتاد.1331 ،
 .7احتساب( ،ترجمه به اردو) ،مترجم :احسان ندیم شیآ ،پساهفتاد.1331 ،
.8

( ،No one says yes twiceترجمه به انگلیسی)  ،مترجم :ابول فروشان ،لندن ،لندن اسوول.1331 ،

 .3بمبگذاری روی گریه ( ،ترجمه به آلمانی) ،کریستینا اهلرز ،پاریس ،نشر پاریس1383.
 .11تنها آدمهای آهنی در باران زنگ میزنند (ترجمه به عربی) ،مترجم :الحبیب الواعی ،نشر پاریس1388.
 .11کومولوس (ترجمه به ترکی) ،مترجم :جعفر بزرگ امین 1331 ،
 .12اگر بمیرم زه کسی این تنهایی را تحم میکند؟ (ترجمه به ترکی) ،مترجم :سعید احمدزاده اردبیلی1388 .

ترجمه
-

برای عطسهام به بیابان تو محتاجم (ترجمه به انگلیسی) ،نویسنده :ابول فروشان ،مترجم :علی عبدالرضایی،
پاریس ،نشر پاریس.1388 ،
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