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 سرمتن

 ترشیب چه هر كه یطور ندارند، خود یِسلف یهاعکس با یچندان فرق كه ستت ییهاآدم گرید نام مردم

 جز هاآن تند،سین نیچن هاستیرانارشیا خوشبختانه! دهندیم دست از تیفیك شیپ از ترشیب ،یكن شانبزرگ

 هادهپرن اغلب مثل نشتتوند، سیخ باران در كهینا یبرا و گردندینم قهرمان و رهبر و سیئر دنبال نه،ییآ در

 قرن مردم هاستتتیرانارشتتیا. نندكیم پرواز ابرها یباال عقاب همچون بلکه زنندینم بالبال ستترپناه یپ

 سوادیب لکهب ستین یسوادیب نوشتتن  و خواندن در ییتوانا عدم معتقدند تافلر نیالو مثل و اندکمیوستت یب

 از همه هاستیرانارشیا. اموزدیب را نو اموزد،یب نو از و ختهیر دور را روزید یهاآموخته نتواند كه ستت یكست 

 ونچ اندیاسیس شهیهم اما باشتند  یاست یست  كه دارند اكراه هاآن ندارند، ستنّت  با ینستبت  چیه و اندآمده فردا

 کین كنند، شانتن را یآزاد راهنیپ كهنیا یبرا ستیرانارشت یا یهازانیپارت. ستت یاست یست  رانیا در زیچهمه

 شتتکیب نیهم و زدیبر شتتانخون كه خواهدیم رانیا کتاتورید اما بشتتورند خون در را آن دینبا كه دانندیم

 .شد خواهد شخون ختنیر موجب

 تکتک و سترانیا در هازانیپارت یِانقالب یرفتارزن فستیمان حاضر كتاب میبگو تا آوردم را مقدمه نیا

 رگید عبارتبه دارند، راسخ یحضور هاستیرانارشیا شیجاهمه در و اندشده نوشتته  ابانیخ در شیستطرها 

 . امكرده نگاه روز گوناگون مسائل به سمیرانارشیا دید هیزاو از كتاب نیا مطالب تکتک در

 الشت محصول مجموعه نیا كه باشم یدوستان گزارسپاس دیبا شتده  انتشتار  یآماده كتاب نیا كه حاال

 در هك اندكرده انتخاب را یمطالب و اندگشته نت صفحات در رمیاخ یهاادداشتت ی نیب كه ییرفقا هاستت، آن

 اندكرده ادهیپ و انتخاب را یتعداد ام،روزانه یهایسخنران نیب از نیهمچن و است، مدهآ كتاب نیا اول بخش

 یابر یحت كه ستشتلو   چنان سترم  روزهانیا متأستفانه . دهندیم لیتشتک  را كتاب دوم بخش زین هاآن كه

 و نداشته ینقش چیه كتاب نیا یهیته در كه نکنم اقرار چرا پس ام،گشته قهیدق دنبال ستطر  چند نیا نوشتتن 

 . كنم مرور بارکی را هایسخنران یشده ادهیپ متن امنکرده وقت یحت

 
 ییعبدالرضا یعل
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  ممرگ بر مرد

د. دانند كه مردم خایه ندارناما نمی ،كننداش را میمالىخایه .رونتد كه رىى بیاورند بتان مردم می همته قر 

وانند تالبته خوب می .آورندا كشته، از تازه سر در نمیسنّت خودشان ر .ها شتانس نداشتند خودشان باشند آن

ها همه قبرستتانی هستند در یک زندگیِ مرده! در این گورستان  گویند. آناز تازه بگویند اما خودشتان را نمی 

 شند، براى چى!؟ مگر مرض دارند!؟ای بیاید و او را بُکاند تا زنده یا تازههنوز كمین كرده

آورند و دائم قضاوت ها فقط مرگ را به یادم میترسم. آنشان میها هستتم اما از همه من عاشتق ایرانی 

ت، سست، فقط مرگ منطقیچون فقط سنّت منطقی ؛ای از مغز را در آن دخالت دهندهكه تکكنند بدون آنمى

دهند خودشان را كه غیرعادی باشند. ی معمولی هستند اما جر میها به طرز فجیعستت. آن فقط مخفی منطقی

داند كه دیروز نیستت. قریبِ چهل ستال است كه دارند   كستی نمی  ،ستنّت همه را در خودشتان مخفی كرده  

 كوچه از بقّال سرِ .نددانند تنها چیزى كه باید تغییر كند خودشانكنند حکومت را عوض كنند، نمىتالش مى

 ،زنندآورند سنگ مردم را به سینه مىفکرشان، همه وقتى كم مىمدار و آرتیستت و روشتن  ستت بگیر تا ستیا 

ها همه مردم را دوست دارند در حالى كه براى وضع ند و این نهایت بالهت استت. این چون عین خودشتان 

م همیشه مرد ،داردست، ربطى به فردا نت، قدیمىبارى كه دارند باید از آن متنفر باشند! مردم قدیم اسفالكت

مردم مادرِ اكثریت استتت! مردم قاتل  ،ام باعث شتتده دیکتاتور قدرت بگیردموجب انحراف اكثریت بوده، مد

كند علیه ادبیاتِ اقلیّت، در اقلیت استت. هنرمند مردمى، شتاعر مردمى جز شارالتان نیست، او دهان چاله مى  

 نیامده است. ما دره كرده، از مردم هرگز جز قدیم برتازحالى كه مدام حق با اقلیت بوده، همیشه اقلیت كارى 

شوى، به همین كنیم؛ اگر زود نباشتى و هر لحهه خودت را نو نکنى، كهنه مى ترین دوره زندگى مىخطرناک

باید  حتمنشک یک چیزی فرسا دوام بیاورد. بیماند كه در این ماراتنِ جانى مىسادگى! حاال دیگر فقط كس

 چیز. آن چیز هیچ نیست جز همهو تغییر كند، 
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 (۲)بخش مرگ بر مردم

ها را از هم جدا اند تا آدمها تولید كردهاگر دولتی وجود نداشتتت، مردمی نیز در كار نبود، مردم را دولت

م هایی كه عین هم بودند تحت عنوان مردم ایران و مردم عراق به جانِ ههفت ستتتال پیش، آدموند. ستتتیكن

ی ی مُشتی ابلهانهچون دولت ایران و دولت عراق مثل هم نبودند! مردم گیالن و مردم مازندران نامیده ؛افتادند

جور آنارشیستی هستی كه از رسند. تو چهها به اهداف پلید خود نمیستودجوستت كه جز با جداستازی آدم   

اند؟ مردم غیور ام مردم تولیتد نکرده زنی!؟ دولتت را مگر متد  دولتت انزجتار داری امتا متدام دم از مردم می    

ستتت! حق با توستتت، من تر هنرمند و شتتاعر مردمیآذربایجان، مردم شتتجاع اصتتفهان و از این هر دو فجیع

ام چون كه آدم این را فریاد زده« دیل گپ»ویژه در هام بهنویستتم، در اغلب كتابهاستتت علیه مردم میستتال

 !ی قدرت استفرآورده اند نه مردم كهها مهممهم است، آدم

یک آوانگارد،  !كند آوانگاردنهایت میل مىها را وقتى كه فرق به بىكند و آدممردم را شتتباهت گروه مى

تر زنیم كه پیشآوریم از اكثریتی حرف میتواند مردمی باشتتتد. وقتی نام مردم را مییتک انقالبی هرگز نمی 

در  ،ست داشته و هرگز اهل نافرمانی و عصیان نبودهخواستته یا ناخواستته در سترنوشت سیاسی كشورش د   

نه مردم كه معمولن به اكثریت جامعه اطالق  ،ساز تغییر شدندهایی كه در اقلیت بودند سببواقع همیشته آن 

های چیزهایی كه به عالقه شتتتود مگر با انهدام مردم و تمام آنشتتتود. در اصتتتل مرگ دولت ممکن نمیمی

اند و این درو  است، هرگز مردم در هیچ گویند در فالن كشور مردم شلو  كردهیشان مربوط است. مستنتی 

های به ستتتوه آمده هزینه دادند تا اتفاقی ها و جمعكشتتوری دستتت به انقالب و تغییر نزدند بلکه مدام اقلیت

مده به ستوه آ اند و درو  است اگر مدام به اقلیتهمانی داشتهبیفتد. مردم و دولت همیشه در هر كشوری این

ها با ابزار مردم استتتت كه از طریق انتخابات یا مجراهای دمکراستتتی دهنتد. در واقع حکومت نتام مردم می 

هرگز در  ،اندی متوسط كه بدان نام مردم دادهها و طبقهدهند، آیا اجتماع نوكیسهكاپیتالیستتی به خود دوام می 

 ز حفظج ی متوسطدانید طبقهمیطور كه اند؟ همانیر بودهاند و پیِ تغیهیچ كجای جهان منشی انقالبی داشته

 یدر ادامه نشتتان خواهم داد چگونه طبقه .كجای تاریخ، در پی تغییر نبوده وضتتعیت موجود، هرگز در هیچ

 .ستهای حکومتیكند و مجری سیاستمتوسط برای حفظ دولت و حکومت تالش می
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 «مردم»ى منحوس كلمه

 استتت، مثلن این جمله «مردم»ى منحوسِ شتتان كلمهستتت كه از چند واژه انزجار دارم، اولیالیچند ستت

زن باعث همى حال به، استاسن اطاعت از همین گزاره «فکر باید با مردم همراهى كندروشتن »اى: كثیف توده

ه خیل یکى نیست ب بوسىِ خمینى بروند جماران!ترین اعضاى كانون نویسندگان ایران براى دستشتد اصلی 

ى كنند. دومین واژه هم كلمهفکرى تبعیت میاند كه از روشتتنچوپانان بگوید در تمام جوامع مدرن این مردم

ش را ضمنِ فکرانست اما اگر قرار باشد ملتى قاتل دیروز روشناست، بخشیدن عالی «بخشش»اپورتونیستىِ 

قاتل، ناجى بستازد و یکى مثل اكبر پاسدار بشود گن  و   بخشتیدن فراموش كرده براى چند گاردِ ریاكارانه از 

كه  اى راه بیفتدآن دیگرى یعنى فرمانده پاستداران، رفستنجانىِ خبیث بشتود هاشتمى و از مرگ او بالماسکه    

ایم كه در گویند رفتهستتت، میفکران شتتعورى بیندازد فاجعهفکران شتتعارى را به جان معدود روشتتنروشتتن

هم  رمز است شعار كنیم، یکى بزنیم یاحستین میرحسین و ا  اكبر را كه حاال اسم  ستوگ رفستنجایى فریاد  

 !بگوید رفسنجانى كه حاال هاشمى شده یا موسوى سیخى چند ،نیست

هاى جان و متن دیروز، قهرمانِ مردم ست كه تمام قاتالن جانى و قاتالن متنى این سانسورچیچند سالی

م! بخشاند! نه آقاى منورالفکر شتعارى! من نمی قرار كرده باشتند اشتتباه كرده  اى اكه در جملهاند، بى آنشتده 

هاى عبدالرضتتتایى دارند تن به تبعید بیستتتت ستتتال از عمرم بته فاک رفته چرا ببخشتتتم؟ هنوز خیل علی  

اطالعات ستتپاه تحت  یاى نیستتت كه چند نویستتنده برایم ننویستتند كه در ادارهدهند، هفتهخودخواستتته می

شود بخشید، نباید كارى كرد تا باز تقى به توقى بخورد و اند، در ایران توبه مد شده، دیگر نمیودهشتکنجه ب 

كم دارد كار هم خورده، بخشتتتش كمدیگر حالم از این كمدى قدیمى به قاتل امروزین بشتتتود قهرمان فردا،

ستتنجانىِ قاتل استتت و من قدر امیركبیر مادرمرده را به گه نکشتتید! هاشتتمى همان رفدهد، اینمان میدستتت

 !ترسم از فردا كه فالحیان را هم قهرمان كنیدمی

ى كند اما تماشتتاى این بالماستتکه فکرى را خوشتتحال نکرده و نمیكس، هیچ روشتتنهرگز مرگ هیچ

سوم  ىكه وقت نازنین صرف واژهخارج شده، پیش از آن ین بد و بدتر دیگر از تحمل چشتم حت انتخاب بی

این روزها اپورتونیسم دارد  هاییم،ى لمپنها تحت یورش و محاصرهجا بنویستم كه این ستال  كنم باید همین

 فکر، آبرویى داشت! بیشجماعت نکنید، یک روزى روشنقدر آب و علوفه خرجِ گوسفنداین كند،می کكوال

 .از این تحقیرش نکنید
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 كوروش و مردمِ دزد زده

ستت. از این لحا  جمهورى اسالمى  های مذهبیترین حکومتترین كاال در ویاخالق مألوف دینی، مهم

ی كهریزک و افتضاح موسسات مالی مورد تایید بانک مركزی، هیچ نشانی از اخالق در ویترینِ بعد از فاجعه

كه حکومت ایران كند الاقل بزک دینی خود را حفظ كند. اینخود بتاقی نگتذاشتتتتته، گرچه هنوز تالش می   

آورد بینوایی چون حججی را كه هر بار كم مینامد، اینه و عراق را دفاع از حرم میعام دو ملت ستتتوریقتل

گونه باز موضوع دروغین دفاع از حرم را از وكربالیی را تدارک دیده باشد و اینای نكند تا حماسهقربانی می

ار سال عضو همان ی زرتشتتی شورای شهر یزد را كه چه كه ناگهان نمایندهكند، اینحاشتیه وارد صتحنه می  

خواهی خود را مؤكد كرده كند تا باز دین را یعنی حس استتتالمش بركنار میخاطر دینه تنها ب ،شتتتورا بوده

خواهد خود را دینی بنمایاند در ست خودنوشته برای بزک! بزک حکومتی كه میهمه و همه سناریویی ،باشد

مهوری استتالمی قریب به چهل ستتال دین را و  بند نیستتت! جترین اصتتول اخالقى پایحالی كه به ابتدایی

تر شد و حاال چه از عمرش گذشت، از دین و اخالق مذهبی تهی شعارهای دینی را موكد كرده طوری كه هر

یعنی  ،بار حکومت ایران رسوایی را در زنبیل كردهشک اینست. بیبه تنها چیزی كه ربط ندارد دین و اخالق

احت و در مالِء عام دستتتت در جیب مردم كرده و روزی نیستتتت كه در چنتان كم آورده كته در نهایت وق  

ما ما ا ،ى خود شعار ندهندرفته باد ی كشور تهاهراتی در كار نباشد و مردمی پی احقاق حق برگوشته گوشته 

ارک كه خود تداند را سرگرم سناریوهایی كاملن فرعی كرده هارسانهچون  ؛شنویمتر میاین صدای بلند را كم

 هاش چهی شتتورای یکی از شتتهرستتتانجمهورش مترستتکی بیش نباشتتد، نمایندهییسند. حکومتی كه ردید

روزها  شده!؟ این هارسانهش، بدل به تیتر یکِ بسیاری از تواند داشتته باشتد كه ماجرای بركناری  اهمیتی می

شتتتند اما حکومت درخباخته، در تهاهرات خیابانی چون ستتتوالی بزرگ میحقوق و مردم مالكتارگران بی 

كشد تا كند، یا بعد از شویی پوپولیستی، مسجد را به آتش میها را ستپید می شتان چهارشتنبه  پاستخ، برای بی

داند كه اگر این بزک از بین استالم یعنی همان بزک را دوباره استارت زده باشد! جمهوری اسالمی خوب می 

ی محفلی مذهبی را به اعدام هری ستتتركردهطا ،شتتتود، پس بی هیچ منطقیبرود هیوالی درونش رؤیت می

 ستتت كهخاطر اینها همه و همه بهدهد كه معركه بگیرد و اینكند یا زنبیل قرمز دستتت بقایی میمحکوم می

اند، با كیشتتّی به فیشتتّی به حاشتتیه پرتاب شتتود!  باخته در شتتهرهای مختلف به صتتحنه بردهچه مردم مالآن

ی ها و مراكز مالی، جیب مردم را زده تا هزینهداران در هیئت بانکحکومتت ایران با محوریت ستتتپاه پاستتت 
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وقت جای پرداخت حقوق لشتتکركشتتی در یمن و بحرین و عراق و ستتوریه را دستتت و پا كرده باشتتد، آن 

كشتتد تا با تحریک رود دور آرامگاه كوروش دیوار میگان، میباختهی كارگران یا حل مشتتکالت مالمعوقه

خارج  های داخل وتوده باز ردّ گم كرده باشد. متاسفانه در چنین شرایط فجیعی، رسانه حس ناستیونالیستتی  

ز هایی كه شش ماه پیش بسی  شده بودند اكنند. رستانه بار تبلیغی ستناریوهای حکومت را ایفا می نقش آتش

ید وق تأیلیون رىی در صندیمترستکی چون روحانی، منجی بسازند كه موفق هم بودند و باعث شدند چهل م 

امروز  .كار هم هستتتو طلب كردهلی مردم حکومتی ریخته شتتود كه در نهایت وقاحت دستتت در جیب خا

اند، در چنین روزی همیشتته برخی از ستتت، روزی كه آن را به میالد كوروش بزرگ نستتبت داده هفتم آبان

جای خیابان، خشم و ستت كه مردم  شتدند اما چند ستالی  داران ایران باستتان در پاستارگاد جمع می  دوستت 

زنند و حکومت استتالمی كه از این واقعه اعتراض خود را در چنین روزی وستتطِ بیابان پاستتارگاد فریاد می 

ها انهسگذشته یکی از خبرهای مركزی ر یطی هفته .ستكند كه شتاكی برد، تهاهر میمیترین ستود را  بیش

ردهمایی پاسارگاد بود. حکومت ایران خوب یس حکومتی نسبت به شركت در گئدستتور منع فالن وزیر و ر 

ی كند، مثلن اگر بالماسکهكس را نزد مردم مقبول میچیز و آنش با هر چیز و هر كستی، آن داند مخالفتمی

مردم به روحانی روی خوش  ،مخالفت حکومت مركزی با تداوم ریاستتتت جمهوری روحانی نبود محال بود

شگامی ست كه با پیچند سالی كند پسشان كار نمید كه دیگر دین برایدانننشان دهند! رهبران سپاه نیک می

پرستتتی را جایگزین متافیزیک خدا و حس كنند متافیزیک وطن و حس وطنمشتتائی دارند تالش می رحیم

دانند كه هر نوع متافیزیک یا حس پرستشی مردم را از تعقل و تفکر دور و ها خوب میخداپرستتی كنند! آن 

كه هرگز صتتتدای اعتراض چپ و راستتتت ستتتیاستتتی را اند! اینپس مدام پی متافیزیکی تازه ،كنددورتر می

ت. شود بیهوده نیسشتنویم اما مدام صدای اعتراض مالیی در فالن شهر و درویشی در بیسار جا تیتر می نمی

  !كاری از پیش نبرده متافیزیک همیشه جز سنگ كردن گذشته هیچ
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 اند در سلمانیها دوباره اصالح كردهزامبی

ع وقتی شروكنند، مشکل فقط ها اگر قصتدی داشتته باشتند، جهت نیل به مقصتود عالی عمل می    ایرانی

هفت انقالب شد، شاه مُرد، بعد هم ول كردند وها خواستند و سال پنجاهرسند. ایرانیشود كه به مقصد میمی

مانند تا به خیابان قدر در خیابان نمیآیند اما آنا خوب به خیابان میهت و انقالب، خودشتتتان را خورد! ایرانی

وشتتش تکلیف ایرانیان با بالهت مشتتخد بود. همه دیگر  از اوانِ جمهوری استتالمی تا ستتال هفتاد  !بیایند

قعر  زاند، اگرا معروف شدهای و جنتی و كل كسانی كه حاال با نام اصولهایی مثل خامنهدانستند كه زامبیمی

اند تا انسان و انسانیت را در ایران نابود كنند. مشکل فقط وقتی كلید خورد وستط امروز احضتار شده   ،تاریخ

ر ها كشتاها به هیئت انستان امروزین درآمدند و ریاكارانه چنان غم انسان خوردند كه ایرانی كه نیمی از زامبی

ن چیز از هماحاال با پنبه سر ببُرند! در واقع همه ی شتصتت یادشان رفت و باز به قاتالن میدان دادند كه  دهه

كاره بدل شدند به ی شصت یکوشتش آغاز شتد. سالی كه بخش بزرگی از جالدهای دهه  ستال لعنتی هفتاد 

دار مُدیست! سالی كه اصحاب جهل شروع كردند به جعل مدرک و رفرمیستت! سالی كه نقاب مُد شد، نقاب 

ه طلب شدند. سالی ككه ریشوهای بوگندو همه رفتند به سلمانی و اصالح دار دكتر شتد! سالی ناگهان چماق

سال طول كشید تا مردم بفهمند مهاجرانی و  فکر، مذهبی! ستالی كه بیستت  فکر شتد، روشتن  مذهب روشتن 

همان دكتر  «صتتادق زیباكالم»ماهِ امستتال هم همه فهمیدند كه دكتر جور دكتر شتتدند! دیكرم هر دو یکا 

ستتت، حتی همین چند ماه پیش همه در انتخابات به دكتر حستتن روحانی رىی داده بودند در  «وكلیاحمد ت»

ست، ستتت، بالهت در ایران دكترستت! خشتونت در ایران دكتر  حالی كه او هنوز همان دكتر حستن عباستی  

ستتتتند كه خود دكترهتا در ایران آبرو نگذاشتتتتند برای دكتر! و حاال دكترهای قالبی در حال درمانِ ایرانی ه 

ند پیدا! كاند. ایرانِ منتهر هنوز پشتت پنجره چشم دارد به خیابان و جز با عیادت مردم شفا نمی بیمارش كرده

ها دیگر فریب نقاب را نخورند. رستتتد كه ایرانیستتتت و این انتهار فقط وقتی به پایان میایران هنوز منتهر

نِ محتضر هنوز منتهرست، جز براندازی، هر دوایی كه گر چه استمرارطلب! ایراستت چه اصول زامبی، زامبی

 .تر خواهد شدبه خوردش دهید، حالش وخیم
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 ای و اعدام سکتاریستی مختاریسکترهای رسانه

انیِ بزرگى تکشود؛ مثلن وقتی نیوتن سقوط سیب را تجربه كرد، خانهیک جاهایی تجربه بدل به علم می

ها عدم تبعیّت از آن را آورد و خیلیهایی ولی تجربه ستتتنّت را پدید مىد. یتک وقت در فیزیتک اتفتاق افتتا   

ى ست كه با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسیِ خاصند ستنّت به دكترینی درزمانی وابسته تابند و غافلبرنمی

 قادر به خلق همان كرده، اغلب دچار ستتکتاریستتم شتتده،ها دكترین را با علم اینشتتکل گرفته. متاستتفانه این

ین امر ست، برای همشان به شدت كالسیک و سنتیهای تازه نیستتند و گاردهاى سیاسی و اجتماعی تاكتیک

گری پرداخته، در تتابنتد و چون از درک نو عتاجزند جای تأمل و تعمق، به مخالفت و هوچی   تتازه را برنمی 

فکری ریزند. روشندر آسیاب ارتجاع می شان، آبرغم شعار و ظاهر مدرنگیرند كه علیهایی قرار مىسکت

ها را متحمل شتتده؛ مثلن وجود انواع ای بیشتتترین ضتتربه هاى ستتکتاریستتتی و فرقه ایرانی از این رفتارزنى

فکرى شعورى آن زمان شد، حاصل های اوایل انقالب كه باعث تضعیف نیروى روشنهای سیاسی سالفرقه

تنها چیزی كه  ،محورشانرغم شعار مردمهایى كه علیشتده! فرقه ها نهادینه ستت كه در ایرانى ستکتاریستمى  

شان اهمیت داشت نه مردم بلکه خواست لیدر یا فرد بوده است. متأسفانه این بینش و نگاه رهبرساالر به برای

 .ستنسل نو نیز سرایت كرده، حاال دیگر سکتاریسم تنها مانع اتحاد طبقات مختلف اجتماعی

ری فکست كه چون سرطانی مهلک، روشنود فرهنگی و دگماتیسمی سیاسیستکتاریستم محصتول جم   

كند ی صتتنفی و ستتندیکایی، تاكتیکی تازه ابداع نمیایرانی را عقیم كرده، طوری كه دیگر كستتی برای مبارزه

فکران شعاری و سکتاریست خود نیستت كه هر روزه بر تعداد روشن ور شتوند. بی مبادا ستکترها به او حمله 

شود. این روزها دیگر كسی تولید فکر و تاكتیک تازه فکران شتعورى كاستته می  و از جمعیت روشتن  اضتافه 

ی فکرى كالسیک سیاسی پیروی نکنند و شیوهكند و اگر معدودی خودشتان باشتند و از ستنت روشتن    نمی

 شان درورىبه سرعت انگ خورده و محال است دستاوردهای شع ،ی شعوری برگزینندای را برای مبارزهتازه

برند. مدیا فکر و فرد را ترین سود را مىبازار بیشدارى نیز از این آشفتههاى سرمایهرستانه  .نهر گرفته شتود 

زد. ها مستقرند به خطر بیندادارى را كه در بانکتواند منافع مراكز سترمایه تابد چون طرح فکرِ تازه مىبرنمى

داند دركى فراتر از باورهاى سیاسى مردم كند چون مىبه مىها مصاحمدیا ستکوى پرتاب سکترهاست؛ با آن 

اند. تر به اذهان عمومی تزریق كردهست و واكسن مقابله با آن را پیششان تکرارىى مخالفتندارند و ستوژه 
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ها كه تا دیروز نسبت به اند كه حتی آنكنند، كاری كردهها این روزها دارند در ایران كوالک میستکتاریستت  

 .اندت در هر انتخاباتی، یک نهِ بزرگ بودند، حاال دچار شک شدهشرك
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 كی برانداز نیست!؟

لیسِ بری؟ گفتم آبقدر به او و اطرافیانش حمله میپرسید محمد خاتمی كه آدم بدی نیست پس چرا این

تارِ وقاحت شده! خاتمی است موجب است ستال  ای گُه را پوشتانده و بیستت  ستت كه روی كپّه خندان عبایی

تر هر دو مادرسیّدند و چی و باز از همه مهمستت، هر دو مادرسیّدند! هر دو عمامه ایروی دیگر همان خامنه

ی قدر كافی از حملهسازی شوند. ما بهطور كامل پاکهشتود مگر آن شش میلیون مادرسیّد ب ایران پاكیزه نمی

شک ست میدان داد! بیبندهیچ جریانی كه به استالم و سنّت مالیی پای ایم، دیگر نباید به استالم تلفات داده 

 ایهسی همپارهمان به كشتورهای شلوار قدر ستر بلند كنیم كه دیگر چشتم  شتود ایران مگر آن ایران دیگر نمی

ت یگی عربی و عربستان، دیگر از حقارت پاكستان و مهلومماندهایم از عراق و عقبمان خستته تکنیفتد. تک

اه كنیم چشم به غرب نگكاره باید از روی تركیه بپریم و تمامایم! یکافغانستان و وقاحت روسیه به تنگ آمده

از نیست، سخیال امید كاذب شتویم، مرگ فرد دیگر چاره و بیاموزیم كه اشتتباه را تکرار نکنیم. دیگر باید بی 

ای نه تنها میرد! مرگ خامنهای دارد مید كه خامنهزننافتد جار میهر بار كه جمهوری استتالمی رو به قبله می

فکری در حال اغمای ایرانی دست از كند. اگر روشتن تر هم میكند بلکه اوضتاع را وخیم وضتع را بهتر نمی 

 وارِهای گاندیهای توخالیِ بستتی  و ستتپاه بترستتید نه عشتتوه  های پوشتتالیِ خود برندارد. نه از عربدهترس

 ای را كه ازدستهتان بگیرید فقط آندست خواهد اسلحهی بگیرید! كستی از شتما نمی  ها را جدطلباصتالح 

كنند كه برانداز ها و نوشتارشان تأكید میای هنوز در حرفكه عدهكم نگیرید! اینگذرند دستت شتان می جان

ر دنیا ند كه اگوتتفارگ و بیهای بیاست كه بسیجی و پاسدارند یا از زمره آدم نیستتند معنای دیگرش این 

 جایستت اكثریت شاید با طیف برانداز نباشد اما همیشه در همه گاید! درستت ها را خواب میرا آب ببرد آن

ها و زودی بسیاری از دستهشنوم! بهتاریخ این اقلیّت بوده كه دنیا را عوض كرده! دارم صتدای پای گله را می 

بار هم تکانی به خودش فکری شتتعوری اینی اگر روشتتنهای علفی به صتتحنه اندر خواهند شتتد، واجریان

 ندهد و در برج عاج خود بنشیند.
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 آمار باالی تقاضای بالهت در بازار

اى ى مصرفى یعنى بازار، و بازار پر رونق نخواهد شد اگر از حجم تقاضا كاسته شود. تقاضا رابطهجامعه

ش و یتنکند، ناگزیرى روى لب و لوچه و بینى، یا با موبایل تىمستتتتقیم بتا بالهتت دارد، اگر فکرت كتار    

جا كسى حال خواندن ندارد، اگر خرد. آنی مصرفى حتى شعور را مىساید كار كنى. جامعهیخچال سایدباى

ی مصرفى به من باور ندارد، كند. جامعهفستانِ لوازم منزل خالصه نمى بخواند كه خود را در ظاهر و چستان 

كه خوانده آن ها در ایران مخاطب انبوه دارد، طرف بىترین شعرها و رمانی درِپیتىكند. ترجمهاماا میمدام ما

خواند اما عاشق شعرهاى مارگوت بیکل است كه معدودى در آلمان او دهد كه شعر فارسى نمىباشتد پُز مى 

فودى را زودهضم و فست ی مصرفى شعرشتناستند! جامعه  گودرمانى مىواش در گفتخاطر تخصتد  را به

كسى حال  ،چیز در خدمتِ مصترف است، تولید موقوف! ساده بنویس كه الیک بگیرى جا همهخواهد. آنمى

ى نفت در جهانیم و بنزین نداریم، شتتتالیزارهاى كننتده فکر كردن نتدارد. بیخود كته نیستتتت دومین تولیتد   

كار؟ خواهد چهی مصرفى آدم مىآریم! جامعهىى شتمال را داریم اما برن  از بنگال و هندوستان م خوشتمزه 

 كنى و برست و این یعنى كه دارى فکر مىهات من درآوردىگوید تئورىعوض تا بخواهى انگل دارد! مىدر

ی مصتترفى فکر ندارد، در عوض تا كنى! جامعهخالف بقیه، دریدا و لیوتار و كوفت و زهرمار مصتترف نمى

كه  ستنویسد! و این در حالىگوید ببین ریتسوس چقدر ساده مىدارد! مىت بخواهد سانسورچى و هکر دل

داند كه شعرّیتِ هر شعرى نفهم است، نمىی مصرفى زبانشناسند! جامعهها او را به دشتوارنویسى مى یونانى

 كنددهد براى جذب مخاطب عامى و سعى مىشود، شاعر بازارىِ ایرانى گاو است، جان مىدر ترجمه گم مى

ورى ى مصرفى! جست سرراست به تقاضاى جامعهنویسى پاسخىاى بنویسد! سادهساده مثل شعرهاى ترجمه

انى، هاى بندتنبنویستتند كه مخاطب بخواند و زود برود بریند! فکر موقوف! فقط بالهت مهم استتت، ترانه مى

ى بالهت، مردمى آلوده بازى، نقد ستفارشتتى، ژورنالیستتت لوده و موزیک و اطوارِ تقلیدى، ستینماى مستتخره 

 .بینىنگرى جز تقاضاى بالهت نمىكند، به هر كجا كه مىى مصرفى دارد كوالک مىجامعه
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 ی شعردربان ندارد درِ خانه

یز ترم! اما از چه چگویم بزرگكنم. اگر بپرستتند میمن اعتقادی به اعتقاد ندارم، فقط ستتوال را دنبال می

شان هستند، ها كه عاشتتق سگحقیرتر بشتوم اما از چه چیز بزرگ؟ من فرق دارم با خیلی  توانمكوچک؟ می

م! خواستاند! و واهمه دارند در شعرشان عاشق كسی باشند. من مالک چیزی نیستم، نمیاند، اینعاشق ماشین

ش در فنیم، كگذاشتوقتی كه دنیا آمدم، دنیا سترِ جایش بود. پدربزرگم خسیس بود، وقتی كه در گورش می 

دانند شتتتعرِ بزرگ دل خدا جیب نداشتتتت، مثل شتتتاعرانی كه مایه در خایه دارند و نمی هر دو ستتتمت، به

انید ددانید اما نمیی زندگی خیلی میتواند! شما دربارهخواهد، كسی كه از كیرش آویزان است آغایان! نمیمی

عر هاست شاعر را كه پشتِ شطرف نیستید. سالا بیهكه درباره یعنی اطراف! اهل اطرافید و نسبت به اطرافی

ید بندایم! تهمت چرا به خوک میو پسِ بافور، در پستتتوی خانه مخفی كرده بودید ستترِ صتتحنه لخت كرده 

 !تریدجناب دوک! شما كثیف

قدر رفاقت داریم كه گاهی پای درختی، دیواری، كالهی سرِمان بگذارد، شما چرا جوش هنوز با سایه آن

. مدّت دارد های دراز، در درازهاستت، معاشقه با سیم ی لختِ كال زنید؟ تیرِ برقی كه باال بردیم معشتوقه می

 .ی ما، ورودِ همه رابطه با باز داردكمی صبر كنید! دربان ندارد درِ خانه

نویسید كه هم زد و همه را شیمیایی كرد. میایم كه معادالتِ شتما را به ای فرموله كردههای تازهما درس

ی غزل زانوی ای در زیستِ پیشامدرن انسان ایرانی ندارد. یعنی كه در گوشهمدرن زمینهشتعر مدرن و پستت  

نویستتی خورده، بستتنده و آه ماه در چاه را دوباره ی توستتریزده در كلبهغم بغل كنید و به همان غذای كپک

خورید، بیهوده چرا كون تلو ستتتمت كیر میهزار  دانید از مثل من در هرخوب می كنیتد، شتتتمتا كه خیلی  

توانم منتهر بمانم تا دهید؟ آخر به من چه ربطی دارد فالن روستایی در خانه رادیو هم ندارد؟ من كه نمیمی

توانم پشت اینترنت بنشینم و آخرین متن فالن شاعر جماعت جمیعن لیسانس بگیرند! منی كه همین االن می

ی مارشتتال ی عربی بزنم؟ دوستتت دارم در دهکدهچَهچرا فقط چَه ،بخوانم غربی را-دستتت و پادارِ شتترقی

اهد ام كه بخوقدری نخ دادهكنم نشد به دَرَک! به خوشبختی بهتوانم؟ خب! سعی میلوهان قدم بزنم، نمیمک

 دانم چه رنگی فکسهایی كه نمیتوانم تکلیف خودم را با چشتتممثل بادبادک دور و هی دورتر شتتود. نمی

 كند، نجنبم عقبخورد و رنگ عوض میشتود، گم كنم، ببینید! این صفحه این مانیتور هی دارد چرخ می می

اند، گویند، باور كنید! از ما غولی دوستَر ساخته مانم، چرا ندوم؟ دایم خبر حقیقت نیستت، اخبار درو  می می
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ی دانم پشتِ صحنهزنند، نمیچاپ می مان راهاست كه جای شعر، انگشتِ اشارهكنند، سالنقلِ قول كذب می

قتی هایش نیست. وكس دستكسی دست بدهیم اما هیچ توانیم با هردانیم كه میست، ولی ما میخبریهر بی

ها گذارند، آنی الاُبالی را پشتتتت تو می«را»این « را»گویند! چون گوینتد تو را دوستتتت دارم، درو  كته می 

د به بینننویسند اما نمیدانند چه مینویسان میست، آسانامِ آسانِ ریاكاریند و نادرست انجنویستان نادرستت 

گویند چون دهند. هرگز درو  نمیهایی هم كه دارند پُز میگاهی ستتترِ مرض .كنندبته كی اشتتتاره می  ،چی

ءتفاهم ای دارند و سودرهای بسته توانند دری را ببندند درِ دیگر چی؟هاست! میگویی رازِ تجاری آنراستت 

دانند زنند و نمیواقع فقط حرف و فقط حرف و فقط حرف می ستتتت كته از همته دارند، در  ی دركیهمته 

زنند و ای میگتذارنتد. گاهی برای كستتتبِ احترام دستتتت به هر كار احمقانه  درپوش روی ظرفِ ختالی می 

كلمات آثارشتتتان هایند، تر از این حرفخواهند دیگران را عوض كنند، خودشتتتان؟ نه! هرگز! عوضتتتیمی

ند! و به تاریکی اند، حشراتها همه مصنوعیها و اینها و اینند عوضی! اینخودشتان نیستند، مثل خودشان 

بینند دیگران! در درون كسی هستند و در بیرون كسانی! البته مردم بالند، خودشتان را با چشتم دیگری می  می

ریزند. اگر درو  بزرگی را به ماتی كه كشتتته شتتد می خرند، فقط پول روی كلخرند اما نمیآثارشتتان را می

ها هند، مجلهدهای پرتیراژ میچون باج به روزنامه ؛شوددرستتی تبلی  كنند به انکار ناكردنی حقیقتی بدل می 

رو سَركردند. هر روز نگاهی به پیشِكه پشت سر بگذارند، بیآنها را بیتمام این سال .را در محاصتره دارند 

زیرا  ها را به دادگاه ببرد،كنم كه فردا نباید آنگذارند و اعالم میری را با غفلت دیگری پشت سر میسال دیگ

 !گاهِ درندشتِ قاتل استزند كه مخفیمی هیچ قاتلی مجرم نیست، جُرم از جماعت سَر

  «س!تر بنویخواهد پسر! برهنهروانداز نمی خورده در این شبِ دهاتی كهاین هوای كتک»

شتتاعری  لرزد حتی اگر دشتتنه به روی خودخواندههام، دستتتم میتر از اهالی حمله به لشتتکر جملهشبی

ل قوها ام، مثام، همیشه قسمتی از دیگری در خودم بودهبکشتم. هرگز كسی را تحقیر، كسی را تخریب نکرده 

روند ردّی باقی هی كه میند، از راها خودخواهكنند، خودخواهم! آری پرندهكته در دستتتتته آن باال پرواز می  

ا چیزی انبار ر خوانم! چون انباشتِ هرسوادم! زیاد نمیكنند، آری بیرَوی میتکو گذارند، رهرو نیستند نمی

 ها اضافی! در فکرهایمند، نامزبانم! زیرا افعال ضرورتها نیستم، فقط میكند، اهل زبان و این حرفتلف می

ست! در فیلمی كه شوند! آخر زیرای برای چی؟ برای كی؟ سرِكاریایع میزنم، ضمهر و نشتان خودم را نمی 

ها این سمساری گذارم چون روزنامهنمایش می كنم. خودم را در خودم بهاند من بازی نمیدیگران باب كرده

جا به امثال من نیازی نیستت، اصلن به من نیازی نیست! شکستِ  اند. آندوم هنوز پُرمشتتری فکرهای دستت 

كنند! همیشه در علیه زندگی های آرام همیشه اسبِ آرام دیگری را دنبال میستت، چون اسب امثالِ من قطعی

ام انداز و شاعر به اسم و رسم رساندهفایده بود! شتهری مقاله ام، بیكاری علیه علی مرتکب شتده ام، همهكرده

. هنوز كشمای كه اجازه دارم نفس میبه اندازهخالفم سواره پیاده كنند. هنوز  كه مجبورند تا دنیا دنیاستت بر 

 !ستدهم و این، و این، و این برای من كافیشعری كه انجام می كاری، هر ست، هرهر اتفاقی تازه
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 .نشانی را به خواب دیدم كه انگشتِ جادوگری منتهرش بوددیشب انگشتر یاقوت

ها را به گاری خواهد ند هرگز! حسرتِ آری آنشودهند انجام، پشیمان نمیند! كاری نمیها جادوگرانآن

ام، ست، من گوشت چند مادیان وحشی را رام كردهدانم! در جانِ من جهان گوشت خود را ریختهبستت، می 

هنوز زمینِ باردارم، همین زمینِ كوچک كه ضاربان را حمل و ! ام به ایشان، بخورند نوشِ جاننثارشتان كرده 

ام كه از قدّ چی كنار گذاشتتته. هنوز مثل این قرن تازه جوانم، خودم را از همهستتتها را تحمّل كردهضتتربه

 ی اسبق اجازه دارد!؟خودم باال بروم. بین دو نقطه تنها دو نقطه آیا این نطفه

ام در غرب، كه دور و بَرِ غریب مرگ كرده افتاده شود! دوجا بت نمیكستی كه هرگز شتکنجه نشد، این  

 دو این بینِ لحهه این توی! باشد كرده گیومه «…»پرستی دور و بَرِ این دستی بتدستی باشتم تا نسلِ بعدی 

 !ستكافی من برای این و! این! این یعنی زندگی نگذارم؟ نقطه سه چرا پرانتز،
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 كافیسوالیسى جماعت كولخاش

خ شتتتفاهی شتتتعرم، اگر همه را از دم بخرند كه استتناد را عوض كنند و تاریخ را عوضتتتی! مرا كه تاری 

برند، یهامان فیلتر كنند، كاری از پیش نمم ببندند و وبسایتو پایم بشکنند و دهانتوانند! گیرم كه دست نمی

هاست كه یک فجیع برای همه عادی شده، دزدی، شتک صتدایم تندتر و بلندتر خواهد شتد. گرچه ستال    بی

ی التاق عادی شتتتده، روحانی نمونهدرو ، وقتاحتت عتادی شتتتده! كثافت عادی شتتتده، غارت و قاتل و ق   

ش زند، كسی هم عین خیالستال نشتده خالف دیروزش هم حرف و هم رفتار می  ستت، هنوز یک بارزشتان 

 ی هفتاد،ش نیست. انتهای دههجمهورشان در روز روشن كالهِ همه را برداشته و عین خیالنیستت كه رییس 

ها مشخد بودند، مشخد بود كی ی خودش بود، صتف چیز سترِ جا زدم بیرون، همهاز ایران كه داشتتم می 

ر گی از هستترای مزدورند كه جز فن بوزینهدانستتتی قزوه و كاكایی دو غزلستتت و كی نه! مثلن میحکومتی

ن شان هنوز در صف سابق ایستاده و ایاند، یکیسواد دكتر شدهبینم این هر دو بیدانشی بری هستند، حاال می

ستِ یِ سابق آن چماق به دیكنی كاكاسمت غش كرده كه فکر می شیدی چنان به اینهیچ عذر و ببخ یکی بی

دهند و بعد در كشتتند، اصتتلی را فراری می زنند اصتتیل را میها میی هنری، توهّمی بیش نبوده! لعنتیحوزه

كنند! فاالنژترین و شتتان هی نام پشتتت ویترین گُنده می ستتوگ اصتتیل و حستترت دوری اصتتلی، مثل كون 

 كند، نسلهای فرهنگ افزوده میشتود ناشتری معروف و فصل پنجم را هم تازه به فصل  شتان می ترینتیدها

كند اما حال ندارد ستتتری برگرداند و دو روز قبل را هم ببیند، ببیند كه تتازه هم عینهو گتاو، خوب متاما می   

سانسور عوض شده! مختاری امروز همان قاتل مختاری دیروز بوده! ستانستورچی هنوز هموستتت فقط نوع   

 های آپوزیشنی هفتاد، حاال در هیئتِ ژورنالیستاللهی دهههای حزبست، اغلب سانسورچیروزگار عجیبی

كرد كه حکومت عوض شتتود و من به ایران برگردم! طفلی كنند! یکی آرزو میدارند در لندن ستتانستتورم می

ار استتت، داخل و خارج ندارد، امثال من در دتان میدانوالیستتی در ذهنوالیس و خاشدانستتت تا خاشنمی

 .تبعید خواهند ماند

 
 7931/آذر/89
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 هکر جواد در ماداگاسکار

هام در آرشیو خود ی سالپارستال دقیقن در چنین روزهایی ایمیلم هک شد، ایمیلی كه مکالمه  اره:ش  ا

 .واد نوشتمداشت و ناگهان بر باد رفت. چهار یادداشت زیر را همان زمان برای هکر ج

 

۱ 
 

ها به من زنگ اول به موبایلم زنگ زد و صتتمیمانه گفت خوبى على جان؟ تعجب كردم، معمولن ایرانى

، ات را از رحمان گرفتمزنند، پرسیدم شما؟ گفت جوادم! نشناختى؟ به این زودى فراموشم كردى؟ شمارهنمى

پته افتاد و فهمیدم ستترِ عد هم به تتهشتتناستتم، لطفن خودت را درستتت معرفى كن، بگفتم رحمان را هم نمى

ستت و قطع كردم. دوباره زنگ زد، جواب ندادم، بار سوم جواب دادم اما این بار فقط الوالو كرد و هر  كارى

پدم یل آىی ایمكه قطع كرد و هنوز دقایقى نگذشتته بود كه مربعى بر صفحه چه گفتم جز الو نشتنیدم تا این 

، وقتى كه واردش كردم نوشت پسورد شما چند دقیقه پیش عوض شده! بعد ظاهر شد و تقاضاى پسورد كرد

نیامده  ش باالى روشنتابم را روشن كردم كه صفحهاز طریق آیفونم اقدام كردم پاسخ همین بود و سپس لپ

م هم عوض شتده و رفتم سرا  ایمیل دیگرم، آن را هم هک  دىمُرد، بعد دیدم كه پستوردهاى هر دو اپل آى 

بودند! بعد هم زنگ زدم به پلیس اینترنتى تا در جریان قرار بگیرند و وقتى یک ستتاعت توضتتید دادم،   كرده

قدر حساس ها چرا سرِ كال  شعر اینها خودشتان پیگیرى كنند. راستتش من هنوز نفهمیدم این  قرار شتد آن 

ه اند و دم بمه را ول كردهنویسند، ههمه صفحه و كانال میلیونى دارند پورنوسیاسى و ضدشان مىشدند، این

 .ى شعر و شعور نداریم تا با كسى در میان بگذاریمدهند به ما كه حرفى جز دربارهساعت گیر مى

شک بى ،مشکالتى كه طى یازده ماه فعالیت در كال  شعر داشتیم به انگلیسى بنویسیم یاگر روزى درباره

اموران عالفِ اطالعات دارند توى صتتفحات مخاطب خارجى حیرت خواهد كرد. حاال ستته روز استتت كه م

نه و همه هزیدانم، اینزنند، دنبال چى؟ نمىی اینستاگرام چرخ مىایمیل و فیستبوک و تلگرام و همین صفحه 

داند اى را بکاوند كه فرقى با بیرونش ندارد، این را دیگر هر قاقى مىاند تا درون نویستتندهوقت صتترف كرده

م ام ورود به ایمیل و صفحات مجازىكنم، ماندهعور وسط میدان زندگى مى كه من ستى ستال است لخت و  

هاى بدى هم نیستند، خوشبختانه سردارانِ اینترنتى امام شان كند! آدماى نصتیب قرار استت چه اطالعات تازه 



 21| علی عبدالرضایی

 

رند دا م هم دست نخورده باقى ماندهاند، تمام صفحات مجازىزمان تاكنون از هیچ حسابم سوءاستفاده نکرده

فرسایى! كاش الاقل چند سال خوانند، طفلى! چه كار طاقترا مىم هاى خصوصىها و مسی واو به واو، چت

 بازى نداشتتتم تابردند، این اواخر یعنى طى یکى دو ستتال اخیر حال عشتتقپیش هکم كرده بودند و حالى مى

هى برادرانش! من سیاسى هم كه باشم ! شتان را بزنند، جواد جان الاقل فیلم و عکستى گیرشتان بیاید و جلق  

كنم و اگر دعوایى داشته باشم جز با نولیبرالیسم جهانى ى ایران را پشتیزى حساب نمى حکومت جد كمرزده

 .نیست

 .نویسم بازلطفن فعلن تشریف داشته باش، برات مى

 

۲ 
 

 !جواد جان

ها یک برده بودى مطلقن ستتتوخت، اگر فقط یک پاستتتدار یعنى اگر تنتو اگر فقط هکر بودى دلم نمى

بستتتى، تو فقط مأمورى، و مأمور یعنى شتتدم، تو آدم بدى نیستتتى وگرنه این صتتفحه را هم مى ناراحت نمى

جا خواهم اینها كه مىهایید! این آنى آنتان بردهستتتت، همههاى بعدىى بردهاى كته خود برده ى بردهبرده

كنند، ها مثل آقات عمامه ندارند، فقط هارت و پورت نمىشتتتان حرف كنم یک جور دیگرند جواد! آندرباره

ی فرودستتتت را به هاى خركى، طبقهزنند و با وعدههاى آمریکایى پیامبرانه حرف نمىى لمپنمثتل امام تازه 

 اند! حاال بُل نگیرى و فکر كنىها نامرئىمدار جماعت نیست جواد! آنبرند. دیگر دنیا دست سیاستیا نمىور

ها از خدا هم باالترند، ایران هموستتتت كته ستتتربتاِز اویى، نته! امتام زمتان كته چته عرض كنم آن       منهورم 

د، كننسازى مىسرى نژاد چنان عالى از آب درآمد كه دارند عینهوى آزمایشِ احمدىشان بود، نتیجهآزمایشگاه

آیند. لمانى به بازار مىنژاد آمریکایى ریاستتتت آغاز كرد و فردا روز هم انواع فرانستتتوى و آپریروز احمدى

اند رعیتى جواد! البته حاال استتتمش را شتتتیک كرده و گذاشتتتته گردد به دورانِ اربابدارد برمى دوبتاره دنیا 

 !نولیبرالیسم

كنند اگر رود، حال مىشتتان نمىى زرد و ستتیاه و مهاجر به كتدارانى هستتتند كه دیگر بردهها بردهآن

ست كشورى جمهورشان كه رییسبازیشتب عروستک خیمه  و پا زدنِ جلوى تلویزیون بنشتینند و به دستت  

ت دارى! دیگر نیاز نیسدارى بیفتد به جان سرمایهقاه بخندند، دنیا خراب شتده جواد! فرداستت كه سرمایه  قاه

هایى كه مجبورند الغرى كنند به ها با جیب خالى و پزِ عالى هى حسرت بخورند، به زودى گرگكمونیستت 

ر تریلیون در هار، یکى مثل لرى فینک كه تریلیونگذها هم سترمایه دارند هم سرمایه آن !افتندها مىجانِ چاق

ها هر دوره چند عروسک اخیرن اسمش لو رفته! این ،كند تا دم به ساعت بچه كندسوراخ كه بخواهد فرو مى

رش به رویا بپردازى و براى هر شتتتان را تو با رىى بخرى و پاى اطواكنند تا یکىرا وقت انتخابات بزک مى
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ستتم ندارند، ها اكنند جواد! آنگونه تفرید مىها فقط اینقاه بخندد، ابر نولیبرالیستتتقاهدوتان پاى تلویزیون 

گیرند و ساالنه ها مىدولتدارها و منابع مالى ای دارند كوچک، پول را از سرمایهرستم ندارند، اغلب موسسه 

د، برنگذارند و نفعِ نجومى مىهر جاى دنیا كه چرب و چیلى باشتد سرمایه مى شتش تریلیون دالر،  هشتتادو 

هاستت كه سال گذشته حدود شش تریلیون دالر وارد  شتركت گمنامى مثل بالكراک در نیویورک یکى از آن 

 .كندپنجاه میلیارد دالر تجاوز نمىى كشورى مثل آلمان از سیصدولیانهى سادر حالى كه بودجه ،بازار كرد

توانی صفرهای ها فقط عدد نیستتند، تو اصتلن می  فهمی جواد!؟ اینتو اصتلن معنای این جمالت را می 

زنم كه آقات خودش را براش سرِ توافقِ برجام جر شتش تریلیون را بشتماری!؟ دارم برات از پول حرف می  

ر گه اكهمیدی جواد! فب كند! كاش مرا میی ستتوریه بمداد تا پشتتیزی دستتتش را بگیرد و ستترِ مردم بیچاره

م ا! سعیمپسر! تو چندان بد نیستی، من معلمنویسم كردی، برات باز میم نمیفهمیدی صتد سال سیاه هک می

 !كنم، شاید عوض شدیرا می

 

۳ 
 

رگیر، شدت دهجواد جان، مرا ببخش، كمى تأخیر داشتتم، راستش بعدِ یادداشت قبلى یا خواب بودم یا ب 

د و بو ام را خواندهسوز بود، انگار پروندهشدت مهربان و دلهپلیستى آمد و داد دستم، ب  ى باال رااول این نامه

غریب ام چیزهاى عجیببار اول یکى توى فیستتبوک درباره .ها نیستتتمبازىنستتت اهل این ستتوستتول دامى

نوشتتت، آن زمان دوستتت دخترى داشتتتم پولیش كه به جد ستتکستتى بود، باید عکستتش را دیده باشتتى،  مى

ستتت. همو وقتى در جریان آن هاى ستتال دوهزار و هشتتت را كه چک كنى خواهى دید عجب لعبتى یمیلا

ى كذایى قرار گرفت اول براى فیسبوک نوشت و وقتى نتیجه نگرفت زنگ زد پلیس و در چشم به بالماستکه 

ا كه هر سناریویى رهم زدنى غائله ختم شد. بعد از آن ازم امضا گرفتند و باید به عنوان شهروندى انگلیسى، 

ست ى من اكنند گزارش دهم. پلیس كه رفت، دوست ژورنالیسى زنگ زد و گفت حوالىِ خانهم فیلم مىعلیه

عر جنبش شعورى كال  ش یو دوست دارد سرى بهم بزند، بار سوم است كه تلویزیونى خواسته با من درباره

وى گ هاى كال  را دادم و گفتم او سخنرین ادمیندى اسکایپ یکى از بهتاین بار قبول كردم، آى .حرف بزند

ش را خواست، بعد هم چرخى توى گوگل زد و من كرد اما بعد براى هماهنگى شماره تلفنماستت. اول من 

شناسند؟ ابرویى ك  كرد و گفت من فقط در شناسد، گفتم تو را مگر مىمان را كستى نمى گفت این دوستت 

الىِ ى اینستاگرامِ یک كله خشوند و صفحهها نفر حساب نمىارم، گفتم آناینستتاگرام چند صدهزار نفر فن د 

ش بودند! برخى گاو و گوسفند و جغله دورشان هاى تلویزیونى را نشانش دادم كه پن  میلیون نفر پیسریال

ت اه اسنامِ كالجى نیستند، تنها یازده ماند و باورشان شده، در حالى كه تخم چپ همین شاعران گمجمع كرده

كه دارند كار مى كنند اما مطمئنم از لحا  نهرى و ستتواد تئوریک از شتتاعرى كه یازده كتاب منتشتتر كرده   
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شان نکنند به زودى شعر هایى مثل تو از این بیش اذیتشان هم جوانند، جوانانى كه اگر آشغالسرترند، همه

دهند براى ند جواد! در عوض جان مىشتان هم ستیاسى كار نیست  كدامفارستى را دگرگون خواهند كرد، هیچ 

ام حتى در بهار فهمى؟ شک دارم! شنیدهها را مىى ادبیات! تو اصلن این حرفاى از فلسفهدرک ستمتِ تازه 

جا سبزى نمانده باقى بر درخت، و اگر رنگى در هاى ایران پر از برگ زرد بود، دیگر آنامسال، نیمکتِ پارک

ند كه دهاید، راستى چرا یادت نمىن شماها نیست كه زندگى باقى نگذاشتههاى سبزى چوكار باشتد جز كرم 

 هاى مخدّر را هک كنى؟مواد و موادچى

 

۴ 
 

نوازى نیستم اما یک طورهایى جواد جان، تحمل مهمان زوركى هرگز برام آسان نبوده اساسن آدمِ مهمان

نها همه خیلى درست نیست كه ته با اینجا هستى كه انگار نیستى، و همین حضورت را خواستنى كردتو این

كنم تو را بخوانم، این جورى هم دمکراستتىِ متنى خواهد بار بعدى كه این صتتفحه را باز مىبخوانى. دلم مى

ها در گى ترستتناكید. تهران كه بودم ستتالخایهها از فرط بىكنم كه شتتما جنهم فکر نمى ،شتتودرعایت مى

رفت، آمد شبانه جنّى سراغش مىجا مىكردم، هر كه آنافتاده بود زندگى مى ى تنهایى كه تهِ باغى بزرگكلبه

پیش آمتده بود گتاهى كته این جنّ لعنتى یکى را تا میدان ونک دنبال كند، مثلن یک بار شتتتاعرى حکومتى    

اع دانه سمبنام كه ادعاى درویشیّت و چیزدانى داشت، وقتى رسید داشتم به طرزى نقشخواست بیاید به خانه

ا ى اتاق خوابم وارد شد و زد پرده راى از پنجرهكردم، نشسته بود در پذیرایى به تماشایم كه بادِ مادرقحبهمى

اید، تو هم ترس برت داشته مطمئنم، چیزى در گونهتان اینفرار! جماعتِ ترسو! همهانداخت، بعد هم طفلى دِ

ام، مهمانِ ناخوانده اگر به طور بوده من جنگلىنفهمم، همیشتتته ایت كرده مىاىاى كه عقدههتا دیتده  عکس

كنار  ان،اید شیطكند، من چیز براى لیلى كه شما اسمش را گذاشتهام بیاید و از چیز برى باشتد جفت مى خانه

كنند، چه خوب! هام را پخش مىدىِ ترستتو دیشتتب در تلگرام نوشتتتند كه عکسام. برادرانت با آىگذاشتتته

ام پست نشده! پخش كنید آن چیز را كه خود داوطلب شوند، اطى كماندویى به خانههاستت كه دیگر ف مدت

افتد و واهمه گورش را گم خُسب كه در میان باشد فکرم از كار مىمن براى هیچ زیبارویى نه ندارم، پاى بغل

ها كه یلىخكه در تختخواب اتفاق بیفتد. راستى طى سه روز اخیر، كند. مرگ استاسن حقیر است مگر این مى

ار نوشتند و انگفکرانه مىشتان روشن اند تا كمک كنند، همهكردند با من تماس گرفتهخود را هکر معرفى مى

تازه فهمیدم تلگرامِ فارسى پاتوق هکرهاست، با  .داشتند اما خودشان هم جواد بودنداز فرهنگ جواد انزجار 

ى شتتتان! مرتیکهكارىزنند براى شتتتیرینقیه هم كف مىو باند كمال افتخار ادعا مى كنند فالنى را هک كرده

گوید كه خود هکر استت! غبن این است كه تو  كند و مىى یغور، خود را مبارز و چپ معرفى مىنخراشتیده 

 .جورهایى هکر است کبینى یهر كه مى ،ست، جواد ایران را برداشتهتنها نیستى جواد! روزگار غریبى
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 ستروژاوا برموداى اردوغان

، ستته كانتونِ خودمختار در مرز بین روژاوا مثلث نیستتت اما ستته گوشتته دارد، جزیره و عفرین و كوبانی

ی روژاواست، دهی ویژهخودسازمان !سوریه و تركیه. مثلث برمودایی كه ارتش اردوغان را غرق خواهد كرد

در  ست نایاب. تفرقه جنسیكندكوتاه پوشتیده و هی عطسته می  پس نیازی به ستازمان ملل ندارد كه آستتین  

های عسلی كه جنسیّت ستتت با چشتتماند در روژاوا. روژاوا عشتتقو یک مذهب مقیم یک خانه روژاوا. هزار

ستتت كه تنها در این نقطه از شتترق میانه  شتتناستتد. روژاوا یعنی غرب اما نه شتترقی نه غربی شتتعاری  نمی

اند. غیرممکنی كه ممکن شده خودِ هم رسیدهسم بهست. در روژاوا دو خط موازی آنارشیسم و كمونالیواقعی

ستتت كه آغوش وا كرده اما ستتت هم كمونالیستتت و در نهایت عشتتقروژاواستتت. روژاوا هم آنارشتتیستتت

رد. میی غلیظ كوردی كه حتی اگر بمیرد، دیگر نمیست با لهجهست روژاوا، عشقتنهاست. دل دل دلدستت 

سم آنارشیست در آسمانِ آرمانی سوسیالماند. روژاوا جاییزنده می ترجنگد بیشخود نیست كه هرچه میبی

جا دهد! روژاوا رییس ندارد، آنستتت. در روژاوا كستتی مالیات نمیمعنیكه رییس و دولت و پلیس در آن بی

یعنی آنارشتتتیستتتم یعنی  ،كنند. وجود پانصتتتد شتتتورا آن هم فقط در كانتون جزیرهفقط مردم حکومت می

شان باید زن و هر سه باید خانه كه یکیست، سه تا وزیر در هر وزارتزارت در روژاوا به نوبتكمونالیسم. و

ن كند آمریکا برگردانده رو تا نبیند و كتما ،خود نیست كه روسیه سکوت كردهی مختلف باشند. بیاز سه تیره

 .كندكه اردوغان دارد فردای دنیا را خراب می

ست كه ارتش ایتکهت ندارد. روژاوا مثلث نیستت اما برمودای سه فردای دنیا روژاواستت، پس شتکست   

ند، و چون یکی ها در روژاوا رایزومستتتت، آدماردوغان را غرق خواهد كرد! روژاوا دائم در انقالبی رایزومی

ور د رویتد، پس دو میلیون نفر در روژاوا، فردا دو میلیتارد نفرند در دنیا و اردوغان چه ابلهانه  بیفتتد هزار می 

 !كه قالده باز كرده در روژاوا برداشته

ها جنگید برای ها علیه داعش جنگیده برای برابری، جودی ستتالاند؟ هِزا ستتالدختران قامیشتتلو خستتته

 .بردار نیستای دستبرابری و حاال كه حاصل شد یک دیکتاتور، یک اردوغان خامنه

ست، روژاوا روژاوا یعنی دنیای دیگری ممکنست. ی دمکراستی كمونالیستی و چندقومی روژاوا گهواره

ستتتت، نیلوفر زیبایی كه در بهشتتتت غرب منتهرش بودیم و ناگهان از مرداب ی آزادیترین تجربهرقیببی

ان ای نتوانست اما حاال اردوغسوریه سربرآورد. یک اتفاق زیبا كه داعش نتواست، اسد نتوانست، حتی خامنه
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ست كه در ترین ستاختار ستیاستی   ی تازهرود كه خرابش كند. روژاوا گهوارهی آمریکا و روستیه می با اشتاره 

همه میلیارد نفر های اینی ستتوریه كشتتف شتتد. روژاوا غربی كه در شتترق رویید، قلب كوچک آرمان خرابه

 .رود كه از كارش بیندازداما حاال دیکتاتوری مریض می ،روژاواست

ود ششود تصرف كرد، رویا را نمیدانست كه ایده را نمیمیست، یک رویا، كاش بالهت ژاوا یک ایدهور

 .ست، آزادی روژاواستكشت، ایده آزاد
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 آزادی علیه نیست

م گُر گرفت و از علم بدن گفتم هام، در پاسخ به پرسش یکی از حضّار، ورّاجیپایان یکی از شعرخوانی

خوانند، روزه كنند، نماز میهمه به سکس فکر میفرار از سکس این ها برایكه چرا آدمو شهوتِ نهر، و این

كه تکنیکی برای تنهیم نَفَس در یوگاستتتت كمک « پرانایا»ها كه اهل این هر دو نیستتتتند از گیرنتد و آن می

برند. این مشتکل اساسی  كنند برای همین استت كه ستوی او هجوم می  گیرند. مردها اغلب از زن فرار میمی

د كند آن را منع كنست اما دین تالش میست. سکس نیازی اساسیهای مسیحیالخصوص راهبها، علیهطلبه

كند، آید اخالق ولی اعتراض میت كه راحت نفس بکشی، دما  خوشش میكنی توی دما دستت می  چرا!؟

ن با همین حال هم نخورده تنها دماغی حال كرده و دیهم زدی اما در حقیقت چیزی بهگویتد حالش را به می

 است همین برای. كشدمی بندتان به پس كند، آزاد …خواهد شما را ازكردن است كه مشکل دارد. اخالق می

 نیستتت، چیزى علیه آزادى. خواهدنمی …یبرا آزادی كستتی كنند،می فکر …از آزادی به اغلب مردم كه

 فقیه گیر و شدینمی خالص شاه رّش از زدیمی داد خودت برای اگر ست،كستى  هر و چیز هر براى آزادى

كند، طرفی دركار نیست. به شخصه اگر چشمی سوی حرف، دكّان است! نهر آن را زیر و زَبر می .افتادینمی

د، ها در این باره پیشروترنشوم كه خودم را هندل بکنم. هندیكنم، دل میمن تیری بتکاند، فکرم را سپر نمی

 .لم بدن در دل دادن استاند كه عرا فرا گرفته« تانترا»

بزک كه هندی بود پیشنهاد كرد با هم به معبدی برویم كه كه در پایان آن شعرخوانی زنی بیخالصته این 

جا خودش را لخت كند، رفتیم و یک آزادی برای من در بدن حاصتتل شتتد، دیگر این  آن شتتب قرار بود آن

م داشت به من كه آن زن بود نگاه نو توى ذهنچشتم نبود كه بدن را پشتم كرده بود بلکه یک آزادى چهارزا  

همه كاغذ خراب نکنم، پس همیشتته از جماعت نوشتتتم كه اینكرد، حاال باید فقط برای من روی تن میمى

كس را اگر امشب كه به دنیا كس نبود، تولد این هیچشتود با كسی بود و هیچ زند. گاهی میحماقت ستر نمی 

 ام اعالم نکنم چه كنم!؟آمده
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 ریت یدو با دوبهیکی

 یخط .یندازیب خط امنهیس سنگِ بر تا یشتد  پرتاب ریت از یریت چون كه ییتو عشتق  از من ندارِ و دار

 قرآن رد اگر كه یعنی نیا و! كنند بهانه را منسوخ و ناسخ انیقرآن و بخوانند یكوف مسلمانان كه یخیم چنان

 دیتصتتح را خودش مدام خدا یحت كه یعنی نیا و ینك استتتناد آمده رترید كه هیآ آن به دیبا ،یدید تناقض

 ییتو حرفآن! كلمه آن ییتو دهمیم یگواه من و بود واژه اول كه قیعت عهد در یاخوانده حتمن. كردیم

 ! پرتاب لب یباال از و یكنیم داریب را كلماتم یه كه

 انیپا تا كندیم شروع را ریت كه یعشق. كندیم مكامل عشتق  تنها كه هستتم  یناقصت  هنوز یخدا هم من

 هك یحال در كنندیم منسوخ و ناسخ ردِّ ستت؛ كامل قرآن كه ندیگویم علما اگر پس! گرید نشتود  ممکن بهار

 یتوانیم دائم تو اما دهم اكران را مقتیحق توانمینم هرگز من! ییتو م؛من كه یمتن منسوخِ هم و ناستخ  هم

 . یكن تختخواب قتیحق در گونهنیا و اثبات را درو 

 اردد یآغوش كه باشد عشق اگر و باشد، انهیم در یعشق اگر بود نخواهد كار در یمرگ كه دارم نیقی من

 و .نشود تمام هرگز امشتب  كه یبخوابان چنان و یبمانان مرا تا ماند یخواه تو پس گودتر، شته یهم از من در

 اتخانه كه یطور ترم،چاق ایدنبه از كه چون و توستتت، ستتهم ایدن نیا بزرگ یروزها كه دارم نیقی باز من

 یکنن درد گرید كه ندیبنش چنان تدل در دیایب عشق تنها و فرار آدم از مرگ كه امشب رقصمیم چنان نلرزد

 ! دل دردِ در كرده وا در حاال كه یطور ینکن درددل دل، در

 كه مدار نیقی من و اند،آمده كوتاه تیفردا برابر در كه روزها نیا از یادتریز یلیخ! یادتریز امروز از تو

 اهل تو كه یعنی نیا و شتتود، خُرد امنهیستت ستنگ  كه دهمیم فشتارت  چنان یروز نیچن در گرید ستال  کی

 هن یخوانیم كه یمتن دو هر در من و یتوئ منسوخ هم و ناسخ هم كه یعنی نیا و ،یاامدهین هنوز ادِیز انیسال

 !میهایها! میها هایها یهایها یتوها در تو یتوها با بلکه! قیعت عهد نه م،قرآن
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 ی شعربستهخطاب سوفی به فرزندِ دكّان

 ستتت كه در بستتیاریاگر یکی دستتتی در ادبیات داشتتته باشتتد و روزانی دور و برم پلکیده باشتتد، محال

ز! بسیارند ام هرگهمه اما استاد كسی نبودهدارد، با این تحصیالتِ صدا نیاموخته باشد از منی كه آبشارِ پرسشم

باشتند و پرستتش كنند مرا در خلوت و سر از سرِ آثارم برندارند اما هرگزاهرگز    كه گارد دشتمن گرفته  آنان

ست زنم مگر به قصتد كشف. كار من وارد آوردن ضربت ام منی كه در خواب هم غلت نمیمرادِ كستی نبوده 

ست! به آغوش من هر كه تاكنون ی منهای نوشتاری، پیشهط انداختن روی صورت شخصیتبر خط فکر! خ

ر كنم مگر با غیر! اما این تنّفآمده زخمی مقدس برداشتته و فراری شتده تا دشمنی كند با منی كه دوستی نمی  

 !ستنویسند عینهو عشقاین دشمنی فقط تا وقتی كه می

 ای كه چه!؟ها را كشیدهای و كركرهكار كردهخودكار بیسنجند پسر! عشق را كه با ریال نمی

گرچه دوستت ندارم داشته باشم تو را باز به نزدیکی، اما تو هرجا و هر وقت كه بنویسی ناگزیری یکی  

بخشم چون ای!؟ من تو را هرگز نمیگونه دكّان تخته كردهترستی كه این را در من صتدا بزنی، پس از چه می 

كه عاقبت  ایكاری كردهتر، تروی  فراموشیِ فراموشاز آن فجیع زاد فروختهایمرباریکی تودهامیر فکر را به ك

ست از فرط فراموشی! پس تو را كه فرزند و مدیر بدان بیمار شتد و مرگ را حتمی كرد! او خود قربانیِ خود 

ی نیکی رد بر ستتینه ستتت كه از فرط ناتوانی دستتت آوری، چرا به او ربطخاطر میفکرهای منی و خوب به

دارند! پس دوباره در خلوت ام قد برمیست كه در كار باشد اما معدودی مدام در آینهزده!؟ مرا دوست محال

صتدایم بزن و علیه علی ادامه بده، تو تنها مال خود نیستی بلکه چندین ساله مغزی خالصانه صرف تو شد تا  

ای اما اینانی خر بفروشی برای هیچ! برای پشم! گرچه خطا كردهامیر نقد باشی، نه كه هی نسیه رفتار بزنی و ف

رم كه چند شاشیم! گیاند جز سایه نیستند افتاده بر دیواركی كه ما هنوز بر آن میهم كه علیه تو چوب برداشته

را  ای پسر!؟ كیرنشتاشیده علیه تو لیست شده باشد، خب خود به مستراح كاروان برده استم و امضتای خوب  

ای از ترس شتاشیدن بر  اند نه خواب دیدن! خاک بر سترت كه نویستش را خالص كرده  گاییدن آفریده برای

شان بشاشی. تو شاعر نیستی درست! اما پسر شعری، سرپا بر سر و كلهكه یادت داده بودم چگونه سترپا  انآن

 .ستپس وخی و از دوباره شق كن كه عالم عالمِ اسباب
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 حسادت!؟رقابت یا 

د، برند كه یکی دیگر ببازها فقط وقتی از بردشان لذت میها مطلقن با خودشتان رقابت ندارند، آن ایرانی

گی هتتای فرهنترین معضتتتلكننتتد كته یکی دیگر بمیرد و این یکی از بزرگ یعنی فقط برای این زنتدگی می 

من بریم تا یکی را كه نامش دشبلکه میبریم كه سود ببریم هاست. ما درک درستی از سود نداریم، نمیایرانی

كدام از مثلن كه بعد از ستیزده ستال حذف، كتابم در ایران منتشر شد، هیچ   92شتکستت دهیم. ستال     استت 

اللهی و حکومتی باشند نه! به نهر نویسندگان مستقلی هم كه حزبدوستتان شتاعرم خوشحال نشدند، نه این  

ال ستت كنند! آنكنند بلکه تنها حستتادت میها رقابت نمیاقع اینو هستتتند، فقط دركی از رقابت ندارند، در

ی ی اعتراضی به ادارهجور تومار و نامهدوستتان مطلقن ستعی نکردند كتاب خودشتان منتشتر شتود اما همه     

القلم شتتوم! و این یک ستتانستتور ایران فرستتتادند تا جلوی تجدید چاپ كتابم گرفته شتتود و من باز ممنوع 

 .شودش در ایران افزوده میر روز به سرعت سرایتست كه هبیماری

كه یکی دیگر ببازد؟ شادی مادی نیست، انرژی نیست كه مدام از بدون آن ،كند ببردچرا كسی تالش نمی

 .شان شودكنند تا نصیبش مییکی دیگر سلب

! شکاف بین ها دارند و ما نداریم، و این اعمال حستادت استت نه عدالت  پرستند چرا آن برخی مدام می

ها لذت اند كه چرا آنیک عده ناراحت ،تر حستتتادت پر كردهعدالتی بلکه بیشجتا نته بی  دارا و نتدار را آن 

خواهند كه لذت ببرند چون كنند و خود نمیبرند فقط حستتتادت میبرنتد، در واقع بته لتذتی كه بقیه می   می

د گویحال بزنیم! می كه ضدِببرند نه این اساسن دركی از آن ندارند. چقدر خوب است كه بخواهیم همه حال

 چون رذالت و ریا و ؛ستپیشهجو نیست بلکه حسادتواقع او عدالت ، در«فالنی زرنگه، خوب باال كشتیده »

جا عدالت وجود ندارد، در عوض تا دلت عدالتی نیستتت، برای همین آنداند و منتقد بیچپاول را زرنگی می

 .بخواهد بالهت وجود دارد
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 تفکر ویروسی

 ش كرده بودخدا ول

 پول نداشت چیزى بخرد

 دستش را گرفتم

 روبردم فروشگاهِ روبه

 …ش خواست كش رفتمهرچه دل

 

ه ندارند اما زندگى دارند، كند دوستت دارم، بعضى شعرهام قیاف چند ستطرى را كه این باال نقش ایفا مى 

رفتم كه شان ور نم كه تخیل را ضربه فنى كنم، با فرمى البیرنتىهاها را در زبانام آناند، نبردهی مننامهیزندگ

نه شعرها را گواند اما پر از فوتون، پر از ویروسِ داستانى و تفکرِ میکروبى، من اینپن  سطرى .شان كنمنافُرم

ى تقّى نباشگونه باشى، آیند باید ایندانم، به راحتى هم به دست نمىترین مىكه ادعایى هم ندارند اعتراضتى 

توانى این ادا كنى و آن بکنى، چیزى كتته این روزهتتا متتُد استتتت، هر چتته روى، نمىبته توقى بخورد لو مى 

چه نون به نرخِ روز خورِ اُپورتونیستتت شتتده معترض! همه علیه  اُپورتونیستتت شتتده بچه معروفِ هنرى، هر

پس  .با خواست ارتجاع تطابق دارد هاشانی اعتراضبینى نتیجهاند اما اگر دقیق شتوى مى حکومت استالمى 

ند، خواناند، چون نمىكنند اما برادرِ تنى ترسهایند، اغلب هم رُل قهرمان ایفا مىها نیستتتند با آنها بر آناین

پدیاى لعنتى همه را گاییده، دیگر پدیا این ویکیشان را صاف كرده، ویکیدانند، اطالعات كاتالوگى دهننمى

خوانى نیست، خواننده كمیاب است، خایه نایاب! خالصه زن و مرد ندارد، شاعر و هنرمند كسى را حال كتاب

ستتت كه موجب شتتده  گى موروثىخایهستتت، نهایتِ همین بىاگر خایه نداشتتته باشتتد كالهش پسِ معركه 

شان، فوكوس روى اند و این روزها نهایتِ كار ستیاسى فکرشتان راستت نکند، راستت نرود، همه چپ كرده   

ى هنگفت بنا دارد كه خاتمى را بزند و این گویند جناح راست با صرف هزینهى در پیش است، مىلماسکهبا

اید به مال! آن هم از جنس ستتتید تان را گاییدم كه هنوز دل بستتتتهیعنى فالنى چپ استتتت، چپ و راستتتت

 .صادراتى! به این جماعتِ پشم، آغا! عوظما! مردم خوب ایسایى، هنده فیلى بزن
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 ستمرگ قدیمی

دِ نو خو .دهد. تازه اما بازى ندارد با كستتتىات میاگر كهنه را تف نکنى، اگر باالش نیاوری تا ابد بازی

یستی مثل شعر نو. بلد ن .دهیسمتش بروی وگرنه از دستش می است. باید با كله به کنو خطرنا ،ستزندگی

ای ستر میز فردا، استخاره نکن!  كند به قهوهخواند. دعوتت میمیهمه دستت تو را  حتی از رو بخوانی، با این

دوستتت استتت یا  .زندخورد. مدام ترس تو را صتتدا میبرو! تصتتمیم در گذشتتته اتفاق افتاده به درد نو نمی

چه آن ،ات را انبار نکن! آدرس عوض شتتدههكنی. كلدشتتمن؟ ول كن! بگذار در تو وارد شتتود، پیداش می 

ت ت را گرفته نه فاله دادی حاال مرده. حقیقت االن است نه در دیوان حافظ! غزل مدام حالتر به حافهپیش

عر كند، شست. مرگ قدیم است، زندگی جدید. با تازه زندگی پیشنهاد میست، تازهرا! حقیقت همیشته زنده 

مرگ بیاید؛ چون ت كرده تا ات كرده، حبسكند. حافظ ولی توی حافهه زندانینو از تو درخواست خطر می

 !دهد كه مواظب باشقدیم است، پیشاپیش تو را كشته اما هی پند می
اش با ستتتارا ستتتارا عاشتتتق داوود بود ولی نبود، چون داوود قدیمی بود. البته داوود قدیمی نبود؛ رابطه

و را قدیمی شتده بود. یک شتب كه در پارتی علی مست شد و سارا را بوسید، داوود دید، دید كه سارا هم ا  

بغل كرده، او را پس نزده، پس خیال كرد كه ستارا دیگر عاشتق او نیست. سارا بود اما دیگر زنده نبود، چون   

شتتناخت، پس در را باز كرد كه وارد شتتود. یک هفته با هم داوود دیگر مرده بود، علی ولى نو بود. او را نمی

رفت! اما داوود تمام درها را بستتته بود، رفت، خوابیدند. خطر برطرف شتتد حاال باید طرف ستترا  داوود می

خود سرا  هاجر نرفته، رفته!؟ نو خطرناک است اما زیباست مثل ستارا دیگر قدیمی شتده بود، ابراهیم كه بی  

دست آوردن ش را ندارند. باید از دستت بدهی، آستتان نیست! به  خواهند تازه شتوند اما دل زندگی، همه می

كنند، بعد نشینی میهات را صدا كن، عقبدادن اما آستان نیست. ترس  از دستت  ،خواهدفقط كمی تالش می

گیرند هرگز نو ها كه تصتتتمیم میكنند، آنهتا كه پالن می شتتتود. آنآیتد، و خطر آغتاز می  زنتدگی پیش می 

ام، مثل یک نوزاد در لحهه عمل كن. حتی نوزاد همسایه .ستآید و نو آیندهم از گذشته میشتوند. تصمی نمی

ای تر نیستتتی! بركند؛ از این نوزاد كه كمكشتتد فوری گریه میخواهد خجالت نمیت، وقتی كه شتتیر میآلبر

كه حس كردی در باز شده بپر! این آن، این لحهه را توی  یعنی همین .كه تازه شتوی باید در آینده باشتی  این

 .آیدت میدسهوقت بآینده پرت كن! اصلن سخت نیست فقط باید بتوانی از دست بدهی آن
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 ست!مخاطب لیالو فقط لیالوی

مین اند، برای هدست دادههیچ شتناختی، از زیباترین زنِ زمان، بدترین تصتتویرها را به ها بیتمام ادبیات

شان معتقدند، خدا در آغاز سوخت. ادیانی كه برخیداشتنیِ ادیان میهمیشه دلم برای شیطانِ جذاب و دوست

 فریتد امتا در ادامته ادعای آغازین خود را فراموش كردند و مدعی شتتتدند كه زن   آفرینش جفتی زن و مرد آ

اند تکلیف آن زن آغازین چه شتتتد! لیلی یا لیلیث یا اند و هنوز نگفتهی چپ مرد خلق كرده)حوا( را از دنده

قِ لیلیت همان زن اول جناب آدم استتت كه نخواستتت مطیع اوامر آقا باشتتد و طغیان كرد و آدمی این معشتتو

واقعی و اپدی را برای همیشتتته از دستتتت داد و مدام به دختران حوا كه تنها ظاهری زنانه دارند و جز مرد 

نیستتتند، دل بستتت. البته بعدها همین ادیان، لیلی این زیباترین كمرباریکِ تاریخ را شتتیطان خطاب كردند و  

 ها را مدام از او ترساندند. آدم

هایش رسید. در ای، نخستت باید به درک دقیق استعاره و اندیشته  برای شتناخت و مواجهه با هر مفهوم 

 شود و نشانبرداری میی شیطان پردهكه اخیرن در نشتر كال  منتشتر شتد، از استعاره    «لیالو»مجموعه شتعر  

های این كتاب باید به تغییر و ست! برای درک فکرها و نشانهی گناهِ مذاهب ابراهیمیدهم چرا زن دروازهمی

ات و اسامی مختلف توجه در كلم« رل، »همانی دو حرف دیگر یا به اینمبه ه «الف، ی، و» سه حرفیل تبد

از این جهت  .ای زمانی به هم تبدیل شتتتوندهچون بارها اتفاق افتاده این حروف در پروستتته ؛ویژه داشتتتت

 در این و دهندمی معنی لیلی همته  …را، لیلو، الال ولولو، رارا، ریای چون لیال، الرا، كلمتات و استتتامی 

. اندیلیل همان همه و همه …ثومثلن لیلیت، لیلیث، لیلیان، لیلی استتتت. افتاده اتفاق نیز مختلف هایزبان

و همه  اندپرداخته «لیلی و مجنون»، و «خسترو و شیرین »ی نهامی یعنی ه تفاوت دو منهومهب تاكنون هاخیلی

كه توجهی علمی به اسامی لیلی و آن اند بیانی و عربی دنبال كردههای ایرهای فرهنگاین فرق را در تفاوت

شود، در لیلی و مجنون، مرد جنس ی مرد تلقی می)حوا( زاده مجنون كرده باشتند! اگر در ادیان ابراهیمی زن 

 ی نهامیهای خمسهی منهومههایی كه تاكنون دربارهدر انبوه رستاله  .گر اوستت گیرد و مدام ستتایش زن می

شتتود و برداری مینفر به این تاكید نهامی توجه نکرد و در كتاب لیالو از این راز پرده نوشتتته شتتد حتی یک

ا ریابد ریبلکه درمی ،روددر شتعر معروف نیما سرا  اسامی بومی نمی « راری»مخاطب دیگر برای شتناخت  

م لیالو ت برای انقالبی فکری، فمنیسسست، لیالو كتاب فکر است، مدخلینیز اسم دیگر شیطان یا همان لیلی

كند تا همه بفهمند بدون تحقق برابری جنستتیتی، تحقق آزادی نیز ستتت و درک آن كمک میایبکر و ریشتته
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خورد بلکه مخاطب لیالو فقط درد مخاطب معمولی شتتعر فارستتی نمی ستتت. از این جهت، لیالو بهناممکن

مین شعر لرزه در ز، عشقی كه باعث زبانفیمو با عشقی آنی طراز شعرهای لیال ستت. البته در بسیاری لیالوی

ستتت. گاهی یکی را ناگهان طور خواستتته نشتتد، مهمكه در لحهه یکی را بخواهی كه هرگز اینشتتود. اینمی

خواهی كه هرگز كسی در خواب هم ندید، اما او این شانس را از زندگی دری  كرده طوری برای خوابیدن می

 ست. لیالوجنسی كند. برای همین لیالو ضد عقد و صیغه و مالکیتعامله و كار را خراب میرود سترا  م می

دهد اما مدام منواكسید باز پس ست، پدرسگ اكسیژن نمیست اما مذهب ضد دمگوید همین دم را عشتق می

ر در اگدهد. از این بابت لیالو فقط مجموعه شتعری به رستم شتعر فارستتی نیست بلکه محل تفکّرست.    می

از  ،یعنی كه قاقی و ول معطلی! در لیالو جهت معنی عوض شتتتده !جایی از خوانش بگویی عجب ستتتطری

ها را شکسته، دیگر وقت تنفر ادیپی نیست. معنا از لیالو دوباره كوزهمتنی در شتعر فارستی كاسه  لحا  درون

تیک فاک رفته و است طور كامل بههو بدانسته در لیالچه كه تاكنون ادبیات فارسی خیر میآغاز خواهد شد، آن

ای و از این طریق به بازتعریف بستتیاری مفاهیم حتی پایه کردی معناستتاز به عرصتته آمدهعنوان روی شتترّ به

 ناختند، بعد از انتشار لیالوششناسد؟ خب اگر میپرداخته. واقعن شترّ چیستت؟ شتیطان كیستت؟ كستی می     

ام، در تمام عمرم كار خواندند! من یک پارتیزان فرهنگیت نمیپرستتتزدند و مرا شتتتیطانر نمیجتا جا همته 

بلهانه یست ای آنارشیتر تقلیل من به عبدالرضاپیش !ورپارتیزانی كردم علیه تحریف، علیه حذف، علیه ستانس 

وشتم ی آنارشیسم نست. من بیش از دو دهه دربارهایپرست واقعن تعبیر احمقانهبود اما عبدالرضتایی شیطان 

تم و از ی شرّ نوشبیش از هفتاد سال در جهان فارسی زبان تحریفش كرده بودند. تقریبن سه دهه درباره چون

استتتیک شتر گفتم چون هنر و ادبیات پند و اندرزی فارسی مطلقن دركی از شرّ و شیطان نداشت و بزرگان   

جار جور سانسوری انزكه از همهها شیطان را تحریف كرده بودند. من یک پارتیزانم، یک فایتر ایرانی طی قرن

داشتن همیشه با هم غریبه بودیم، یک فایتر واقعی نه دوستی دارد، نه دارد. من و پرستش، حتی من و دوست

الف دقیقن خ« لیالو»خود نیست كه در بسیاری از شعرهای كتاب بی چیزی را دوست، پرستش رو كی می!؟

 .كردم شدت بهشان باور داشتم عملههایی كه بتئوری
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 برای ایستادن قد مناسبی داشتند

زده از دور در  ام كه زُلنقطهرو یک قد بلند و دو چشتتتم تند! یکنوزده ستتتال پیش، ایستتتتاده آن روبه

م! روزی كه اند! تاثیرگذارترین روز زندگیهتای گلشتتتیری! مانده بودم مات كه چگونه او را مات كرده ترس

نفرند، پاسخ! روزی كه فهمیدم قاتل و مقتول هر دو یکاند بیم ساخت كه هنوز ماندهدر ذهن چندین ستوال 

كند،  كس نباید فراموشی گلشیری! روزی كه هوشنگِ داستان را دق داد اما چرا!؟ روزی كه هیچروز ضتجّه 

! من به شتتخصتته ستتتنیستتت، فقط برای پوینده نیستتت كه این روز مهم «محمد مختاری»نه! فقط به خاطر 

كنم تا این روز را از یاد نبرم، روز رمز، روز راز! روزی كه مرگ فوری بود، مختتاری را هر ستتتاله تکرار می 

نفر بودنتد، روزی كته ترس خواهرِ همته بود اما    بتان هر دو یتک  عربتده فوری! روزی كته زنتدانی و زنتدان    

جا؟ زیر آن درخت مفلوک كه شاهد ام آنستادهروز دیدم، چرا!؟ چرا هنوز ای ترین گلشیری را فقط آنشتجاع 

ستتت و هر خودیستتت، دشتتمن ام بال  شتتد! روزی كه فهمیدم بالهت خودیبود چگونه در ستتاعتی زندگی

كشتتد! روزی كه ایران را غریبه كرد، روزی كه مرگ عادی شتتد، و شتتک ت نقشتته میلحهه دارد زیر پوستتت

جام! روزی مهم كه هرگز از یادم شده، هنوز دقیقن آنهمراهی همیشگی! چه سهمگین روزی كه هنوز شب ن

 .رود، شما هم فراموش نکنیدنمی

 

 «البداههفی»از کتاب « برای ایستادن قد مناسبی داشتند»شعر 

 

 مرگ فوری بود        عربده فوری        عکس فوری 

 روزنامه را دیدی؟          دیدی؟

 چه سرسری رنگ شد

 ماندیمدیدی چگونه در آینه جا 

 آمدچه تیپا خورده می

 آیدچه تیپا خورده باد می

 !تاالپ         ست حادثه مثل درخت افتاده

 ها را بردمرگ را هوار كشید و برگ
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 های خودش بیرون كردو از خواب

 مُرد         صدا به جایی نرفته تیر خورد

 رادیو خش دارد

 و دنیا دمر افتاده است كه نبیند

 دیدی؟            كه نشنود

 ها كه در سر ندارندچه برنامه

 كردیم در گلوفریاد را وقتی كه دفن می

 جناب مجری شنید              توی تلویزیون

 آمد« ی دیگری برنامه تا چند لحههدنباله»و 

 شدیم        ایممات مانده

 وقتی كه از گریه آمدیم

 دریای دیگری گذاشتیم جای البرز

 هاستما سال

 ایمپشت فرمان ایستاده           ای پرت چهدر كو

 زنیمو هی بوق می

 زنندبوق می

 !بووق

 دارمبرنمی

 توی گوشی فوت كرده است باد

 رسددستم نمی

 ی سیاهرسد این لکهدستم نمی

 !این ماه شوم را از دامن تو پاک كنم آسمان

 ها افتادبام این نامكه از پشت        باد نه

 كردكه چتر ما را باز می     باران  نه

 باكی دو نارون بودهراس من از بی

 دو ایستادن

 نداریم        كه دیگر نداشتند

 مرگ فوری بود         مجله فوری            عکس فوری

 دیدی؟
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 ست كه نبینددنیا دمر افتاده

 رادیو خش دارد كه نشنوند

 شنیدی؟

 شاید مرگ سهم كسی باشد

 دش خواست بنویسدكه با خودكار و دار خو

 ما كه در گریه چادر زدیم           !بنویس

 كس نیست؟چگونه پشت مردی بایستیم كه پشت هیچ

 آریمچرا دوباره در نمی

 زنیمها در آینه جا میمردی را كه صبد

 گذاریمو جا می

 جا درخت بودروایت این

 قد بلندی داشت              كه وقت افتادن

 !نگفتم

 ستافتاده       كه افتاد      و مرد بود حادثه این د

 چرا سکوت كنم؟

 های ریخته را هم دنبالبرگ

 كند باددنبال می

 !سرباد سبک
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 م گفته فحش ندهعشق

كار؟ یکی از ماشین تو استتت چهخوی ما مالک چیزی هستتیم كه مال ما نیستت وگرنه دنیا دزد می  همه

ش نکن! مگه ! دنبالش كنهمه داری، واسه چی شکاری!؟ ولو برده، تو كه این ش اومده، برش داشتهخوشت 

! تازه آقا چپ بوده، دزده اما قانونیتره، قبلن دزد نبود!؟ هنوز هم میش از برج میالد هم بلنبتابات كه خونه 

بابات چپ بوده، داری ایرونی داره! ای كه حاال تعلق به صتتفِ دوم ستترمایهاونم چپِ كارگری از جنس توده

لُمبونه! من همیشه از زنه كه هستت اما اغلب شتبا با یکی از مُنشتیا توو رستوران برج میالد می   هنوزم داد می

ی بقیه پیدا شتتون رو توی كاستتهاومد، از اونایی كه لقمهاومد، یعنی هرگز از ستتگا خوشتتم نمیخوكا بدم می

میری یا جوری زیری، ناچاری كه بدزدی وگرنه میشتتته! در حتالی كته گاهی ناگ  م میكنن هنوز چنتدش می

ایِ تنها بود اما هرگز مرد خلوتی نبود، مادرت رو كه دزدید تازه بابات یه توده ی كه انگار مردی.كنزندگی می

ست ش، هم دبینم. پس به همه گفت وقتی كه میبریدكه بهش وصل شه، باید از مردم میمعنا شد، واسه این

دستت نبود، باهاشتتون پا نبود! اما كاسب كه بود، چرا  شته، و این یعنی كه دیگه با اونا هم یو هم پاهام گم م

ستتتازیه نه فکرپردازی! حجتیه ی پولدارن؟ چون تا بخوایی هوای هم رو دارن! فرقه حلقهكلیمیتا همته پول  

بازی كه ه و فرقهی چاپلوسی! اهل فرقی روسی! فرقهی جاسوسی! فرقهست، فرقهست، حزب توده فرقهفرقه

دارا نداره، واسه اینه كه پول شی، چون بیزینس جز پول هیچیی زنجیری به هرچی متصّل میباشی مثل حلقه

ور شو، جمههمه بدبخت و فقیرن! پول داشته باش و خوک شو! عینهو عسگراوالدی! پول داشته باش و رییس

داره! جمهوری شدت پوله دوزار! بیت رهبری هم بهش بشعینهو ترامپ كه حاضتره دنیا زار بزنه اما یه قرون 

شویی مجهزه چون پول داره، جمهوری اسالمی قادره از كسی كه امروز ترین دستگاه ناماستالمی به پیشترفته  

دونه این دستگاه سیاسی رو كدوم خواه بسازه، حیف كه هیشکی نمیكشه فردا یه مبارز و آزادیبراش آدم می

ای نجیرهز قتالی یپروندهكنه بیاد و با این قرائت، كنه. كاش یکی كه كار سیاسی مییحزب جاسوسی اداره م

این طفلیا رو بردن چون هر كار كردن  ی بیچاره؟و ببینه چرا مختاری؟ چرا پوینده بخونته  نو از دوبتاره  رو

كستتی توو فرقه دزدی  مدارن،ایا همه قانونستتازه! فرقهای نشتتدن! فرقه دزدستتازه، فرقه براتون برج میفرقه

ی قهی حجتیه! فرسازی به این روز انداخت! فرقهاما اختالس توو فرقه مقدّسه! ایران رو فرقه و فرقه ،كنهنمی

 هیچ هم نقطه سه این. ندارن رودست …شون تویتکای كه تکطلبان تودهی اصتالح مدّاحان رهبری! فرقه

 .خوادمی خوب خیلی رو ممتن و من كه دخترمهدوست پختِدست نداره، سانسور به ربطی
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 من آمریکایی در حکومت عربیبیزینس

صد میلیارد دالر اخیرن از برد، چند آورد سود میای كه میست، یعنی از هر كلمهمنترامپ یک بیزینس

ه خلی  كی امارات، پس اینكند برای شتتتیخ درمالیدهستتتعود كنده و حاال هم احتمالن دارد تیز میجیبِ آل

ران هم حا  ایتر مفصل نوشته بودم كه از این لست، پیشخواند در راستای همین بیزینسفارس را عرب می

را  شمریکا بیزینسآ ،افتدرگری كه هرازگاهی اتفاق میهای زمریکاست، طی این جنگآكن در واقع كارچاق

خود كه یها بزند. به توی سر ایرانیكند كبرد و حکومت عربی ایران نیز رخصتت و فرصتی پیدا می پیش می

ی دیگر مسید مریکا ستیدِ صتوفی ظهور كرده و در گوشتته  آی روزها! در یک گوشته ی اینشتنگه نیستت الم 

كند و در سمت دیگر نیوز دارد همه را مشتتغول پشتتم میندار با آمدمو! ستمتی پستر حاجی زمِ هیچی  جنگل

كند. كار ای میدی خز كه یک روز در میان اعتصتتاب معدهمریکا با مهآگوهای دم به ستتاعتی صتتدای وگفت

دری از سترِ چهارشتنبه و خالصه   ی چالش ستنگ و آتش و مالش خز و روستری  ملت شتده خواندن درباره 

 ا بهانه كنند ومیدانی رچاله جماعتیروزهاست كه رفتارزنی اند سرِ كار! همینخدایی همه را حستابی گذاشته 

د! انها كه از هر طرف در محاصرهجانِ بیچاره آنارشیست طلب بخوانند و بیفتند بهمرجوستر هرج همه را یک

شتتان و در آن از مادرِ ستتیدها كه فرزندان «خلی  عرعرعربی»هزار ستتال پیش شتتعری نوشتتته بودم به استتم  

ده كه اما طی دو روز گذشتته این شعر چنان در فضای مجازی پخش ش  .دفاع كرده بودم ،اندشتان كرده بدنام

 شان دفاع كند در حالی كهمریکایی مفت و كالذی از منافعآمن ها توقع دارند بیزینسایرانیستت،  ناکحیرت

تمام كتب درستی و دانشتگاهی سته استتان و ایالت ایران یعنی فلستطین و لبنان و سوریه پر است از خلی       

و  لبنان، بشار اسد نیز مدام در نوشتار ا عربی! تازه عالوه بر مادرجنده حسن ببخشید سید حسن رهبر حزب

برد و یکی هم نیست به این لندهور دیکتاتور بگوید هاش از خلی  عربی جای خلی  فارس بهره میسخنرانی

 .دیپیش
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 ریاضیات سیاست

های ستتیاستتی و  ، در این كتاب به ارزش گزاره«ریاضتتیات ستتیاستتت »نویستتم با عنوان دارم كتابی می

تواند در معادالت كاری در بازی متغیّرها تا چه اندازه میكه دستتتتپردازم، و اینیستتتی میهای ماترحقیقت

ستتیاستتی دنیا تاثیرگذار باشتتد. مثلن در معادالت ستتیاستتی خاورمیانه، چهار كشتتور ایران، استترائیل، تركیه و 

كه به  هر حركتیشوند و ترامپ به عنوان سناریستی خبره، با عربستتان از زمره متغیرهای اصلی محسوب می 

داند با چه حركتی تعادل را باز به منطقه برگرداند. زند و خوب میهم میدهد، تعادل منطقه را بههاش میمهره

دهد. چهار كشور چین، ژاپن، كره او همین كار را با متغیّرهای اصتلی كشورهای خاوردور هم دارد انجام می 

ی كه حقیقتامپ با اینشوند. تری خاوردور محسوب میطقهجنوبی و كره شتمالی از زمره متغیرهای اصلی من 

دو  هثابشتناستد، طی ستال گذشته، بازی ظاهرن هولناكی را با دو كشور ایران و كره شمالی به م   جز پول نمی

سازی نقش تخریبی این دو كشور، ی خاورمیانه و خاوردور آغاز كرده و با برجستهكشتور شترّ، در دو منطقه  

جمهور قه منعقد كند! ترامپ رییسدادهای تستلیحاتی سنگینی با دیگر كشورهای هر دو منط موفق شتده قرار 

ی جهانی محبوبی از خود به خالف اوباما، نتوانسته چهره ی یک ملت، برمریکاست، و اگر به عنوان نمایندهآ

نجات دهد. های زیركانه موفق شتتده كشتتورش را از ركود اقتصتتادی  اما با اعمال ستتیاستتت  ،اكران بگذارد

ست. چه اهمیت دارد مشتریخواهم عنوان كنم كه از نهر ترامپ دوستت و دشتمنی وجود ندارد بلکه آن  می

سعود مثلن او بعد از انعقاد قرارداد چهارصتد میلیاردی با عربستان، تالش كرد تمام كشورهای منطقه را با آل 

 المقدس را پایتخت اسرائیل نامیدی شده بود، بیتدر خاورمیانه منزوای كه ایران متّحد كند و دقیقن در لحهه

گرداند؛ تا باز بتواند با برنمائی عادل را دوباره به خاورمیانه بازتا ایران را از انزوای ستتیاستتی خارج كرده و ت 

 نشین ببندد. ای با یکی دیگر از كشورهای پولدار شیخشیطان، قرارداد تسلیحاتیِ تازه
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 كاری نیستجز خراب كار ادبی

 !دوستش دارم، خیلى

كنم! در دانشگاه نویسش خالق یادش خواند اما هنوز مانده بفهمد چرا خودم را هى خراب مىخوب مى

ی خالق ناگزیر است مدام انقالب كند و ست. یک نویسندهكارىجور خرابکداند كار ادبی یاند و نمیدادهن

رش علیه خود، خودى. دیگر آن دیگرى وجود ندارد، هركه عضوى از شتود مگر با شتو  این تغییر ممکن نمى

توانى با خودت روراستتت باش! تنها اشتتتیاق به این انحراف ماندگارت  ستتت كه در توستتت، تا مى جمعیتى

ستتت كه جز از اخالقِ مألوف دستتتور كارى نکند كارمندىخواهد كرد. شتتاعر اگر خراب نباشتتد، اگر خراب

كه فکر  ى آن دیگرىبیند مگر با شکنجهست و نویسنده مازوخیستى كه آزار نمىكشىگیرد. نوشتن خودنمى

كند حق با اوستتت! اگر علیه عادت كه خالقِ اخالق استتت شتتورش نکنى خالق نیستتتى، مردم عاشتتق    مى

 .كنندهایند چون خودشان هم جز تقلید نمىى میموناند، شیفتهطوطى

 !دوستش دارم، خیلى

دهد كه على همه را ول كرده مواظب باش! مادرش اهرش مدام بهش هشتتدار مىستتت، خودخترى ژنى

ستت كه ردّى از ادب در كارهاش نیست؟ عمرت را با این دیوانه تلف  پرستد این چه جور ادیبى همیشته می 

 !نکن دختر

یک  یلشان هم به این دالام. همهدار بوده كه از بیست سالگى داشتهم با هرچه دلترین مشکلاین بزرگ

جورِ دیگر کجورهایى یکشتتان كردم. این آخرى را یجاى رابطه عوض شتتدند، عوضتتى شتتدند و تعویض

ست. مایل است با من معاصر باشد، داشتتنى بدجور دوستت  ،دوستت دارم، انگار از آنیماى خودم پدید آمده 

 كسى معاصر نیست. براى داند كه با ماگیرد اما هنوز نمىست، خوب مىكند دركم كند، دخترِ تیزىستعى مى 

زودى دچارِ یک تنهایىِ وحشتناک خواهد شد، هنوز به نشنیدن، به ندیدن معتاد نیست، پریشب بهش همین به

ر بخوانى قدآید، باید آنجا دیگر بدن به كار نمىآید، از اینى انجامِ این تنهایى فقط نبو  برمىگفتم از عهتده 

 هاىها را ببینى، گوشى آدمقدر كار كه در خیابان پوزهار كن، آنهات ككه مغزت عضالنى شود، روى چشم

ه زنند، نترس! برو توى شلوغىِ مترو بهاى تیزِ برخى دیگر را، ببین چگونه به هم شاخ مىدراز برخى و دندان

 !این حیوانات بخند
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 فانه جز من كسىتوانم به خاطرش مثل همه باشم، مثل همه بنویسم، متاسدوستتش دارم، خیلى! اما نمى 

كاره از دست دادنِ اسم، برعکس! هستند بسیارى كه نیستت كه اسمى باشد و خراب بنویسد و نترسد از یک 

شتتان كرده بعد آقایى كنند و حضتترتِ اخالق قلمداد شتتوند! من از این  خراب آغاز كردند تا جنجال استتمى

لبى آب طى فرصتسم! این دسته تنها از بركهترتر مىاند بیشحضرات كه این روزها حتى پوزِ چگوارا را زده

كارى حتى اگر قرار باشد این آخرى دهم به این خرابستت، پس ادامه مى خورند كه خواهرِ تنىِ ریاكارىمى

 !كه دوستش دارم خیلى، عوض شود، عوضى شود، تعویض
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 تعارفتعارف بی

، کشتتتده، رهبر فی کى فیریشتتته كه موجب هجمه زنى بهب جایى باید تعارف را بگذارى كنار وکاز ی

 جایىک! یکبان هر دو فیهایت زندان و زندان، و در نک، مالنده و خواننده فیکی فیفکر و نویستتندهروشتتن

 تر بنگرد یالمپنیستتم فرهنگى پایان داد. باید نستتل جوان یاد بگیرد دقیقى جندگى فرهنگى به ستتیطره باید به

فکر واقعى را شناسایى كنیم اول روشتن  کواقع ی فکر شتعورى، در روشتن  کكه یكند! براى ایندوباره نگاه 

طورى كه از استتمش پیداستتت فکر شتتعارى همانفکرهاى شتتعارى را كنار بزنیم. روشتتنباید خیل روشتتن

د دهان مىشكند یا نلمپن ربطى به كارى كه فکر مى کیعنى مثل ی ؛ست كه نیستمدعى چیزىست كه كسى

لحهه نقش عوض كرده  ست كه هركند، بازیگرىى مدیا تغذیه مىاو مثل انگل از الشه .كند نداردكه دارد مى

ى هاى سیاستواند باورپذیرتر از نوع واقعى، ایفاى رُل كند، او ستلطان ستطد استت، از حداقل كنش   حتى مى

 مه از دم دُنفکرها هروشن-، لمپنتواند صتادقانه علیه كستى بجنگد كه خودِ اوست  برخوردار نیستت اما مى 

م اى كور به اسشان مدام سنگ كلمهدهند، هر كدامدانند دارند فقط شعار مىاند، با این تفاوت كه مىكیشوت

نفر یا  کن مردم همیشه مُد است چون مردم یافتد چونمیزند چون مردم هرگز از مُد را به ستینه مى  «مردم»

تان با به جانجا هستتتند و مثل وَفکرها این روزها همهروشتتن-ود، لمپنگروهى خاص نیستتت كه مدعى شتت

زنید، پشتتتت فکرهاى شتتتان حرف مىفهمید كه دارید با صتتتداى تقلبىكه گاهى حتى نمى اند، طورىافتاده

ان كف شاید، براىكردهک یهاشان را الندارم همین امروز پست خیلى کمثلن ش ،ایدشان سنگر گرفتهاریتىع

 … اید به اطوارشان ادامه دهندشان كردهاید و تشویقزده

فکران شعارى، با لمپنیسم سیاسى و فرهنگى كه ى روشناى با هجمهطور ریشته خواهد بهكال  شتعر مى 

شت و داجدالى طوالنى در پیش خواهد  کشفتاده مبارزه كند. كال  شعر بیجان فرهنگ معاصتر ا  مثل وبا به

این  هاى بسیارى به نقدگرى كند باید بسیار وقت بگذارد و شبكه در این باره روشتن داند براى اینمى کنی

 .سرطان فرهنگى اختصاص دهد
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 باالخره حجاریان بند را آب داد!

ی استمرارطلبان در مقاالتی كه نوشتند، از بالهتی كه طی قیام فرودستان به خرج طی روزهای اخیر، همه

گونه مثل ستتتابق، مردم یا مخاطبان خود را عاری از نهتایت وقاحت و پررویی دفاع كردند و این دادنتد، در  

كه اوایل حکومت اسالمی از زمره  «سعید مهفری»معروف به  «سعید حجاریان»شتعور ستیاسی دانستند، جز   

ن در آخرین گذارانِ وزارت اطالعات بود و بعدها به تئوریستین جریان اصالحات معروف شد. حجاریا بنیان

 خواست از گاردی كه استمرارطلبانكه میاین ی قیام فرودستان نوشت، باای كه دربارهپاراگرافِ آخرین مقاله

كه بداند یا بخواهد، نقش پلید استمرارطلبان را در سركوب آن طی قیام فرودستان اتخاذ كردند، دفاع كند، بی

ها كه هنوز آورم تا آنجا میبردی اینهیچ دستی حجاریان را بیهلو داد! من این پاره از مقال 91ماه قیام دی

 .اند، كمی فکر كنندبه ماهیّتِ پلیدِ استمرارطلبان پی نبرده

ت صور ها بهنزد جناح راست بود. چرا كه آن« عبور از روحانی»دستاورد اعتراضات اخیر، تعلیق شعار »

ندارند و باید به هر روش او را حفظ كنند چون دریافتند با غریزی نتیجته گرفتنتد، بدیلی در مقابل روحانی   

ند. جناح راست شاهد بود كه در برخورد با این اعتراضات چهار عمل اصلی به چند مجهولی مواجه ایمعادله

(، بعضی را تفریق )تفرقه انداختن( و کكار گرفته شتد؛ بعضتی را جمع )بازداشتت(، بعضتی را ضترب )كت     

 های ناحق( كردند اما بنیادهای بر حق و ستتیاستتی معترضتتان به معیشتتتی  کیم )تفکیبعضتتی دیگر را تقستت 

 .«اعتراضات همچنان پابرجا ماند

كند كه در ستركوب قیام فرودستان از چهار عمل اصلی استفاده شد.  حجاریان در پاراگراف باال اقرار می

ست كه مجری این دو عمل، ن كردههماشتم معترضان اینواو دو عمل جمع و ضرب را با بازداشت و ضرب

گراها بودند. آقای تئوریسین در ادامه، دو عمل تفریق و تقسیم را با هیچ شکی بسی  و سپاه یا همان اصولبی

ها دانیم تنستتت كه همه میهمان كردهتفرقه و تفکیک مردم به دو گروه معترضتتان ستتیاستتی و معیشتتتی این 

ط و ی متوسدن ایران و بروز جنگ داخلی، باعث تفرقه بین طبقهای شها با طرح خطر ستوریه استتمرارطلب 

ی متوسط، بخش بزرگی از جمعیت شهری ها به درستی واقف بودند كه طبقهفرودستت شدند. استمرارطلب 

 ست. پس انگشتچه در خیابان به فرودستان ملحق شود، كار حکومت دیگر تمامدهد و چنانرا تشتکیل می 

ین ح ست! از طرفی چه دری متوسط كه همانا حفظ زندگی بخورنمیرشانعف طبقهی ضگذاشتند روی نقطه

 مر  یا نهضتگان، انقالب تخمهایی چون قیام گرستنه ها با طرح نامقیام و چه بعد از آن، فقط استتمرارطلب 
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مام ه تها كنان، به تفکیک مردم به دو گروه معترضتتان معیشتتتی و ستتیاستتی پرداختند. در واقع استتتمرارطلب

 در بوق افزایی وسی را در اختیار داشتند و دارند، با استفاده از تکنیک ترسبیمرزی چون بیهای برونرسانه

زرگ گونه فرصتی بی متوسط شدند و اینای شدن ایران، باعث نگرانی مفرط طبقهو كرنا كردن خطر ستوریه 

ن دانند كه ایلم تأویل آشتتنایند خوب میهایی كه با عجهت براندازی حکومتی دیکتاتور از دستتت رفت. آن

ی ستتعید حجاریان، معنا و تأویلی جز این ندارد و در واقع تئوریستتین استتتمرارطلبان بند را آب پاره از مقاله

گرا و استتمرارطلب باعث ستركوب قیام فرودستان و حفظ   ستت كه اتحاد دو جناح اصتول  و اقرار كرده داده

 .ای شده استحکومت خامنه
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 باز هم تحریف آنارشیسم

ان زبه تحریفى كه از آن در جهان فارسىنویسم و علیی آنارشیسم مىست كه دارم دربارهحدود سه دهه

از آنارشیسم، محدود به دو  انشى شناختى كوچکى كه همهوقت گلهام. آنتنه ایستادهاند، یکبه دست داده

كه ها ترجمه و در ایران منتشر شده، بى آناىستت كه از فیلتر ارشتاد گذشتته و توستط توده    یتىتا كتاب درپ

ت كامل رىى با قطعی ،را بخوانند یا بفهمند «ترندها واقعىآنارشیست»مقاالت آنارشیستى یا حتى كتاب اخیرم 

 دار نیست!؟ تازه، خنده«پرستتم!؟ من نژاد»محور نوشتتم با عنوان  اى طنزچون مقاله ؛دهندام مىبه نژادپرستتى 

اند توقع دارند وقت بگذارم و پاسخِ به این تر با مقاالت من آنارشتیستت شده  بعد هم رفقاى دیگرى كه پیش

« ماخرشالیر»ى افتادهزند كه محصل عقبرف مىح «رماكس اشتیرن»ى مافنگى با من از کهبالهت بدهم! مرتی

 !و هگلِ خداباز است

كنم زنم و گاهى فکر مىخوانم كهیر مىزبان، مطلبى مىهاى آنارشتتیستتتىِ فارستتىستتایتدر وب هربار كه

اند تا باز برینند به آنارشتتیستتم! طرف چند متنِ نادرستتت و اى و استتالمى اجیر كردهها را هم محافل تودهاین

 پدیاىى ویکیكند! وقترود آن را با نوشتتتار من قیاس مىخواند و بعد مىی آنارشتتیستتم مىستتطحى درباره

یاد  «نسال نیوم»كه از نهریه پردازىِ آنارشیسم بدهد و جاى اینتواند تعریفى درست از پستفارسى هم نمى

 :ربط زیر استدهد متن بىاش مىكند تمام توضیحى كه درباره

 سامدرنهای پساساختارگرا و په رویکردك است آنارشیست یآنارشیزم یک فلسفهپساآنارشیسم یا پست»

ی هگیرد. پساآنارشیسم یک نهریشود( را به استخدام میستاختارگرا آنارشتیستم نیز استفاده می   )عبارت پستا 

ی هر تعداد از پساساختارگراهایی همچون میشل فوكو، شدهمنسجمِ تنها نیست، بلکه اشاره به كارهای تركیب

و هایی مانند ارنستپستاماركستتیست مدرن مانند جودیت باتلر و های پستت ژیل دلوز و ژاک الكان، فمنیستت 

های كالسیک با تمركز خاص بر روی اما گلدمن، الكالئو، شانتال مویفا و ژاک رانسیر به همراه آن آنارشیست

ویکرد ای در هر دو رتواند به طور گستردهماكس اشتیرنر و فریدریش نیچه دارد؛ بنابراین این اصطالحات می

 .«و نتیجه، متفاوت باشد

شتتش بار خزعبل باال را خواندم و چیزی نفهمیدم! آخر با چنین درک كجی چطور توقع دارید من یکی 

غلوط، خودتان را گونه مطالعات كاتالوگى و غلطپاستتخ و همراهى مرا داشتتته باشتتید!؟ شتتمایى كه با این   

 ،كنید، دنبال حقیقتى جز یک تکه مثلث گوشتتتى نیستتتید! آنارشتتیستتم دكان نیستتت آنارشتتیستتت معرفى می
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ها آنارشیست»ستت باید بداند، باید كه بخواند،  خواهد، یک آنارشتی آنارشتیستم دارودستته و گاو و گله نمى   

 اید!؟را خوانده «ترندواقعى
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 جماعت مادرسیّد و حذف روزهای ملی

شعبان یا جعفر ی روز تولد فالن مادرسیّد در نیمهجور عزاست، مثلن در سالها هم یکجشتن مستلمان  

تا  نفرستندش پشت میکروفد بوگندو، میكننخری كرایه میروند مستجد كه جشن بگیرند، پس مدّاحِ نرّه می

ترین هم بزند! تازه شتتیکاش بپیچد در فضتتای بوجورابی مستتجد و حال آدم را بیش از پیش بهصتتدای نکره

 !ها گوسفند بیچارهپاره شدن میلیونشود به تکهمنجر می ست كهعیدشان هم قربان

ها را ننوشتم كه دین و اسالم كسی را انگولک كرده باشم، كاری هم با پیامبر ندیدبدید اسالم كه من این

هوشی ست تا هركه خردهاحمقانه خودش را آخرین شاعر و پیامبر خوانده ندارم! گرچه تنها همین ادعا كافی

شاعر بدی نبود، به فکرهایی كه از زرتشت و موسا و  شکخیال استالم شود! محمد بی دارد برای همیشته بی 

ه فکر دانست كهاشم جلوتر بود، اما نمیی بنیشک از افراد قبیلهعیستا وام گرفته بود، خوب پرداخت، او بی 

شتتتک اگر محمد خودش را آخرین گندد! بیستتتت و اگر چون بركه راكد بماند، میمثل رودخانه در جریان

گفت كه بعد از من دیگر كستتی فکر نخواهد كرد و نیازی به تفکّر نخواهد داشتتت،  میخواند و نپیامبر نمی

داد و فرجامی چون داعش و طالبان و حکومت آل سعود و ایران نداشت! حاال استالم خودش را توستعه می  

انست دمحمد با واپسین خواندن خودش، در واقع پایان آینده و انسان و در نهایت جهان را اعالم كرد و نمی

كه زندگی با یا بی او ادامه خواهد داشتت. محمد مثل هر شتاعر آوانگاردی دچار نوعی تنفر ادیپی نسبت به   

رین خواند اما با آخشاعران قبلی )زرتشت و موسا( بود و هیچ اشکالی نداشت اگر خودش را اولین پیامبر می

طور مفصتتل ایی حتمن به این بحث بهخواندن خود نشتتان داد كه هیچ دركی از جهان و آینده ندارد. یک ج

ختد بینم مجا بهتر استتتت برگردم به تقویم ایرانی كه دَرش كلی روز تعطیل الکی میخواهم پرداخت و این

 .ترین مردمان دنیا محسوب شوندو اصلن همین باعث شده ایرانیان از زمره غمگین سوگواری

افات امّتِ همیشه زیر كیر است اخیرن چه فکر حاال ببینیم حضترت مادرستیّد روحانی كه از زمره اكتشت   

عداد اند از تش به درستی تصمیم گرفتهبکری برای رفع این معضتل كرده! از قرار معلوم روحانی و مشتاوران  

تر و پویا شتتتود. برای همین افتادند به جان تقویم و آن چند روزی را روزهای تعطیل بکاهند تا جامعه كاری

كردند از ها حال میربطی به مذهب نداشتت و مردم بنا به رسمی هزاران ساله با آن  هم كه تعطیل ملی بود و

ها در روز گوش ایران این طرح را تصتتتویب كند دیگر مدرستتتهبهتعطیلی درآوردند، مثلن اگر مجلس حلقه

 این شیخِشان را در دَدر به در كنند! در طرح جدید چاره نحستی در تعطیل نخواهند شتد تا مردم بی بهستیزده 
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روزها از زمره اعیاد مذهبی یا میالد و وفات  كدام اینمادرسیّد، چند روز از لیست تعطیلی خارج شده اما هیچ

ی لچر نه كاری به محرم داشته نه صفر! نه اند! یعنی مرتیکهشان كردهیک مشت مادرسیّد عرب نیست كه امام

اطمیّه كاسته و رسمن به رسوم باستانیِ هرچه ایرانی كه دست در تعطیالت رمضان برده نه از تعطیالت ایّام ف

 !بهش رای داده، گفته بیآلخ
 

 7931/دی/9
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 برای اسم معامله نکن با ژورنالیسم!

نویسم و ست كه میی جوانان منتشتر شتد. پس قریب چهار دهه  م بود كه اولین شتعرم در مجله ستال  ده

ی نیستت كه در چند كورس و كالس تئوریک ننشینم و  همه ستال این بیش از شتصتت كتاب منتشتر كردم با   

ه شوم كلیت حاضر میتیدر كال  ستی « شتکل متن »شتاگردی نکنم! مثلن همین حاال ستر كالستی با عنوان    

ی هایپرتکست خوب كار كرده ست و تازه از دانشگاه رها شده اما دربارهایاستتادش هنوز در اوانِ كار حرفه 

های لندن ها و دانشتتگاههای تئوریک مختلفی را در بستتیاری از كال ها دورهستتالها دارد. طی این و تجربه

كه  ها معتقدندزبانشان بعدها شاگردم شدند. متاسفانه فارسیها را كردم كه برخیگذراندم و شتاگردی خیلی 

 اهند شد و جزآیند و اگر از كستی بیاموزند بدل به مر  مقلد خو دنیا می برخی مادرزاد شتاعر و نویستنده به  

یرد، ها را بگكند تا پنچری ماشینكند تا بنّا شتود، شتاگردی می  گی میتکرارِ استتاد نخواهند كرد! طرف عمله 

! اگر در بندنددوزی باز كند اما اگر بخواهد پوئتیکا و فنّ شتتاعری بخواند به او ایراد میبیند تا لحافدوره می

ست. هدف نند! این درک درست نیست، این نگاه ابلهانه و سنّتیكاش مینویسی بنشیند مسخرهكالس داستان

اصتلی من از تاستیس كال  هرگز استادی نبود بلکه خلق نسل جدیدی از شاعران و نویسندگان بود كه هیچ   

س نداند، گشادی را كالی ایرانی نداشتته باشند! نسلی كه تنبلی و كون نستبتی با فرهنگ و ستنّت لگدخورده  

نویسد پُز ندهد! از روز اول تا هنوز هم كه دیپلم هم ندارد اما خوب میزیّت نخواند و به اینستوادی را م بی

های ی كارهاشان در زبانشود در حالی كه وقتی ترجمهها انگ تقلید از عبدالرضایی زده میِ كالجیتکبه تک

 .فتند و نوشتندشاعران كالجی گاز ی هر كدام های خودویژهمختلف منتشر شد اغلب از خصیصه

استتاستتن شتتاعر اگر فراموش كند كه دانشتتجوستتت، اگر نداند كه باید بخواند و مدام نگران نخواندن   

ای كه نداند امروز بسیار خورد! نویسندهش نباشتد به دردِ الی جرز هم نمی كاره بر تختخوابهای نیمهكتاب

بد نیستتتت، نخوانده استتتتادی كردن دانتد ابلهی بیش نیستتتت! آموختن و شتتتاگردی  تر از دیروز نمیبیش

 !ابله ،ستكاریكثافت
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 جز مدیا دشمنی ندارد اندیشیدن

ها سانهست و ربعد از انتخابات اخیر، به این یقین رستیدم كه اندیشه و اندیشیدن تابعی از شرایط مادی 

رین اهرم تقوی ان به مثابهدهند و از آنساز خودشان را به خوردِ مردم قادرند با كیشّی به فیشّی حقیقت دست

ان داری، گفتمان مسلط همتر معتقد بود كه فقط در جوامع سترمایه برداری كنند. اگر ماركس پیشفشتار بهره 

حاال در عصر پسادموكراسی باید اقرار كرد كه در تمام كشورهای دنیا، گفتمان  ،ستت ی هیئت حاكمهاندیشته 

های ستتاز در خبرگزاریی حاكم نیستتت كه تولید اخبار و حقیقتِ دستتت های طبقهمستتلط چیزی جز ایده

ها مشتتغول استتت. اگر در قرن بیستتتم جمعیت نویستتنده در  ی رستتانهكند و همچنان به تغذیهای میزنجیره

اصتتلن خوب  اند! اوضتتاعشتتان شتتدهها جانشتتینحاال خبرگزاری ،كرداتحادیه ناشتتران بر مغزها حکومت می

تواند ای توخالی باقی نگذاشته، البته هنوز هر كه میکراسی جز نامیدهاز دم کراسیر پستادم نیستت، حاال دیگ 

كنند. ژورنالیستتتم حاال دیگر صتتتدای ها پیشتتتنهاد میكند كه خبرگزاریانتخاب كند اما همان را انتخاب می

مدیا  قدر توسطآن ستت، صتدایی كه مثل وبا اپیدمی شتتده و  طور كامل تابع مراكز بانکیفراگیری دارد كه به

شود كه مردم دیگر محال است صدای دیگری بشنوند. در شرایط كنونی هر فعالیتی جز كار شعوری تکرار می

ریزد! حاال دیگر هر جنگی جز های خوانشتیِ الیت، آب جز به آستتیابِ بالهت نمی و تمركز روی تولید جمع

خواهد و برای حفظ آن ست! مدیا فقط مخاطب میهای ماكستیمالیستی بیهوده های رستانه نزاع علیه فرآورده

فکران شتتان را علیه روشتتنها و طرفدارهای بزكیكند تا در مواقع لزوم فنمدام عروستتکِ مشتتهور تولید می

 !تیهای ماكسیمالیسشعوری بشوراند. انتخابات خردادماه ایران نشان داد كه اندیشیدن دشمنی ندارد مگر رسانه
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 !؟منگلهدایت سیاسی نبود 

 ؟نویسینویسى؟ چرا سیاسی نمیتوانى پس چرا مثل هدایت مىدانى، تو كه مىگوید تو كه مىمى

 !تر از هدایت نداشتیمفهمد كه ما در تاریخ فکر فارسی، سیاسیفهمد! نمینمی

ى خواهد بود كه خواهد داند من اگر واقعن بنویسم، اگر واقعن راه كنم، خودش اولین كسداند! نمىنمى

نویسد. واقعیت این است كه دارم خیلى از لندن دارد براى مردم نستخه مى  ،گفت فالنى جانش را به در برده

 دوهزار ساعت حرف هاى مختلف تلگرام، بیش ازنویستم، فقط طى ستال گذشته در گروه  تر از زیاد مىبیش

ست، گرىست، روشنورش علیه بالهت! كار من معلمىهزار نفر را ترغیب كنم به فکر، به شزدم تا شاید دو

كار كنید، توقع خواهید داشت خودم هم كنند، اگر بگویم چهكار دارند با شما مىتوانم بگویم چهمن فقط مى

ر راهى نمانده مگ ،ى مشتتى كفتار شتوم. كارد دیگر به استتخوان رسیده   بیایم ایران و در همان فرودگاه طعمه

نویسى، من یکى تن به این ى نگو چرا براى آزادى فالن زندانی اصالحاتی چیزى نمىشتورشتى شتعورى! ه   

 فکر باشد، این اطوارها دیگردهم، همیشه باید فرقى بین لمپن و روشنطلبانه نمىهاى اصالحستوستول بازى  

رز ستتیده مستتى رهبرى كنند، وقتش ربىها را بهتر استتت صتتداى آمریکا و بىجور رفتارزنىاین ،نما شتتدهنخ

ه كنند، من آنارشیستم! صد سال سیاها شومنى مىها كه در تلویزیونفکرانِ شعورى و اینبگذاریم بین روشتن 

جنگند، من هاى صادقى دارند مىرود، آرشاى نمىهاى نوتودهطلب یا گروههاى اصالحآبم توى جوى لمپن

اال شود یکى زندانى، حهزینه داد، یکى تبعید مىجنگم كه آرش كمانش را كنار بگذارد، براى آزادى باید نمى

 .مردم كه زندگى كنماگر ایران بودم، قطعن برایش مى
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 ماندفقط شعر است كه می

ی شتتصتتت با هم صتتنم داریم، دو تا چشتتم نگران دارد كه خوب مرا ستتت، از اواخر دههآدم چیزفهمى

ی ست كه دربارها من شتاعر و نویسنده شدند زیر دستِ اوست. تنها كسی ها كه بی تمام اینپاید، پروندهمی

ی هشتاد بود و گاهی ش مدام به چند و چونِ شعر در دههتواند درست بنویسد، حواسی هفتاد میشعر دهه

گفت كی واداده و مثلن داور شتتعر فجر شتتده! امستتال كه خواستتتم دیوان داد، مثلن هر ستتال میگزارش می

واند! های تپروردهترین دشمنان تو دسترا ورق بزند گفت ول كن علی! كال  شعر را ول كن! مهم مناسباتش

اختی و ی هفتاد چه سسازی كه علیه تو بنویسند، ببین از فالنی و فالنی در دههكس شاعر و منتقد میاز هیچ

تِ ر بود چیزهایی علیه تو در چنویستند! پریروز یکی كه تا ماه گذشته ادمین كال  شع حاال چطور علیه تو می

ند افتدهی بعد هم كه راه میها آموزش میشناختمت محال بود باور نکنم! تو به آدمبا من نوشت كه اگر نمی

كنی!؟ ول كن كال  را! براهنی یک زیرزمین شتتاگرد قدر بد تا میشتتان، چرا با خود و شتتعرت این چزانیمی

زند ساها مرید و طرفدار میگویند، از او بدتر شفیعی كدكنی! آنا میداشت كه بعد از دو دهه هنوز مجیزش ر

 … ها كه طی سالِ گذشته در كال  شعر، شاعر و منتقد شدند از تو متنفرندتکِ آنتو دشمن! تک

، رویمآییم و تنها میداند كه تنها میاین هم از رفیق باشتعورم! دیشب جوابش را ندادم، چون هنوز نمی »

روند، فقط شعر است كه یند و میآها مدام میخواهد بود چون شتعر، چون شعور باید باشد، آدم كال  شتعر  

 «!ماندمی
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 سازی!؟شاگردبازی یا رقیب

های عبدالرضایی این جهانِ جاكش قابلِ تحمّل ستت! بی علی ستازی كار من نه شتاگردبازی، بلکه رقیب 

وده كنم و تا همین اآلنه هیچ پن  سالی نبكه اهل باشند كار مینیست. تقریبن از سال هفتاد دارم روی نفراتی 

كه تجربه دریافتم كه هر آدمی قیمتی دارد، همینام كسانی به اسم نرسیده باشند. متأسفانه بهكه از اطراف درس

گیرم و یهزار نفری را زیر نهر مها اما نه روی معدودی، بلکه جمعیّتی پن در كال  !خرندبرَند شتتود او را می

دهم تا اگر تاب آوردند، بعدها خودشتتتان را خراب نکنند، پس استتتتعدادها را از همه جور فیلتری عبور می

د! انییهای عبدالرضتتتاز بهترین انواع علیآورند نه فقط شتتتاعر و نویستتتنده، بلکه یکی اهایی كه دوام میآن

های عبدالرضایی تولید ها علید توی كال اند كه علی عبدالرضتایی دار روزها جماعت ترستو چو انداخته این

ی انی كند!؟ آیا علی بندتنبانیِ ایركنتد، عجتب بالهتی! یعنی توقع دارنتد كته كتال  هم تولیتدِ نویستتتنده      می

تا شود!؟ خوشا به حال ند چندی خایه داده كه حاال نگرانی فارست تنه كم به ادبیات خواجهعبدالرضتایی یک 

ی ستتترباال و مستتتتقل كه مثل آل احمد حزبی پاپتی ها نهن داشتتتته باشتتتد، دهها مفرهنگی كه جای یکی ده

د ای چند علی عبدالرضایی تولید كنند كه مستقل باشنها بتوانند در هر رشتهش نکرده باشد. اگر كال ویروسی

 ستت. آرزوی آرمانیِ من استت تولید چند علی عبدالرضایی در حکمت و سیاست، در  و مقلّد نباشتند، عالی 

رین تشعر و داستان، نمایش و سینما، در موزیک و ترانه در نقد و نقاشی مثل همین جاویدمهرِ نقّاش كه عالی

 ی مطلق كه اهل معاملهست، یک نهترین نقاشِ معاصر ایرانیشک امیرحسین شعوریستت، بی عبدالرضتایی 

بش شعوری كال  در تمام كشتد كه ونگوک درد را! دور نیستت روزی كه جن  نیستت و فکرهاش را چنان می 

اش اهمیت دارد، رسمی كه ژانرهای فکری و هنری فعالیت كند، برای ما نه استم علی عبدالرضتایی، كه رسم  

هاست، جز از راهی كه نرفتند نرو! شعوری گوید برای استم معامله نکن با ژورنالیستم! تقلید مرام متوسط  می

 .باش، نه شعاری
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 سازیسیاست سطحی

از كجتا بدانم؟ من كه   ؟اقعی فالن كس و فالن جریتان چیستتتت! پرستتتنتد متاهیتت و   هر دم از من می

ستن  ندارم، كسی هم نیست از دل بیت رهبری خبرهای تاپ بفرستد تا خبرگزاری دایر كنم، فقط  جاستوس 

بخش بزرگی ست كه های كلیدی حکومت ایرانسازی در تمام امور از زمره سیاستدانم ستاده و سطحی می

شود، صدای درد شود! اعتراض كه سطحی نمیاند اجرا میاز آن توستط كسانی كه ظاهرن از حکومت بریده 

گونه شتتود حکومت عوض كرد! اینبرداری یواشتتکی كه نمیاندازی دزدكی و روستتریبلند استتت، با ستتنگ

رود، من كه علم شتتده پیش میچیز دارد حستتابن منفجر نشتتود، همهكند خالی تا ناگهاجامعه تنها عقده می

تفاق یعنی ا ،كنندفضا را مغشوش می ،سازیها این لیدرهای سطحیها و ژورنالیستغیب ندارم اما وقتی فیک

طور كامل برای هاش بافتتد كه نباید مهم تلقی شتتتود. چندی پیش اكبر گنجی و دار و دستتتته مهمی دارد می

كنند، بترسید از روزی كه ملیجک خلق میدارند باز خردهی ستوخته روحانی خرج شتدند! برای همین   مهره

شدت مشغول كارند، حتی ههای فکر بها رهبر سیاسی شوند، كارگران در اتاقكماندو ژاندارک و شومنفاطی

ها با ستالم و صلوات نیامده اما باز پای او را به میدان  كنند، خوئینیبندی میدارند خودِ خاتمی را دوباره آب

گامبو نیز ستتتان خواهند دید، بار حتی از حستتتن باش خورده! اینهم انگار آماده «عبدا  نوری»اند، ردهباز ك

یا  پشتتمی-ستتت، رهبر جنبش یشتتمیدادهگرچه برای مجتبای جوان بهترین محلل همین خاتمی امتحان پس

 د.آیاین باران بند نمی لنند، پس فعبینید!؟ یاران هنوز در راهكار بیاید، میشاید خودِ كروبی هم به
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 شاعران همه اوالد شعورند

ى چشم، نه مدیا و كوفت، بلکه ست كه شاعر درست برود، نه براى دنیا و مردم و هجمهستت! مهم مهم

دهد! شاید از گردن به ست، تن به بالهت نمىشتعور! شتاعر اگر پدرمادر داشته باشد كلماتش، از اوالدِ كلمه  

دهد كه غش نداشتتت، ندارد! ژورنالیستتت ند مثل ناظم، اما باالخانه جز به حکمت نمىوفجور كپایین فستتق

داند كنى! شاعر خوب مىاین دو تا تلویزیون براى كارچاق رود بهراست مىشتود یک نیستت كه تا خارج مى 

را  ها پیش در لندن، هر ماهه شبىش تا ابد صاف است. سالو غش داشتته باشتد دهنِ صتفحات    كه اگر غل

شتم به گرفتم با احترام و برمىى ادبیات درس بدهم، مىداده بودند به من تا به اهل شتهرت تئوری و فلستفه  

اكثریتى، دختر خانم -اىكه یک شتتب همراه همستترِ رجلى تودهشتتدند، تا اینخانه آرام، خوب هم جمع مى

كردند و در كیشتتّى به فیشّى فاطى  كاره تدریس را تعطیلالخالق! یکژورنالیستتى آورده شتد وزوزه مو! جل  

كیسه ها تازه داشت كیسهها را كه ژستت دیگر است به او چه! آن سال كماندو، ژاندارک شتد! مانده بودم این 

شتد در لندن تا باد و بروتِ گوزو جماعت، چنین فراگیر شتود. خالصه آپوزیشنِ   پول از جیبِ مال ریخته مى

و  شود گنبد! چپكنند و یک شبه گوز مىاال هم كیشتّى به فیشّى مى جورى به گا رفت، حخارجِ كشتور این 

شان كارى ساخته هاست كه هرگز از دستى متوسطعصر سیطره ،اند، عصتر مایهمیان راستت هم ندارد از دم 

گیرند. ظاهرن یک ستتمت شتتاگردانِ مکتبِ تر باشتتد، بهتر فرمِ دلخواه مىشتتان تهىچه كه باالخانه نبود، هر

اند اىاما هر دو سمت نوتوده ،اندها صف زدههاى موسوىِ خوئینىپروردهاى و یک سمت دستخامنه حسینىِ

د كند، با بشان را مالخور كند! روسیه پدرسگ فقط در سوریه كوالک نمىآغا همهو دور نیست روزى كه شل

ا! رادیو و تلویزیون و خالصه اند در دنیى نریده باقى نگذاشتهعصترى معاصتریم، رجاله و لکاته جماعت تپه  

كه بخواهد ریده، بیخود كه كال  نزدم! شتتتاعران همه اوالدِ  فکرىِ ایرانى هم بىمتدیتا را بگیر بگا! روشتتتن  

 .شعورند
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 كدّی!پوشد هنرمند مردمی كه مدام برند نمی

انرژی . وقتی رفت خسته و بیدیشتب تا ستر صتبد با مترجم اسپانیش كارهام بیدار ماندیم تا تمام شد    

ی توام اگر اما هنرمندی اسمی زنگ زد و گفت دمِ خانه ،آمدرفتم با خوابی كه تازه داشتت می داشتتم ور می 

 روز از لباسی كه پوشیده آن .گذردجا آمده بود، دو ستالی می ینت، از بار آخری كه اكاری نداری بیایم ببینم

م و گفتم مال تو، گرفت و پوشید و خوشحال شد و پرسید: خیلی یونیکه آمده بود، من هم كند ششبودم خو

مان خریدم، فوری كند و گذاشت ی سرِ خیاباندانم از فروشگاه تاناكورامن هم گفتم نمیمال كدوم كشوره؟ 

گذاشت. امروز هم از قرار معلوم برای ایده آمده بود،  توی پالستتیکی اما وقت رفتن آن را در آشتپزخانه جا  

ها كه اگر بگوزد مردم طال ست، از ایناش كلیپی بستازد، هنرمندی شدیدن مردمی خواستت برای كار تازه می

ت جای یپست، در كلمان صحبت كن، لوكیشن خوبیگیرند! گفتم برو با فروشتگاه تاناكورای سر خیابان می

شان ار فرودستانی كه مدام سنگوپال بگویی، برو توی همین فروشگاه و كنكه كون الغر تلو بدهی و پرتاین

تا  اش را كه سركشید، رفتزنی لباسی پرو كن! سرش را انداخت پایین اما چیزی نگفت، قهوهرا به ستینه می 

 .دو سال دیگر
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 كنندوقتی كه جای تجاوز نصیحت می

ان كه چندارند و همبا ماشه برمىش را شود یکىشان حسابى سرخ مىنشینند و وقتى زغالدور منقلى مى

نسالنِ شناسم. اینان همه همهاست سن و سال نمىكنند كه سالستوزانند غیبتِ من مى دارند عمرشتان را مى 

میرد، گفتم جز با زمان دعوا ندارم كه اى كاش مردنى بود. یکى دیگر گفت دشتتتمنِ بزرگت دارد مى !اندمن

اى؟ دهشان خوانكداماى؟ پرسیدم هیچماه چهارده كتابِ تازه منتشر كردهپریروز پرسید یعنى چه كه طى یازده 

خواند و این را طورى گفت كه باور كنم نخواندن فضتتیلت استتت! بدبختىِ هاستتت دیگر نمىگفت كه ستتال

خورد، اینان همه جا آب مىست، حسادت هم دقیقن از همینستوادى قریب به اتفاقِ بزرگانِ ایرانى همین بی

اند، حکومتی و بینم. انگار همه به طرز فجیعى قات زدهاند و من در این برهوت دیگر كس نمىسالن مننهم

 !شانغیرحکومتی هم ندارد، همه

جا نصتتتیحتم كند، داشتتتت تجاوز با یک عدد مغز الغر و دانش نحیف، امروز یکی دیگر آمده بود این

كاره كودک شتتدم، زُل زدم به ت دستتتِ خودم نبود یکنشتتستتكرد به فکرهام! وقتی كه آن باال بر منبر میمی

رفته هاش گرفت، دقیقن مثل یک كودک! و درستتتت وقتی كه فکر كرد حرفهایی كه هی باال و پایین میلب

ی كاره گفتم دیگر بس است، خسته شدم، درِ خانه را باز كردم و گفتم گم شو! اما نرفت! نشست بر كاناپهیک

ست كه مهمّاتش سکس است، مواظب باش منفجر های تو یک انباریدر نوشتته تاب و گفت صتورتیِ چرک 

کس را همه سش خواهی بود، چیزی نگفتم اما باز گفت تو چرا ایننشتود كه اگر چنین شود تو اولین قربانی 

ت سكنی كه مردمش قرنیگیری؟ ستکس كه دیگر ستخت نیستت شاعر! تو در انگلیس زندگی می   جدی می

داند ستتتکس یعنی ی ستتتركوبِ جنستتتی مواجه نیستتتتند. در دلم گفتم چه ابلهی! هنوز نمی دیگر با پدیده

 !پروبلماتیک یعنی حل ناشدنی

 دانست كهداری و نمی گفت سعی كن عاشق شوی كه سکس را تا همیشه با عشق نگههنوز داشتت می 

ده ن وجود داشته ذوب شستکس یعنی نزدیکی با ناشتناس، با یک دور كه اگر نزدیک شود بیابانی كه آن میا  

 .شوند و این گرما بعدِ پریودی كوتاه از دست خواهد رفتهر دو دا  می

 
 7931/آذر/85
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 وریسیِ دریبیبی

هایی كه وطن زبانی دارند كاری به كارهای امتا زبتان زمین نتدارد! آن    ،هتا وطن یعنی ختاک  برای خیلی

ستت معضتل شاعری كه جز زبان وطنی ندارد نباشد،   نكه خراستان شتده افغانستتان، ممک   زمینی ندارند، این

، ی جعلی ملتی هستندمدارِ مریض كه هر كدام نمایندهكه افغانستتان شتده رینگ بوكس مشتتی ستیاست    این

چه مزدوران جمهوری استتالمی ایران در شتتاید مشتتکل اصتتلی شتتاعری كه مال این زمان نیستتت نباشتتد. آن

یه در كابل، كاری روسبرند یا سیهه ناتو و آمریکا در خراسان پیش میكنند یا ستیاست كثیفی ك افغانستتان می 

خاطر جداسازی و اعمال كه تنها بهكشد نباشد اما اینها همه شاید معضل شاعری كه بین كلمات نفس میاین

ن ی چناستتیِ دربیتفرقه، بیایند زبانی را از وستتط نصتتف كنند و بگویند این را بخوانید فارستتی و آن را بی 

زی ست روكاری متأسف باشی. آیا ممکنتوانی برای شتدت بالهتِ این كثافت آور استت كه تنها می چندش

مریکایی آ، آیریش و بریتیش و یا زالندی و سی اسکاتیش، هکنیبیی بیستی انگلیسی را به چند دسته بیبی

 .ستناند و حاال زمان زبادهافتاده را بر زمین ایران و خراسان امیر كرتقسیم كنند؟ مشتی مسلمان عقب
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 مزدورها -ی شاعرعرصه

پردازی به اوضاع ادبیات مستقل در ایران قدر كه به مستائل ستیاسی ایران می  پرستند چرا آن عده مییک

رد گذنمی گذرد وست كه هر چه بر ادبیات ایران میخب این ستوال بدی نیست اما مسئله این  پردازی؟نمی

ی مطرح شده در این است! من دیگر حتی یک شاعر یا نویسنده های ستیاستی حکومت  محصتول خواستت  

ش نداشته باشد. انگار طی دو سال اخیر كار را بینم كه مادرسیّد نباشد یا حکومت انگشت در كونها نمیسال

های سابق احمد غالمی كه دستِ وردستطور كامل افتاده هاند، نشریات ادبی هم كه بطور كامل تمام كردههب

حاال خودشتان هم در غالمی حکومت دست كمی از غالمی ندارند. این دسته از جماعت مادرسیّد خودشان  

یسند و نوشان میكنند و خودشان هم توی مطبوعات دربارهشان را منتشر مینویسند، خودشان كتابكتاب می

دهند! تقریبن دیگر هیچ كتابی از نویستتتندگانی كه واقعن در نهایت هم خودشتتتان به خودشتتتان جایزه می

مزدورهاست، توی -ی شاعرها در نشریات نیست! عرصه عرصهشود، هیچ نامی از آنمستتعدند، منتشتر نمی  

زند بیرون! برای همین دیگر كاری به اره و مزدور می-ی فستادی كه انگشت كنی یک مشت نویسنده هر النه

راست كرد توی سوراخ اصلی حکومت ضربن زورا! دیگر رم، باید راست كرد و یکكوره ندااوره و شتمسی 

اسبه داشت، دیگر شاعر بد و خوب نداریم، ناشر بد و خوب هم بوق سرطان چارنترگذشتت آن دوره كه مال 

 ش كردند،ای چون روحانی كه سیبلی سوختههست، همه از دم مادرسیّدند! هی هم گیر ندهید به مهرشوخی

 !كنیدشان را میای و خاتمی به هر كه حمله كنید، كار دلست، جز سپاه و خامنهفایدهحمله به روحانی بی
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 شوندند كه تبعید میتنها مادران

یای اند. دنجور تبعید استتتت، پس همه تبعیدیادر دارد. جدایی نوزاد از رحم یکای تنی با متبعید رابطه

ند نشیكنند. زبان همیشه وقتی مادر نیست جای او میاش وراجی مین دربارهستت كه ادیا رِحم همان بهشتتی 

 ترین نوع تبعید است. وگرنه خاکرحمانهگویند زبان مادری، پرت نیست! تبعید از رحِم، بیكه میاصتلن این 

ای، جا غریبهالخصوص اگر از آن رانده باشندت. جایی كه آنمادر نیست، كشورت هرگز مادرت نیست، علی

جاست كه آزاد باشی بنویسی، فکر كنی، نفس ت نیستت. وطن آن پرور استت، وطن كشتوری كه تنها بالهت 

بکشی! پس وطن وجود ندارد چون نوشتن همیشه غیرممکن است. هیچ كشوری مادر نیست، مادر مرز ندارد 

ر توالیتی! كه نزدیکد همیک گیلک صدام ز« گاردنكاون»دارند. دیروز در ها عزیز میو مرزها را تنها حبسی

قدر دور بود كه حتی لنگرود غریبه شتد! خاک مادر نیستت اما زبان همیشته هست، زبانِ مادری    شتود اما آن 

ست مادریكند، همیشه هست. تبعید معنای دقیق بیترش میهستت چون مادر كه تبعید هر لحهه هی بزرگ 

 .شوندند كه تبعید میو تنها مادران
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 فوتبال شجاع

دادن به ویراژِ بالهت نیست. باید شجاع باشی، چنان شجاعی  بازی بدون جسارت، بدون ریسک، غیر پا

، اش بیرونِ بازیباشتی كه تروی  شتعور را به تیم ملّی ترجید دهی! بازی آزاد شجاعی وسط زمین، و آزادی  

ا آزادی را تعریف كرده باشتتی، كار كوچکی نیست. اساسن ت را انجام دهی تكه آزاد باشتی بازیِ دلخواه این

ست كه خیلی مهم نیستت كه خوب بازی كنی، اما مهم استت كه بازی را خوب كنی. شتجاعی شعور جوانی   

د كه دستتت روشتتود. او مثل پروین به پابوسِ رهبر نمیكم دارد به لمپنیستتمِ پیرِ فوتبال ایرانی تزریق میكم

ن دور تر زن را از زمیرود تا شاید روحانی شعور كند و از این بیشبیفزاید، بلکه می ببوستد و بر مال و منال 

اترین ریزند وسط صفحه و زیبپن  كلمه میوتور است و فوتبال عینهو شعر. بیسنکند. شتجاعی بازیگرِ شتع  

ین ترشتتتک شتتتاعربی «علی كریمی»افتد. فوتبال عینهو شتتتعر استتتت و بازی زبانی در هر دریبل اتفاق می

هم ریخته اش، همیشه هیرارشیِ منحط فوتبال ایرانی را بهست. او با طرح آنارشی خودویژهفوتبالیست ایرانی

ه ی نفت گفت كی نود، وقتی مالک تازه به دوران رستتیدهو به ماهیتِ هنریِ آن افزوده. مدتی پیش در برنامه

 رش گذشته و صاحب باشگاه را تحویل نگرفتهتفاوت از كناعلی كریمی بعدِ بردِ سپاهان دست در جیب، بی

كه دیانت و بالهت آغای پولِ بادآورده در و پیروی از هیرارشی مرسوم فوتبال ایرانی نکرده، عشق كردم. این

كه  مالیدبرابر كریمی چنان تحقیر شتد كه آغای رییس جز تاسوعا مفرّی نداشت و هی خودش را به دین می 

ی كرد كه حتی با غیاب خود در برنامهز پیش هنر ستتتربتاالی كریمی را مؤكتد می  تر اتر بو بگیرد، بیشبیش

ال دوست ی فوتبكذایی بر حضتور لمپنیستمِ مدیایی غلبه كرده بود. بازی زبانی كریمی را همیشته در صفحه   

داشت و با ایجاز ای حشتو را از سر راهش برمی كلمه «مستعود شتجاعی  »كه طی هر دریبلی مثل داشتتم، این 

گر ذات هنری اوست كه قادر است نه را با صدای بلند اجرا كند. علی كریمی شاعر كرد، بیانود اعجاز میخ

 .ترست كه بیشخوانم، دومی را مدتیفوتبال است، مسعود شجاعی شعور. هر دو را مدام می
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 ت    فوتبالیست آنارشیس

طره با مال بالفپور رو دیدم، دیدم كه چطور یه خایهتان فردوسیی شارالی گذشتهی هفتهتازه االن برنامه

رو مقابل مردم قرار داد، و تعجب كردم، واقعن حیرت  «علی كریمی» ،استتفاده از شتارالتانیسمی ژورنالیستی  

كنِ یه مشت پاسدار مادرسیّد كه در ستیما و كارچاق وی صتدا خانهكردم از وقاحت كارمند ریغوی جاستوس 

ستتیما، توهین به چهل میلیون نفره! علی وی صتتداخانهوقاحت گفت پرت كردنِ میکروفن جاستتوسنهایت 

 یان! خایهی ایرانیهمه فوتبالیست خواجهستوزای واقعی مردم بین اون تنها دل «مستعود شتجاعی  »كریمی و 

ر! مملکت پووسیمالی مثل فردی كولکافیستیِ خایه علی كریمی رو باید طال گرفت و محکم كوبید روی كله

ای هم شاعرِ لیسِ تلویزیونِ ضد مردمی خامنهوقت یه خایهكه دست یه مشت مالی جاكش غاصب باشه اون

ی تک! تو رو كگه آخه هیشی ریغو نمیده! طوری كه هیشکی هم به این نفلهفوتبال رو مقابل مردم قرار می

كردم، ما خیلی تختی و پوریای ولی رو شاخ كردیم توپ شد دنبال بهگاد!؟ علی كریمی رو از روزی كه پامی

نبودند! علی كریمی هر وقت كه  «ناصتتتر حجازی»شتتتون مطلقن قابل قیاس با علی كریمی حتى امتا جفت 

مالی و افشای ظاهری پور مدام با ماستت قدرت پشتت كرد اما فردوستی   ش بود كنار مردم ایستتاد و به وقت

یتت خریتد، هم از جماعت فاستتتد باج گرفت تا ستتتکوت كنه و به   فستتتاد در فوتبتال، هم از مردم محبوب 

تونست جلوی مافیای كثیف فدراسیون تاج قد شتون ادامه نده! فقط یه جرىت، فقط یه فوتبالی می افشتاگری 

شتتون صداشون دربیاد، نه سرِ خوره، ندیدم حتی یکیهم میی ایرانی حالم بهعلم كنه. از ژورنالیستم خواجه 

جاعی، نه حاال كه یه مشتتت بستتیجی جاكش افتادن به جانِ آنارشتتیستتتِ فوتبال. از علی ماجرای مستتعود شتت

ور رو پزنه حقه، فردوسیكریمی باید در هر شرایطی حمایت كرد، علی كریمی حتی وقتی كه به سیم آخر می

 .باید گرفت و از شش جهت فقط برد كربال
 

 7931/بهمن/81
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 حیف كه قول دادم

كه ماله! اینكنه، خایهكافیستته! عین كشتتکرت رنگ عوض می ژورنالیستتت ایرانی كولزن و مرد نداره، 

نه، كرو تلف می تتخود نیستتت، خبرنگار ایرانی وقبی خورههم میی ایرانی بهم از ژورنالیستتت خواجهحال

 هاتمون باگه پخش یا چاپ نشد، چون سردبیر مسلمونده بعد هم خیلی راحت میش رو انجام میمصاحبه

گاد، حاال چه كنه و تموم! اما یه ژورنالیستت انگلیستتی ستتردبیر رو نمی خواهی هم میموافق نبود. یه معذرت

كنه. هفت ستتال پیش قبول كردم با یه ژورنالیستتت انگلیستتی كه  مستتلمون باشتته چه مثلکون! كارش رو می

ه ش پخش شد، دیدم كه فیلموگو كنم، بعد كبستازه گفت  ی هنر آوانگاردخواستت فیلم مستتندی درباره  می

م درش هست اما نه سَر داره نه ته! بهش گفتم خیلی كارت كثیفه چطور تونستی منو اینقده سانسور مصتاحبه 

كنی؟ یارو گفت تلویزیون ستتانستتورش كرد و بعد ستترش رو انداخت پایین و رفت! گذشتتت و گذشتتت تا 

دادم اما  مون روی تلویزیونی فیلمشتتبکهكه دیشتتب تماس گرفت و گفت توی این هفت ستتال به چند تا این

 ونیم فالنت رو كامل پخش كنن ولی فردا ستتتاعت یازدهكدوم قبول نکردن بخش مربوط به مصتتتاحبههیچ

كنه، من هم كه خونه تلویزیون ندارم، شال و كاله كردم رفتم بارِ ی استکای بدون سانسور پخشش می شتبکه 

هاش پوست چیز خرِ كِز داده كرده! اگه این ژورنالیسته پس ایرونی م دیدم آره، همه رو پخشروی خونهروبه

 جورهههمی ناشر ایرانی بنویسم، لعنتیا دارن شاعرای جوون رو خواستم دربارههم نیستتن! باز یادم رفت، می 

 .مادرجنده نگم هیشکی به دادم قول دخترمدوست به كه حیف! كشهمی سوت داره سرم! خبره چه دوشن،می
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 حاال را تلف نکن

ه چ كنی به چی؟ به كی؟ چیزی شده؟ كسی را دیدی؟ دوست داری ببینی؟ یا اتفاق بیفتد؟ به هرفکر می

حاال  كنی به قبل یا بعد، در حالی كه داریفکر كنی یا اتفاق افتاده یا دوستتت داری كه بیفتد. همیشتته فکر می

گویند بد نیست اما فقط وقتی كارسازست كه باعث اتالف حاال نشود، می كنی! البته فکر كردن اصلنفکر می

جاست، همین ست، او اهل گذشته و فردا نیست، مدام اینستت و این یعنی كه فالنی عاشتق  فالنی اهل حال

ند كای را تلف نمیكند، او هیچ لحههكند، آزاد زندگی میكند. عاشق حساب و كتاب نمیحاال را زندگی می

كند. با این بلکه با نداری هم حال می ،گوید كه ندارمكند. عاشتتق نمیطور كامل مصتترف میکه همه را بهبل

ست كه جا مانده از امروز عقب مانده! عاشق كند به یکی در گذشته عاشق نیست، چُالقیكه فکر میوجود آن

ت را بطی به حاال ندارد. نیاز حالیچ رستتت و هستت چون كاملن به آینده مربوط آرزویی ندارد، آرزو احمقانه

كند كه ترک شتتود كه حاال را بدون مصتترف بدل به گذشتتته كنی، نیاز وادارت می كند و باعث میخراب می

ا كنند و مدام در فردهایی كه با حاال حال نمینیازت كند. آنستتت بیای كه محالحال كنی و بپری توی آینده

ارند، پس باید خودشان را عوض كنند تا بخش بزرگی از جهان دگرگون كنند در واقع از خودشان بیزسیر می

 !شود، و این حکایت مردم ایران است كه نه حال دارند نه حاال
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 نمک مادر نداردغذای بی

تر، ها غریباند، آدمجا مال تو نیست، شهرها غریبهچیز، هیچرستی كه دیگر هیچ ناگهان به یک جایی می

س ككه اهل كسی است مال هیچخواهی مال تو باشد اما او با اینخوری به یک نفر كه میهمه هی برمیبا این

ت را اآوری، تبعید حافههروی در عکسی كه روى دیوار داری، دیگر به خاطر نمیشوی، مینیست. كالفه می

كشید. تنها مادر است كه هرگز از ذا مینشست چارزانو غست كه میجوریست اما مادر هنوز همانپیر كرده

اهی كند كه فسفر كم نیاوری، مت پُرِ اشبل میشود، باز بشقابپیر شتود، عوض نمی رود، حتی اگر دستت نمی 

فهمی كه مادر فقط آوری، تازه میتر، باز كم میی كمشود. با این اعصاب كم و حوصلهخود شتور نمی كه بی

ه طوری كاچاری از عکس بزنی بیرون كه آشپزخانه بوی ماهی بگیرد، همانبه قدر كافی خوب استت. حاال ن 

كنی اما باز ت را پُر میخوانی، بعد بشتتتقابا صتتتدای خودش میش را بی معروفچینی ترانته ری میز را میدا

 .نمک مادر نداردخوری، غذای بینمی
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 بردار نیستدوست داشتن كه رابطه

هاى ریزش از صورت كردم كه دخترک برقى از كنارم گذشت اما چشمشتگاه داشتتم با تو چت می  در با

ى موبایلم نشتستته بود نگذشتت. پرسید دوست توست؟ گفتم نه! دوستش دارم، از رو    ماه تو كه بر صتفحه 

كه اى با هم دارید؟ گفتم دوستتتت داشتتتتن كماندوهاى تهران پرستتتید چه رابطه نرفتت و بتاز عینهو فاطى  

نشتتانمش روى موبایل و گذارد كه ستتخت بگذرد، مىمیدارد و نبردار نیستتت، او زمان را برایم نگه مىرابطه

رستتتم به او كه جایی آن دورها كنار جوانی من همه نمىدوم، با اینرو، و مثل باد مىش این روبته گتذارم مى

هاى تو بوده بر ام یک تکه از سایهكه خوابیده هر ام، باگردد. انگار كه از اول با تو بودهایستتاده و دیگر برنمی 

ام باید ای و مددهستت بلند كه قافیه بستیار داشته اما تو ردیفى، همیشه بو  اىدیوار، گرچه زندگىِ من قصتیده 

م همیشتته حاضتترى و وقتِ برگشتتتن از باشتتگاه،   ه نباشتتی، در خیالم كنى. در موبایل هم كبمانى كه ردیف

هاى تو كنم نهر تویى، با چشمبلندِ كمرباریکى كه میم و حتى در فروشگاه، به هر گردنهانشینى در چشممی

لبالوى كنم آهاى گوشتىِ تو مزمزه میها را با لبكنم اى سیبِ سرخ! گیالسها را كه سوا میپسندم پرتقالمی

دارد تا دود را برمى هامى لبهاى بلندِ توستتت كه در خیابان ستتیگار را از گوشتتهدرشتتتِ من، حتى انگشتتت

همه عدالت نیست، عدالت نیست كه كنم، با ایندوباره در صورتِ آسمانىِ تو فوت كنم، من با تو زندگى مى

 .چیز سرِ جاى خودش باشد جز توبرگردى به خانه و همه
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 فانتزی یمن و تو

ى اند حتى وقتها دائم در حالِ خودارضائىد، اینكننبرخى به بازى معتادند اما فقط با خودشتان بازى مى 

 بندند تاهاشتتان را مىوقت مهم كه باید دیدت بزنند، چشتتمخود نیستتت كه درستتت آن خوابند، بیبا تو مى

ها همه یعنی كه دیگر عشقی در كار ی چشم! و اینفانتزی از درِ پشتتی مغز وارد شتود و بنشتیند پشتِ پرده   

ت بگویند عاشقتم! تو تنها دیلدویی! یک دیلدوی ین باشتى و مدام توى گوش ترنیستت، حتى اگر ستکستى   

جا دیگر كارگر نیست چون رقیب تو فالن مرد یا كاملن گوشتی كه بر سیلیکون ترجید دارد. حسادت هم این

ن حالی ی چشم و چنانشیند پشتِ پردهست، یک فانتزی كه درست سرِ موعد میزن نیست بلکه یک فانتزی

 !شودت خراب میدهد كه حالو میبه ا

بردى، ببخش اگر ستتیلىِ محکمى خواباندم توى صتتورت نازت، مى خواستتتم مرا ش را مىداشتتتى حال

نگویى،  كنم درو وقتى كه واقعن دیدنى هستتتم ببینى، نترس! من بازپرس نیستتتم عزیزم! فقط دارم كمک مى

سان نیست، كار سختى در پیش دارى عزیزم! براى كستى كه عادت كرده عمرى درو  بگوید راستت گفتن آ  

ستتتت اما كته بتاورت كنم، بتاید اول خودت باور كنى، خودت را باور كنى، زندگى قمارى طوالنى   براى این

كنم قدر دوستت دارم كه بگذارم از من ببرى، فقط خواهش مىقدر بلوف نزن! آنبازى پوكر نیست، اینعشق

 !از خودت نباز
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 دهد!شهرت بوی خون می

شان مرزی راه افتاده بود، وقتی هنوز جزئیات ماموریتهای برونهشت سال پیش كه تازه تلویزیون-هفت

دانستم چه دودی آن جاها بلند است، دوست داشتم، واقعن دوست داشتم با مخاطبان لو نرفته بود، وقتی نمی

دی گو كنید كه بوی بوی چیزهایی خواستید گفتد و دربارهتری حرف بزنم اما ستراغم نیامدید یا آمدی بیش

خواستم، برای خواستتید مطلقن نمی خواستتم نشتد و جاهایی هم كه می  برای همین آن جاها كه می .داشتت 

همین تاكنون در هیچ عکس و فیلمی نبوده و هنوز هم نیستم اما اخیرن یعنی طی سه سال گذشته هر روز كه 

كه  اند؟ حاالی اینترویو چیستتتت؟ حاال كه همه بو گرفتهآیید، حاال دیگر فایدهم میتر ستتتراغگذرد بیشمی

وی جا بپردازم فکر، همهبه هر چه كه می كنم،توانم اشتباه كنم!؟ به هر سمت كه رو میدانم كه نمیقدر میآن

عاتی در اختیار زبان است، من هم كه گروهی اطالهای فارسید استت! لندن شتهر رسانه  بد شتاش استب بلن  

چیزش را برای استقالل و اسم درست داده آسان روید، برای كسی كه همهن درستت می تاندارم تا بدانم كدام

نیستت از هر دری وارد شدن، هر دری را باز و با آن بازی كردن! شاید باشند بین شمایان كسی و كسانی كه  

تان ندارم، پس معافم كنید كه شهرت این یبوندرد نشتر دارند اما من هنوز حس خوبی نستبت به شتما و تر   

 .دهدها بدجور بوی خون میسال
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 شان تروریست نیستند!؟كدام

مدار ، سیاست«ستکار الفونتن ا»، از زمره آثار «ت برای عمومست ستیا »و « ی فرداجامعه»، «از رفقاهراس »

ای آلمان را به عهده داشت و هزار و پن  ریاست حزب چپست كه از سال دو هی آلمانیچهار ستاله هفتادو

من : »ای گفتچهار ستتال پیش رییس مجلس آلمان بود. الفونتن چندی پیش در مصتتاحبه با نشتتریهوبیستتت

خواهید با تروریسم مبارزه كنید، لطفن بفرمایید بارها به خانم آنگال مركل گفتم: خانم صدراعهم، شما كه می

كردم. او هم ستر جایش نشسته بود و  من دو ستال در مجلس این پرستش را تکرار می  تروریستم یعنی چه؟  

توانستتت به این پرستتش پاستتخ دهد. بعد به یک كارمند وزارت كشتتور  زد. مركل نمیای را ورق میپرونده

ن دماموریت داده شتتتد متن قانون مبارزه با تروریستتتم را تهیه كند. طبق متن این قانون، ترور یعنی به كار بر

غیرقانونی زور برای تحقق خواست سیاسی! بعد از آن بود كه نمایندگان پن  حزب سیاسی حاضر در پارلمان 

 .ندآلمان به اتفاق آراء تصویب كردند كه جورج بوش و تونی بلر تروریست
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 ظرافت شعری

شوند. بار اعران مطرح آمریکا محسوب میو هم دوست دخترش الیزا، هر دو از ش «ویلیام اس پیترز»هم 

شد دیدم، آن روز حدود ششصد اول هر دو را چهار ستال پیش در فستتیوال شتعری كه در آلبانی برگزار می   

اه در جایگ ،نفر در ستالن حضور داشتند، بیش از پنجاه شاعر كه از كشورهای مختلف دعوت شده بودند هم 

شتتعرهای بلندم را تمام نکرده بودم كه میکروفن را ول  هشتتت ستتطر یکی از-هنوز هفت .مخصتتوص بودند

ی شلوغی و صحبت در گوشی چند نفر كه در ردیف جلو نشسته بودند زدم بیرون! كردم و از سالن به بهانه

زیر كاره گفت درست است كه وته بود! بالفاصتله آمد پیش من، یک به همه برخورده بود اما الیزا نکته را گرف

 دیتورا كه الیزابعدها ! كردهساپورت كرده اما او خود عاشق ادبیات است و چند رُمان منتشر این فستتیوال را  

 اب اممصتتاحبه لینک كه امروز. شتتدیم رفیق هم با و كرد منتشتتر را شتتعرم چند بود، آمریکا در مهمی یمجله

ا گروه از جمله الیز مان فرستادم و در همان پست از چند شاعر خاصه فیسبوكیگرو در را انگلیسی ایمجله

نصیبم نگذارند، جیسون نوشت الیزا كه هشت ماه پیش فوت كرده خواستم كه حتمن بخوانند و از كامنت بی

ها كه دركی ریز از ظرافت دارند بسیار معدود! الیزا كه نام فامیلش هم از خبری!؟ بستیار معدودند آن علی، بی

 !ها بود، طفلییادم فرار كرده یکی از آن
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 بیالخ دادن به تبعید

به »م ش را دیدم، تا خواندلعنتی! همین نیم ساعت پیش، پیام شادی انگار با من تنی نیست، نیامده وا داده

آید. از خون من استت، سته سالی   آید، از خودم بدم میبریدم! وقتی كه از دستتم كاری برنمی « من زنگ بزن

ه، ش كردروز بوده اما روزگار جوابعیار داشتته چند سال آزگار! پی د، جنگی تمامشتود كه آمده لندن بجنگ می

بم ای از قلبار این زیباییِ دیروز را دیدم كه ستتترطان به یغماش برده بود، هر بار هم كه از او رفتم، تکه چند

كاش چشتتتم دیدن خواهد، وقت رفتن مرا ببیند، ی تنم میخواهد مرا ببیند، پارهم میكنده شتتتد، حاال نفس

 .گریستداشتم، كاش چشمی داشتم كه می

م! دیگر نوشت« كه از لندن برومت پیش از آنبیا ببینم»ین روزی وقتی كه نوشتت  ستطرهای باال را در چن 

م كاری كه از دستتتدیدم از اینحره را میطاقت نداشتتتم، همیشتته از ضتتعف انزجار داشتتتم، و هر بار كه ستتا

روز ندیدم، و  ی تن! من او را آنآمد! دخترِ دایی مثل خواهرِ آدم استتت، مثل پارهآمد از خودم بدم میبرنمی

شتتک ندارم كه ستتاحره این را فهمید گرچه مادرم وقتی كه فهمید مرا نفهمید! ستتاحره یک واقعن فمنیستتتِ 

ا آرام جآنشعوری بود كه در لندن سه سالِ تمام با سرطان جنگید و نشد! سرانجام مجبور شد برود ایران كه 

 .اندبگیرد، بعدها خواهرم تلفن كرد و گفت كه در لنگرود به خاكش سپرده

م زیر نام ان دستم دادند و دیدم كه چند غزلی جوانای از مجلههام نسخهشاگردیم بود كه همپانزده سال

 بعدها .مات را حتی برای كستتی نخوانده بودآرمان لنگرودی منتشتتر شتتده، تعجب كرده بودم، من آن چرندی

 ترینفرستتتاده! دختر باهوشتتی بود، پدرش بزرگستتاحره گفت كه شتتعرهام را او برای انتشتتار در مجله می 

 .حره مشغول خواندنِ رمانی بودسا ،جا كتابی كِش برومرفتم آنی شتهر را داشت، هر وقت كه می خانهكتاب

 .ای مثل لنگرود، بیگانه بودههای دهاتِ پیشرفتاو شعوری بزرگ در سری كوچک داشت و با رفتارزنی

طور كه دوستت داشتت باشد، حجاب فرهنگی بر صورتِ شعورش اسید   جا آنمتاستفانه هرگز نشتد آن  

توانست هنرمندی باشکوه باشد اما نشد! با شوقی سرشار آمده بود ش میپاشتیده بود، او با صتدای آستمانی   

 ستترطان جااین اما ،بود كرده خالص را خود رهنگیفبماند اما نشتتد! از شتترّ ستترطانِ  جا كه بخواند، كهاین

 .نبود كنول زد كه فنّی هر و گرفت را شگریبان ایتازه

یی جز همه زیبااش اسید پاشیده باشند از آنش، انگار بر چهرهدرمانی كرده بود دیدممی كه شیمیبارِ پنج

خبر  شب كه خواهرم نمانده بود. آنپوستی سوخته كه بر دو استخوان نحیف آویزان شده باشد، چیزی باقی 
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اش را قطع كرد، اول خواستتم زنگ بزنم دوستان بیایند و با  را مثل پتک بر سترم كوبید و تلفن صتدای گریه  

ی وایبرت زدم. این را پیش از پرواز هاش را اجرا كنیم، ولی قبلن سری به صفحهصدای زیبای ساحره رقد

ترسیدم  بودم، بودی برایت دعا كنم، من با خدات غریبه بودی! خواسته به ایران، توی فرودگاه هیترو نوشتته 

تر شود، در عوض رفتم با رفقا برای تو زومبا رقصیدیم، جات خالی! شکی ندارم ت خرابصداش بزنم حال

آبادی را از كمر بگیری و ندارد، فقط باید همان قرهای قاستتمرقصتتی، كاری كه حتی زومبا را بهتر از همه می

ات، خواستند بیایند خانهها میت پخش كنی، زومبا خندیدن تن است، بخند عزیزم! راستی بچهسترتاستر تن  

ودند، های كمپِ اُشو هم بهمه زیبایی احساس تنهایی كنی، سه چهار تا از تیکهزیر بار نرفتم، ترسیدم بین آن

شنهاد كردند فردا همه با هم برویم كنی، خودشتان پی شتان كیف می ها كه شتکی ندارم ببینی از آن دستته خل 

تر نرم رقصتتتیدیم، حاال باید دردت رفتم، امروز هم برای تو بود كه بیشكمپ! اگر برای تو نبود، عمرن نمی

 .ایتر شده باشد نه!؟ پس بخند عزیزم! شکی ندارم كه حاال به سرطان بیالخ دادهكم
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 رنتى های اینتنقد كتاب

ش كردند و دست به افدیرا در وبالگى با نثری نامرد نوشتم، بعد هم پى« داشتاخنامه »كتاب  42ستال  

شود! همین شد كه حاال بیش از پنجاه كتاب در اینترنت دارم، نشر كتاب به دست شد، با خودم گفتم پس مى

ست و طى هر ان حالى به حالیست اما تا وقتى كه قانون نشر در ایرصتورت چاپى آن هم در كشورت عالى 

ت را در هواى تنگِ وطن هوا كنى، نشر اینترنتى نه تنها بهترین یتوانى بادبادک كاغذده سال، تنها سه ماه مى

 .شوداى كه فکرهایش در قفس جا نمىست براى شاعر و نویسندهبلکه تنها گزینه

ر تشتتناستتندش و كم ها به رستتمیت نمىنشتتر اینترنتى كتاب، حاال دیگر فراگیر شتتده اما هنوز خیلی 

ها ى از آنمانند و كسهایى مهجور مىی كتاب اینترنتى بنویسد، براى همین چنین كتابست كه دربارهمنتقدی

مجموعه شعرم براى اولین بار در فضاى نت منتشر شده كه ارزش  22كند! طى پانزده سال اخیر الاقل یاد نمی

 ام یکى از كسانى كه در مطبوعاتتاكنون در ایران انتشار دادم نیست، اما ندیدهچه شتان قابل قیاس با آن ادبی

ها را در آمارش بیاورد، این تنها مشتتتکل آثار من نیستتتت، تمام كنند اینایران هرازگتاهى از كتارهام یاد مى  

 رشتتاد، برى ستتانستتور وزارت ا ند، انگار حتمن باید مهر ادارههاى اینترنتى با چنین معضتتلى روبرویكتاب

 .ى كتابى الصاق شده باشد تا لقب كتاب بگیرد و نزدِ همه از اعتبار برخوردار شودشناسنامه

ال  شعر ستتت كه كهای اینترنتی، حاال دو ستتالیبراى مقابله با فرهنگ ستانستور و تروی  و تبلی  كتاب  

منتقد، آثار  22یش از دهد و بهای الکترونیکی اختصتتتاص میروزهتایی در هفته را به نقد و بررستتتی كتاب 

اند كه ند، بررستتی كردهشتتاعران مختلف را كه به دلیل ستتانستتور از چاپ كاغذی آثار خود در ایران محروم

نترنتی را های ایتوانید در مجالت فایل شعر بخوانید. كاش مراكز دیگر ادبیاتی نیز نقد كتابحاصل كار را می

ها برای گذر از دانند كه یکی از بهترین و موثرترین راهجتدی بگیرنتد و این فرهنتگ تتداوم یتابتد و همه ب      

 .، انتشار اینترنتی كتاب استسانسور و ممیزی

 
 7931/آذر/75
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 ستست كه زندهفقط كلمه

كلمه و خطر »ی شتته، دربارهآز لندن برگزار میبه زودی قراره توی ستتمپوزیومی كه توو دانشتتگاه ستتو 

یوال و كنم و توو هیچ فستشه هر دعوتی رو رد مینی كنم، یه سالی میسخنرا «سانسور در وضعیت پساتبعید

ی كنم، این رو هم توی رودربایستی گیر كردم و ناچار گفتم باشه، امروز خبرنگار روزنامهجمعی شركت نمی

ی این ستتتخنرانی باهام مصتتتاحبه كنه، قبول كردم ولی بعد از چند دقیقه گپ، گفتم مترو زنگ زد كه درباره

ل ی تخیلم بده، بعدن زنگ بزن! تجستتتّم اتفاقایی كه طی ستتتاالی گذشتتتته برام پیش اومده حتی از عهدهحا

شتتته نوشتتتت، عینهو تفِ شتتته گفت، نمیگه اینا رو باید بگی، اما بعضتتتی چیزا رو نمیآد، تاریخ میبرنمی

ی مثل بگی توو جایكه كه بگی با گاو و گوسفند معاصری خوب نیست، اینسترباالست، واقعن كه چی!؟ این 

 .بقیه دارن شته باشی با فرقایی كهتونی چیزی رو كه باید بنویستی باوركردنی نیست، بده كه فرق دا لندن نمی

خوری و غلط طرف با هزار رقم گه .شتتتی، و این واقعن وحشتتتتناكهده نمیفهمی كه دیگه فهمییه جایی می

ده! كه نگی باز ازت زه كه اشتباه كرده، فقط واسه اینرو و شرمنده گفتم، نشتستته اون روبه  كردم اومده خونه

ش غیرممکنه، تنهایی و خوام اما تحققواقعن كه چی!؟ قبلن تنهایی داشتتتم ولی لو رفته، حاال خلوت هم می 

شی به خلوت، این دو تا با هم فقط توی گور ممکنه، كال  شتعر گور منه، جایی كه مثل ققنوس خاكستر می 

جا هم حاال حاالها ای پر باز كنن، اشتتتتباه نکن! اوناز دل این خاكستتتر ققنوستتای دیگه   این امید كه روزی

زنی، فقط شتتتم، و این حس مهمه! انگار داری با كلماتت حرف میكم دارم حس میشتتتم اما كمفهمیده نمی

 .ستست كه زندهكلمه

 
 7931/آذر/79
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 ؟!…چگوارا رو كى مى

ستتت پن  نفره، من یکى این وستتط اىر انتشتتارات كال  شتتعر، كمیتهتصتتمیم گیرندگان نشتتر كتاب د

چند دقیقه  شان كه تافرستند، آخرینهمه باز دوستان براى انتشار در نشر كال  برام كتاب مىام، با اینكارههیچ

ود ی بلندى بزدم كتابکى بود كه نثرى داشتتتت عروس، كلماتش عینهو هلو، مرثیهاش مىپیش داشتتتتم ورق

هاى ایرانى از میدل كاستتترو رفاقتش با او بود، ی شتتوهر هیلدا و الیدا، كمونیستتتى كه دلیل دفاع چپبارهدر

 .چرخ زد تا انقالب كندجنوبى كوس اى آرژانتینى كته بتا موتور ستتتیکلت، ستتتراستتترِ آمریکاى   زادهخرپول

تى شتتده و خالصتته  هاى كاپیتالیستتهاى كمپانىشتترتترین تىهاى دختركُشتتش تا حاال نقش گرانعکس

ى چپ، عینهو حسین صحراى كربال حال داده بود، من هم كه باختهمان به این جانی جوان گیالنىنویستنده 

، نوشتم اى دم براشی انتخاب كتاب نشر كال  را فرستاكه آدرس ایمیل كمیتهفقط باال نیاورده بودم ضمن این

 محمدعلى»رفتى سرا  سوسیال آنارشیست لنگرودى ندیده، كاش جاى این بچه ستوسول، مى  گیالنىِ گیالن

اال ناگهان آن ب ،ش كردندوقتى كه سربازهاى اسرائیلى تا پاى خشتى پل دنبال 21كه اوایل سال  «پورشتعبانى 

 اش را با خود برد وآورد، پن  شش گلوله سر و سینهشان درمىایستتاد و در حالى كه داشتت كیرش را براى  

ى زند، نوشتم اسطورهم از باالى خشتى پل تا خودِ راه پشته در خون غلت مىتوى ذهن اش هنوز داردجنازه

مان ممدلى باشتد، نوشتتم اسطوره باید   ی نزدیکى فامیل و همستایه تو باید همان كیرِ هنوز از زیپ درنیامده

 گاد!؟مال تو باید مال خودم باشد، چگوارا رو كى مى
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 المیشومَن اس

ستتت، راهی ندارد مگر وارد صتتفِ غنی مداحان معروف شتتود، پس همه كار یارو معتاد و درب و داغان

ستتت و دارد از هیچی به هیچ نژنددر فضتتای مجازی چرخ بخورد. او یا روان شخوانیكند كه فیلم نوحهمی

كه هزار و دویستتت سال ش كاستبی كند. اگر لگدی  خواهد با بیماریكوچد، یا مازوخیستتی كه می دیگر می

 همه بمبی كه مثل نقلپس چرا از آن ،كندخودش میپیش به پهلوی دو طفالن مسلم خورده چنین از خود بی

د روها باشد كه میتواند یکی از اینگزد؟ او میش هم نمیشود، كکو نبات، سترِ اطفال ستوریه پاشتیده می   

زنند! خشونت بدنی كه آفتابِ عمودِ ظهر عاشورا قمّه میهایی كه زیر كشی یا یکی از مازوخیستسوریه آدم

در مردم را هم ش برسد پستت كه اگر دست شتاخ و دُم ندارد! كستی كه رحم به تن و بدنِ خود نکند معلوم  

ها ندارند، بدبختی حرفكند. مردم غیور ایران ولی كار به اینگاه میک را ستراسر شکنجه آورد و كهریزدرمی

دانند با اعمال چنین د پای مجلس این بیماران كه اشتک بریزند و ستبک شوند، مردمی كه نمی  روندارند، می

های محرّم روند در شبست عاشورا ولی میدانند كشکآرند، مردمی كه میروزِ خود می بالهتی دارند چه به

 .نژند، مردم احمقبازی كنند، مردمِ مرگ، مردم روانخانم
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  هاسخنرانی: دوم دفتر
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 ی قدرت در ایرانساختار گسسته

طی چند ماه گذشتته، یعنی تقریبن از اوایل دی ماه ستال نود و شتش همیشته یک سوال از من پرسیده     

شتد: نهرت راجع به فالن شتخصیت یا گروهی كه تازه مطرح شده، چیست؟ درست است كه ما سیستم   می

توانیم با محاسبه روابط را درک كنیم. برای درک روابط سیاسی مغز و فکر داریم و میجاسوسی نداریم، ولی 

باید اول ساختار سیاست را مشخد كنیم و ببینیم كه سیستم و حکومت ایران از چه نوع ساختارهایی تبعیت 

ام، حاال همان های سران نهام جمهوری اسالمی بحث كردهو نسبت ستیستم خانوادگی  یكند. قبلن دربارهمی

تکه شدن است. اگر در گی و حکومت الیگارشتی، چندپارچه و گستسته شده و در حال تکه  ستیستتم خانواد  

ای )كه گذشته رهبر یا همان خمینی چشم به روحانیت و روحانیون داشت، بعد از او در دوران رهبری خامنه

 اسم به هی روحانیت بود( و پس از مدتی فعالیت، روحانیون گستستته شدند و انگار با تولدی دوبار  بستته دل

 دند،ش چندپارچه طلباناصالح بعد به هشتادوهشت سال از تقریبن. آمدند كار روی طلباصالح و گرااصول

و  تی شدخصول ستیستتم   گرفتند، دستت  در كامل طوربه را قدرت كه كمكم اما بودند، متحد هم با اول هاآن

به  ،ی چپاولند و طی آن پروستتهگراها تقستتیم كرداصتتولخودشتتان و مال و ثروت مردم و كشتتور را بین 

 گراها همها به جان هم افتادند. البته خود اصولتر و در نتیجه گرگها كمبعضی تر رستید و به ها بیشبعضتی 

توان های قبلی نمیكه دیگر از روی قرائتهمان ستال از این چندپارچه شدن در امان نماندند. خالصه این  از

ی این موارد بپردازم و ران برخورد كرد. قصتتد دارم جزء به جزء به همهی قدرت در ایبا ستتاختار گستتستتته 

تر باز كنم و نشان دهم كه با چگونه سیستمی طرفیم و نقش سپاه و مالها در این میان چیست. را بیش مسئله

د؟ كنای برخوردار است؟ چگونه معامله میشوند؟ قدرت از چه شاكلهاستاسن مالها به چند دسته تقسیم می 

از  دهندچنانی نشتتر میاند و خبرهای آنكنند مستتتقلهایی كه ادعا میژورنالیستتم چه نقشتتی دارد؟ تریبون 

 شان چگونه است؟ی خبرگیریكنند و پروسهچگونه قواعدی پیروی می

ی گذارها نقش بزرگی در بنیانسری شخصیت كالسیک داشت كه هر كدام از آن جمهوری اسالمی یک 

ها از ستال هشتتادوچهار یعنی همین كه نستتل جوانی از رجل سیاسی مثل   ا این شتخصتیت  نهام داشتتند، ام 

ترین شتخصیتِ زیر سوال رفته، رفسنجانی بود،  روند. مهمكم زیر ستوال می شتود، كم نژاد مطرح میاحمدی

او از لحا  سیاسی یک استراتژیستِ  .ی این رژیم استت كستی كه از لحا  طرح استتراتژی مکارترین چهره  

ای قربانی شتتد؛ مثلن پس از انتخابات ریاستتت جمهوری ستتال  كالستتیکِ باهوش بود كه در نهایت به گونه

https://kalej.net/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%85/
https://kalej.net/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%85/
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فل اند، اما غاالقمر كردههای رفسنجانی شقهفتادوشتش مردم جشتن گرفتند و فکر كردند كه علیه ستیاستت    

ر اكب»یعنی وقتی  تولید خود رفستتتنجانی بود. او حتی دستتتت به خودزنی زد، ،خرداد بودنتد كه جریان دوم 

پوش و جناب سیاههای اكبر گنجی مثل عالیگذاریفکری و منش زبانی )اشاره به نامكه بیس روشتن  «گنجی

اد، افتنوشت و به جان او میگرفته بود، مدام علیه رفسنجانی می «محمد مختاری»را از  خود( …پوش وسرخ

رف ا  و از طبه جز گنجی از یک طرف انصار حزب گذاشت. البتهانگار خودزنی رفسنجانی را به نمایش می

اتفاقات نیز، حزبی به نام  پیش از این .كردندنیز به رفستتتنجانی حمله می های رادیکالطلتب دیگر اصتتتالح

ساخته شده و شهرداری با مدیریت و محوریت امثال كرباسچی روی كار آمده بود. همین  «حزب سازندگی»

م دانیشود. میرویی و اعتدال مطرح میدهد، و شعار میانهانی را به دست میقرائت، بعدها شخصی مثل روح

ا  هم حزبی چماق به دست است و در ستت، انصار حزب «ستید محمد خاتمی »طلبی كه محوریت اصتالح 

نمکی(، اگر دقت كنید كرم و مسعود دهكند )امثال ا ی شتصت را نمایندگی می های دههواقع همان ستیستتم  

علی »ی رفسنجانی حضور داشتند، مثل ا  اغلب افرادی هستند كه در كابینهبینید كه اعضتای انصار حزب می

كه در دوران ریاستتتت جمهوری رفستتتنجانی وزیر اطالعات بود. در واقع رفستتتنجانی پن  بُعد را  «فالحیان

 روم كه یکیو مركز فرعی میحاال سرا  دو بعد یا د كه تا االن سته بعد اصلی آن را تشرید كردم.  ،ستازد می

د فکری بوو گروهش بود و دیگری نوعی روشن «محمدرضا خاتمی»های رادیکال با ایفای نقش طلباصالح

نوان به ع «محسن مخملباف»و از بین ستینماگران امثال   «پورقیصتر امین »و  «فاطمه راكعی»كه شتاعرانی مثل  

 ار خود پیام افراد این طریق از هاطلباصتتتالح واقع در و كردندمی فعالیت تابلوهای تبلیغی و فرهنگی

 گراهافراندم بود، از طریق مخملباف نشر دادند و اصولر طرح كه را آخرشتان  پیام همین مثلن رستاندند؛ می

خواهم موضوعی را بررسی كنم كه رفسنجانی قبلن كیا پیام خود را منتشتر كردند. حاال می هم با امثال حاتمی

 ها شده وكه چگونه قدرت به این حد رسیده كه منجر به شکست بترده و بستط داده بود، این آن را طرح ك

 هایاین وستط داریم، شبحی كه در جناح  یا شتبد  شتکن شتود؟ ما یک بت شتکنی دقیقن از كی آغاز می بت

بعد  را وای شکند، یک بار رفسنجانی را شکست، بار دیگر خامنهخورد و هر بار بتی را میمختلف چرخ می

ست؟ ما هنوز خاتمی را گردن زد! این شتبد كیستت؟ آیا استمش ژورنالیستم استتت؟ یا ستتیستتتم اطالعاتی    

اش زند؟ اولین قربانیها را گردن میخورد و مدام بتدانیم، این چیستتت كه هی چرخ میاش زیاد نمیدرباره

شود؟ ناگهان رفسنجانی نابود می رفسنجانی بوده، آیا روسیه یا یک كشور خارجی دیگر است؟ چرا و چگونه

گرفتیم اما متاسفانه مردم فریب ش جشتن می در واقع مرگ رفستنجانی اتفاق مهمی بود و ما باید برای مردن 

طور مطلق اعالم شتتتد و قرار بود با مرگ او پایان جمهوری استتتالمی به .خوردند و برایش عزاداری كردند

ش وپارهشتتکنند و لتیعنی در اصتتل اول بت رفستتنجانی را می میرد،اتفاقات دیگری بیفتد. رفستتنجانی می

كشتند. یک ستال پس از مرگ رفستنجانی ما شاهد قیام فرودستان هستیم، اما در این    كنند و بعد او را میمی

افتد؟ قیام فرودستتتان فقط یک تهاهرات و اعتراض مردمی نبود، فراموش نکنید كه شتتعار قیام چه اتفاقی می
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من »شتتعاری كه هرگز با آن صتتراحت گفته نشتتده بود، در این قیام مطرح شتتد. شتتعار    «ایهمرگ بر خامن»

آمد یبه حساب م جرم بزرگیتا قبل از این قیام، ست كه چنین شعاری حالی نیز الینه شد و این در «براندازم

از مملکت  شتتتد كه كستتتی برانداز استتتت حکمش اعدام بود؛ اما االن حداقل بیش از نیمی و اگر اثبات می

شود و تمام حیثیت فیلم مجلس خبرگان هم پخش می ،«ایمرگ بر خامنه»ی شعار براندازند. در همان پروسه

شتتود و حتی اگر االن نمرده جا ذبد میای آندهد، در واقع خامنهای را بر باد میستتیاستتی و تاریخی خامنه 

تک خبری كه مثل پ .اندر همه دندان تیز كردهبا پخش این خب و مرگش را قطعی كرد ،باشتتد، انتشتتار آن فیلم

كسی لحاف خودش را  های ستیاسی، فکری به حال خودشان بکنند و هر ستنگین بود و حاال باید تمام جناح 

ستری مالی كالسیک مثل جنتی و مصباح یزدی قدرت دارند، این  جمع كند! در میان قشتر ستنتی هنوز یک  

البته  .ی قدرت استهاپشتوانهیکی از ها پول دارند و استاسن پول  را آنتوانیم در نهر نگیریم زیمالها را نمی

مهوری ج های ریاستجلیلی هم پس از فعالیت. هستند خصوص مصباح یزدی ساكتستت جنتی و به مدتی

یچ داریم كه فعلن ه ابه عنوان یکی از كارمندان ستیاستیِ مصباح یزدی آرام گرفته است، پس یک جناح خنث  

؛ یعنی اندهایی سیالچنین جناح شود.حمله می آنكند و نه به ته، جناحی كه نه به كسی حمله میگاردی نگرف

ای بچسبد. جناح دیگری هم باعث بروز قیام فرودستان تواند به هر گوشهما با یک مركز ستیال طرفیم كه می 

روحانی،  شتتتد و در اصتتتل هتدفش تخریتب جنتاح دولت بود، منهور از جناح دولت یعنی كستتتانی مثل    

ت اند. ناگهان سپاه به دولطلبان و طرفداران رفسنجانی، كه عالوه بر دولت در مجلس هم سنگر گرفتهاصالح

هایی هم آید، باید در نهر بگیریم كه این جناح زیرمجموعهكند، البته وقتی حرف از سپاه به میان میحمله می

است  اینیسی ئدلیل نزدیکی سپاه و ر .از ستپاه هستند ای زیرمجموعه ئیستی الهدا و ردارد و افرادی مثل علم

رابطه با روسیه است. در  ،هر دو هم مانند ستپاه گرایشاتی به روسیه دارد و در واقع وجه اشتراک كه رئیستی  

 ایران چند گرایش به انگلیس تمایل دارند و دو گرایش هم متمایل به روستتیه هستتتند و این موضتتوع نشتتان

ای، ست. در قیام فرودستان عالوه بر خامنهسی ایران از جنگ خارجی نیز در امان نماندهدهد كه فضای سیامی

 ،ای كه به خاتمی سپردنددر واقع با توجه به گارد و وظیفه .ها خاتمی هم نابود شدطلبی و در راس آناصالح

بدهد. یعنی  كتاری كردنتد كته او دچار خودزنی شتتتود، خودش را تخریب كند و به نوعی نقش خود را لو   

 را به او «مهدی كروبی»و  «میرحسین موسوی»هایی مثل ای كه رفستنجانی روی آن كار كرد و پشتتوانه  مهره

جاستت كه به بالهت خاتمی و ترسو  شتبه از بین رفت؛ این داد و در اصتل نقش مركزی را به او ستپرد، یک  

مل موفق ع «چانه زدن با مردم»ای میانی مثل كارهها در راهطلبالبته اصتتالح .بریمطلبان پی میبودن اصتتالح

ی های سیاسی حرفشوند، اما در جدال با قدرت یا استراتژییعنی معمولن در جدال با عوام پیروز می ؛كنندمی

ی ست، یعنی اگر رفسنجانهاطلبی اصالحترین چهرهبهترین و چرچیلروحانی شتک  برای گفتن ندارند. بی

است. در قیام دی ماه، در  كند، روحانیای كه با فکر و خرج هوش، اكت میاو چهره را كنار بگذاریم، بعد از

ها و یک پله و در راس آن «محمدعلی جعفری»ی اول اطالعات ستپاه و كسانی مثل سردار سلیمانی و  درجه
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شده و  زنند، اما این اكت توستط مردم دزدیده یستی در مشتهد دستت به یک اكت می   ئالهدا و رتر، علمپایین

ی زمانی كشد و در این پروسهشود و سركوب قیام طول میسپاه با تاخیر دست به كار می .كندبستط پیدا می 

شتتود؛ مراكز قدرتی كه  تر میرود یا بهتر استتت بگویم جنگ مراكز قدرت در ایران علنیاخبار زیادی لو می

ها از ها و جنگو پا زدن م این دستتتتتما .اندتر در حال جنگحاال همه برای به دستتتت آوردن قدرت بیش

كند از دل همین های اخیر و خبرهایی كه درز مینژاد و افراد دیگر، فضتتتاستتتازیجملته علم كردن احمدی 

های قدرت به هر كدام از كنند، نمایندهها كار عجیب و غریبی نمیهای قدرت است. در اصل خبرگزاریپاره

رسانند. رهبر در حال مرگ است، شاید هم مرده و یا دیگر معنای ر میخب ،تری داردها كه مخاطب بیشرسانه

رهبری خود را از دست داده، فضای پر از اغتشاشِ ایران نشان از این دارد كه احتمالن در حال حاضر كشور 

طلبی و جناح دولت، روحانی، خاتمی، ی قدرت چه كسانی هستند؟ در جناح اصالحهارهبر است. كاندیدابی

تر خاتمی را پیش .اند و این چهار نفر باید به نوعی تخریب شتتوندایستتتاده «ستتید حستتن خمینی»و  كروبی

ر تستتت و معمولن به این دو نفر كماند و حاال تاكیدشتتان روی روحانی و ستتید حستتن خمینیتخریب كرده

نژاد و یها بشتود كاملن حستاب شتده استتت. در حال حاضر احمد   ای هم به آناگر حملهو  شتود حمله می

ای برند. مجتبی خامنهرا پیش می «ایمجتبی خامنه»ها دقیقن بازی ار بیت رهبری هستتتتند، آنزجناحش كارگ

هم مطمئنن و به احتمال خیلی زیاد قصتد جانشینی پدرش را دارد و در شرایط فعلی فقط شاهرودی او را به  

بعد جایش را به مجتبی بسپارد و در این سه سال رهبری كند و و یا تواند دشاهرودی می .رستاند هدفش می

در واقع شاهرودی فقط اسم رهبری را یدک بکشد. برای  و مدت مجتبی مباشر قدرت شود و او را كنترل كند

نها كند، تگذرد قدرت بیت افول میهمین مجتبی و شتاهرودی فعلن در بیت رهبری هستند و هر روز كه می 

این بود كه مصلحت نهام را دست شاهرودی داد و به همان نسبت  كاری كه بیت رهبری توانست انجام دهد

كنند كه طلبان( فکر میای )از جمله ستتلطنتهم شتتاهرودی در اولین ستتفرش به آلمان تضتتعیف شتتد. عده 

خواست كه شاهرودی در طور نیست و خود قدرت میخودشتان شاهرودی را رسوا كردند، در حالی كه این 

انی خوگونه بازیتوانیم اینهایی كاملن روشن و واضد هستند و در اصل ما میزیچنین با .آلمان رستوا شود 

ها طلب نیست اما او فعلن سکوت كرده تا فلشی به سمت او نرود. آنكنیم. هیچ مالیی مثل مصباح یزدی جاه

 كنند؟كار میدارند چه

ناگهان جنتی، مصباح یزدی و كه طور كه اشتاره كردم چنین جناحی یکی از نقاط سیال است؛ این همان 

كنند، چه معنایی دارد؟ آیا جناح پیر و فرسوده میی( سکوت ی قضاییه)رییس سابق قوه «شیخ محمد یزدی»

اند یا به حاشتیه رانده شتدند؟ این جناح هم مجلس خبرگان را در دست دارد و هم شورای نگهبان   در كمین

عنی شود، لو رفتن اسناد خبرگان است. یای نگهبان حمله می)سیستم استصوابی( و یکی از دالیلی كه به شور

كسی این اسناد را لو اما این حمله از كجا هدایت شد؟ چه .جناح را تضعیف كردند چشم در چشم ملت این

ها را تضتتعیف كند، كدام جناح بوده استتت؟ مجلس خبرگان به ضتترر چه  خواستتت آنداد؟ جناحی كه می
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، حزب سازندگی و البته جناح سپاه است طلبان و روحانیه ضرر جناح اصالحست؟ حضور خبرگان بكسانی

جنتی و خبرگان با بیت  .توانستتتتند علیه جنتی و مجلس خبرگان اقدام كنندهتا می جنتاح  و هر كتدام از این 

به  نشتتینی كرده وشتتود، بیت رهبری یک گام عقبرهبری نزدیکی دارند و وقتی جناح خبرگان تضتتعیف می

شتتتود؟ علیه نژاد علیه چه كستتتانی وارد میدان میكند، اما احمدینژاد را وارد میدان میفجیعی احمدیطرز 

ترین رابطه را با انگلیس ی الریجانی بیششتتتک خانوادهتر كه با غرب در تماس استتتت؛ بیباهوش یجناح

ها جناح هر كدام از اینخواهم بگویم می .شان استی قضتاییه هم دست مجلس و قوه ،د و عالوه بر اینندار

ها هر وقت آن .كننداند و مرزبندی خاص خود را دارند و با توجه به منافع خودشان اكت میمثل یک جزیره

كنند تهاهرات در ها فکر میخیلی .آورندمردم را به حركت درمی شتتانشتتان بخواهد با پول و ستترمایهكه دل

 است.  در آن دست داشتهنژاد هم مشهد كار سپاه بوده و جناح احمدی

طلبان )روحانی و خاتمی و جناح اصالح -1شتود:  های قدرتمند در ایران به پن  دستته تقستیم می  جناح

اعضای بیت رهبری )مجتبی  -3جناح كالسیک مذهبی )خبرگان و شورای نگهبان(  -2طرفداران رفسنجانی( 

برادران  -2 (…سردار سلیمانی و الهدا ورییسی و علم)سپاه جناح  -4 (…ای، هاشتمی شتاهرودی و  خامنه

  الریجانی

ها چند گروه سیال هم داریم. اند و عالوه بر اینای كمین كردهها در گوشته بینید كه هر كدام از جناحمی

گذرد اند و هر روز كه میپا كردهها ارتباطی با هم ندارند و صتترفن جنگ قدرت را در ایران بهدر واقع جناح

اال از حولی هایی كه ساخته شده سردار سلیمانی بود زنند. مثلن یکی از بتدیگر را میی زیرآب همابه گونه

آخرین حمله به ستتردار ستتلیمانی در دادگاه بقایی اتفاق افتاد، اما چه كستتی  .شتتودهر طریقی به او حمله می

ه وضوح بآن را توان میكه  فتهالهدا درگردهد؟ جنگی بین بیت رهبری، ستپاه و رییسی و علم بقایی را لو می

یسی ئهای ابلهی مثل رتر است، اما چون ابژهجناح ستپاه از همه قوی  ،البته به نهرم از بین این پن  گروه .دید

ین اواخر كند. تا ایسی حمایت میئالهدا و ربا روستیه روابط نزدیکی دارد، سپاه بنا بر توافق با روسیه از علم 

سلیمانی همراه بود ولی اخیرن بعد از دادگاه بقایی سلسله اسنادی پیش كشیده  محمدعلی جعفری با ستردار 

میل  المال را حیف وكه او از طریق بقایی به كشتتورهای اروپایی و آفریقایی باج داده و بیتشتتد مبنی بر این

طریق چنین از  .حاال هم قرار استتت قاصتتد )بقایی( را مجازات كنند ولی عامل )ستتلیمانی( آزاد بماند  ،كرده

به جناح ستپاه ضربه بزند. اما دلیل این  هم به برادران الریجانی و هم بازی شتطرنجی، بیت رهبری توانستت   

كار چیست؟ در واقع كسی كه این وسط ضربه خورده یک بت بود، بتی خطرناک به اسم سردار سلیمانی كه 

شتدن است و همه دارند به او حمله   اما این بت نیز در حال شتکستته   ،توانستتند از او كار بکشتند  خیلی می

خواهد مثل رفسنجانی و خاتمی وارد این بازی علت چیست؟ چه اتفاقی افتاده؟ سردار سلیمانی نمی .كنندمی

را  برای همین فرار ؛اند فراروی كندسلیمانی قصد دارد از نقشی كه به او داده .شود و در نهایت او را بشکنند

ازی شود و بكند و در نتیجه به سلیمانی حمله میستپاه این موضوع را تحمل نمی اما  ،دهدبر قرار ترجید می
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 چون حاال ،تری خواهیم بودهای جذابرود. البته از این به بعد ما تماشتتاگر بازیبه شتتکل جذابی پیش می

ا باید بی یمجت .تر جمع كندای ناگزیر استت خود را باال بکشد، بیعت بگیرد و حواسش را بیش مجتبی خامنه

یا باید خودش دست به كار شود. از  ،هاشتمی شاهرودی را جلو بفرستد كه او پتانسیل سیاسی الزم را ندارد 

درستت عمل نکرد، شاهرودی انتخاب جالبی نبود و حاال هم   ستت، در یارگیری جایی كه او فرد شتکاكی آن

كند. این وستتط كار میر آینده چهكه خودش وارد عمل شتتود و باید دید كه او دمجتبی راهی ندارد جز این

صتتتدای »در واقع خبرنگارانی از  .كنندها را افشتتتا میهای این جناحزنیافرادی هم اخبتار مربوط به زیرآب 

اند. اخباری كه آمدنیوز منتشر ی دستت قدرت نقش واستطه را دارند و به نوعی بازیچه  «آمدنیوز»یا  «آمریکا

ها نآ .نژاد و دوستانشمثل احمدی ؛شودبیت رهبری هستتند افشا می  كند معمولن از طرف كستانی كه در می

طور كه گفتم انگار رهبری وجود ندارد! از ستتوی دیگر غرب تصتتمیم كنند اما همانظاهرن از رهبر انتقاد می

 .رودمی اید و این رسوایی به سمت بیت خامنهبکن رسوا  های حکومتی راگرفته اموال بسیاری از شخصیت

كند؟ با مجاهدین خلق؟ كستتتانی همراهی میکا دل خوشتتتی از بیت رهبری و ستتتپاه ندارد؛ پس با چهآمری

های زیادی دارند، در حال استتت كه در صتتدای آمریکا نماینده طلبان؟ خیر! با همان كستتانی همراهستتلطنت

انی هم خوستتت و این بازیگیریطلبی در حال شتتکلای بین غرب، حکومت و جناح اصتتالححاضتتر رابطه

طلبان تواند در نوع خود جذاب باشد. جناح سپاه به روسیه نزدیک است، بیت رهبری به انگلیس و اصالحمی

ها داشتتتی به انگلیس و روستتیه نیز دارند؛ آن حال چشتتمكاری كنند و در عینهم ستتعی دارند با آمریکا هم

 اندازند وهم می «رضتتتا پهلوی»به زمین كنند و حتی اگر بخواهند توپ را بازیگرند و با هر چیزی بازی می

نند. ككاری میاساسن با هر چیزی كه راست باشد و هر جا كه بوی پول به مشام بخورد، سریعن معامله و هم

ر گا  و در كل هر چیزی كه رفسنجانی به یادگار گذاشته همه معاملهروها، انصار حزبها، میانهطلباصتالح 

ی هفرماند)كه جعفری شوند. ایناند كه حاال به خیلی چیزها راضتی می باال كشتیده قدر اند و آنپرستت و پول

 تواند دوام بیاورد، بویگوید كه هر حکومتی با ستتیستتتم ایدئولوژیک، فقط چهل ستتال میناگهان می (ستتپاه

كه  ی كسیرهشان خطور كرده است؟ زیرا احتمالن دربارساند. اما چرا فکر كودتا به ذهنكودتا را به مشام می

خواهند، بقیه را می اند و یا با طرح این گزارهخواهنتد بته عنوان رهبر انتختابش كنند، به توافق نرستتتیده   می

ن گورباچف هم با همیزیرا  ؛ترستتندنشتتینی كنند. اتفاقن خودشتتان هم از كودتا میبترستتانند و وادار به عقب

اتفاق بیفتد به نفع مردم استتت، چون چنین كودتایی دوام . مطمئنن اگر كودتایی در ایران زمینه طرف بودپیش

حکومت پس فعلی آگاهی كامل دارند،  وضتتعیتاند و از آورد. با توجه به شتترایط، مردم به ستتتوه آمده نمی

آورد كه كودتای ملی رخ دهد، كودتا نهامی ماندنی نیستتتت. چون حکومت كودتایی معمولن وقتی دوام می

جاست كه سپاه ها حس ملی دارند و اینافتد و اغلب نهامیدرت نهامی اتفاق میمعمولن از طرف ارتش و ق

پارچگی وجود ندارد، ثانین سپاه ایران ملی نیست و در شتود، اولن بین ارتش و سپاه یک دچار دوآلیستم می 



 اندها از فردا آمدهایرانارشیست|  49

 

 ،رسندتیی زیادی از كودتا معده .ستجا اتفاق بیفتد به معنی براندازی جمهوری اسالمیكل هر كودتایی آن

 .است و اساسن نباید از چنین كودتایی ترسید اما این ترس احمقانه

كه ما فقط با یک بالماسکه و كند، غافل از اینگری مینژاد دارد روشتن كنند كه احمدیها فکر میخیلی

ی درتكند تا در آینده اگر قرقصی میدهد، او تنها خوشنژاد در اصل تلفات نمیبازی طرف هستتیم؛ احمدی 

 برقرار بود باز هم نقش ستابق خودش را ادامه دهد، یعنی یک نقش حداقلی داشتته باشد و او را نیز به بازی  

ی ریاستتتت نژاد وعدهاند، به احمدیهایی كه به او داده بودند عمل نکردهكدام از وعدهبگیرنتد؛ چون به هیچ 

جا بود كه گاردش شاهرودی رسید و اینمجمع تشتخید مصلحت نهام را دادند، اما آن پست در نهایت به  

رادران ب با نیز همان میزان به ،بیت رهبری رابطه داردبتا  قتدر كته   همتان انگلیس بتا بیتت رهبری تغییر كرد.   

هبری بیت ر به وجود آمده.نوازی ، در نتیجه رقابتی بین این دو گروه در انگلیسدر ارتباط استتتت الریجانی 

تنهاست و دلیلش هم به مناسبات داخل بیت ربط دارد و ه و مجتبی دستت ی ضتعف خود قرار گرفت در نقطه

نژاد استتتت. دهد، احمدیبرد و به مجتبی قدرت میتنهتا كستتتی كته رقتابتت را به نفع بیت رهبری باال می    

بردارند و قابل قیاس با بقیه ی الریجانی كالهنژاد ستتعی دارد با آب و تاب نشتتان دهد كه كل خانوادهاحمدی

ا را هگرند. ولی او عمد دارد فقط الریجانیبردار و اختالسند، اما در اصتتل بقیه هم به همین اندازه كالهنیستتت

نژاد حمایت بکنیم؟ فراموش نکنید كه پرستتتند كه آیا باید از احمدیها از من میخیلی .در صتتتحنه علم كند

م كنید به او هكمک میتر كوچک به سگكه زمان زند شما باید همتر را می، سگ بزرگوقتی ستگی كوچک 

گویند فقط به نژاد و دوستتتانش میكه احمدی یحمله كنید، چون این دو باید با هم زخمی شتتوند. هر چرند

ها هم از عوامل بدبختی مردم هستتتند. ما فقط با اند و آنخاطر این استتت كه خودشتتان به بازی گرفته نشتتده

ازی اند و بهترین شیوه برای تماشای یک بدیگر افتادهجان هم مشتی بازیگر طرفیم، مشتی سگ و گرگ كه به

د؟ دیگر را بدرنتر همها كمک كنیم كه بیشتوانیم به آناما چگونه می .استتتت دارانهچنینی، نگاهی جانباین

ترین شانس شتتود. بزرگتر به نفع مردم تمام میتر بشتوند، ماجرا بیش ها زخمیها و ستگ هر چه این گرگ

شده، چون اساسن اپوزیسیون را در غرب از  ری اسالمی این است كه با یک اپوزیسیون خواجه طرفجمهو

لبی به طگیری اصالحبهتر بود در همان شروع شکل .اندطریق اپوزیسیون خودی و استمرارطلبان خواجه كرده

وند، منتها بخشی از كردند تا تضعیف شها را هو میعنوان یک اپوزیستیون حکومتی در خارج از كشتور، آن  

قیه به تر از بدار كه البته افرادی بدتر از او هم هستند، اما اسم او بیشهای راستت )امثال فرخ نگه كمونیستت 

ستتتی با بیی زیادی هم در بیها ماهیت دادند و عدهطلبكاری كردند و به اصتتتالحها همآید( با آنمیان می

ها هستند. ما د خود را چپ نشتان دهند، اما مزدورتر از این حرف كنند و اغلب ستعی دارن فکری میها همآن

گذاری مثلن هم غرب و هم حکومت برای ستردار سلیمانی سرمایه  .چنینی هستتیم های اینمدام شتاهد بازی 

 و استتت طلبجاه  شتتود برایم جالب استتت. ستتلیمانی یاكه حاال از هر طرف به او حمله میكردند، ولی این

ها به نوعی در ی جناح، اما همهكند حمله او به جناحی هیچ و شود تخریب خواهدنمی یا و رددا پرواز قصد
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شان از قابلیت سیاسی، انسانی و كداممقابلش گارد خاصتی دارند و استاسن زیبایی كار در این است كه هیچ  

 .دافتاتفاق میتری در ایران ها شکسته شوند، آزادی بیشتر بتملی برخوردار نیستند. هر چه بیش

ترین نقش را اپوزیسیون داخلی یعنی مردم ها، چه نقشی دارد؟ مهماما اپوزیسیون در مواجهه با این بازی

مردم ایران از افراد سابق حکومتی كه زیاد به زندان رفته . شما توانند ایفا كنند، نه لیدرهایی كه دارندایران می

ها به د و دوری كردن از آنیر حالی كه از چنین اشخاصی باید بترسد، دیاسری لیدر ساختهاند، یکو برگشته

ای كه من در ایران كنند. دورهستتواری میستتوادند كه فقط موجها مشتتتی آدم لمپن و بینفع شتتماستتت، آن

ترین و فاالنژترین اللهی كه عضو انجمن اسالمی بودند، پستیک عده حزب( 11تا  11دانشجو بودم )از سال 

دم ی رفرانشدند، اما حاال همان افراد در بین مردم محبوبیت دارند و چند نفرشان هم بیانیهحسوب میافراد م

های شتتریفی هستتتند. همین موجودات فاالنژ در ها انستتانكند آنرا امضتتا كردند و نستتل جوان هم فکر می

 ورتی كه خیلی از دوستتتانی زمان تغییر رنگ دادند و هزاران بار به زندان رفتند و برگشتتتند، در صتتپروستته

و پار شتتدند و برای یک ادعای كوچک به قتل رستتیدند، ولی  فکر ما بعد از یک بار زندان رفتن، لتروشتتن

هایی ، قهرمانكندمیسازی قهرمان حکومت كار این با اند؟ چونچرا این عده كشتته نشتدند؟ چرا هنوز زنده  

ها دقیقن وقتی زیرا آن ؛بود هااین قهرمان باید مواظب .گذاردی ملت میكه خود جمهوری استالمی در كاسه 

برای  .(مثل میرحسین موسوی) دهند تا كاملن ضتربه بخورید ای بگیرید به شتما خط می خواهید نتیجهكه می

م كاملن مان ههمین تاكید دارم كه مردم باید خودلیدر باشند، یعنی ما باید لیدر میدانی داشته باشیم و حواس

تد، افكنند و اتفاقی میكند، تا مردم شلو  میدهد و عمل نمیشتد. اپوزیستیون خارجی فقط شعار می  جمع با

گویند فالن شخد رهبر شود؛ كنند كه حکومت در حال عوض شتدن استت و می  افراد اپوزیستیون فکر می 

ستتیون خارجی البته همیشتته در هر كشتتوری ماجرا همین بوده و اپوزی .اندطوری كه انگار خودشتتان جنگیده

نقش ثابت خودش را دارد. اغلب افراد فعال در اپوزیستتتیون خارجی هم قربانی و اذیت شتتتدند اما در واقع 

ها ظالمانی بودند كه به خاطر تغییر قدرت، كشتتورشتتان را ترک كردند و به نوعی از كشتتور رانده شتتدند؛ آن

ت یک قدرت بدتر از خودشتتتان را به تبعیتدی نیستتتتند زیرا اغلب در قدرت بودند و ظلم كردند و در نهای 

حکومت رستاندند. فراموش نکنید دلیل قربانی و بدبخت شدن ما توسط مشتی مال، ناكارآمدی ساختار قبلی  

كه  ستدر حالی و این خواه نیستشان از لحا  ساختاری آزادیافراد اپوزیسیون نیستند و ذهن بود، پس این

ره كردم تمام تیزهوشی جمهوری اسالمی این است كه افراد خودی را طور كه اشاخواهیم. همانما آزادی می

ه دانیم كسازد، در واقع ما نمیكند و میش فرستاده و خودش مخالفانی را برای خود طراحی میبین مخالفان

كند! و این موضوع وحشتناک كسی بر ضد جمهوری اسالمی عمل میست و چهكسی با جمهوری اسالمیچه

سیاه  اششخد پرونده ها توجه داشته باشیم و ببینیم كدامی آدمهمین مهم استت كه به ستابقه  استت، برای  

ستتیته و ئیكش و چماق به دستتت بوده و االن عوض شتتده و حرف از النیستتت، ابدن حرف كستتی را كه آدم

ک انسان ست. ی، ضتد مردم و ضد آزادی هویت این افراد دینی .زند، باور نکنیدجدایی دین از ستیاستت می  
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قدر تغییر كند؟ تغییر خیلی ستخت است و اگر هم شخصی  تواند در عرض سته یا چهار ستال این  چطور می

ایستتد و مثل محسن مخملباف مدام نقش  كند و مدتی در حاشتیه می واقعن تغییر كند، منش خاصتی پیدا می 

حال قابل یچیده و در عینكند. اوضتتتاع ما چه در داخل و چه در خارج بستتتیار پدالل فرهنگی را ایفتا نمی 

ست كند به این معنا نیای یک خبر خاص را منتشر میخوانی كرد. اگر رسانهتوان بازیزیرا می ؛ستشناسایی

گر شود، نشانخواه استت، همین كه آن رستانه ارتباطاتی دارد و اخباری به او مخابره می  كه آن رستانه آزادی 

ای را رستتوا كند در اصتتل نقشتتی در این گیرد تا عدهرا می یش استتت. وقتی یک رستتانه خبروابستتته بودن

ست ی خوبیرستوایی دارد، چون بخشتی از قدرت در حال رسوا شدن است. البته رسوا شدن قدرت، نشانه  

كند. های قدرت را اجرا مییعنی بخشی از سیاست ؛دهدولی زمانی كه آن رستانه خطی را به شتما نشتان می   

داركی مثلن م ،گویند این خبر را به مردم اعالم كنرسانند و میبه فردی خبری را میخیلی ساده است،  مسئله

قدر كه با رستتاندن چنین خبری باعث محبوبیت او همان گویند دختر فالنی جاستتوس استتت،دهند و میمی

د كه گوینهایی دارند؛ برای مثال در موقعیتی دیگر به او میشتوند، به همان نستبت هم از این فرد خواسته  می

 انگیزگی به مردمفراخوانی برای تهاهرات بدهد، اما هدف این فراخوان در اصل تهاهرات نکردن و تزریق بی

ی ها چپ اندر قیچ! پس مردم باید باهوش باشتتند و از تمام نیروی خود استتتفاده كنند. اغلب تلویزیوناستتت

 .دار استشان چرند و خندههایها و صحبتهستند و بحث

كند؟ سپاه كه اند، اما چرا ستپاه دستت دست می  دیگر افتادهها در ایران به جان همل حاضتر گرگ در حا

های ایدئولوژیک سرنوشت یکسانی كند؟ معمولن حکومتها را در دستت گرفته، چرا كودتا نمی تمام قدرت

اتحاد جماهیر معاون رییس  1991شتقه شد و چه اتفاقی افتاد؟ در اواسط سال  دارند. شتوروی چگونه شتقه  

القول بودند كه كاری بکنند و جلوی تغییرات و متفق می مركزی حزب كمونیستتتشتتتوروی بته اتفاق كمیته 

ردند، وقتی كودتا ك .هتایی را كته گوربتاچف ترتیب آن را داده بود، بگیرند و در نهایت كودتا كنند   دگرگونی

ه ستوه آمده، وارد میدان شدند و جلوی آن چون مردمِ آگاه و ب ؛تر از سه روز طول نکشیدشتان بیش كودتای

داند ای باعث شتده كه سپاه فعلن كودتا نکند زیرا می جریان را گرفتند و كودتا ناكام ماند. دیدن چنین تجربه

آمریکا تحریمش كرده و اگر روستتتیه كمکش نکند هیچ  .كته بته هیچ عنوان مقبولیت مردمی و جهانی ندارد  

اهد و آن خوآید و طبیعتن باج میو از طرفی روستتتیه هم بیهوده به كمکش نمی تواند پیش ببردنمیرا كاری 

روستتت. در شتترایط فعلی  ستتت كه ستتپاه با آن روبه ها مشتتکالتیكنند و اینباج را مردم هرگز تحمل نمی

ود افتد، آیا ممکن بهای مختلفی هم دارد اتفاق میكنند، جنگمتغیرهای بزرگی در كشتتتور ما ایفای نقش می

را خود جمهوری اسالمی به آمریکا فرستاده  «محسن سازگارا»ی تلویزیونی علنن بگوید كه زاده در برنامهتاج

طلبی نبودند؟ زاده هر دو در سنگر اصالحو در واقع پرده از جاستوستی سازگارا بردارد؟ مگر سازگارا و تاج  

نهاد های خارجی به او پیشو هشت تلویزیونزاده پرسید كه آیا بعد از اتفاقات سال هشتاد وقتی مجری از تاج

اش در ازای پول، قدرت، تلویزیون و امکانات دیگر از كشتتتور خارج شتتتود و به كردند كه همراه با خانواده
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بله، از من خواستند، اما من »زاده جواب داد: های خود را مطرح كرده و مثل بقیه فعالیت كند؟ تاجراحتی ایده

توانم نفس بکشتتم و بعد علنن گفت كه ستتازگارا و  جا میشتتورم هستتتم و این قبول نکردم چون عاشتتق ك

در واقع  «.ی سازگارا داشتندهایی دربارهاش با كمک وزارت اطالعات از كشتور خارج شدند و نقشه خانواده

طلبی نیز جنگی زاده چیست؟ این یعنی در جناح اصالحولی معنای كار تاج ؛او رستمن ستازگارا را ستوزاند   

ست، تر است و احتمالن موافق براندازیها هم به دو بخش تقسیم شدند، بخشی كه رادیکالتفاق افتاده و آنا

دیگر  اند و بخشاند و به ظاهر با سرنگونی نهام موافقمثل مخلملباف و سازگارا كه در یک جبهه قرار گرفته

ایفتا كنتد. اگر یتادتتان باشتتتد      خواهتد نقش متفتاوتی را  گیرد و میهم از جریتانتات گونتاگونی كمتک می    

ر شقه شدن دای شدن و شقهی قیام فرودستتان بحث كردند و گفتند كه خطر سوریه دوره ها درطلباصتالح 

ی متوسط را ترساندند؛ من نیز همان موقع در این خصوص طبقهكمین ایران است و با این حرف، مردم و به

در  «سعید حجاریان» ایران سوریه بشو نیست. یلی آوردم كه چراو دو بیانیه دادم و دال باره سته مقاله نوشتتم  

ی ای نکرد؛ حاال طی هفتهاشتتاره مستتئلهنوشتتت اما هرگز به این تمام آن مدت دستتت به قلم بود و مدام می

گوید كه اصتلن هیچ شتباهتی بین ایران و سوریه وجود ندارد و محال است كه ایران مثل   گذشتته ناگهان می 

كند؟ او مغز تئوریک یا تئوریستتین ستتیاستتی جناح  را حجاریان چنین گاردی را اتخاذ میستتوریه شتتود. چ 

طلب آقای حجاریان است. اما چرا این نقش ی فکری جناح اصالحست، یعنی در اصل كارخانهطلبیاصتالح 

ند ولی هیچ چیزی اها به نفع بقیه هر كاری كردهاند، آنی این میدانها بازندهطلباصالح چونرا به او دادند؟ 

طلبان این بود كه ی قدرت اصالحدر واقع تنها نقطه .در بستاط خودشان نمانده و مردم را هم از دست دادند 

هتا دالل محبتت و مردم بودنتد و در نهایت مردم را به حکومت    توانستتتتنتد مردم را فریتب بتدهنتد، آن    می

ن بینند كه دیگر آانجام دادند، اما حاال می فروختند و این تنها كاری بود كه در طی بیستتت ستتال گذشتتته می

مردم به ماهیت واقعی  زیرا، كندنمیها را به عنوان دالل قبول مقبولیتت حکومتی را نتدارند و كستتتی هم آن  

دهند، البته حجاریان ای به حجاریان میشتتتوند و ماموریت تازههتا پی بردند. برای همین چند شتتتقه می آن

چیز تمام شتده، قیام فرودستان سركوب شد و مردم را  راب استت و دیگر همه دارویی پس از مرگ سته نوش

ها انكدام وارد خیابطلبان بودند هیچی متوستتط و تمام طبقاتی كه پشتتت جناح اصتتالح تنها گذاشتتتند، طبقه

هم شعور و نفگذاشتند و مردم را حمال و بی «قیام گرستنگان »نشتدند و به مردم تیکه انداختند. استم قیام را   

ها و حماقت و بدبختی و خیانت هستند و باعث شدند طلبان دلیل اصلی این زخم زباناصالح .خطاب كردند

ود چه شكه حجاریان حاال بگوید ایران سوریه نمیی متوسط و چند شهر دیگر وارد قیام نشوند. اینكه طبقه

ی هم به دستتت آوردیم غنائم طبقه ای دارد؟ ما قربانی دادیم و آن قیام هم ستتركوب شتتد و اگر چیزیفایده

خواهد به این سمت بچسبد؟ ی فرودست است، چرا حجاریان حاال میفکری و در اصل دستاورد طبقهروشن

 نچنیزیرا قصتتد دارد بخش مربوط به براندازان را به چنگ آورد و این یعنی یک مکر و استتتراتژی تازه، و  

ه مردم افتد؛ مشتی كثافت كه بكاری با مشتتی مزدور اتفاق می كاری رفراندم و همدقیقن بعد از كثافت یمکر
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ها با طرح رفراندم خواهیم قیام را ادامه دهیم و معنای رفراندم تداوم قیام استتتت. آنگفتند برنامه داریم و می

م اگویند حق با قیخیال رفراندم شدند و مینشتین كردند و آب را به آسیاب رساندند و حاال بی مردم را خانه

كه ست و با اینی جاعشیشک او عصارهجاعش را، بی «بهزاد نبوی»های فرودستان بود. به یاد بیاورید حرف

هزار كند. با توجه به آماری كه آن زمان از پن فروشتتتی میفروشتتتی خود واقف استتتت، اما باز وطنبه وطن

 دانست، وقیحانه گفتا را خوب میهداد و خود نبوی هم تعداد كشتهوپن  نفر كشتته خبر می زندانی و ستی 

ی را هایگونه دا  دل خانوادهاند و اینها بیست نفر بوده، كه ده نفرشان در زندان خودكشی كردهتعداد كشتته 

اند، تازه كرد. واضتد استت آن زندانی كه نبوی رفته، زندان نبوده و استتاسن امثال نبوی جای   كه قربانی داده

های ویژه در اختیارشتتان قرار ها نیستتت و ستترویسی زندانیشتتان مثل بقیهیطروند و شتترازندان به هتل می

طلبان هم نفوذ كرده و یک عده گیرد. به هر حال چنین فضتتتایی شتتتکل گرفته و جنگ در بین اصتتتالح می

ها، ها تمام تریبونشان به دست آورند. به هر حال آناند كه دوباره مردم را تور بزنند و دلماموریت پیدا كرده

 های خود موفق هستند.دارند و معمولن در اجرای ایده خارج از كشور را در دست هایرسانهها و كانال

اما نقش مردم چیست؟ در این میان مردم ایران نقش آن دختر زیبایی را دارند كه تعداد زیادی خواستگار  

خود جذب كنند. مهم است كه مردم  ها را به سمتخواهند دل مردم را به دستت بیاورند و آن دارد، همه می

ل نگیرند كس را تحویكسی را چگونه تحویل بگیرند، البته بهتر است كه مردم هیچچگونه عشوه بریزند و چه

ها را وارد كه دوباره با مردم بازی شتتتود، مردم آنو همه را در نهایت زیركی بازی بدهند؛ یعنی به جای این

ک ها برقرار استت، جناح كالسی های مختلفی بین گروهوضتید دادم كه جنگ ی بازی بکنند. در ابتدا تپروسته 

نهام هم دارد و یک ستتری مذهبی )شتتورای نگهبان و مجلس خبرگان( در عین داشتتتن پول و قدرت، پیاده 

لو رفتن فیلم مجلس خبرگان اقدامی علیه این جناح بود، آن هم در  .اندوابستتتته های ستتتیاستتتی به آنگروه

جنتی با هفتادوپن  درصتتد آرا خبرگان را به چنگ آورده بود و به هر حال این مجلس به خاطر شتترایطی كه 

شاهد »شود. به راستی ، اما با پخش آن فیلم ناگهان ضعیف میشتد محستوب می تعیین رهبر یک منبع قدرت 

میان است  درست كه پای سپاه پاسداران فیلم را از كجا آورد و دلیل تضعیف خبرگان چیست؟ طبیعی «علوی

و فیلم توستط این جناح به دست او رسیده، سپاه با رساندن فیلم خبرگان به دست علوی درصدد ضربه زدن  

بته مجلس خبرگتان بود و دیدیم كه پیرامون آن محمدعلی جعفری گفت ما باید ستتتاختار را عوض كنیم و   

های مختلف در ات بازیعوض كردن ستاختار یعنی حذف شورای استصوابی و مجلس خبرگان. فعلن مقدم 

د كه گیری كنیپیوندد. اگر پیخواه به وقوع میحال چیده شدن است، وقتی چیدمان برقرار شود، آن بازی دل

و اسرار چنین فیلمی جز ؛ستكاملن طبیعی مسئلهرسید و این علوی فیلم خبرگان را از كجا آورده به سپاه می

د، شویتر متوجه جنگ در بین مراكز قدرت می، بیشچه جلوتر بروید استت و دستت هر كستی نیستت. هر    

آخوندها  نژادست كه مشایی به راه انداخته بود، مشایی و احمدیشبیه جنگی مثلن جنگ میان سپاه و خبرگان

تی ای طبیعتن باید به مصباح یزدی و جنمسئلهرا دور زدند و مستقیم با امام زمان رابطه برقرار كردند و چنین 
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ی امام زمان حتمن باید مال باشتتد نه یک شتتخد عادی! ولی مشتتایی ناگهان از هر  ون واستتطهبربخورد، چ

ستتت و قصتتد دور زدن آخوندها را دارد، در نتیجه فعلن مالیی مالتر شتتد. كار ستتپاه هم مشتتابه كار مشتتایی

مولن ه معافتد؟ سپاتر جمع شده است. اما جنگ بین سپاه و دولت چگونه اتفاق میشان بیشآخوندها حواس

دهد و دولت ستعی دارد ستپاه و آستان قدس را مجبور به پرداخت مالیات   اش مالیات نمیبرای قدرت مالی

گونه مواقع مردم باید در عین در این .شتتتودختم می ها در اصتتتل به یک نوع بازیی این بازیكند. مجموعه

تر چه تعادل در جنگ بیش د، چرا كه هرتر باشند تا تعادل در جنگ برقرار شوهوشیاری طرفدار گروه ضعیف

ضربه بخورند. از طرف  هااینی خورند و هدف ما این استتت كه همهتر ضتربه می باشتد، هر دو جناح بیش 

 ادند لو یعنی او كار این ودهد زند و قالیباف را لو میدیگر نجفی )شتتهردار تهران( دستتت به كار عجیبی می

كه قالیباف باال كشیده در جیب سپاه رفته و در قدس خرج شده و او اجازه  را چیزی هر زیرا! پاسداران سپاه

همه پول را باال بکشتد. درستت استت كه نجفی استتعفا داد اما با افشاگری او سپاه ضربه خورد و     ندارد این

ر دنژاد با برادران الریجانی طور كه گفته شد جنگ احمدیجا نیز شاهد جنگ قدرت دیگری بودیم. هماناین

ای چون هم آملی الریجانی و هم مجتبی خامنه ؛شودها محسوب میواقع جنگی بین بیت رهبری و الریجانی

دهد اول شتاهرودی رهبر باشد، چون شاهرودی به او  هستتند و البته مجتبی ترجید می  هر دو مدعی رهبری

توان نادیده رهبر شدن، نمی یستی و دورخیز شتدید روحانی را هم برای  ئتوقع ر در این میانوفادارتر استت.  

كند، او پنهانی با برادرش استتتت و در ظاهر با روحانی! در كل دو ستتتره بازی می «علی الریجانی»گرفتت.  

ها هم وارد بازی كننتد كته هرگز بازنده نباشتتتند و معمولن با تمام جناح  برادران الریجتانی طوری بتازی می  

 .كنندتر عمل مییسیمدارتر و انگلشوند و نسبت به بقیه سیاستمی

ا هكند، كشتتتی آننژاد بهترین كار ممکن را میدر این میان گارد مردم باید چگونه باشتتد؟ جناح احمدی

غرق شده و صاحب مركزیت و قدرت نیستند و از هر لحا  به حاشیه پرتاب شدند؛ البته نابودی و به حاشیه 

شتتوند كه به جناحی بچسبند، ی ماندگار میهایجمهوری در كشتور ماستت؛ و فقط آن  رفتن، خصتلت رییس 

خواستت هویتی مستقل داشته باشد اما در نهایت نابود شد؛ پس باید با جناح  ی اول مینژاد در وهلهاحمدی

ها مقبولیت مردمی باالتری ها ملحق شتتود چون آنطلبكرد، اول تالش كرد به اصتتالحكاری میخاصتتی هم

پذیرند. ها را بتوانستند آننژاد افشاگری كرده بودند كه نمیلیه جناح احمدیطلبان از بس عداشتند؛ اما اصالح

 قدر باال كشیده كهخواست، اساسن سپاه آنبعد ستعی كردند با ستپاه وارد معامله شتوند اما سپاه مدعی نمی   

شدند، دو ن طلبان و سپاه پذیرفتهكه از سوی دولت و اصالحابدن به دنبال شریک نیست، در نتیجه پس از این

گزینه داشتتتتند: برادران الریجانی و بیت رهبری، و در نهایت به بیت رهبری پناه بردند چون از بیت رهبری 

توان از ها استفاده كرد تا به برادران الریجانی ضربه بزند. تنها كسی كه میبیت رهبری هم از آن .آتو داشتتند 

كنیم و قرار هم نیستتت نژاد دفاع نمیلبته ما از احمدینژاد استتت، اخطر هم نیستت احمدی او دفاع كرد و كم

صل توانیم پخش كنیم، در ادفاع كنیم اما اگر حرفی بزند و كستی را رسوا كند باید خبرش را تا جایی كه می 
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لی كنیم، وتر رستوا كند، ما در فراگیر شدن آن رسوایی شركت می ش را بیشهر جناحی بخواهد جناح مقابل

و مثل دو گرگ  روی هم ایستتتادهدر حال حاضتتر دو جناح قدرتمندی كه روبه .د آگاه باشتتیمحال بایدر عین

طلبان و روحانی و حزب سازندگی در یک طرف ی اصالحاند؛ اتحادیهترین دشمن مردمهار هستتند و فجیع 

ید ی جدپروسه ترند. درتر و خطرناکهستند كه از همه قوی یسیئالهدا و رو در طرف دیگر گروه سپاه، علم

شود؛ های زیادی میاش افشاگریم نداد و االن در مورد او و خانوادهانجا خوب راخود  قدرت، مجتبی بازی

ستتت كه در آن ی مطلق بیت رهبری و افرادیها دیگر مقبولیت مردمی ندارند و در واقع این وستتط بازندهآن

ن خورند و فعلفیم كه معمولن به جایی پیوستتت میكنند. از ستتوی دیگر با برادران الریجانی هم طركار می

قدر قدرت ندارند كه با شتان است، اما آن ها و كارهای پنهانیشتان رابطه با انگلیس و رایزنی خوشتی تمام دل

خیال بیت رهبری و برادران الریجانی شتتد و با همان دو جناح این دو جناح مقابله كنند، برای همین باید بی

طلبان و حزب سازندگی( مقابله كرد، چون یسی و جناح دولت، اصالحئالهدا و راه، علمخطرناک )جناح ستپ 

 .توانند مردم را فریب دهندشان شانس دیکتاتوری بعدی را دارند و میهر كدام

اما در خارج از كشور با چه مشکالتی طرف هستیم؟ متاسفانه در خارج از كشور چیزی جز درو  حاكم 

تر طلب و اپورتونیست از ایران فرار كردند و ژورنالیست شدند، اشخاصی كه بیشتنیستت. مشتی آدم فرص 

روند و اساسن هر جا كه های خبری و ستیاسی هستند و هر سمتی كه باد شدیدتر بوزد به آن سمت می دالل

خصیت شتت افراد فاقد دانش، تحلیل، پرونده و اندازند. اینجا لنگر میتری به مشتام برستد، آن  بوی پول بیش

ها فقط بازیگرند و بازی خود را خوب بلدند؛ مثلن بلدند مخاطب را اند. آنهستتتتنتد و همته از دم توختالی   

محور را بگیرند، های اخالقش را به دست آورند. بلدند مدام دم از مردم بزنند و ژست آدمفریب دهند و دل

كنند. شوند و ادعای رهبری میای چندروزه میهاند كه بازیگری كنند، در نتیجه سوار موجها آموزش دیدهآن

كند در این چهل ستتال، تنها  بلد نیستتت خوب حرف بزند و تحلیل كند اما ادعا میحتی ها مثلن یکی از آن

ند هست بازیگرهاییها خرده، آناندگرفتهها را در دست اپوزیستیون خود او بوده استت؛ چنین افرادی میدانک  

مردم  بافیكنند؛ خطرناک هم نیستند، فقط با خبرسازی و درو ارج از كشور بازی میای در خكه به طور دوره

ها هم اخباری رسانند و آنشتان می ند به دستت كنند؛ خبرها را این چند جناحی كه در حال جنگرا گی  می

گر را دی یعنی هر جناحی كه بخواهد جناح .كنندمنتشر می ،كه در راستتای افشتاگری علیه جناح مقابل است  

رستتتاند، بازیگرانی كه صتتتاحب كانال، خبرگزاری، تلویزیون و یا بکوبد اخبار را دستتتت این بازیگران می

اند و معمولن متعلق به یکی از ها هم اغلب در لندن ساخته شدهخودشتان كارمند تلویزیون هستند. تلویزیون 

بتوانند با یک میلیون دالر بهترین تلویزیون  قدر پول دارند كهها آنست كه نام بردم. آناین چند جناح خاصی

ینید، بها را میفروشند. در نتیجه وقتی تلویزیونچیز خود را میرا بستازند، افراد مزدور هم به یک شاهی همه 

ست. در شرایط فعلی ما خبرنگاری نداریم كه باج و پول گیریشتوید كه ستناریویی در حال شکل  متوجه می

افتد ست كه وقتی حکومت به خطر میرنگار، خبرنگارهای عادی نیستند، منهورم افرادینگیرد، منهورم از خب
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شوند. چند گروه هم داریم كه واقعن شان به خطر افتاده و شب و روز ندارند و ناگهان فعال میانگار ناموس

 بینند وا میدیگر رها جمعیتی هستتتند كه گاهی هم، آنمهای چپ كمونیستتمثلن تعدادی از گروه ند؛شتتریف

ولی  ،خودشتان را قبول دارند و هیچ قدرتی حتی قدرت مقاله نوشتتن هم ندارند و اساسن تاثیرگذار نیستند  

تر بیش مسو سوسیالی م، ماركسیسمكدام از سه حزب كمونیستوانند كاری بکنند كه به نفع مردم باشد. هیچمی

فرم جمع شتتوند و شتتند و بتوانند زیر یک پلتاز صتتد نفر جمعیت ندارند، اما بهتر استتت كه همه متحد با 

ی و بخشی از مافیا طلبیها بخشتی از اصالح ایها، چون تودهایتشتکیل یک قدرت بدهند؛ البته منهای توده 

ها چپ نیستند بلکه قسمتی از سیستم جاسوسی جمهوری اسالمی و كانون اند، به نهر من آناقتصتادی ایران 

های كمونیست مثل راه كارگر، پیکار و اقلیت است و ها، اقلیتم از چپجاستوستی روستیه هستتند. منهور    

ها ها را از تاریخ حذف كنیم! چون من اغلب آنكاری با اكثریت و توده ندارم، حتی معتقدم كه بهتر است آن

 سیستمهم و شیوههم خصتلت، هم معمولن  ها،ایدانم. فداییان اكثریت و تودهرا حاوی منش جاستوستی می  

ر شان كثیف و كاملن راست است. اگاند، اما ماهیت كنونینکرده مثبتی كار مطلقن بگویم خواهمنمی و هستند

فکری هوشمندانه دور هم ها اتحادی را شکل بدهند و یک روشنها و سوسیالیستها، كمونیستی چپبقیه

دی ندارم. از ستتوی دیگر ما دو جمع شتتود، شتتاید واقعن به درد مردم بخورد، البته من از این نهر هیچ امی 

كدام از این ها و دیگری مجاهدین خلق، ولی هیچطلبیکی ستتتلطنت ،گرایش داریم كه ظاهرن پر طرفدارند

ها در جنگ قدرتی كه در زنی با كشتورهای غربی هستند، آن كنند و فعلن در حال چانهها مبارزه نمیگرایش

خواهند قدرت را از طریق یک حکومت خارجی به می داخل و خارج شتتکل گرفته، ستتهیم نیستتتند و فقط  

جاستتت كه این دو گرایش فاقد این مستتئلهاند و یا آن نیرو را ندارند. چنگ بیاورند و در اصتتل ناامید شتتده

سازی و تئوریک ندارند و ها دانش گفتماناند و هر دو از این لحا  خواجه هستتند. آن ستازی قدرت گفتمان

خودشان را نو بکنند و فکر به چنگ آوردن حکومت را  ،د، اگر هوشمندی به خرج دهندساز با زمان نیستنهم

رای من ب» بگوید «رضتتا پهلوی»ترین خدمت را به مردم ایران بکنند. مثلن اگر شتتاید بزرگ ،نداشتتته باشتتند

جنگم و سلطنت من چهل سال پیش از دست رفته و یک حکومت دیگر دمکراسی و آزادی كشور و مردم می

وری جمهآمده و دیگر مطلقن طرفدار ستلطنت نیستتم، اگر هم قرار باشتد كار ستتیاسی بکنم كاندید ریاست   

طلبی و ستلطنت بزنند در اصل طرفدار من نیستند و  شتوم، و هر كدام از طرفداران من حرف از ستلطنت  می

چنین گاردی از  ترین خدمت را به مردم كرده استتتت. اتخاذبزرگ «خواهند مردم را تضتتتعیف كنندفقط می

وقت اتحاد  چون آن ؛طرف رضتتا پهلوی از لحا  تاریخی هم به نفع خودش و هم به نفع مردم ایران استتت

تواند یک شتتاكله یا ستتیستتتمی را تشتتکیل دهد. مجاهدین خلق هم چنین قدرتی های دیگر، میها با گروهآن

حال تالش قابل ستایشی اند، اما در عینی جنگ دارند و اشتتباهات سیاسی بسیاری كرده ها ستابقه د، آنندار

اند، تنها راه مجاهدین این است كه گفتمان خود را تغییر بدهند و از آن ها جا نزدهاند و در حداقلهم داشتته 

ه زدایی و اصلن در پی تحقق الئیسیتی شتیعی فاصله بگیرند و شعارشان آزادی، تبعیض خواهانهحالت آرمان
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ها را به عنوان شعار محوری خود الینه كنند و دم به ساعت د. اگر این خواستهنباش یا جدایی دین از حکومت

ود و رشتتان باال میكنم كه شتتانس موفقیتاز استتالم و تشتتیع و حستتین صتتحرای كربال نگویند، من فکر می

شورای  .توانند به داد مردم برستند. استاستن جمهوری اسالمی از تشکیل شورای هماهنگی وحشت دارد   می

توانند هایی كه پول و امکانات دارند به خاطر مردم و كشورشان به راحتی میهماهنگی را احزاب بزرگ و آن

گیری قدرت بشتتوند، منهور از قدرت لشتتکركشتتی كردن نیستتت، فقط تریبون تشتتکیل دهند و باعث شتتکل

زنند. با مردم حرف ب جا بتوانندقتدرتمنتدی را تعریف بکنند و آن تریبون بدل به تریبون ملی شتتتود و از آن  

ولید توانند تپرداز، تئوریسین و قدرت دارند، میاند و پول، نهریهجایی را تصتور كنید كه احزاب متحد شتده  

ر بیننده دارد. تسی و من و تو نیز بیشبیشتان فراگیر است و از بی استتراتژی كنند، و عالوه بر این تلویزیون 

ها باشتتد و واقعن در این راه قدم یبونی كه شتتعارش آزادی و نجات آنمردم به چنین تریبونی نیاز دارند، تر

ترسند، زیرا تریبون خود را دارند و در ستی و صدای آمریکا نمی بیبردارد. در چنین حالتی دیگر هرگز از بی

ست كه ما اكثریت ناراضی از حکومت حال حاضر نداشتن تریبون بدل به معضلی جدی شده و این در حالی

های كوچک را نداریم، یعنی تواند به ما كمک كند. ما حداقلدار هم میداخل داریم و حتی یک سرمایه را در

ست، نقد كردن گویند و این ضعف بزرگیاندازند، همه از هم بد میهای كوچک هم سنگ میجلوی حداقل

دین خلق، ها با مجاهنند. چپیكدیگر نداشته باشند، اما با هم دشمنی میرا بلد نیستتند، شتاید مخالفتی با یک  

 مامت باشد، نداشته مخالف اسالمی جمهوری كه شده باعث مسئله این …طلبان ومجاهدین خلق با ستلطنت 

ان خارشافت كه ترسو و خواجه شده،سنگ هایانسان مشتی استت،  پرت و چرت هاپاتال و پیر این هایحرف

خواهم بگویم كه اپوزیستتیون علیه آن حکومت . میاندرهبری فالن حزب استتت اما در عمل پوو و توخالی

 .انددیگر افتادهها فقط به جان همهیچ كاری نکرده، آن

 ی قضاییهكرد( قوههای مردم تجاوز می)قاری قرآنی كه به بچه «ستعید طوسی »در ماجرای تبرئه شتدن  

تر امها را بدنای كشید و آنی قضتاییه به راحتی فلش را ستمت بیت رهبری و مجتبی خامنه  نقد شتد، اما قوه 

 دهیم، اما درشود و ما افشای آن را به آمدنیوز ربط میكرد، این خبر در آمدنیوز و چند جای دیگر منتشر می

ی قضاییه است كه علیه بیت رهبری به اجرا گذاشته شد. بیت رهبری نیز قبلن دختر اصل این ماجرا هنر قوه

ند و دهد كه همه نگرانكرده بود. جنگ بین مراكز قدرت نشتتتان می الریجتانی را از طریق آمدنیوز رستتتوا 

های مختلفی كلید جنگ هر روز در شتتکل . اینی ایران داشتتته باشتتند تری از آیندهخواهند ستتهم بیشمی

ی عهجمطور ناگهانی امامخورد و حتی بین بیت رهبری و سپاه هم چنین جنگی وجود دارد، مثلن سپاه بهمی

آورد، این عمل ستتتپاه نوعی دخالت در كار ی قبلی میجمعهكنتد و ابوترابی را جای امام عوض می تهران را

جنگند، برای مثال ستتپاه و دولت تر با هم میهایی كه موازی هستتتند كمجناح ستتت. معمولن آنبیت رهبری

عنی ی .ت رهبری استتتها متوجه بیتر جنگشتتوند. در حال حاضتتر بیشتر با برادران الریجانی درگیر میكم

 زنند و بیتها و از طرف دیگر ستتپاه مدام به بیت رهبری ضتتربه میطلببرادران الریجانی، دولت و اصتتالح
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ای برای اهداف خاصی اند كه مجتبی خامنهحاال هم شایعه كرده .قدر ضربه خورده كه ضعیف شدهرهبری آن

ش از همه بیت رهبری و دولت و سپاه درگیر به انگلیس رفته استت. جنگ استاستی بین سه مركز است و بی   

افتد و هر كدام از دو جناح برنده شود، قدرت اند، در اصل براندازی در جنگ بین دولت و سپاه اتفاق میشده

كند. هر جاستتت كه براندازی نهایی تحقق پیدا میاینكند و تر میگیرد و دیکتاتوری را فجیعرا در دستتت می

تر ستتتاكن این برزخ خواهیم بود. باید تالش بکنیم كه ما بیش ،تر طول بکشتتتدبیشها چته جنگ بین جناح 

پاها له و لورده شوند و آن جنگ اصلی و نهایی اتفاق بیفتد و آن موقع دیگر نوبت مردم است. اما برای خرده

گویم كه نقش شتتورای تشتتکیل شتتود. برای همین می  شتتورای هماهنگی انقالب تحقق این خواستتته باید

شوند، شورای هماهنگی مردم را وارد میدان ها ضتعیف می ایطی كه تمام جناحهماهنگی مهم استت، در شتر  

 در اصل كل این بحث را مطرح .ی استراتژی ما باشدافتد و این موضوع باید همهكند و براندازی اتفاق میمی

ار و پدیگر را لت افتند و یکدیگر میكردم كته بته این نقطه برستتتم؛ زمانی كه پن  مركز قدرت به جان هم  

گیرد و جناح قدرت را در دستتتت می یماند و بین آن دوآلیستتتم، یکكننتد، در نهایت دو جناح باقی می می

مئنن خواهد و مطستتتت كه مقبولیت میدهد. اما دیکتاتوری تازه، دیکتاتوریدیکتاتوری تازه را تشتتتکیل می

تواند همه را تجمیع و نگی میمقبولیت، شتتورای هماه و به دلیل همین عدم مقبولیت مردمی نخواهد داشتتت

 براندازی ،ترین روشجاستتت كه به طور مطلق با آستتانمتحد كند و به جان آن حکومت آینده بیندازد و این

مجاهدین خلق و  .افتد؛ برای همین باید شترایطی را ایجاد كرد كه شتورای هماهنگی تشتتکیل شود  اتفاق می

ر كنیم، حاال هم كه ساختاسائل نداریم و با آمریکا صحبت میم گویند كه ما كاری به اینها میطلبستلطنت 

م و شوینهامش میكند و ما سربازان پیادهگونه شده، در نهایت آمریکا به ایران حمله میستیاستی آمریکا این  

. ستشتود. ولی این تحلیل، اشتتباهی ستاختاری و ستتیاسی   پس از پیروزی در آن جنگ، حکومت مال ما می

شوند، آمریکا هم اگر نقشی در براندازی گونه پیروز نمینهام آمریکا هم باشتند هرگز این پیاده ها حتی اگرآن

 ها باید كار بکنند تا به مقبولیت مردمی برسنددهد، این جناحشک حکومت را به این افراد نمیداشته باشد بی

 حکومتی برویم كه برخوردار از آید. همه باید سمتشبه از طریق آمریکا به دست نمیو مقبولیت مردمی یک

 مستقیم دمکراسی من آلایده البته. باشد  دمکراسی واقعی )چه دمکراسی مستقیم و چه دمکراسی غیرمستقیم(

 اگر مطمئنن اما ندارد، وجود آمادگی آن هنوز چون بینممی دور را دمکراستتی چنین حاضتتر حال در و استت 

صول همان دمکراسی مستقیم خواهد بود. هر كسی كه در خارج و نین اتفاقی بیفتد، رستگاری ما تا ابد محچ

جنگد باید پی اتحاد و تجمیع و استتفاده از قدرت مردم باشتد، زیرا در چنین شرایطی ما به   داخل كشتور می 

 هستتتند كه از مقبولیت ییهاها، حکومتترین حکومترستتیم، فراموش نکنید كه قویحکومتی قدرتمند می

كدام آن اند و هیچمداران ما اغلب وابستتته به پول و قدرت خارجی. متاستتفانه ستتیاستتت مردمی برخوردارند

ترین اند؛ در واقع بزرگمقبولیت الزم را ندارند، چون مردمی نیستتتند و فقط به فکر جیب و منافع خودشتتان 

 .ستمدار واقعیضعف ما نداشتن یک سیاست

https://kalej.net/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A8/
https://kalej.net/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A8/
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  تودهكار خیانت حزب و هیروساز  انزجار

 وركش نیا یبیتخر یهاتیخصوص با رابطه در و رانیا هیعل هیروست  یهااستت یست  ه،یروست  یبارهدر ما

 ینیزمسر صاحب كهنیا وجود با و عهمتش تمام با سابق یشورو گذشته یهاسال در. میاكرده بحث اریبست 

 کستانیاجت در را خود یاتم یهازباله ک،یتاج مردم یناآگاه از استفادهءسو با بود، یبریس مثل زرعیلم و یبرف

 لیکمت هایآلمان توسط آن درصد هفتاد كه را بوشهر روگاهین هیروس ،یشتورو  یفروپاشت  از بعد. كردیم دفن

 به هیروس واقع در. نداشت بر در هم یاجهینت كه آورد بار به را یگزاف یهانهیهز و گرفت دست در بود، شده

 انریا بارنیا و كرد، دفن رانیا ستتر تا ستتر در را خود یاتم یهاهزبال زمانهم بوشتتهر، روگاهین لیتکم یبهانه

 مهیجر لروب اردیلیم دو از شیب شودیم مجبور هیروس بعدها. شد یاتم یهازباله گورستان ،کستانیتاج یجا

 به انهیاهم موضوع نیا خاطر به قزاقستان است هنوز كه هنوز و بدهد کستانیتاج به یاتم یهازباله دفن بابت

 لمعضتت ستت، یاتم یتکنولوژ صتاحب  كه یكشتور  هر یبرا یاتم یهازباله دفن. كندیم كمک کستتان یتاج

 اما فروشند،یم را زیچهمه مالها كه ستت ین یشتک . دارددر پی  یگزاف ینهیهز و شتود یم محستوب  یبزرگ

 رانیا از یبخش و میااختهب هیروس به بارها ما .ردیگیم رانیا از یمجان را زیچهمه هیروس كه استت  نیا ماجرا

و حاال  مایهدیبخشتت هیروستت به مفت را خزر یایدر مثل یگوهر ما. میاكرده هاآن مِیتقد یدستتت دو را بزرگ

 . میندار را آن از یبرداربهره حق دیگر

 دیاب چرا اصلن باشند، داشتته  یبهتر یزندگ و شتوند  یخوب ثروت صتاحب  توانستتند یم رانیا شتمال  مردم

 یخزر یایدر خزر، یایدر همان خاطر به است، واضد پاسخ غنا؟ در باكو و باشتند  فقر در آستتارا  و لیاردب

. ندارند ار آن از استفاده حق خلخال و لیاردب آستارا، مثل ییشهرها یول كندیم یبرداربهره را نفتش باكو كه

 . ستهاروس سر ریز ما، مشکالت ترشیب اساسن و است هیروس هم لهئمس نیا لیدل

 یبحز تیفعال هاآن به و كرد سیتاس رانیا در هیروس كه یجاسوس ییهاستازمان  با رابطه در دارم قصتد 

 است؟ بوده چه رانیا در یروست  یجاستوست   ستازمان  کی عنوان به توده حزب یهاانتیخ. بکنم بحث داد،

 تسیروس یهااستیس و هیروس ضد شدت به كه یچپ حزب ست،یناماركس چپ حزب کی سمیرانارشت یا

 یهیفرض اش،یمحاسبات یپروسه در سمیرانارشیا .است هیروس حزب، نیا آخر و اول دشمن یكل حالت در و

 است، خوارالشته  و خورمرده درنده، یموجود گرگ كهنیا در. ردیگیم نهر در را کینزد گرگ و دور گرگ

 هرگز خیتار طول در ما كه تسیحال در نیا و استت،  ترخطرناک شته یهم کینزد گرگ یول. ستت ین یشتک 
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 یهاانتیخ از یکی .میاهكرد یپوشتتچشتتم هیروستت ظلم به نستتبت شتتهیهم و میاهدیند را کینزد گرگ

. ردنک یافشاگر حزب نیا یجاسوس تیماه و توده حزب با رابطه در كامل طوربه كه بود نیا محمدرضاشاه

 برقرار را یآزاد كهنیا یجا به و بود داده دست از را رانیا یفکرروشن رایز ؛شد معامله وارد هایاتوده با او

 ،ارتجاع و ستم یئمال به دادن دانیم و اختناق به زدن دامن با بدهد، یاست یست  تیفعال یاجازه احزاب به و كند

 یغاتیتبل ستمیس و فراوان اتینشر صاحب هایاتوده. داد قرار توده حزب توپ دم گوشتت  را فکرانروشتن 

 رد .شتتدندیم یمعرف هاآن یهابونیتر و مجالت مطبوعات، قیطر از یرانیا فکرانروشتتن و بودند یریفراگ

 هب و وستیپیم توده حزب به ماه سه دو از بعد شتد، یم دانیم وارد فکرروشتن  عنوان به كه یكست  هر واقع

 صادق مثل یادافر .كردیم جدا هایاتوده از را خود راه بردیم یپ حزب یجاستوس  تیماه به كهنیا محض

 از پس كه بودند یفکرانروشن جمله از گلستان میابراه و ییایرو دا ی شاملو، احمد احمد،آل جالل ت،یهدا

 زنرآبیز شود،یم یاتوده نفر کی یوقت ست،یروسیو توده حزب عملکرد. شدند جدا توده حزب از یمدت

در  هایاتودهو  ستیزنرآبیز ،یجاسوس روسِیو استاسِ  اصتل  در .ماندیم یباق زین زنرآبیز و دیآیم بار

 یپ یجاسوس حزب نیا تیماه به كامل طوربه است هنوز كه هنوز ماالبته  .بلدند خوب را كارشاناین زمینه 

 گرید و میردمُ ما كه كندیم ادعا حزب نیا .دهدیم ادامه خودش كار به همچنان توده حزب و م،یانبرده

 كه میشویم متوجه م،یكن دقت یطلباصتالح  ستاختار  كل به اگر یول د؟یكنیم حمله ما به چرا م،یندار وجود

 و دیكن توجه انیجارح دیسع عملکرد به. استت  توده حزب یگاردها گریتداع طلبان،اصتالح  یگاردها تمام

 بونیرت حاضر لحا در. دیریبگ نیبذره ریز را طلباناصالح یاسیس یهااتیعمل و هایاكاریر ،یزنرآبیز نوع

 هاتیستتا نیا وارد یوقت یول استتت، (rahetudeh) توده راه و (pyknet) نتکیپِ یهاتیوبستتا توده، حزب

 ستتاختار همان با توده حزب هم هنوز! دیكنیم مرور را یطلباصتتالح تیستتاوب کی دیدار انگار دیشتتویم

 لهئمس نیا به دیبا ما شود، بحث ترشیب دیبا بارهنیا در. دهدیم ادامه خودش یجاسوس تیمامور به یاسیس

 از یگبزر بخش میشد حاضتر  طورچه م؟یداد گلستتان  نیننگ قرارداد به تن یطیشترا  چه تحت كه میبپرداز

 با را یهنگفر یکینزد نیترشیب هایالنیگ ما مثال یبرا م؟یبده دست از را ارمنستان و گرجستتان  یعنی رانیا

 یرمنا زبان به كهنیا بدون و بزند قدم روانیا در یمازندران ای لکیگ کی ستیكاف .میدار هایارمن و هایگرج

 ما اب یفرق چیه و هستند ما خود نیع هاآن رد،یبگ نهر ریز را شتان چهره کیمیم و رفتار فرهنگ، كند، توجه

 ناب یاسیست  ستاختار  کی از هرگز ما چرا افتاد؟ اتفاق چگونه ییجدا نیا كه جاستت نیا ستوال  اما. ندارند

 یحادات چیه چرا باشند؟ داشتته  یآزاد رانیا در هازبان و نژادها تمام ،كوروش از تیتبع به تا مینکرد یرویپ

 و توطئه خاطر به استتت، واضتتد م؟ینستتاخت یانستتان و یواقع رانیا کی چرا نشتتد؟ برقرار هاالتیا نیا نیب

 بچاپد، را شاه و مالها خواسته كه وقت هر و است كارگر رانیا در هم هنوز هیروس! هیروست  یهایكاركثافت

 هیروس. است زده ما به یكار یاضربه ده،ید ضتعف  و بحران در را ما هم موقعی هر و كرده یکینزد رانیا به

 ،یاتم تیالفع و بوشهر روگاهین لیتکم یبهانه به درنده کِینزد گرگِ نیا ست،ین كثافت و سرطان و ستم جز
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ابه مش اتفاقات تمام اساسن و پاشش سوسمار کی یمثلن مشتاهده . كرد دفن رانیا در را خود یاتم یهازباله

 در كه ،ستتتیاتم یهازباله كثافتِ همان محصتتول دهند،یم ربط یپر و جن به را آن مالها چنینی كهاین

 به كه اج هر مثلن كند،یم درست هم دور گرگ ما یبرا هیروس. كندیم رییتغ جادِیا و گذاردیم ریتاث یولوژیب

 مهندسان زا یکی توسط كه را استاكس روسیو نمونه یبرا .كشدیم انیم به را لیئاسرا یپا باشد خودش نفع

 خودش كه یحال در هم آن! انداخت لیئاسرا گردن بود، شده بوشتهر  روگاهین یمركز ستتم یست  وارد یروست 

 كار كه نیهم و دادند انجام را آن و فتندگر پول یكار انجام یبرا ستتت؟ین دارخنده! بود اندركاردستتت جاآن

 ار كار داشتند قصتد  كه چرا كردند، بیتخر را زیچهمه روس،یو کی كردن وارد با بدهد، جهینت خواستت یم

 و تندانداخ لیئاستترا گردن را آن هم بعد. رندیبگ یترشیب پول گونهنیا و بازگردانند اول ینقطه به دوباره

 از یکی لهئمس نیا و گذارندیم كاله مالها سر و رندیگیم پول مدام هاآن! استشم دشمن لیئاسترا  كه گفتند

 كه یراهبزرگ م،یبساز راهبزرگ کی تا میكنیم خرج پول میدار كه هاستستال  .ماستت  بزرگ یهایبدبخت

 نیا هنوز ستتال نیچند گذشتتت با چرا اما. برستتاند خزر یایدر به ستتاعت دو یکی عرض در را هایتهران

 دو ای کی كار تنینها راهبزرگ کی ساخت كنند؟ راهبزرگ نیا خرج ندارند پول ایآ نشتده؟  لیتکم راهزرگب

 نددانیم و ترسندیم هیروس از شدتبه مالها چون شودینم ساخته راهبزرگ نیا! سال ستیب نه استت  ستال 

 به شمال از ساعت کی عرض در ندتوایم رشیالسعیسر یهاتانک با هیروس بسازند، را راهبزرگ نیا اگر كه

 رایز زند،ینم یحرف هم یكس و نشده نوشته یامقاله چیه بارهنیا در. كند تصرف را جاآن و برسد تهران دل

 نیحستتت»! هانیك یروزنامه مستتتئول ریمد تا گرفته جمهورسیئر و ریوز از هستتتتند، جاهمه هایاتوده

 .دهدینم توده حزب یبو جز كند،یم فایا كه ینقش و یشهایزنرآبیزنوع  و ستت یاتوده «یمدارعتیشتر 

 تمام بر هیروس. دارد جاآن در یدست هیروست  كه دیبدان د،یشتد  روروبه یبزرگ یكاركثافت با جا هر استاستن  

 رد ما. است كرده یجاسوس كار رانیا در د،یبکن نگاه كه یاهیزاو و سمت هر از و است واقف ما ضعف نقاط

 را مسیالیسوس اسم به بزرگ ییآرزو و آلدهیا کی ما چرا. میدار یروس جاسوس اما م،یندار ستیكمون رانیا

 ستتتد از را «یملک لیخل» مثل یقهرمان متفکر ما .میكرد را هیروستت یبردگ چون م؟یدیكشتت گند به رانیا در

 یزوهاآر از كسچیه .ندارند ارزش یزیپش او با سهیمقا در بازرگان و مصدق ،یعتیشر امثال كه یكس م،یداد

 رانیا در هیروستت یهایكاركثافت اغلب از زند،یم حرف همه از یبراهن مثلن. دیگوینم یزیچ یملک لیخل

 یحرف چیه یملک لیخل یعنی متفکر، و بزرگ یزیتبر آن از یول زندیم وطن و زیتبر از دم مدام كند،یم دفاع

 برد؟ینم اسم لیخل از كسچیه چرا اصتلن  كند؟ینم یادی ،زیتبر خیتار زدوستت یتبر تنها از او چرا. زندینم

 با .داشت انزجار رانیا در هیروس یهااستیس از و شناختیم خوب را هیروس بود، متفکر و یمل یملک چون

 دیبا پس م،یباشت  کینزد گرگ دستترس  در ما كه ستتتیعیطب ک،ینزد گرگ و دور گرگ یهیفرضت  به توجه

 راچ اصلن م،یكنیم یدشمن کایآمر با و میدهیم باج كشور نیا به مدام ما. باشد هیروس یكارها به مانحواس

 كشور نیا با یدشمن یرو و باشد «هیروس بر مرگ» یرو باید فوكوس م؟یده سر «کایآمر بر مرگ» شعار دیبا
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 یایدر هب هیرسو در ما قیطر از ،كندگیری میرا پی خودش منافع  ما گاز و نفت و پولبا  هیروس. شود تمركز

 حمله عراق به نوژه فرودگاه از و داردیبرم را ما آستتمان كند،یم تصتترف را خزر یایدر رستتد،یم ترانهیمد

؟ باشد هیروس اریاخت در مانآسمان اما ،یغرب نه ،یشرق نه مییبگو میتوانیم طورچه ستت؟ ین احمقانه كند،یم

 نندك مشورت نیپوت ید بابا اول یكار هر انجام یبرا...(  و یشمخان ،یمانیسل سردار) ما یهاینهام چرا باید

 هیستترو از یالتیا به بدل را ما كشتتور كه ستتتیاستتتقالل چه نیا. بکنند آغاز را اتیعمل او، میتصتتم از بعد و

! است اردخنده. یاسالم سمیالیسوس اسالم، و سمیكمون ،یروس ستم یكمون افتاده؟ اتفاق نیا طورچه اند؟كرده

. دیآینم ستد به یزیچ كثافت جز د،یكن قیتلف سمیالیستوست   و ستم یكمون با را استالم  یوقت كه ستت یعیطب

 یهایرگروشن به كهنیا یجا بعد و كنندسکوت می شنوند،یم هیروس با رابطه در را من بحث یوقت معمولن

 موضتتوع توجه نیا به اهآن! دارد دوستتت را کایآمر ییعبدالرضتتا ندیگویم بپردازند، هیروستت با رابطه در من

 گگر جان به را دور گرگ دیبا م،یبکن عمل باهوش ما اگر و مكنیم فکر کینزد گرگ به من كه كنندینم

 راچ پس م،یهستتت شتترق و غرب یبرا لقمه کی مثل میدار را گاز و نفت كه یوقت تا ما .میندازیب کینزد

 كار به یكار كه جاستنیا بیعج و رودیم جتارا به هیروس قیطر از ما زیچهمه م؟ینده خرج به یهوشمند

 فتاده گفتم كه طورهمان و شد داده هیروس لیتحو بوشهر روگاهین ،یشورو یفروپاشت  از بعد. میندار هیروست 

 مه هنوز هاروس سال یس از شیب گذشت با حاال اما بود، شده لیتکم هایآلمان توستط  روگاهین نیا درصتد 

 كه اییباز نیا با قطعن و رندیبگ مالها از یترشیب پول تا كنندیم تعلل پروژه نیا رستتاندن اتمام به در

 م؟یخورد ضتتربه یكستت چه از ما عراق با جنگ در. میرستتینم زیچچیه به آخر در ما اند،انداخته راه هاروس

 نیترفیكث و نیترعیفج ن،یتربزرگ هستتت؟ ادتانی كردند،یم حمله رانیا به كه یوقت را یروستت یهاگیم

 یلو كند،یم كمک صتتدام به غرب گفتندیم ما به مالها. بود هیروستت عراق، جنگ حاتیتستتل یكنندهنیتام

 كار به رانیا با جنگ در صتتدام كهرا  ییهاستتالح درصتتد نود كهیحال در زدند،ینم هیروستت از یحرف هرگز

 از) نرایا در یسازتفرفه یندهفرما. دیگوینم یزیچ موضوع نیا از كسچیه. های روسی بودندسالح برد،یم

 هب تفرقه از ییبو كه جا هر واقع در و استتت هیروستت دستتت( زیتبر یماجرا تا دیریبگ ردستتتانوك یماجرا

 اكثر در كه دیشویم متوجه دیكن قیتحق خوب اگر .است انیم در توده حزب یپا كه دیبدان ،خورد تانمشتام 

 . دارد ییباال نفوذ یروس ای یاودهت جاسوس کی ،میدار ما كه ییگرایمل یهاگروه

 در كه یبانقال .افتاد اتفاق مشروطه انقالب ما كشور در نبود، یخبر ایآس در كه یوقت شیپ سال ده و صد

 م،یبود یترمدرن مردمان زمان آن در ما. كردیم بحث ییگرایمل و استیس از نید ییجدا استتقالل،  با رابطه

 شارت توسط مدام انقالب آن. مینکرد یگذارهدف را یآزاد م،یبرد باال را یزادآ پرچم كهنیا با متاسفانه اما

 ینابودی ورطه به را كشور رضاشاه اسم به قزاق سربازان همان از یکی زین آخر در شد،یم سركوب هیروست 

 به یماجرا ما یهمه افتادند؟ خواهانمشروطه جان به هاقزاق چرا اصتلن  گرفت؟یم خط كجا از او. كشتاند 

 زمان هر هك مینیبیم م،یاندازیب خیتار به ینگاه اگر و میدانیم را اخوفیل كلنل توستتط مجلس بستتتن توپ
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 در. استتت كرده ستتركوب را اقدام آن فورن هیروستت اند،زده یخواهیآزاد یبرا یاقدام به دستتت ران،یا مردم

و  م،یبود کتاتورید نفع به هیسرو یدهجهت شاهد ما زین فرودستان امیق نیهم و هشتتادوهشتت   ستال  جنبش

 .رساندیم هیروس به را سود ترینیشب و ستین یمل حاكم بر ایران، کتاتوریددانیم كه همه این موضوع را می

 یشتتمال جانیآذربا را نامش و ندكرد جدا راها آن از یاتکه دارند، حق هایآذر ،میهستتت یزخم هم هنوز ما

 و یشتترق جانیآذربا را شتتاناستتم م،یبزن یجنوب جانیآذربا از یحرف هكآن یب انیم نیا در ما و گذاشتتتند

 هایسازبالهت و هایجداستاز  ها،یاندازتفرقه نیا یتمام اندركاردستت  واقع در گذاشتتیم!  یغرب جانیآذربا

 دارد دفتر رانیا یجاهمه در كل در و مشهد قم، هیعلم یحوزه در یحت هیروس حاضر حال در. است هیروست 

 یآلودگ نوع و یماه دیص گاز، و نفت استخراج. دیكن دنبال خزر یایدر در را هیروست  عملکرد. كندیم كار و

 رانیا است، بیعج. كشورند نیا توسط شتده  اعمال یهااستت یست  از یحاك همه كرده، جادیا ایدر آن در كه

 ستتهم ریاخ ستتال چهل در اما بوده، رانیا به متعلق خرز یایدر از درصتتد پنجاه و دارد را ستتواحل نیترشیب

 زگا و نفت تواندینم و ندارد یبرداربهره حق و اجازه هم درصد دهیاز نیا از كه دهیرس درصدیازده  به رانیا

 مرگ» شعار مدام هاستیكمون و مالها چرا. میاداده هیروس لیتحو یدست دو را گن  ما واقع در .كند استخراج

 و دور گرکهمان  کایآمر كه است درست. است هیروس نفع به کایآمر رب مرگچون  دهند؟یم سر «کایآمر بر

 یشتتپافرو از بعد .میندازیب کینزد گرگ جان به را دور گرگ میتوانستتتیم ما اما ،شتتودمحستتوب می درنده

 نیا از میتوانستیم ما بود، شده کایآمر ینوچه زین هیروس خود واقع در و شد فیضع شترق  بلوک ،یشتورو 

 ،عوض درما  و بشود کایآمر شامل یمنافع انیم نیا در و میباش داشته معامله کایآمر با و میكن دهاستفا فرصت

 كدام ؟برد شیپ را استیس نیا ،یرانیا مداراستیس كداماما . میریبگ پس هیروس از خزر یایدر در را مانسهم

 یواقع و یمل ستیالیسوس کی ای و ستیكمون کی یحت ما رایز! كدامچیه كرد؟ را كار نیا یرانیا ستت یكمون

 در. كندیم یقو را رانیا ف،یضع یهیروس کی قطعن م،یكن فکر كشتورمان  و مردم منافع به دیبا ما. مینداشتت 

 نیا یط در اما م،یبخواه را فیضع یهیروس كه شود یطراح یطور دیبا ما یمل و یاست یست  پالن راستتا  نیا

 رانیا ریتحق یمعنا به ،یقو یهیروس. شود تریقو هیروست  كه میكرد استتفاده  مانقدرت یتمام از ستال  چهل

 هجاد از دیبا تینها در و میكن تمام میتوانینم را شتتمال راهبزرگ کی ما كه شتتودیم نیا اشجهینت و استتت

 میاكرده خرجراه برای آن بزرگ یادیز پول. رودجا باال میدر آن فتصاد آمار سال به سال كه ،میبرو چالوس

 ینا كردن تمام یاجازهها آن اما ،ایمقرارداد بسته شمال راهبزرگ رساندن اتمام به یبرا ینیچ یهاشركت و با

 نفع هیروس به مدام یاسالم یجمهور داده نشده است. مردم به یپاستخ  هرگز مورد نیا در و ندارند را پروژه

 اتتصادف دیبا ما! ترسدیم هیروس از باز اما كند؛یم مشورت كشتور  نیا با یكار هر برای انجام و رستاند یم

 صورت در و است ساعت در لومتریك صتد  یروست  یهاتانک سترعت  رایز ،میبخر جان به را چالوس جاده

را تصرف  تهران ستاعت  کی عرض در ن،یپوت دستتور  با یروست  یهاتانک شتمال،  راهبزرگ شتدن  درستت 

 هلچ یهااستیسشک بی بود، خودمان استخو به بودن فیضتع  نیا و میهستت  فیضتع  اریبست  ماكنند! می
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ز نی مردماغلب  ،این رژیم فیكث یهااستیسولی عالوه بر . كرد فیضع را رانیا ،یاستالم  یجمهور یستاله 

 از حرف یاعده انیم نیا درولی  م،یدار باهوش و یمل مدرن، یساختار به ازین ماآگاهی كافی ندارند. قطعن 

 را یآنارش شیهاهیانیب از یکی در یپهلو دارد؟ یاسیس سواد چقدر او اما د،زننیمو پادشاهی او  یپهلو رضتا 

 اریبس یآنارشت  از یفیتعر نیچن کمیوستت یب قرن در كه ستت یحال در نیا و! بود كرده یتلق یطلبومرجهرج

 دیاب كه میادهینفهم هنوز ما. اندداده ارائه هایاتوده كه ستیفیتعر همان یآنارش از او فیتعر. است مضحک

ا باید این موضوع ر باشند، گرعمل آن در هاآدم كه یمل یستمیست  و ستاختار  م،یباشت  مدرن ستاختار  دنبال به

 من .میكنینم انتخاب درست زین را آدم همان تازه .شودینم ستمیست  و ستاختار  هرگز آدم کیدرک كنیم كه 

 و فلسفه است،یس شعور، ،یكشوردار فن و تخصتد  ایآ زنندیم یپهلو رضتا  از حرف كه ییهاآن دانمینم

 کی ستتتین قرار مگر چه؟ یعنی خوب آدم ستتت،یخوب آدم یپهلو ندیگویم اند؟دهید او از یخاصتت یآگاه

 بعد و است دارنید و نمازخوان مالست، ست،یخوب آدم گفتند هم ینیخم مورد در باشد؟ او دستت  كشتور 

 با دیاب فتد،یب رانیا در یاتفاق باشتتد قرار اگر كه میدانیم وبخ ما .آورد بار به را یعیفجا چه او كه میدید

 ثلنم. بکند عوض را حکومت هیروس با یهماهنگ بدون کایآمر است محالزیرا  برسند، توافق به هم هیروست 

ها نبرای آ بکند، خرج هیسور در را شپول رانیا كه كردند یكار د،یاوریب ادی به را رشانیاخ یبازشتب مهیخ

 تانعربس و هیسور و عراق و رانیاو اساسن  بشود خرج پول آن نفت، پول شدن نقد از بعد كه است نیا مهم

 رایز ؛بود میخواه هم امارات و عربستان در ییهایباز نیچن شاهد یروز شکیب و كندینم یفرقشتان  برای

 رونیب عربستتتان زا را دالر اردیلیم چهارصتتدنیز  حاضتتر حال در .بشتتود یخال دیبا هم عرب وخیشتت بیج

 مامتقصد دارد به  کایآمر. استت  منطقه یباز و قستمتی از  دارد لیدل یمانیستل  ستردار  كردن ملَعَ. انددهیكشت 

 با و بخواهند سیانگل و کایآمر دیبا فتدیب یاتفاق هر هم رانیا در. كند پر را خود بیج و برستتد اهدافش

 کی م،یبزن لهیح به دستتت ناگزیریم كه مستتائل نیا یتمام به اشتتراف با ما پس. برستتند توافق به هیروستت

 اضرح حال در چون ؛دارد یسخت یلیخ یفهیوظ ،رانیا در یاسیس ساختار و ستمیس کی ای و مداراستت یست 

 حکومت هب را عروسک کی فقط اگر. بکند عمل باهوش اریبس دیباسیستم  و است حاكم یادهیچیپ طیشترا 

 نفر ندچ مدام و ندارد یخاص شعور و یآگاه كه یعروسک به ازین ما. نندكیم چیپلهیفت عیستر  را او م،یبرستان 

 یافراد نآ در كه یساختار م،یكن حركت یاسیس ساختار کی سمت به دیبا. میندار ،بدهند مشاوره او به دیبا

 رگید رایز باشد، شتعار  حد در دینبا بودن یمردم البته. باشتند  گرعمل دوستت مردم و دوستت وطنر، گلهیح

 یاراكیر و بیفر جز كاری كه ،شومن و ستیاپورتون ستت، یپوپول جماعت كل در و یخاتم و مصتدق  امثال

 باشد اندیم در شهیهم دیبا ما یفکرروشن .ستین خوردن گول وقت گرید. خورندینم ما درد به ،بلد نیستند

 هر انریا در كه ستیعیطب .بگردد مندلهیح و سازلهیح مکار، خالق، یفرد دنبال به است،یست  یعرصته  در و

 قدرت یمالز و ستتنگاپور كره، ژاپن، مثل تواندیم هم رانیا اما. ندیبب را هیروستت دم دیبا اول فتد،یب یاتفاق

 ما از هم تانپاكس یحت حاال اما بود، كشورهااین  تمام از ترشرفتهیپ مراتب به ما كشور شیپ سال چهل رد،یبگ
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 بدل االح كه ستیپاكستان یمهاجر ،«یالو زایمون» مثال یبرا. استت یدن متفکرین نیبهتر صتاحب  و زده جلو

 دنبال زهنو ما اما كند؛یم شرفتیپ دارد هم بنگالدش یحت. است شده سیانگل شاعران نیترمطرح از یکی به

 اصلن م؟یباش ینابود فکر به فقط دیبا چرا .میهست... و كربال یصحرا نیحس و موعود یمهد و احمدالحسن

 گه یبو خواهندیم هاآن استتت، زمان امام ظهور مال آلدهیا كند؟یم فکر یگرید زیچ چه به ینابود جز مال

 صفا و صلد هم زمان آن البته بدهد، شتکستت   را همه و دیایب زمان امام بعد و شتود  جنگ رد،یبگ را جاهمه

 سمت به را جهان و بکشتد  را همه تا دیآیم فقط او ستت، ین دهندهنجات زمان امام رایز شتد،  نخواهد حاكم

 یقتو معمولن و هستند یفیشر یهاانسان هاآن ست؟یچ یبرا آلمان و کایآمر مردم با ما یدشمن .ببرد ینابود

 خشتتک و تر مردم نیهم توستتط ند،یآیم اروپا به شتتانمشتتکالت از یستترکی خاطر به یرانیا یهاپناهنده

 و دیشد سیانگل شهروند رایز د،یستین دولت اریاخت تحت گرید د،یشویم سیانگل وارد یوقت شما. شتوند یم

 در ندیگویم یاعده. داشتتت دینخواه هاآن با یفرق تینها در و شتتد خواهد رفتار سیانگل مردم مثل اشتتم با

 در د،ینیبیم را هانژادپرست ورپولیل مثل ییشهرها در زین جانیا .است درست دارد، رواج ینژادپرست سیانگل

 هاافغان. است جهان یكشورها نیترنژادپرست از یکی رانیا اما ؛دارد وجود ی دنیاجاهمه در یادپرستنژ واقع

 سوبمح كشورها نیترنژادپرست از یکی هم افغانستان خود البته و هستتند  فشتار  تحت شتدت  به جاآن در

 ذاتن مرتجع و یمذهب یكشتتورها معمولن. ستتتنشتتده كار هنوز كشتتورها نیا فرهنگ یرو چون ؛شتتودیم

 كافر فرد فتگیم او بود، یافغانستان یمال کی به مربوط كه را یریتصو لیفا آن دیاوریب ادی به. ندنژادپرست

 خودشان یجنس یبرده را او یعنی) غلمان عنوان به پسرش از ،بعد از تجاوز به همسترش  و زد گردن دیبا را

 ! كرد یجنس یهاستفاد ،زیكن عنوان به دخترش از و( بکنند

 ار كشور هایسپاه اند،آورده در را شورش گرید هامال. رفته تاراج به زشانیچهمه و اندشده دهیچاپ مردم

 از چه و یاست یستت لحا  از چه. ندارد وجود دادن پز یبرا یزیچ چیه گرید و اند،كشتانده  ینابود یورطه به

 از هیروس. شدند هیسور و عراق در هیروس امنهادهیپ و خوردند شکست رفتند، كه ییجا هر ،یاقتصتاد  لحا 

 هب چگونه اما. استتت شتترق قدرت قطب كه كندیم ادعا دارد دوباره یعنی ده،یرستت ترانهیمد به هیستتور قیطر

ست یو این در حال اندشده كشته هیسور جنگ در یروس وپن ستیب كه ندیگویم خودشان ده؟یرس ترانهیمد

 هایرانیا اما ،اندكرده خرج هیسور در دالر ونیلیم پانصتد  ندیگویم. اندداده كشتته  نفر چهارهزار هایرانیا كه

 بدون سدا بشار. ستكرده هیروس كه یانهیهز برابر شصت یعنی نیا و دادند نهیهز دالر اردیلیم یست  از شیب

 كممك كه دیبگو استد  بشتار  به گرفته میتصتم  هیروست و در حال حاضتتر  خورد،ینم هم آب هیروست  یاجازه

 حاال ،تسیرانیا نیوفادارتر گفتیم یمانیسل سردار كه یاسد بشار همان. بکند رونیب هیسور از را هایرانیا

 هاآخوند خود برجام، از کایآمر خروج یماجرا از قبل. زدیریم دور و كندیم جارو را هایرانیا تمام دارد

 و هیروس دست زیچهمه آن وسازساخت موقع اند،هكرد خرج هیسور در همهنیا كهنیا با چرا كه بودند یشاك

 موقع كرده، هیستتور در یكالن خرج كه یرانیا! استتت كارهچیه جاآن رانیا و افتاده هیتركدستتت  هم یكم
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 نیهم به هاستمیس تمام در و شده هیروس كنچاق كار رانیادر اصل  .شودینم بشینصت  زیچچیه یبرداربهره

 است رانیا ینفت انیمشتر از یکی هندوستان م،یبفروشت  میتوانینم هم را ماننفت یحت ما .رودیم شیپ منوال

 هندوستتتان به را آن و بکند یدالل او یبرا تا دهدیم هیروستت به را اشنفت رانیا كه جاستتتنیا جالب و

 یرابطه اکیآمر با مییگویم ما ست؟ین احمقانه. است رانیا ینفت بیرق زین هیروست  گرید طرف از و بفروشتد 

 اب كه یمدت تمام در و میخریم واستتطه از برابر چند و ستتود یكل با را ییکایآمر یكاالها اما م،یندار یخوب

 هم شاه زماندر  و است، اشتباه كارمان م،یكن یبررست  كه یاهیزاو هر از. میكرد را كار نیهم میدیجنگ عراق

 لیردمبه ست،ین یساختمند كشور ما كشور. میندار و مینداشت یدرستت  یاست یست  ستاختار   رایز بوده، اشتتباه 

 امعهج كف مردم به اسم، کی كردن ملَعَ با مرزیهای برونتلویزیون ای و نتکیپ مثل ییهاتیساوب. است

 هیروس و نیپوت منافع یراستتا  در اخبارش تمام و ستد ینوینم درو  جز نتکیپ .دهندیم خط ستوادها یب و

 .دننكیمن فکر دیگری زیچ بهجز منافع روستتیه  یول اندیرانیا، زبانیرستتفا تیستتاوب نیاكاركنان  .استتت

تمام فکر و ذكر  و در واقع هستتتند هایاتوده نیهم اندكرده ظهور خیتار طول در كه یافراد نیترفروشوطن

 شد،اب نوشته هیروس هیعل یامقاله كه دینیبینم را یرانیا چپ ای و ستت یكمون کی شتما ها روستیه استت.   آن

 یهاآرمان چپ، یها آرمان از یبعض زیرا سم،یرانارشیا مییگویم مدام ما نیهم یبرا. ندارند را جراتش چون

 و میبرد بودن یمل سمت به را آن و میكرد ك  را سمیآنارش ما. اندیعال سمیآنارش یهاآرمان و سمیالیستوست  

 ار سمیآنارش یهاآرمان از یستر  کیا فقط در واقع م. ندارد کیكالست  ستم یآنارشت  به یربط مطلقن ما بحث

 به را هانیا تینها در و میكرد استتتفاده قدرت یدرباره فوكو یهابحث و دلوز یهایتئور از و میگرفت

 ر اصلو د است رانیا ما یبرا ترین مسئلهیعنی مهم ،سمیرانارشت یا مییگویم وقتی. میبرد یگرید یهاستمت 

م ست كه در دام ناسیونالیسو این در حالی دارد، تیمركز رانیا آن در كه میكرد فیتعر را یاسیس ساختار کی

 مهم ام یبرا كه یزیچ نیاول زیرا را، یرانیا یهازبان نه میاداده قرار مدنهر را یرانیا شهروند ما. ایمهم نیفتاده

 یكشتتور رانیا حال هر به. دهدیم لیتشتتک را یبعد یهاهیپا نژاد و زبان و ستتتیرانیا شتتهروند استتت،

 كه ستیغلط روشكار،  چون این م،یریبگ هاانستان  از را یمادر زبان و نژاد میتوانینم ما و ستت یچندنژاد

 در مثلن م،یاكرده فیتعر را گروه پن  مدنهرمان یهااستیست  در ما. كرده اعمال را آن تهیاتور و یکتاتورید

 بحث یاسیست  اهداف و ستاختارها  نوع یدرباره قطف و میباشت  داشتته  تیپرجمع گروه کی دیبا اول یوهله

ک تو تک خارجه امور وزارت گاردباید  شد، خواهد برقرار رانیا در كه یایاسیس ساختار آن در یعنی م،یكن

 میخواهیم ایآ م؟یگذاریم سمیرانارشت یا را مانیمل منافع استم  ما چرا. میده قرار یبررست  مورد مان رااهداف

 هانیا مامت دارد؟ ییمعنا چه یمل منافع به توجه اصلن هستند؟ برتر ژن ای جهان افراد نیبهتر هایرانیا مییبگو

 مسیآنارش از هابحث نیا .ستیچ کینزد گرگ و دور گرگ یماجرا میبدان دیبا گذاری دارد و مانیاز به هدف

. ندارد ما به یربط باشد، اشتهد بودن ستیآنارش یادعا یرانیا کی اگر واقع در .شدهن اقتباس یگرید یجا ای

 سنو اسا كنمیم برخورد مختلف یهادهیپد با تسیرانارشیا یک دید یهیزاو از و هستم ستت یرانارشت یا من
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 یشر و ریخ نگاه مسائل مختلف به ما .است متفاوت ،زنندیم حرف آن از كه یستم یآنارشت  با من یهابحث

 را ما هوش هاآن و میكردیم معامله درستتت هیروستت با اگر. ندارد وجود ما یبرا زین مطلق بد و میندار

چرا؟  م،یهستت  هیروست  دستتان  در یموم مثل واقع در ما. كردندینم نیتوه ما شتعور  به حد نیا در دند،یدیم

 یشرفیب با ما مداراناستیس تمام بنیتقر .ندارد ییمعنا رانیا در شرافتو اساسن  ند،احمق همه مالها چون

 یندگیمان مثل ییهاسِمَت گرفتن یبرا كه ستییهاصته یخصت  از یکی یشترف یب و برند،یم شیپ را خود كار

 تانبیصتتن ییهاشتتغل نیچن نبودن شتترفیب صتتورت در و استتت الزم... و دانشتتگاه سییر ر،یوز مجلس،

 دچرا كه واض. است مردم ضد و كشور كردن شرفیب جهت در ز،ین شده اعمال یهااستیس تمام. شودینم

 در ما یهاتیفعال مجموعه یحت. ندارد مردم یبرا ینفع هیسور و هیروس به دادن باج و مردم از یدزداستت  

 ظلم یكستت به استتت قرار اگر ندارد، مانیبرا یستتود باز اما میكنیم ظلم منی در ما استتت، اشتتتباه هم منی

 به و شتتد متحد کایآمر با سیانگل راق،ع به کایآمر یحمله در مثلن .میببر انیم نیا در هم ینفع دیبا م،یبکن

بعد  گرا فکرش را بکنید،. شد برابر پنجاه یسیانگل یهاشركت ثروت ،پروسه نیا یط و كرد كمک كشور نیا

ازی دست به بازس و رفته به عراق یپوند ونیلیم دو یهیسترما  باانگلیستی   یشتركت  از جنگ عراق و آمریکا

 در ه،كرد یكشآدم عراق در سیانگل كه میكن فرض اگر یعنی. شتده  پوند ونیلیم صتد  اشهیسترما  ،جایی زده

 . است شده رمنج هایسیانگل شدن ترثروتمند برابر پنجاه به كه رفته شیپ یطور بلر یتون استیس تینها

 زج و شود،یم تركم برابر پنجاه هایرانیا یهیسترما  و زندیم عامقتل هب دستت  هیستور  در یاخامنه یول

 كه شتتودیم باعث حالنیع در و آوردیم بار به یبدنام شیبرا و كندیم منفور خیتار در را یرانیا كهنیا

 ای رهبر. شتتودینم رانیا بیصتتن زیچچیه بدهند، باج هیستتور به یخاصتت طیشتترا در رانیا یبعد یهانستتل

 اشم پس خورد،یم سند شما اسم به بکند یكار هر عراق ای هیسور در او و شماست یندهینما جمهورسیئر

 یهاگروه او استتت، منطقه ستتگ یمانیستتل ستتردار. دیبده را هاآن كار تاوان عراق و هیستتور مردم به دیبا

 منطقه یعرب یكشورها و ستیستیترور یكشور هم رانیا كند،یم کیتحر را گرید یكشورها و یستت یترور

 یمانیسل سردار واقع در .بخرند حاتیتسل هیروس و کایآمر از و بکنند یقو ار خودشان یحاتیتسل نهر از دیبا

 یابركه  وادارشان كند و احساس ناامنی بدهد هاآنبه  كشورها، یهیبق در ترس جادیا با كه است نیا كارش

 ای كه رندمجبو و خرندینم رانیا از را حاتیتسل كه ستیعیطب .بشوند حاتیتسل دیخر به مجبور خود حفظ

 یقتو اما ،را دارد سودرساننقش  رانیا انیم نیا در یعنی .بخرند فرانسه و سیانگل از ای و کایآمر و هیروس از

. نندك استتتفاده حاتیتستتل آن از تا شتتود شتتروع یجنگ دیبا قطعن افتد؟یم یاتفاق چه خرندیم حاتیتستتل

 سر دیبا ،كرده پرداخت را آن اردیلیم صد و دهیخر کایآمر از عربستان كه یدالر اردیلیم چهارصد حاتیتستل 

 حاتیلتس نیا یوقت كه ستت یهیبد .گرید ییجا در فرداپس و رانیا در فردا من،ی در االن .دیایب فرود یمردم

 كه ندارند قدرت و امکانات قدرآن هم یاانهیخاورم یكشورها .رودیم نیب از ییهارستاخت یز شتود،  خرج

 آن كه بخواهند هیروستتت و سیانگل ا،کیآمر از دوباره دیبا پس. كنند یبازستتاز  را هارستتتاختیز بتوانند
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 بار هب بالهت ما یبرا اسالم م،یستین مطلق بالهت جز یزیچ ما د؟ینیبیم. بسازند شتان یبرا را هارستاخت یز

 کی هك دیادهید ییاروپا كشور كدام در اما است ابله هم تیحیمس البته ست،یاسیست  استالم  من بحث ،آورده

 یهنابغ کی شیكشتت آن شتتکیب فتد،یب اتفاق نیا هم اگر شتتود؟ بانتخا جمهورسییر عنوان به شیكشتت

 سوزد،یم خوردهبیفر جوانان از یبعض یبرا مدل یگاه من. اندداده او به را یسِمت نیچن كه ستت یاست یست 

 ریگ یبزرگ یبدبخت چه در ما كه دانندینم هاآن .زنندیم حرف یپهلو رضا از یخاص عشتق  با كه ییهاهمان

 در یك او اما ستیخوب آدم یپهلو رضا میكن فرض. میكن اعتماد یكست  به دینبا اصتلن  ما دانندینم م،یاافتاده

 کنمم البته د؟یادهید او از یخاصتت لکچر ایآ زده؟ حرف رانیا در حاكم یدهیچیپ و بغرن  تیوضتتع با رابطه

 یهلوپ رضتتا. دارد جهان از یریتعب چه دینیبب و دیكن بحث موردش در دیبا اما باشتتد نابغه شتتاه پستتر استتت

 مردم را...( و یجمهور ،یپادشاه) حکومت نوع و میخواهیم سکوالر و دمکرات آزاد، یكشتور  ما دیگویم

 سر «یپادشاه باد زنده» شعار مدام شطرفداران كه زندیم را هاحرف نیا یحال در او اما كرد، خواهند نییتع

. دبزنن را دریل حرف دیبا مردم معمولن هستند، هم یطنتسل كه یاست یست  کیكالست  یستاختارها  در! دهندیم

 با هك یاتفاقات است، انیجر در یگرید اتفاقات پرده پشتت  در كه استت  نیا یپهلو رضتا  هواداران كار یمعن

 آن در كه دیشتتویم متوجه د،یبخوان را یپهلو رضتتا یقبل یهاهیانیب و هابحث اگر. دارد تناقض او یهاحرف

 ایآ .اندشده دانیم وارد یطلبستلطنت  مختلف اناتیجر االن اما بود، یجمهور و یآزاد ستر  بر بحث هاهیانیب

 به یرهبر آن در اگر كه میكن حركت یساختار سمت به دیبا ما د؟ینیبیم هاطلبستلطنت  نیب یتعقل و تفکر

 اگر یپهلو رضتتا نیهم. میكن شعوض میبتوان راحت بزند، ستتر او از ییخطا حالنیع در و برستتد، قدرت

 در من امثال دوباره! چیه م؟یبکن میتوانیم كارچه موقع آن اورد،یب باال یگرید گند است ممکن شود، پادشتاه 

 فدا و دبکش زحمت یگرید نسل دیبا باز بعد سال چهل و شوندیم آواره هانخبه تمام و برندیم سر به دیتبع

 شروطهم انقالب از پس سال ده تا. برگردند قبل سال صد سنت به خواستندیم ابله یمشتت  چون چرا؟ .شتود 

 كودتا و آمد رضاشاه كهنیا تا. بود كارهچیه بنیتقر قاجار شتاه  احمد و رفتیم شیپ خوب داشتت  زیچهمه

 داشت قصد و میدار یدمکراست  به ازین ما گفتیم رضتاشتاه  . افتادند خواهانمشتروطه  جان به هاقزاق و كرد

 یپادشاه ستمیس اگر چون ؛شد مانع و ستادیا شمقابل در مدرس مثل یاحمق یمال یول شتود،  جمهورسیئر

 ینقش هم مال كه خواستیم مدرس. ندیآیم دانیم به فکرانروشن و شتود یم یمنزو و كارهچیه مال نباشتد 

 نیا. كندیم دایپ ادامهبه همین منوال  ماجرا ، پسبماند پابرجا یخیش و شاه ستمیس و باشد داشته انیم نیا در

 اما كنند، انتخاب خودشان را او و باشند، داشته دوست را خود دریل و مداراستیس مردم كه است مهم اریبس

 كندیم انتخاب هاآن یبرا یویت وتومن مثل یمرزبرون یهاونیزیتلو كنند،ینم انتخابخودشان  كه ما مردم

 فرض. كنندیم تیفعالر و عشوه كار خاصی بلد نیستند، كه جز قر كم کیف افراد یمشتها و در این تلویزیون

 یایاسیس ساختار سمت به استت  بهتر گفتم كه طورهمان اما م،یدار دوستت  را یپهلو رضتا  همه ما كه دیكن

 وضع را او ساختار آن در میبتوان م،ینداشت دوستت  را یپهلو رضتا  گرید بعد ستال  کی اگر كه میكن حركت
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 یبربیج و یپادشاه سلطنت خواسته، و سوال نیا به پاسخ و میهست آن دنبال به ام كه ستیزیچ نیا. میكن

 كه یمتحکو یعنی. ستیمردم و تسیالیسوس دمکرات، ک،یالئ حکومت کی سوال نیا پاسخ ست،ین یاسالم

 ،2211 سال در سیسوئ د،یریبگ نهر در را سیسوئ مثل ییجا .بدهند یرى بتوانند و باشتند  آن صتاحب  مردم

 رد خواستند،یم نهر مردم از داشتند شک كه ییهاتیموقع در هاآن یهاندهینما داشت، یپرست همه بار زدهپان

 شودیم برگزار یپرسهمه ،باشند یضعف شاهد كه جا هر و كنندیم دخالت حکومت كار در مدام مردم جاآن

 ما چرا. فرماستتتحکم ردمم خواستتت جاآن واقع در .كنند برطرف را ضتتعف آن تا دهندیم یرى مردم و

 داشتتته یونیكنفدراستت حکومت و یالتیا حکومت ای و كانتون س،ییستتو حکومت هیشتتب یحکومت میتوانینم

 و دسوایب مردم اغلب چون گذاشت؟ احترام مردم اعتقادات به دیبا چون م؟یدار كم یزیچ چه مگر م؟یباشت 

 نیرزمیز در هاستسال چون ندارند؟ جهان زا یدرك و ستندین بلد معاشترت  چون ؟اندیاجتماع شتعور فاقد 

 یعنی ن،یهم یعنی تیاكثر یکتاتورید بستتوزند؟ یمردم نیچن یپا به دیبا هم هیبق ایآ اند؟شتتده حبس جهان

 ددهنیم نشان مردم به را راه تیال یطبقه شرفته،یپ جوامع تمام در كه ستت یحال در نیا و ها،نادان حکومت

 دو نیا دست از دیبا! شتاه  و مال بوده، بالهت دستت  شته یهم حکومت ران،یا در ماا. ببرند لذت یزندگ از تا

 خیتار طول در اند،آورده بار به كههم  یعیفجا و اندكرده بدبخت را ما كه است سال چهل هامال. شد خالص

 ابودن را سنتو  میشتو یم راحت ارتجاع شتر  از شته یهم یبرا ما رایز خوشتحالم،  من البته .استت  ستابقه یب

 یقتو. میداد را سنت بیترت باالخره كه است نیا مهم اما دادند، یگزاف ینهیهز و كردند ضترر  مردم. میكنیم

 دست دوباره بدهند، سر را «شاد تروح رضاشاه،» شعار یاعده دیبا چرا است، حاكم سنت به دنیشتاش  جو

 و کایآمر با دیبا آزاد ملت کی عنوان به ما بزنند؟ صدا را هیروس و سیانگل و کایآمر و شوند ارتجاع دامن به

 رهمذاك زیم پشت یمردم حکومت کی دیبا واقع در مردم، موضع و برابر موضتع  از یول م،یكن معامله هیروست 

 .  ندیبنش

 یعنی چه؟ یعنی یپرسهمه. كنند فیتکل و نییتعخودشان  دیبا مردم م،یدار میمستق یدمکراست  به ازین ما

 نیا. دبدهن یرا بارهنیا در بتوانند مردم تا شودیم برگزار یپرسهمه نداشتند، دوستت  را رهبرشتان  یملت اگر

 د،باش یپرسهمه آن فرمان ریز دیبا هم ارتش. شود نهینهاد و اجرا مجلس در قانون صورت به دیبا موضتوع 

 با شورك نیا. دیبگو زور همه به راست و چپ و باشد داشته پاسداران سپاه خودش یبرا هیفق یول كهنیا نه

 انییروستا دریگیم میتصم كدخدا ای ارباب آن در كه یدهستان ستمیس کی شود،یم اداره یتیرعارباب ستمیس

 از را شما كنند،یم یزندگ دهات در رسمن مردم و ندارد ییمعنا تیمدن و ینیشهرنش رانیا در. كند چارهیب را

 ضار مدام مردم نباشد، یآگاه یوقت. شتد  دیخواه روزیپ یراحت به دیباشت  آگاه اگر اما اندداده بیفر لحا  هر

 زا یحرف و شود جمهورسیئر مردم انتخاب به یپهلو رضتا  استت  قرار اگر البته .زد خواهند صتدا  را یپهلو

 زادهشاه او به مدام چرا اما. ندارد یاشکال چیه دهد، قرار مردم با برابر تیموقع در را خودش و نزند یپادشاه

 ماریب نیالعابدنیز و نیحس محمد، زمان، امام با یفرق یپهلو رضا حاال كه دیاگفته زادهشاه بس از د؟ییوگیم
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 بارکی استتت بهتر پس د،یگوینم یتیمدرن از مگر زند،ینم كراوات یپهلو مگر. میشتتد خستتته ما! ندارد

 دمید را یامصاحبه شیپ روز چند. بدهد قرار یمردم پاسخ و پرسش معرض در را خودش و كند یستخنران 

 كار یستتیبیب در بعد و بوده مال روزید تا كه یشتتخصتت اند،كردهو اجیر  هماهنگ را همهباز  بود معلوم كه

 هم شهیهم و زندیم هم یمدرن ظاهر به یهاحرف است. رفته کایآمر یصتدا  یاست یست  بخش به حاال كرده،

 از دم الم آن اگر یحت د،یكن اعتماد مال به دینبا یطیشتترا چیه تحت فراموش نکنید كه .دارد ییمال یلبخند

 غارت و هكشت مالها است قرار اگر. ستین كردن اشتباه یوقت گرید م،یباش رحمیب دیبا ما. بزند یخواهیآزاد

به  فقط الم دخالت نکنند. كشور یاسیس اناتیجر در مرگ یلحهه تا و نندیبنش یاگوشه است بهتر نشتوند، 

 کرانفروشتتن و یفرودستتت تیعقالن درها،یل .استتت فرودستتتانانتقام  وقت گرید حاال كند اماانتقام فکر می

 هم الهتب و تعلل یبرا یوقت م،یرحمیب كاملنو  میندار یشوخ یكس با ما. بشوند دانیم وارد دیبا فرودست

 متستت به و میبستتاز را یمختلف یهاگروه و میكن عجله دیبا، نمانده یباق مانیبرا یوقت استتاستتن ستتت،ین

 .  برویم خود یهاخواسته

 دیبا یوانگید نیا از و شده وانهید رانیا حاال. یجمع تیعقالن رد،یبگ میتصم دیبا ساختار و گروه مردم،

 ارندد كردن سکیر قدرت هاآن هستند، تازه و فکرخوش ادهالعفوق هایهفتاد یدهه. كرد را استفاده نیبهتر

 بدل به حاال كه كردند، انقالب ناآگاه و ستتوادیب جوان یمشتتت وهفتجاهپن ستتال در. ستتتندین خواجه و

 سكچیه و كنندیم تماشا را رانیا دور از كه هاکیچر و سابق یهاستیكمون ،اندشده یاسیس یهاستت یتور

 ندتوانینم یحت كه نفرند چند ندارند، قبول را خودشتتان هم خودشتتان هاآن واقع در. ندارد قبول را هاآن هم

و  اند،جوک هیشتتب ترشیب هاآن! ستتازندیم هم یادیز یهاحزب حالنیع در .بدهند لیتشتتک را صتتف کی

 انیم نیا در یگنگ یلهئمس و باشد روشن هم تاناهداف شید وبا محکم و یجد دیبا. ستتند ین یرانیا مطلقن

 یرانیا و انریا كه یتیوضع ست،ین دهیچیپ یلیخ استیس. دیدرآور تیئرو به را خود یهاخواسته. نشود دهید

 چون میردك سخت را فلسفه كه میهستت  ما نیا ستت، ین دهیچیپ هم فلستفه . استت  دهیچیپ گرفته، قرار آن در

 را آن حجاب با هایرانیا ما اما استتت، لخت قتیحق ش را با لباس پوشتتاندیم.تن و میگذاشتتت شیر آن یبرا

 از را تیشخص ماولی . است باسن ناب فرم و پستان ییبایز همان قتیحق. میكنیم اششرمنده و میپوشانیم

 دمر»: ندیگویم مالها. میكنیم یتلق زشتتت را او و میریگیم مرد ازهم  را ییبایززمان هم م،یاگرفته دو نیا

 ار تشیر كه یهستتت خواجه و زن تو مگر! باستتتیز پشتتم و شیر و لیستتب با مرد زند؟یم را ششیر مگر

 ،یجداستتاز «!یكونمرد  یعنی بایز مرد باشتتد؟ بایز دیبا مگر مرد اصتتلن كند؟یم شیآرا گرم مرد ؟یزنیم

 در. شود ختهیر دور دیبا هانیا تمام ندارد، ینقشت  چیه آن در یزندگ و ستت یز كه یاخالق ،یاستالم  اخالق

 یخزعبل هر یدربارهبهتر استتت  و باشتتد جانبههمه دیبا ما كار م،یدهینم انجام یاستتیستت كار فقط ما واقع

 یزندگ خودت یبرا تو نده، شانجام نبود تنفع به اگر بکن، را كار آن دیگویم پدر یوقت. میكن دنهریتجد

 !كردم اشتباه دمیفهم بعدها دادم، گوش مادرم حرف به جا هر شخصن من اما باست،یز و خوب مادر. یكنیم
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 لسفهف و بود، فلسفه من یعالقه و شیگرا كه یالح در بخوانم، کیمکان یمهندس كرده مجبور مرا مادرم مثلن

 یدرباره ام،خوانده اتیادب و استتتیستت و فلستتفه به راجع كه قدرآن دادم، ادامه آزاد دانشتتگاه در انهیمخف را

 مدام مدانش و اتیادب یبرا اما داشتم، را شغل نیبهتر و كردندیم خطاب مهندس را من! امنخوانده یمهندس

 زین هیروس دشمن بلکه میندار هیروس با یمشکل چیه تنهانه ما كه است نیا بحثم یخالصه !خوردممی فحش

 نیا دیاب و میكرد ضرر اریبس چون میدار انزجار هیروس از یول م،یستین پرستنژادهم  عنوان چیه به. میهستت 

 اند،آورده ستترمان كه ییبالها از ما كه بدانند دیبا هایروستت .بترستتد نیپوت كه میكن نهینهاد یطور را خشتتم

 و هایاتوده هاروس بر عالوه و د،ینکن رحمها به آن. ترساند را هاآن دیبا پس هستند ترسو هاروس .میباخبر

 یراز ؛اندشده حزب کی به بدل هاطلباصالح و هایاتوده ها،یتیاكثر واقع در. دیبترسان هم را هاطلباصالح

 هك ییبال از و میكن نگاه ایقضتتا به یگرید طور دیبا ما. ندطلبراحت و شیاندهیستترما خواه،هیستترما همه

 سمجل ندهینما کی هفتاد، یدهه در .شود نهینهاد ما در یزیستهیروس و میباش آگاه آورده، ما ستر  بر هیروست 

 در ما هك یحقوق یدرباره، داشت یاسیس علوم یدكترابود و  یمذهب یزن كه «ییكوال الهه» نامبه طلباصالح

 را شقاتیتحق روندبه دالیل نامعلومی  ناگهان ولی بود، كرده یمفصتتل قاتیتحق م،یداد دستتت از خزر یایدر

 و بوده ادیز اریبس ستم یكمون یدستتاوردها ! نشتد  دهید او از یبخور درد به كار هم آن از بعد و كرد متوقف

 یكشورها ماركس یهادستاورد انكنندگمصرف نیتربزرگ. داشت یاستاست   ییدستتاوردها  زین ستم یماركست 

. استتت سمارك تفکر دستتتاورد س،یانگل در یاجتماع یمهیب یهاستتتمیستت انواعمثلن . هستتتند یستتتیتالیكاپ

 هاتسیماركست  خود اما كنند،یم استتفاده  ماركس یدستتاوردها  از دارند همه هاستت یبرالیل و هاستت یتالیكاپ

 نیرتبزرگ: دندیپرستت ماركس از فرانستته در یوقت كه ستتتین دخویب ندارند. دستتتاوردها نیا از یااستتتفاده

 !  هاستیسمارك خود: داد جواب هستند؟ یكسان چه شما مخالفان

 میریبگ یدج اریبس را هیقض دیبا م،یكن نگاه موضوع به هیزاو نیا از میبخواه اگر و ستیبزرگ پاسخ نیا

 ما هب هیروس كه ستییهایجداستاز  محصتول  قهتفر چرا م؛یدار بغض هیروست  به نستبت  ما چرا كه میبدانو 

 تا و كردند شقهشتقه  وستط  از را خانواده کی یعنی ،یجنوب و یشتمال  جانیآذربا هاروس چرا كرده؟ لیتحم

 م،یبود وتتفایب و كور کینزد گرگ به نسبت ما .بردند ما از را هااستفاده نیترعیفج دند،ید فیضع را رانیا

 كهنیا یجابه ما یول كرد، وپارلت او را به راحتیشتتد شتتده بود و می فیضتتع لستتا چهل نیا در كه یگرگ

 یسترسد ترانهیمد یایدر به هیروس تا شد، خرج هیستور  در ما منافع تمام. میكرد قدرتمندش م،یكن رشیتحق

 ستعمارا. ردیبگ اجازه نیپوت از دیبا بکند، ما با خواست یكار هر ترامپ كه برستد  یقدرت به و باشتد  داشتته 

 ما ستتر را ییبال هر تواندیم هیروستت درآورده، خودش یاحاطه تحت را ما یعیفج طرز به هیروستت یهزارپا

منهورم  .ندك یمنزو را من هیروس یاطالعات ستمیس كه ردیبگ میتصتم  تواندیم نیپوت االن نیهممثلن  اورد؛یب

دست به هر كاری  تواندیم لحهه هر كه ستیقو یقدر به رانیا در هیروس یجاسوس ستمیست این استت كه  

 شاهد ما اول یهفته همان در و میكرد مطرحدر توئیتر  را یزیستهیروس بحث زین قبلن باشد ادتانی اگر. بزند
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 رگذاریتاث مانتمام كارهای و میهست یفکرروشن گروه کی ما كه دینکن فراموش .میبود هیروست  ینینشت عقب

 شکو بی است جاسوس از پر ما راست و چپ .شودیم مخابره عیسر میكنیم كه یكار هر و اساسن استت، 

 كه ودشیم باعث م،یدهیم سر هاروس هیعل یشعار هر. رسدیم نیپوت گوش به میمستق ما یهاتیفعال تمام

 یهازباله یماجرا. اندآورده ما ستتر بر ییبال چه دانندیم خوب چون كنند؛ جمع را شتتانحواس ترشیب هاآن

سعی  نیهم یبرا. میباخبر زیچهمه از كه میداد نشان هاآن به و میكرد یسراسر تریئتو یهاتیفعال با ار یاتم

 آن یرو دیبا ما كه ستییهاپروژه از ستیزی یکیروسیه كهنیا خالصه. نندك جمع را لهئمس نیا عیسركردند 

 ام مشتتکالت و هایبدبخت تمام یشتتهیر .میمعاصتتر فاجعه با هیروستت قبال در ما. میكن كار و میبگذار وقت

 یبرا خواهد،یم فیضع را ما كه ستیكشور تنها هیروس. استت  رانیا در این كشتور  یكاركثافت محصتول 

 یعنی زبانیفارس كشور کی در را خود یاتم یهازباله اما داشتت  یادیز یهامستتعمره  ستابق  یشتورو  مثال

 میباش داشته گارد اتخاذ یبرا یگروه دیبا ما. دارد هاروس ینژادپرست از نشان نیا و كردیم دفن کستانیتاج

. میبده تیثیح هدوبار هاآن به و میشو مردم یفدا دیبا پس م،یستین مقام دنبال بهوقتی . میبترس دینبامطلقن  و

 راگ .نکردند رحم كسچیه به هاآن. گرفتند هایرانیا ما از را شرف و آبرو و كردند ارزشیب را ما پاستپورت 

 یاسالم یجمهور. هستند یرانیا یهازن ها،زن نیترگران هك دینیبیم د،یبرو یدب در یاخانهفاحشته  به شتما 

 ام زنان كه است دیوق یحدبه اما زندیم شرف و ناموس از دم كه یحکومت فروشد،یم و فروخته را زیچهمه

 افراد یمشت را حرم مدافعان و ستداران پا ستپاه  خورد؟یم یدرد چه به كند،یم صتادر  گرید یكشتورها  به را

كردند  دستگیر را من اقوام، از یکی یعروس مراسم دریک بار  بودم كه رانیا اند.داده لیتشک شرفیب و پست

یرم دستگ چرادادم! ای نشتسته بودم و كار خاصی انجام نمی و این اتفاق در حالی افتاد كه من فقط در گوشته 

 یستمیس ایآ .بدهند امیگوشمال یعروس در شركت یبهانه به خواستندیم و مبود فکرروشن من چون ؟كردند

 بلد بخشش اصتلن  ما م؟یببخشت  را هاآن كه خواهدیم ما از یپهلو رضتا  چرا دارد؟ وجود فیكث حد نیا در

 فتس اگر ، چرا كهمیندار آرامش با یارابطه و میاخشن ما. میبخشینم را یاخامنه و یخاتم هرگز و م،یستین

 ریپ افراد به و دیبترس سنت از. شودیم االن مثل اوضتاع  باز و رودیم كاله سترمان  دوباره م،ینباشت  ستخت  و

 خودمان یبرا را زیچچیه ما» یجمله. دیبخواه را زیچهمه و دیباشتت خواهادهیز دیبا شتتما .دینکن اعتماد

رفن و ص ستین فقر ما بحث. بشود ما یاصل رشعا به بدل دیبا «میخواهیم همه یبرا را زیچهمه م،یخواهینم

 .باشد ما مال دیبا ماست، مال كه یزیچ هر و میخواهیم را زیچهمه ما م،یخواهینم همسر و شغل پول، فقط

. دیآیم ما كار به شرارت حاضتر  حال در میگویم نیهم یبراپس الزم استت كه صتدای خود را بلند كنیم.   

 ش،دان ،یواقع شعور با توام یشجاعت است، الزم ما یبرا زین شجاعت و ،یروس یهااستیست  هیعل یشترارت 

 دنبال هب سوسول و مانتالیسانت افراد خالف بر ما رایز د،یكن فکر و دیست یبنو دیبا .ادیز یمطالعه و اطالعات

 و پاستتدار و مال به و میبگذران ستتاطور ریز از را همه دیبا پس ؛میهستتت رحم، شتتجاع و بییشتتعور انقالب

 ینقش چیه و كنندنمی یكار كدامهیچ هستتند،  هاطلبستلطنت  مثل هم هااستتمرارطلب  .مینکن رحم یاتوده
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 ما دنیگویم و نندینشتتیم گوشتته کی فقط هاطلبستتلطنت .نکردند یكارهم نیز فرودستتتان امیق در ،ندارند

 لمث نادان و افتادهعقب معجوا یبرا و اساسن ست،یمل حس و دانش ازمندین یدمکراس. میخواهیم ستلطنت 

 شیپ را تیاكثر یکتاتورید بحث هاستتتیشتترآنا كه جاستتتنیا. تاثیر وحشتتتناكی دارد و كندیم عمل ستتم

 ودهب تیاقل در مدام تیال یطبقه و دارد ییباال شعور و فهم كه است تیاقل یاجامعه هر در شهیهم .كشندیم

 فکرهاروشن بوده، فکرهاروشن كار وهفتپنجاه انقالب هك ندیگویم نفهم یاعده اما. ستت شتده  شتکنجه  و

 گهاننا و میادهید ماه در را ینیخم ما گفتند سوادیب و یمذهب مردم یول زدند كنار را او و خواستندینم را شاه

 دیبا كارچه دانستندینم فکرهاروشن! میخواهیم را ینیخم ما گفتند و شدند ظاهر ابانیخ در یبزرگ تیاكثر

 كه یتكراوا یهایجیبس ای هاطلبسلطنت نیهم حاال .دیشنینم را او یصدا یكس اما ،زد ادیفر شاملو کنند،ب

 را كوروش یحت هاآن اندازند.فکرها میگردن روشتتن را وهفتپنجاه انقالب ندارند، استت یستت از یدرك چیه

 خود یمنج و امبریپ را او هایهودیو  بود، بزرگ و متفکر یرانیا کی كوروش شتتناستتند، ینم یخوببه هم

صدا یک دیابما  .میكن استفاده یفرصت نیچن از میتوانیم ما و ستیخیتار یمعامله کیماجرا  نیا ،دانستندیم

 را خود یهاخواسته تینها در و میخواهینم را یزیچچه و میخواهیم را زیچچه كه میكن مشخدشتویم و  

 .میكن ماعال خواهیم،چیزهایی كه نمی پشت
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  مانیایران

 ،«امانریا» ،«یمانرانیا» به ما نگاه از یدرك كهآن یب شوند،یم مواجه «سمیرانارشیا» یكلمه با یوقت یاعده

 هك «اناالحق» در« من» به اصلن ای و باشند، داشتته  یرانیا خرد در «من» و یانستان  فرد عنوان به «من» ای «مان»

 «من» به و ستیصور «انا» كه بدانند و كنند توجه كرد، طرح را آن( یرانیا ستیآنارش  نیاول) جحال منصور

 نهر سمیرانارشیا یكلمه با رابطه در دارد؛ ربط م،یكنیم فیتعر ما كه یستم ینوستوف  در «من» ای و هیمالمت در

 «نم» از كه یوقت م؟یكنیم برقرار ار یارتباطات نوع چه و میزنیم پل خودمان زبان در چگونه ما اما !دهندیم

 یزیچ چه دنبال ،«دنیشیاند» یعنی یفارس در «من» مییگویم كه یزمان ای و میزنیم حرف «شندهیاند من» در

 م،یكنیم بحث «مان» یدرباره كه یزمان ایآ ستتت؟ین یستتیانگل mind همان یفارستت من نیا ایآ م؟یهستتت

 یمعنا به مان ایآ استتت؟ چگونه موضتتوع نیا به ما نگاه استتاستتن ستتت؟ین ment پستتوند همان منهورمان

 یعنی یمانرانیا كه میبدان و میبشناس خوب را آن دیبا م،یزنیم حرف «مانرانیا» از كه یوقت ستت؟ «یمانندگ»

 با هك یایزبان تقابل نوع تینها در و میبرستت هم «یمان» از یشتتناخت به میتوانیم مانرانیا قیطر از رایز چه،

 چرا م؟ینامیم را جهان ،زبان با ما چرا. كرد خواهد مشخد را ما گارد داشت، میخواه مانرانیا یختهبرستا 

 به موارد از یاریبس در چرا و میدار گرید یهاستیآنارش با یفرق چه میهست ستیآنارش ما اگر ند؟مهم هانام

 گارد اساسن ما چرا اصتلن  ستت؟ یستت یآنارشت  هر یاستاست   اصتل  ،تفکر و شتعور  چرا م؟یندار یربط هاآن

 را خودشان استم  یستت یكمون پیچ یرفتارها با و اندرا درک نکرده ستم یآنارشت  هایلیخ م؟یندار یستت یكمون

 یاهنگ هم كارگر به یحت هاآن. ستیسطح مقوله نیا به نسبت شاندگاهید كل در و گذارندیم ستیآنارشت 

 نیا نم بحث البته. ندارند دیجد یبرسازه کی عنوان به كارگر از یدرك چیه و دارند یستت یكمون و یماركست 

 دید زا اما دارند بودن ستیرانارشیا یادعا یاعده .كندیم نگاه چگونه كارگر به ستیرانارشیا کی كه ستت ین

 ارگرك کی مانند را نیكروپوتک مثل یفرد هاآن مثلن پردازند،ینم كارگر یلهئمستت به هاستتتیآنارشتتپستتت

 شانذهن ینهیزمپس در دارند، توجه یماركس یبرسازه کی مثابه به كارگر به اندازه از شیب چون و نندیبینم

 نیا رد اما ،یناماركس چپ یعنی مست یآنارشت . داد او دستت  را ایپرولتار یکتاتورید دیبا كه ستت فردی كارگر

 یوقت مثال یبرا ،رستتدیم مشتتام به توطئه یبو یمرام لحا  از و مینیبیم را یگرید یهاقرائت یگاه انیم

 ار حجاب كه یزمان درست یعنی. شدند كار به دست هایاتوده م،یكرد شتروع  را ستم یآنارشت  یدرباره بحث

 میكرد تیترب را یادیز یهاروین تینها در و میگذاشت شینما به یعمل طوربه را یواقع سمیآنارش م،یزد كنار

 .  شد عشرو هاهیحاش گرفت، قرار استقبال مورد هابحث و
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 یمانرانیا به سمیرانارشیا از را مانحزب استم  كه دارم عالقه یلیخ من و استت،  شتنهاد یپ کی مانرانیا

 هب شتتدت به كه هستتتند یدوستتتان ولی بشتتناستتند، هامانرانیا عنوانبا  را ما گرِعمل یروهاین و میده رییتغ

 چه مانرانیا اما. كردند مخالفت شنهادیپ نیا با لیدل نیهم به و دانندیم موثر را آن و معتقدند ستم یرانارشت یا

 از دیاب میبرس مانرانیا یمعنا به كهنیا یبرا ما دارد؟ ییمعنا چه یمانرانیا ست؟یچ سمیمانرانیا ست؟یكست 

 آن از د،یكن وصل گذشته بن ای و حال بن به را «مان» پسوند اگر شما. میبپرداز دهینام نیا به مختلف یایزوا

 و ساختمان یماض بن «ساخت». دیریبگ نهر در «سازمان» و «ساختمان» در را مان مثلن د،یسازیم مصدر کی

 به جانیا در مان واقع در. میرسیم سازمان و ساختمان به دو نیا از ما و استت  ستازمان  مضتارع  بن «بستاز »

 یفارس در مان كه ستیكار همان كندیم ment كه یكار پس. دارد یسیانگل در را ment نقش پسوند، عنوان

 ییهندواروپا زبان دو یفارس و یست یانگل رایز دارد؛ وجود یکینزد نیا هم یشت یگو لحا  از و دهدیم انجام

 در ment كه دارد را ینقشتت همان ستتازمان و ستتاختمان در مان توان گفت كهدر نتیجه با جرات می .هستتتند

 رفط خانه کی مثابه به مان با ما كلمه نیا در ،بگیریدرا در نهر « مانخانه»ی كلمه. كندیم فایا یستتیانگل

ستتاختار  و «ما یخانه رانیا» یعنی مانرانیا مییگویم یوقت .دهدیم هم خانه یمعنا ییتنها به مان و میهستتت

 نما از كه یزمان اساسن. ماست یخانه یهیاثاث و خانه یمعن به كه است مانهخان یكلمه همان مثلاین كلمه 

مدنهر  هم رانیا اتیمحتو ستتت،ین رانیا خاک و نقشتته فقط ما منهور مان،رانیا مییگویم و میزنیم حرف

. تسیمهمبسیار  ینکته نیا و مانرانیا شودیم یرانیا و رانیا یعنی. جزوی از آن است هم یرانیا كه ماست

 به من، ای مان نیهم یطرف از. دهدیم را خانه متعلقات و هیاثاث یمعنا هم و خانه یمعنا هم یفارستت در مان

 زبان در مان گفت توانیم پس ،نزدیکی دارد شندهیاند منِ با ذهن و هستت  هم تیذهن و ذهن منش، یمعنا

 ازدواج میگویم كه جاستنیا. تیذهن و ذهن یعنیهم  mind و دارد یسیانگل زبان در ار mind نقش یفارس

 را زبان نیا اند،شده یفارس وارداز زبان عربی  كه یكلمات اسناس و است غلط یفارس زبان و یسام زبان نیب

 نیب ینستتبت چیه كه دیشتتویم متوجه د،یكن یبررستت را هاروت یاشتتهیر طوربه اگر مثلن. اندكرده دفرمه

 از اام روند،یم كاربه مترادف عنوان به كه هستتتند یكلمات. ستتتین یعرب كلمات و یفارستت كلمات یهاروت

 مییگویموقتی  مثلن. است ذهن و منش من، یمعنا به ماناساسن . ندارند هم با یارتباط چیه یصتور  لحا 

 شتتاد به هودهیب مان یعنی نیا و داشتتتن، شتتاد منش و تیذهن ،یمانندگ یعنی شتتادمان ،استتت شتتادمان یفالن

 دهد،یم ار ment پسوند یمعنا هم یعنی هست، هم mind هست ment كه زمانهم مان جانیا پس. دهینچسب

: ماننده كردن، مانمعانی دیگر  یطرف از. دهدهم می كردن مواظبت یمعنا mind. را mind منش یمعنا هم و

دهد و حتی نیز همین معنی را می« بمان»ی )كلمه استتت ماندن و یستتتادگیا ،یماندگار ،ییمانامانستتتن، 

 الوهع مان البته م،یكنیم استفاده جاها یبعض در هم مانا از ما( گذارندیم «یبمان» را دخترشان اسم هایبعضت 

 بدل «فرما» ناگهان د،یببر «فرما» سمت را «فرمود» كه یوقت شما مثلن ،هم هست« ستنجش »ها به معنی این بر

 مان یهاهشیر از گرید یکینیز  نیا و میطرف «فر» سنجش و بودن برتر سنجش با جانیا شتود، یم« فرمان» به
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 تبودن یرانیا در یخانگ حس ینوع یمانرانیا در خصوصبه ،یخانرانیا ،یخانگرانیا ،یمانرانیا در. است

 كه ستین معنا نیا به یهست یرانیا یوقت .توست یهاشانه یروبا تو و  شهیهم بودن یرانیا نیا و دارد وجود

 حرف انم از یوقت واقع در. یبرخوردار بودن یرانیا یفلستتفه از تو یعنی نیا ،ینیستترزم کی به متعلق فقط

 بانز در. گرددیبرم یذهن متعلقات به خانه یهیاثاث جانیا در و استتت آن یهیاثاث و خانهمنهورمان  م،یزنیم

 «سراخانه» یمعنا به كه میرسیم «ایمان» به یباستان یپارس در. است خانه و مسکن یمعن به قنیدق مان ،یپهلو

 ار منزل یمعن كه شویمواجه میم «شتیمان» و «شنیمان» اب ییتااوست  زبان در و« توستت  یخانه یسترا » ای و

 و ردنك منزل یمعنا به كه است فعل واقع در شتنیمان شتن،یمان ای ستتن یمان پان،مان. دیآیم مان از و دهدیم

 : دیگویم یوقت یفردوس مثلن. میطرف فعل کی با ما اصل در و اندهم مثل ماندنو  شتنیمان. است ماندن

 تو مان و هنیم نوایب نیبد/ تو مهمان است جهان شاه كه

 .است خانه و هنیم ،مان از منهورش

 شیك نگهبان و مرز بانهنگ/ شیخو مان بر میپادشاه همه

 . است خانه یمعنا به ماندر این بیت هم 

 :دیگویم یمنوچهر ای

 ندمن مان نیا در و خان نیا در و با  نیا در تا

 . ندمن یخانه در یعنی «ندمن مان نیا در»منهورش از 

 :دیگویم یاسد

 شیخو مهمان البه صد به ببردش/ شیخو مان و هنیم بر آمد چو

 کی به بدل طورچه را دهینام نیا و میبشناس را آن دیبا چگونه و دارد ینقشت  چه مصترع  نیا در مان اما

 ستتلمان» به چراو میبود گرفته( انهخ مثابه به) مان از را ژهیو توجه نیا ما چرا م؟یبکن یواقع یبرستتازه

 مان ز و خان ز یاجداگشته اریاخت به/ ناگه نیچننیا افتاد چه و بود چه: گفتیم كه مینداشتتوجه  «یساوج

 ییمعنا نیچن با هم مانهخان در گفتم كه طورهمان و است منزل و مستکن  خانه، یمعن به زین جانیا مان

 . میامواجه

. دیشویم مواجه «منه» با دیكن مطالعه را ییاوستا زبان اگر. میشناسینم را مان یفکر یشهیر متاسفانه ما

 به مان با هك جاستنیا و دن،یشیاند یعنی تنیمن. میرسیم یپهلو زبان در «تنیمن» به ییاوستتا  زبان در منه از

 منیاهر و دنیشیاند یعنی من مییگویم یوقت. استت  «من» همان «خانه» واقع در و میطرف یانستان  من یمثابه

 در نم یعنی هستتتم، خودم یخانه من یعنی، و این شتتده برابر مان با من مینیبیم ناگهان بد، یشتتهیاند یعنی

 ستتازمان،قدر كه در كلماتی مثل همان و هستتت هم ment و یا تیذهن استتت، «كاشتتانه و خانه» كهیحال

 هوعال كند وایجاد می «دمانیر» در را ، حس تخریبی، به همان اندازهآوردیم تعلقحس  دوختمان ،یسازندگ

 هاسازوكار نیااما . دارد خود با هم را قهرمان و پژمان مان،یپش مثل ،متفاوت یحست  یبارها با یكلمات نیا بر
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 و مانیرن نقش م؟یدیرس «من» به در اوستایی« منه» ودر پهلوی  «تنیمن»از  چگونه ما م؟یبشناس دیبا چگونه را

 ای شهیاند همان دنییزا. شتود یم وصتل  مان به كه میدار( بزا ،یزا) حال بن کی مانیزا در ستت؟ یچ مانیزا

 وضوعم نیا. افتدیم اتفاق شندهیاند من یبرا یشیزا اصل در ،شودیم دهییزا یابچه یوقت استت،  شتنده یاند

 اما ندارد، هم یشکالا و شد خواهد مد احتمالن كه دانمیم وشتود  اولین بار استت كه در فارستی مطرح می  

 ندس خودشان نام به را آن تینها در و كنندیم استفادهچنین موضوعاتی  از یستطح  صتورت به اوقات یگاه

ما برای اولین بار در تاریخ ایران گفتیم كه آنارشیست هستیم، اما در  م،سیآنارش با برخورد نیهم مثل !زنندیم

 و توده حزب پول، قدرت،اساسن . آن كردن درست نه آمدند ای مدهیا كردن خراب قصد به ایعدهاین میان 

 را آن و شتتودیم مطرح یفارستت زبان در تازه یمفهوم زمانی كه. كشتتندبه گند می را زیچهمه ستتپاه اطالعات

 و ینید یستتاالرمردم از یوقتمثلن . شتتودیم ختهیبرانگ ترشیب من انزجار حس ،كنندستتطحی و چیپ می

 یابربر اسالم در مگر باشد؟ ینید تواندیم یساالرمردم مگر خورد،یم همبه محال ندیوگیم یاسالم سمیفمن

 ،یسطح و پیچ یشکل به را مسیآنارش یهاقرائت هم حاال كه استت  آورچندش دارد؟ وجود مرد و زن نیب

 شمس ا ستر  به ما .استت  مشتخد  ما یدیتول بستتر  م،یزنیم حرف ستم یرانارشت یا از ما اگر. كنندیم یرانیا

 نبود ستیرانارشیا لیدال ما. میدار بارهنیا در را خودمان خاص لیتحل و م،یرویم تیهدا و حالج ،یزیتبر

 یهاعفض از یکی. ستیچ پرودون بر نفر سه نیا تیارجح لیدل كه مییگویم و میدهیم دیتوض را افراد نیا

 یزیچ یتوق و ندارد قایبوط نشعرما یحت .میستین سینوفستیمان و ستاز فستت یمان كه استت  نیاها ایرانی ما

 سواد و دانش كه ستین یكس و میندار ریتفس فرهنگ ما واقع در .میدهینم دیتوض اشدرباره شود،یم كشف

 .بدهد دیتوض هانیا یدرباره بتواند كه باشد بلد قدرآن را یفارس حالنیع در و باشد داشته

 حرف آوردند، یفارستت زبان ستتر مالها كه ییبال از و یبعر زبان یبیتخر وجه از یوقت شیپ هاستتال

وارد  یكلمات و شده یغن یفارس زبان چون استت،  غلط نگاه نیا گفتندیم و كردندیم انتقاد هایلیخ زدم،یم

 یفارس زبان وارد ،تازه كنش چیه یب را یمترادف كلمات فقط ما واقع در نشتده،  یغن یفارست  اما. اندآن شتده 

 یفارس زبان. اندنکرده اضتافه  زبان به یوجه چنین كلماتی. ندارد «بایز» با یفرق «لیجم» ای «لهیمج». میاكرده

 شتتانیمعنا اما دارد، فرق هم با شتتانتلفظ و ظاهر فقط كه یكلمات م،یاكرده مترادف كلمات از یانبار را

 نیا ما. ستتتین ممکن ییهندواروپا زبان کی با یستتام زبان کی ازدواج گویمبه خاطر همین می. ستتتیکی

 arguman را argument هایفرانسومثلن . مینیبیم فرانسه و یآلمان ،یست یانگل زبان در را هاشته یر و هاروت

 طور كه گفتمزیرا همان ست،یفارس مان نیز همان ment. كنندیم لیتبد مان به را ment واقع در و خوانندیم

 د؛یریبگ نهر در را «گفتمان» یكلمه. هستند خیتار از بازمانده ییسوندهاپ چنین و اندییهندواروپا زبان این دو

 گفتندیم نداشتند، زبان نیا از یدرك چیه حالنیع در و بودند یفارس زبان مدرس كه یشناسانزبان و استادان

 كه ستییابیز اریبس یهابرسازه از گفتمان كهیحال در. باشد یفارست  تواندینم و استت  غلط گفتمان یكلمه

 بن کی یعنی «گفت» شما چون .ستیفارست  كاملن بلکه ستت؛ ین یفرانستو  تنها نه و افتاده اتفاق ما زبان در
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 كه یمثال همان. )كنندیم تلفظ نما را آن هایفرانستتو كه دیكنیم وصتتل ment همان ای مان به را یماضتت

 یهابرسازه كه یتركهن یهاواژه با ما و شتود ینم خالصته  جانیهم به مان بحث(. زدم argument یدرباره

 آرمان درمان، دامان، سامان، مثل ییهاواژه. میامواجه شده، توجه مان از یگرید یهابخش به و دارند یمتفاوت

 از ای و «من رانِیا» یمعنا به زین مانرانیا دهد،یم را «من مال» یمعنا «منه» یكلمه ،یگناباد شیگو در... و

 تیمالک نیا است؟ چگونه تیمالک نیا اما. ماست تیمالک در و ما مال كه یرانیاستت،  «ما رانیا» گرید منهر

 در محاط و طیمح ما واقع در. ماستتت بر و ما با ما، در كه یرانیا یعنی یكل حالت در و شتتده، نیعج ما در

 اصل، در مانرانیا م؛یشو ییفضتا  یهندسته  کی وارد بهتر استت  استت؟  ممکن یزیچ نیچن ایآ اما ،میرانیا

 از ما كه جاستتتنیا. میهستتت آن یمحاصتتره در زین ما حالنیع در و ماستتت یمحاصتتره در كه ستتتیرانیا

 یپهلو انزب یبررس به و میبگذار كنار را یگناباد شیگو یبررس اگر. میرست یم یرانیا یشته یاند به مانرانیا

 در و دهدیم را خانه یهیاثاث یمعنا هم و خانه یمعنا هم ،واحد آن در مان زبان، نیا در كه مینیبیم م؛یبپرداز

 در و یماندگار در شتنیمان ،یپهلو در شتنیمن ،ییاوستا در منه. شودیم هم شته یاند و منش به بدل حالنیع

 در میزنیم حرف یكس منش از یوقت. دارد مان و من در شهیر منش كجاست؟ منش یشهیراما  منش، تینها

 مان،یزا به رستتد؟یم خلق یمرحله به چگونه مان. مییگویم او یشتتهیاند ای یشتتندگیاند هوج من، از واقع

 و «كشتتورمان» مثل یكلمات در البته. هستتتند مان از یابرستتازه همه هانیا د،یكن فکر ستتاختمان و ستتازمان

 .دارد یملک حالت مان ،«مانخانه»

 «ینگهبان» یكلمه در شته یر «بان»پستوند   كه میكن توجه دیبا كنم؛یم صتحبت  بانرانیا زانیپارت از یوقت

. تاس مانرانیا کی بان،رانیا زانیپارت و رانیا محافظ یعنی بانرانیا. دهدیم خبر «محافهت» ینوع از و دارد

ر چه د و میرستتیم مانرانیا به فلستتفه از چگونه م؟یرستتیم یمانرانیا به یبانرانیا و یزانیپارت از چگونه اما

 كند؟یم شروع جهان در را یاتازه سکورسید و شودیم یاست یست  یفلستفه  خود به بدل مانرانیا یطیشترا 

  یتبل با مدام مالها و ستیمانرانیا حکمت خاطر به است، مهم رانیا اگر .شتده  دفن مدام كه یستکورست  ید

 ینگاه گرا البته اند،ردهنب حکمت نیا از ییبومطلقن  یمیابراه انیاد .داشتند حکمت نیا دفن بر یسع اسالم

 و ودندب ییبوخوش یهاگل خودشتتان زمان در امبرانیپ از كدام هركه  مینیبیم م،یاندازیب انیاد نیا خیتار به

 نددوران همان به متعلق رایز اندشده دهیپالس گرید هاگل نیا اما اند؛برداشته تیانسان جهت در یمثبت یهاقدم

 کی مثابه به و انددهیند تازه نور و آببدهند؛ چون  یبد یبو حاالستتت كه یعیطب كنند وو دیگر رشتتد نمی

 ارهدوب یاپروسه و زمان هر در ،كردند شدفن كهنیا با و ستین گونهنیا یمانرانیا یول. اندشتده  دفن یزامب

ای بلکه پ د،یگوینمهم  فلسفه از ،گویدمی ییدانا و دا دئنا، از زند،ینم حرف نید از یمانرانیا. شودیم زنده

 به لیب با دیبا. اندگفته درو  ما به میمفاه نیا یتمام یدرباره متاسفانه. كشدرا به میان می سوفسطا و ستوف 

 ادعا ما. میبرستت یرانیا حکمت همان یعنی خودمان، تیواقع به تا میكن یحفار قدرآن و میبرو كلمات دل

 اند؟گفته درو  ما به چرا میبدان میخواهیم یول م؛یهستتت جهان بر و میبهتر همه از م،یدار فرق كه میكنینم
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 در... و طوارس و افالطون كه ستد ینویم یعرب ابن. ستت یعرب ابن كتاب تیواقع نیا نافتی یبرا یاصتل  منبع

 رانیا رد یونانی لسوفانیف ، و این یعنیخواندندیم فلستفه  استت، ( رانیا) اِراک همان كه نیالنهرنیب یمنطقه

 ینرایا سوادیب استادان از كدامچیه را سوال نیا  داد؟یم آموزش هاآن به یكس چه اما اند،دهید فلسفه آموزش

 قبول ار استنادات نیا اگر ای ،گذاشت یخیتار مستندات یرو پا و كرد رد را تیواقع نیا دیبا ای! پرستند ینم

 چرا و دادندیم درس فلسفه نیالنهرنیب در یكسان چه استیربه. به دنبال پاستخ این پرسش باشیم  دیبا میدار

 برچسب ،تمسخر به یاتوده و سوادیب جماعت شهیهم مثل سوال نیا پاسخ یریگیپ با ست؟ین هاآن از یاثر

 حالنیع در و اندگذاشته ستت یكمون را خودشتان  استم  كه ییهاهمان زد، خواهند ما به بودن ستت یونالیناست 

 را وا كه بود «تیهدا صادق» میداشت خیتارطول  در كه باهوشی فکرروشتن  تنها اند.ک نکردهكمونیستم را در 

 . دبوگر پرسش ونداشت و بسیار باهوش  مقلد و عیمطشخصیتی  تیهدا. دادند آزار هم

ر د چپ منکر وجود توانینم البته م،یگذاشت «چپ» را نگاه نیا اسم وشتدیم   هیروست  مونیمدر واقع ما 

 بود ینرایا حالج. میاداشته را یزیتبر شمس و حالج منصور رینه یبزرگ یهاستیآنارش ما مثلن ،شتد ایران 

 «اناالحق» واقع در كرد، دیتاك «من» یرو نوشت هم یعرب زبان به یوقت یول ستد، یبنو یعرب به بوده مجبور و

 و سوف و فلسفه زبان، خ،یتار از یدرك كه سوادیب یاعده حاال اما. ساخت را حالج منصور یشاعرانه یهست

 نیا است، کیكالست  اشتترنر  و نیباكون مثل هم پرودون! زنندیم پرودون از حرف ،ندارند یرانیا خرد و فکر

 ازهت تفکرات یرو دست زنم،یم حرف سمیرانارشیا و سمیآنارش از من یوقت. اندشتده  دهیپالست  گرید هاگل

 شیپ را یاتازه نگاه من كهنیا از بعد و دهدیم عبور لتریف زا ستتپاه اطالعات كه ییهاكتاب نه گذارمیم

 نگاه نیا یشگیپبالهت با دارد قصد چرا كه كندیم بازار یروانه و كرده منتشر را هاكتاب نیا عیسر كشم،یم

 هایانریا بودن برتر یمعنا به ینگاه نیچن .میزنیم حرف دیجد یرانیا نگاهِ و دا دئنا، از ما. دهد لیتقل را

 توانمیم من یعنی. قرار نگرفته جهان از ترنییپادر ستتطحی  یرانیا كه دهدیم را معنا نیا فقط بلکه ستتت،ین

 یمقوله با و نشتتده متوجه یزیچ كه كند اقرار او و كنم  یگ هاگزاره نیا با را« ومنین ستتال» مثل یشتتخصتت

 نیا یشهیر تا ستندین بلد یفارس كه است نیا ومنین سال امثال مشکل. استت  شتده  روروبه یجالب و بیعج

 و كنند ment به بدل و رندیبگ mind با یمعنهم ار مان و ،مان و من به را من بتوانند و كنند دایپ را مستتائل

 یتازه یهاگوشه به و بدهند بسط را موضوع نیا و شودیم خوانده «مان» یفرانسو زبان در ment كه بفهمند

 فهمندینم یاعده كه است لیدل نیا به. بکنند درست یاسیس یتازه ترم کی یشت یاندانزب یبرا و ببرند زبان

 هك یافراد كل در و یسطح یهاانسان برد؟یم كار به را آن چگونه و آوردیم كجا از را زبان نیا ییعبدالرضا

 هك فهمندینم هاآن .استتت فحاش ییعبدالرضتتا ندیگویم كنند،یم استتتفاده خود چشتتم از فقط عقل یجا به

ضوع ست كه درک این موطبیعی و ستیاسیس یفلسفه و ترم کی بلکه ؛ستین فحش «دیمادرس» و «جاعش»

 یافراد اب مقابله توان بالهتو وقتی  م،یمعاصر بالهت با ما میگویم برای بالهت راحت نیستت. برای همین 

 دیشرت به «اتیناادب و ناشعر» عنوان با یبحث در من. كندیم یطراح کیف کی امثال من یبرا ندارد، را من مثل
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 هك یشعر به هرگز( ستین یرانیا ستواد یب شتاعران  منهورم)یواقع شتاعر  کی چرا كه پردازمیم لهئمست  نیا

 در .است ناب شعر همان شود،ینم نوشته هرگز كه یشعر آن اتفاقن و كندینم دایپ دست سدیبنو خواهدیم

 دیاش نوشتن و كردن كار یعمر از پس بزرگ شاعر کی .میسینوینم هرگز ما كه ستیشعر ناب، شعر واقع

 جحال قاتل كه اناالحق همان مثل. بشود اشیزندگ یمعنا و او مال سطر آن و سدیبنو ستطر  کی شتود  موفق

 هك یرفتار بلکه ندارد، یتیاهم زبان نوع اناالحق یجمله در. داد یجاودانگ و یزندگ او به حالنیع در و شد

 من با حق دیگویم حالج واقع در شتتود،یم شتتندهیاند یابژه به بدل اناالحقجا این .استتت مهم شتتده، مان با

 . است شندهیاند منِ همان من و شم،یاندیم چون است

 آن یبرا شما میخواهیم و استت  خاک نیا از ینگهبان منهورمان م؛یزنیم حرف بانرانیا از ما یوقت ایآ

 ما قتیحق وایم شتتده احضتار  قتیحق احقاق یبرا تنها ما م،یكنینم فکر هاستتتیرانیاپان لمث ما. نه د؟یبجنگ

 شده دفن حکمتهمان  .ستا شدهگم حکمت آن یایاحنیز  سمیرانارشیا قتیحق ،است سمیرانارشیا قتیحق

 نهر در ار یزیتبر شمس .كرده حركت نسل به نسل و میبرداشت عهیود به را آن كه یانهیس من، یهانهیست  در

 گفت خواهند انیم نیا در یاعدهاما  بوده، زبانفارس ،یفارس در یزبان قدرت آن با او كه ستیعیطب د،یریبگ

 قدرت نیا با یشخص زبان بود(، در حالی كه)شتشصد سال پیش تبریز شهری فارس  بوده ترک ابتدا از زیتبر

 حتمالنا و شوندیم زبانترک دارند كمكم یانزل و اراآست مثلن زبان باشد.امکان ندارد ترک ،یفارست  در یزبان

 به و مینكینم نگاه دوباره مسائل نیا به چرا ما اصلن .است بوده ترک اول از یانزل ندیبگو گرید سال پانصتد 

  م؟یاكرده عادت زیچهمه

 ترجمه ستتمیآنارشتت یدرباره كتاب چه هر .امدهیجنگ رانیا در درو  کی هیعل ستتال ستتتیب از شیب من

 با یمستتاو را ستتمیآنارشتت شتتده، ترجمه هایاتوده توستتط اغلب كه هاكتاب نیا. بود درو  از پر ،شتتدمی

 دهندیم ربط سمیآنارشت  به كه یصتفات  از كدامچیه و اندكرده یتلق یزوست یونید یفکریب و یطلب ومرجهرج

 و تمطبوعا هاستتال نیا یط. ردندا نیكروپوتک و پرودون ن،یباكون تفکرات و یواقع ستتمیآنارشتت به یربط

 به كه استتت نیا هایاتوده از من انزجار لیدال از یکی و بود هایاتوده دستتت رانیا یفکرروشتتن یفضتتا

 نیا رد من كه یگرید یاستاس  جنگ .كردند میترست  ستم یآنارشت  از دیپل یریتصتو  ممکن، شتکل  نیترفیكث

 یرانیا یشهیاند شدن انینما از را ستم یئمال و غرب و شترق  جهان ترس لیدل كه بود نیا ام،داشتته  هاستال 

 توسط آن از بعد و بود زنده یصفو حکومت زمان تا كه یاشهیاند شود؟ دفن یرانیا یشهیاند دیبا چرا. بدانم

 و نوشت مدام كه یكست  تنهاو  شتده،  درو  دو نیا با جنگ صترف  من یگدزن. شتد  نابود عاملجبل یعلما

 حاال .بودم من شد، هم سانسور حالنیع در و دیجنگ سمیآنارش تحقق یبرا و است ستیآنارشت  كه زد ادیفر

 سمیارشآن ایآ یول .هستند من مقاالت و هابحث از متاثر اغلب كنندیم سمیآنارشت  از یبحث كه یكستان  یتمام

 من یراب ستتمیآنارشتت اگر! نه كه البته ؟مهم استتت كنم،یم یرانیا یفلستتفه و مان یدرباره كه یبحث مقابل در

ه ب گذشتته  ستال  صتد  یط رانیا در اگر چون .استتت عشتق  با توام یقتیحق یمانرانیا و رانیا باشتد؛  قتیحق
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 سال هزاروچهارصد یط یعنی .شده انتیخ سال هزاروچهارصد یرانیا و رانیا به ،اندكرده انتیخآنارشتیسم  

 ادامه دفن و خورد و زد نیا هم هنوز و اندشده دفن و بیتخر یرانیا توسط رانیا در یرانیا و رانیا گذشته،

 هایمانو چرا ؟شناسیماو را نمی چرا ست؟یك یمان اصلن م،یبشناس را نیخرمد بابک ما دهندینم اجازه. دارد

 مستتیترائیم و مهر چرا ؟اندگذاشتتته تیحیمستت بر یاریبستت ریتاث و دارند قدرت جهان در همهنیا تیمانو و

، ولی اگر زرتشت شناسدیم را او هم غرب یحت و میشناسیم را زرتشتت  ما استت؟  بهیغر رانیا در قدرنیا

 چرا ست!تر از زرتشت افیلسوفی بزرگ كه ستیماناو،  قیعم و دهیچیپ ،یاصل نوع استت،  تیثنو لستوف یف

 اندیدانهم یمان مادر و پدر كه مییگوینم یحت م؟یدهینم ربط رانیا به را سفونیت و میدانینم یرانیا را یمان

 دفاع ینوع سمیرانارشیا م؟یكن پنهان را مسائل نیا میدار عمد ما چرا. بوده ایپرش به متعلق سفونیت اصل در و

 مدرن ارتش و كوروش یواقع رانیا ،ستیواقع رانیا قتِیحق احضتار  یكل حالت در و استت،  حمله یحت و

 ستممکن ا مگر .كردندیم نگاه آن به عجبت با مردم رفت، ونانی به یوقت كه یارتشهمان  ستت، ین وشیدار

 صنعت دارای شما كه كندیم باور یكس ایآ م؟یباش نداشته مدرن یشهیاند اماصاحب چنین ارتشی باشیم،  ما

 سند یگرید افراد اسم به و كرده دفن را فکر آن كه واضد است. نباشتد  روشیپ تانفکر یول د،یباشت  روشیپ

اما  ،نندك دیتول یدیجد فکر تا اندداشته فرصت سال همهنیاها خیلی ،ستم یرانارشت یا با رابطه در مثلن. اندزده

 عده نیا یبرا. كنند منحرف را ستتمیرانارشتتیا ریمستت ،یستتازدرو  با خواهندیم حاال نکردند؛هیچ كاری 

 ما. دارد تیاهم و تخریب آن تازه نگاه و آمده وجودبه تیظرف نیا بلکه ست؛ین مهم سمیرانارشیا و سمیآنارش

 یآزاد خود ما ،میدار دهندهنجات یسوبژه بلکه میندار دهندهنجات یابژه ما م،یكنینمو منجی  فرد از بحث

 نیشیپ فیتعار با یآزاد از من فیتعر .شتناخت  دیبا را یآزاد و معتقدیم كه میدانیم دهندهنجات مثابه به را

 كهآن یب د،یده انجام را تانخواهدل یباز دیبتوان كه دیباش دآزا قدرآن شما یعنی یآزاد. استت  متفاوت كاملن

 را هساد فیتعر نیا هاآدم تمام اگر و ستیآزاد از فیتعر نیترناباین تعریف  .دیشو گرانید یباز مزاحم

 به همه در نهایت و شتتوندینم ستتركوب های دیگراندیشتته و ابدییم تحقق عدالت و یدمکراستت كنند، درک

 .  رسندیم خود حقوق

 ریفق مانپدر اگر و میخودمان ،مسئول»: میكن یرویپ هیمالمت یشهیاند بخشِ نیا از استت  بهتر من نهر به

. یهستتت تیكارها تمام و خود مستتئول خودت شتتهیاند نیا در واقع در «ندارد ما به یربط استتت، دارپول ای

 میتهس برویل یزمان لحا  از ما ندارد، ییاهشهیاند نیچن غرب و ماست یدستتاوردها  از هیبندنقش و هیمالمت

 و هیمالمت از یدرك یرانیا فکرروشتتن متاستتفانه. كرده را خودش كار كه استتت حکمت همانتاثیر  نیا و

 رگلهیح بند،نقش کی كه داندینم! ندیگویم پرت و چرت و ندعارف هاآن دیگویممدام  و ندارد هیبندنقش

! دب كار آن و استت  خوب كار نیا دیگوینم و دهدینم دستتتور شتاگردش  هب هرگز بندنقش. استت  متفکر و

 محسوب هنرمند ینوع به و كندیم عمل كارگردان کی مثل اصتل  در او چون ؛كندیم یطراح ویستنار  بلکه

 هم یرجخا آن. شود آن یبررس به بیترغ دیشا تا ندیبب یخارج اسم دیبا حتمن یرانیا فکرروشتن . شتود یم
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 شخد نجها اتیادب در من. ستیك عطار كه بداند و بشناسد را هیمالمت و هیبندنقش كه ستت ین بلد یفارست 

 با عطار. كرد وصف ،یخاص صفت با را او توانینم و است كنندهوانهید عطار. امدهیند عطار مثل یقدرتمند

 زندیم حرف مجنون و یلیل از یوقت .گذاشته كار سر را هاآن و كرده یباز رمسلمانیغ و مسلمان از اعم همه

. كندیم( طانیشتت) ثیلیل به بدل را یلیلحتی  او. بردیم یگرید یجا به را آن د،یگویم جنون از یوقت ای

 امیخ م،یفتگ او یآپولون ستمیس از ترشیب م،یكرد فیتعر امیخ از اگر م؟یدار شناخت عطار از چقدر ما یراست

 هاینوشته. ندارد را یزیتبر شتمس  یدهیچیپ نگاه آن اما. زندیم را خودش حرف یراحت به و استت  نیروت

 دخواه گم زبان از یمهم قسمت آثارش، یترجمه صورت در چون ؛كنند ترجمهتوانند نمی را یزیتبر شمس

 . دارد را شندهیاند حکم كه یزبان شد،

 رانسهف در دایدر سما به یانابغه ، در آن زماندرسیم زبان یفلسفه بهغرب  ستمیب قرن شصت یدهه در

 كهكرد  را یكار هماندریدا  كرد؟یم كارچه واقعن دریدا اما كند،یم خود یفتهیش را همه او ،كرده بود ظهور

 یونان در یمال مشکالت خاطر به هاییسوفسطا ند.داد انجام كردند،یم ستفر  ونانی به یوقت یرانیا لستوفان یف

 شانیراب فلسفه حالنیع در و داشتند یمناسب یمال وضع كه ارسطو و افالطون امثال یبرا .كردندیم سیتدر

 هاآن .نداشتند را شقدرتزبانی  نهر از رایز ؛بود سخت یرانیا لستوفان یف با جدل داشتت،  یآستمان  یجنبه

 به! كنندیم كار زبان یرو فقط رایز ستیسطح هاآن كار گفتندیم و زدندیم هاییسوفسطا بیتخر به دست

 ولپ مردم از دهندیم درس فلسفه یوقت هاییسوفسطا گفتندیم و چستباندند یم یاخالق یهابرچستب  هاآن

ن و استتاستت ،كردنددائم در ستتفر بودند و باید خرج ستتفرشتتان را تامین می یناریا لستتوفانیف خب. رندیگیم

 ریسِ و است مهم اریبس یرانیا فرهنگ در شان اهمیت داشت. در اصل سفرتر از پول برایشناخت جهان بیش

 اب رانیاهای دانشگاه در كه یمباحث و خورده چرخ اریبس رانیا در یفارست  زبان .دارد ستفر  در شته یر داشتتن 

 به روز یفارس به عشق ،بشناسد یخوببه را زبان كه یكس. است مزخرف شود،یم سیتدر یشناسزبان عنوان

 کی یفارس كه چرا ست،ین یفارس فقط منهور ،یرسفا مییگویم یوقت البته .شتد  خواهد دتریشتد  او در روز

 یارسف زبان یریگشکل در هانیا تمام رایز ست،یآذر و یكرد و یکیلیگ همان واقع در یفارس است، ندیبرآ

 زیرتب زمان آن در و داشته قرائت زیتبر در یفارس پیش، سال شتشتصد  طور كه اشتاره شتد   همان. دارند نقش

 زین بلوچستان و خوزستان مثل ییشتهرها  درزبان مرستوم در آن دوران   البته ،ه استت بود زبانفارس یشتهر 

 ما واقع در .شتتده ترمدرن زبان اما مانده یباق شتتهرها نیا در یمیقد یهوا و حال آن هم حاالو  بود یفارستت

 زیرا همه فارس هستیم و كشورهای دیگر به تمام كسانی كه ساكن پرشیای قدیم بودند، میندار فارس اصلن

انند دكنند و میدرک می كاملن را بحث نیا هستنداز زبان  یشتعور  یدرك یدارا كه فرادیا گفتند.فارس می

 حبتص لیاص یفارس بهعراق  ردستانوك. استت یپرشت  كل منهورمان ،میكنیم صتحبت  فارس از ما یوقت كه

( مادها تمدن) یردوك تمدن یایاح یرو دستتت یزهوشتتیت تینها در اوجاالن كه جاستتتنیا و كندیم

 منجر ،كندیم گلوقتی  اشتراک آن و میمشترك هم با نهیزم نیا در كه نیپرشت  تمدن ای مادها تمدن گذارد،یم
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 هدف و تیواقع نیا با تا اما كردند تیحما روژاوا از یرانیا یهاستیكمون ابتدا در. شتود یم روژاوا جادیا به

واكنشی  نشان  هاستیكمون ،نیعفر به حمله انیجر در دستت از حمایت برداشتند.  شتدند؛  روروبه اوجاالن

 قلب دیبا بود دهیفهم نیعفر. كندیم نابود را جاآن دارد اردوغان خوشتتحال شتتدند كه مثل روستتیه و ندادند

  اش اقدام كردند.به این دلیل برای نابودی كند؛ ایاح را خود زوسیونید واقع در ای شدهگم

 چه میباشتت رانیا داخل چه یول ،میدار توجه یرانیا بهیعنی  م؛یزنیم حرف ستتمیرانارشتتیا از یوقت ما

 ست،ین عرب كه یعراق .است مانهمراه شته یهم یپشتت كوله کی مثل و ماستت  مغز و ذهن در رانیا، مینباشت 

 از رفح عراق،بحث  دنیكش شیپ باقصد ندارم . ایپرشت  تینها در و نیالنهرنیب رد،وك ،یآشتور  یعنی عراق

. دباش انیم نیا در دیبا كه كنمیم صحبت یایهمدل و اتحاد و سوبژه ،شهیاند از من ؛بزنم حمله و محاصتره 

 جاآن تمدنه اعراب ب ولی ست،ین عرب یعراق. ستیاسالم تفکر فیكث تستلط  یجهینت تفرقه و ضیتبع نیا

 حفظ ضتتمن یعراق یردهاوك. كنندیم ثابت ،اندمانده یباق ردوك كه جاآن یهاردوك را نیا .نداهشتتد غالب

م ه زبان آن به دیبا و است كشتورشتان   یرستم  زبان یعرب. اندگرفته قرار هم یعرب یستلطه  تحت ،یردوك

 یخانهكتاب منیمستق داشت، عراق به كه یاحمله در کایآمر بودند؛ عرب اگر هاعراقی. باشند داشته تستلط 

 .دارند یخاص یمعنا ینیچننیا یكارها. كردینم نابود ست،یخیتار یاسناد یحاو كه را شانیمل

 انمانپدر خاطر به و میهست هیمالمت ما یول دهدیم غرور ما به درستت است كه آثار تاریخی كشورمان  

 ما به و دیكنیم فیتحر را ما خیتار چرا د؟یكنیم نابود را ما یهاشناسنامه چرا مییگویم ، ما فقطمیدهینم پز

 ما خورد به را ونانی یفلستتفه مدام دیخواهیم چرا ستتت؟یچ درو  همهنیا از شتتما هدف د؟ییگویم درو 

 ما فرهنگ هب یونانی فرهنگ باشد كار در یونانی زبان و ونانی یفلسفه اگر تازه د؟یبزن سترمان  یتو و دیبده

 د،ینیبب را ینونای کی بودوباشسری به یونان بزنید و  .فرانسه و سیانگل و کایآمرفرهنگ  به نه استت  کینزد

 بنیتقرها فرقی با ما ندارند. جا خواهید دید كه یونانی، آندیكن شتتركت شتتانرقدمراستتم  و هایمهمان در

 در .میهمان و مینیهم ما دارند؟ هایرانیا با یفرق چه هاآن ،میادهید را هاترک و میارفته استتتانبول به ما اغلب

 دیجد بودوباش و قطب کی قصتتد دارد ستتمیرانارشتتیا م،یباشتت احدو یاروپا کی فکر به دیبا ما جانیا واقع

 هیترك با دیبا چرااصلن  ستند؟ین نیالنهرنیب هانیا مگر م؟یبجنگ هیستور  و عراق با دیبا چرا ما كند، درستت 

 لیشکت انهیخاورم در واحد یاروپا تا كند،یم نابود را منطقه نیا تمام دارد اسالم واقع در م؟یباش داشته فاصله

 پرسندیم من از یاعده. شتد  میخواه تربدبخت م،یشتو  تركوچک چه هر ما جاستت كه و مستئله این  نشتود 

 چرا م،یبکن عمل تریشعور در آن كه ستیروش عمالاِ ما یخارج استیس ست؟یچ شما یخارج استت یست 

، و شودب خرج ییاج کی دیبا كه یسالح ؟چهارصد میلیارد دالر به آمریکا بدهد و سالح بخرد عربستان دیبا

 نیاواضد است كه  اند!حتی عراق و امارات هم سالح خریده شود؟ ختهیر رانیا ای عراق ،منی ستر  دیبا چرا

 عهفاج ایلهئمس چنین به كار خواهد رفت. انهیخاورم درو نهایتن  شتد  نخواهد استتفاده  اروپا در تستلیحات 

 یزندگ شیپ سال هزاروچهارصتد  در كه یدممر یبدبخت استت  نیا. دهدیم نشتان  را شتعور  فقدان و استت 
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را  ریخ یادا و میشد واقع شر یطعمه ما كه جاستنیا بحث مال؟ با یدشمن و یمسلمان به چه را ما ،كنندمی

 چرا دنیگویم یاعده غیرممکن است. ؟كرد مقاومت شر کیتاست با جز شر هیعل توانیم ایآ یول م،یآوریدرم

 لهیح با چون م،یباش داشته كار مردم اعتقادات با كه میهست ما ست،ا واضد پاسخ د؟یدار كار مردم اعتقادات با

 عرب جهان ، چرا كهمیندار عرب جهان ما واقع در كند.یم تربدبخت و لعمنف ،مهار را ما كه یالهیح م،یطرف

 از و ندیبیم یعرب هم را رانیا غرب و دارد، كم غرب از نقطه کیتنها  عرب. است غرب جهان ستاز دستت 

 عربستان همان عربجهان  ؟و مصتر و تركیه چه ربطی به عرب دارند  عراق !ستاخته  مجموعه کی ما یهمه

بتوانند به  تا كنندیم زهیعرب را انهیخاورم تمام دارند هاآندر اصتتل . استتت قطر و امارات ت،یكو ،یستتعود

 یفرادا در خاورمیانه چون رد،یگیم نقرو ترشیب دارد روز هر یكاسب نیا و كنند یكاستب  بهترین وجه ممکن

 یكشتتورها یحکومت رجال د،یبکن نگاه را شتتانتکتک .یچعمامه و مال یمشتتت امورند، مستتند بر احمق

یا حتی با حکومت چین و  غرب یحکومت یهانخبه و رجال با را...( و عراق ران،یا افغانستتتان،) انهیخاورم

قیقیت در ح هستتتند، وانموده و کیف ،یتقلب های آنهمه د؟ینیبیم چه. دیكن ستتهیمقای شتتمالی دیکتاتور كره

 ما ه! متاسفانیسیانگل و ییکایآمر عروسک ایو  اندیروس عروسک ایها آن اند،ساخته ما یبراشان را تنها همه

 یستتر کی و افتهی پرورش دانشتتگاه دراو  ستتت،یغیتبل فکرروشتتن ما فکرروشتتنو  میندار باور را خودمان

قدر به خواند باید آنفکر ما یک تحلیل را میوقتی روشتتتن. اندداده مغزش خورد به را زباله و العتات اط

ن اساس چون ؛دندار لیتحل جراتولی او  ی آن مفهوم، تحلیل ارائه دهد.خودش اعتماد داشته باشد كه درباره

 را ژکیژشتخصی مثل   هایحرف عیستر  شتود كه خودش را باور ندارد و حاصتل چنین طرز فکری این می 

 یوفلسیف بدل به زندیم و توخالی بایز یهاحرف فقط كه یستطح  و وانمودهآدم  کی ناگهان د، وكنیم قبول

 نیا هم شتتاناستتم و كنندیمو تحلیل  ترجمه هم آثار او را «فرهادپور مراد» مثل یافرادو  شتتودیم معروف

تن اما چرا نباید به فکر ساخ ،باشند پوردفرها مراد لامثا كهالبته این خوب است ! فهمندیم فلستفه  كه استت 

 كه ماهدیندرا  یفکرروشنتا به حال  من ؟میكن دیتول را یواقع یفلسفه و لسوفیفمرادهای واقعی باشتیم و  

 نوشتیم كتاب یهند سبک یدربارهشناختم كه را می یفرد مثلن. باشد خوانده خوب را ما کیكالس اتیادب

اند كاری ، حتی افرادی كه مدعیما فکرانروشن نیب استاستن   ستت؟ ین دارخنده نبود، بلد ضعرو و وزن اما

 ما یجامعه در یستتوادیبكنند. شتتان مطالعه نمیدهند و در رابطه با تخصتتدبلدند، هیچ كاری انجام نمی

 آدم یشتتتمی ما در جامعه. دارد یبلندتر یصتتدا باشتتد، ستتوادتریب كه كس هرو  استتت قدرت ای ازنمایه

 سریع نشانده، یكرس به را یزیچ کی و دهیكش یبدبخت نفر کی نندیببمی یوقت طلبفرصتت  و ستت یاپورتون

 كندیم دیتول كه اساسن شخصی. كنندیم مطرح را خودشان حاصتل دستترن  او   شتوند تا با كار میبهدستت 

 باج یستتطح خبرنگارچند  هب و كندمصتتاحبه نمی کایآمر یصتتدا و یستتیبیب او با .ندارد یعموم روابط

 كنند،یم سانسور را تو دارند همه اما هستتم  تو یهانوشتته  عاشتق  من» گفتیم من به یفرد مثلن .دهدینم

 من كه كرددرک نمی و ستتتدانیم یمنج را شخود او «و به تو كمک كنم! دهم نجات را اتیادب قصتتد دارم
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پس  ،است من فقر من یغنا و در اصل استت  من یغنا یریگگوشته . كردم انتخاب خودم چنین جایگاهی را

 ابطرو دیبا و است غلط تیهااستیس» گفتاو در ادامه می نشوم. هآلودستیستم   آن وارد منستت كه  طبیعی

در  و یسازیم شاگرد همهنیا كه ستین تو فیح ستت؟ ین تتفکر و اتیادب فیح ،یكن دیتصتح  را خودت

من شتتاگردان . استتت من یهاارزش از یکی مورد نیا كه وز نفهمیدههن «؟كنندیم یدشتتمن تو با هانهایت آن

 مقدمهشتتان كدامهیچ كنند و من برایم از من تعریف نمیاز شتتاگردان كدامهیچ اما امكرده تیترب زیادی را

 . ستییعبدالرضا یعل خود ییعبدالرضا یعل شاگرد نیترمهم هنوز . در واقعنوشتمن

 لذت اریبس ییعبدالرضا یهابحث از من» گفتیکی از دوستتان ترک می  دارم،ن یمشتکل  هایرانیا با من

 احمقانه «!كنم قبول را هایشحرف توانمینم، دارد گارد یرانیا یهاترک هیعل كهنیا خاطر به یول برم،یم

 نیاو  ت. بالهت، بالهت اسدارم گارد بالهت هیعل تنها من باشم؟ داشته گارد هاترک با دیبا چرا من! ستت ا

 حرف نینشتتکتر یشتتهرها زبان یآزاد یدرباره هرگز یعل ندیگویم. باشتتد یتیقوم هر از تواندیم بالهت

 یمعنا .است مهم یرانیا شهروند و تاكید كردم كه دانمیم یشهروند حقوق جزو را نیا من كهدر حالی نزده،

 زبان کی اگر یول ،ی بخوانندزبان چهكه  دریگیم میتصم كانتون آن ،یكانتون هر در كه است نیا ستم یكمونال

داشته  ای دوم و ستوم هم هزبانند آن زبان را یاد بگیرند و در كنارش ، همه موظفمیدار رستمی در كشتور  

اشید، ب بلد هم یفارس شما كهنیا. است جهان سمت به دیجد یپنجره کی گشودن یزبان هر دانستن .باشتند 

 كه تسین معنا نیا بهموضوع  نیا یول. دهدرا نشان می شما یبرتر لکهب ستین شتما  ضتعف گر تنها نشتان نه

 یرندگرا یاد می زبان ستته كه سیانگل مثل د،یبخوان دیبا ، چرا كهدینخوان مدرستته در رایا كوردی  یترك شتما 

 ودطنان خوهم با دیبتوان دیبا دیهستتت رانیا یوقت تا دیگر دارند.با یک ارتباط یبرا یكشتتور زبان کی یول

. این در ستین زبان کی یلکیگ كه ندیبگو دارند عمدو  شده، نابود یلکیگ زبان مثلن .دیباشت  داشتته  الوگید

 یفرانستتو زبان ا قواعدب هم قواعدش و تستتیقو اریبستت ییِهندواروپا زبان کی یلکیگ زبان ستتت كهحالی

ی از اما بستتیار ندارد، یفارست  زبان ستاختار  به یربط چیه یلکیگ زبان در اصتتل ستاختار  یعنی دارد. یکینزد

 و ستتتیلکیگ «الكو» ،را در نهر بگیرید« الكو خوشتتگل» مثلناند. كلمات فارستتی وارد این زبان شتتده 

 در است، انزب خصلت نیا. میبجنگ یفارس زبان با ما كه ستین معنا نیا به من حرف البته ی!فارس «خوشگل»

 ایآاما  .كندایفا می را یزبانفرهنگ  نقش ما یبرا یفارس ،یزبان فرهنگ کی و میدار فرهنگخرده کی ما واقع

 ،ستا بستته وا هافرهنگخرده قدرت به یمركز فرهنگ قدرت .نه البته كه م؟یكن نابود را هافرهنگخرده دیبا

 .ودش سیتدر هم اسپانیایی و یسیانگل دیبا كه طورهمان ،شوند سیتدر مدارس در دیبا هازبان نیا یهمهو 

 .میكن برقرار ارتباط جهان با میبتوان كه یاد بگیریم را ییهازبان است بهتر اما ستتم ین مخالف یعربزبان  اب من

تر توجه و به عملکرد غرب بیش نادیده بگیریم برای مدتی را اطراف یكشتتورها و میبکن بلند را قدمان دیبا

 تدرستت یهاراه ازگاهی باید  ،توان خالق بودهمیشتته كه نمی اند؟رفته ییهاراه چه از هاكنیم و ببینیم كه آن

 زیچچیه هاآنیند ما فرهنگ خودمان را داریم، چرا كه گوكه مالها می ستتت ا احمقانه. میبکنو تقلید  تیتبع
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 یفهیطا در هاعرب روزِید ازتبعیت از امروزِ آمریکا و انگلیس بهتر از این استتت كه  .ندارند ستتاختن یبرا

 و میباشتت مستتتقل دیبا ما ندیگویم بستتیاری از افراد بدون هیچ آگاهی و شتتناختی .مینك یرویپ هاشتتمیبن

 سال هزاروچهارصد یهاعرب ،یفعل یهاعرب نه همآن .ستت نی هاعرب از دیتقلچیزی جز  شتان یهاحرف

را  ای كه تمام زندگی ماستعمارست. مشکل ما با استعمار فرهنگی عربی م،یندار یمشتکل  هاعرب با ما !شیپ

 بانز و عرب به یربطموضتتوع  نیا! میبکشتت نفس میتوانینم ماالشتتعاع خود قرار داده، طوری كه حتی تحت

  كنند.تایید می را هابحث نیا زین هاآن كه دارم یادیز عرب دوستان من ندارد، یعرب

 سمینارشآ متاخر یفلسفه از یبخش كه بگوییم بااز این ما م،ینده لیتقل را یرانیا خرد كه است نیا اصل

و  ،شده كار این مسئله یرو ستهاسال ، هیچ ترستی نداریم. چرا كه دیآیم مانخوشنزدیکی داریم و از آن 

 . كار من صتترفنماهنوشتتت كتابام و در این رابطه هكرد بحث موضتتوع نیا یدرباره دهه دو از شیب من خود

و  كردم ادیپ را )از فرو  فرخزاد تا شمس تبریزی( یرانیا یهاتیشتخص  ،و تطبیق اسیقبلکه با  نبوده ترجمه

 توق چرا كه دادم نشان و كردم زهیرانیا را سمیآنارش. گذاشتم شینما به را یناریا یهاستت یآنارشت  در اصتل 

 ی متداول از این مقولههاترجمهربطی به  زنمیم حرف آن از من كه یسمیآنارشاستاسن   .استت  ستم یآنارشت 

كوشد با می كه ومنین سال مثل یكست  از ،گویمو دستتاوردهای جدید آن می  متاخر ستم یآنارشت  از من ،ندارد

کر چپ خارج كند و تف استتفاده از مفاهیم تفکر پستاستاختارگرایی، تئوری آنارشیسم سنتی را از محدودیت   

 هایی به نهریاتمدنهر من در قستتمت ستتمیآنارشتترو كند. ای از آنارشتتیستتم روبه رادیکال را با افق تازه

كروپوتکین نزدیکی دارد كه البته این نزدیکی فقط ده درصد است. مثلن در جایی كه با لنین مخالفت كرده یا 

 یكس هر و میباش داشته یستالم  یجامعه اگرگاهی كه جمالت زیبای انستانی مثل این جمله را به كار برده:  

 .بود خواهد رفاه در د،بده انجام ار شخواهدل كار ساعت پن روزانه 

این جهان و این یعنی واضد است كه زندگی در  استت،  نفر هشتت  دستت  جهان ثروت از یمین از شیب

 کدر ما. میبساز چیز را از نوهمه و میكن نگاه سترمان  پشتت  به و میبرگرد های زیادی دارد. گاهی بایدستختی 

 یدستتتاوردها زا یکیمستتئله  نیا و شتتده مقدس رانیا در اختالس و یدزد م،یندار تیمالک از یدرستتت

 كندیم كار كه ستنی یكسفقط  كارگر ،تعریف درستی از كارگر ندارند هاستیكمون اساسن .است سمیتالیكاپ

ت سای حتی یک استاد دانشگاه نیز كارگر است، او یک كارگر فکریبلکه هر تولیدكننده دارد، كارفرما کی و

ش او به رییس گیرد و طبیعتن حقوقنکند حقوق نمیزیرا در حال تولید استتت و آقاباالستتر دارد، و اگر كار 

 بعدو  میدهیم لیتقل را زیچهمهها ایرانی ماشود و البته رییس نیز یک كارگر دیگر است! متاسفانه مربوط می

كه با اعمال ترفندهایی  یاستتالم یجمهور مثل. زنندیم ستترش بر همه كه محدود قدرآن م،یكنیم شمحدود

و در نهایت كاری كرد كه بانه در كوردستتتان تنها  كنند كمک بانه به بانه اطراف یهرهاشتت كثیف، نگذاشتتت

را هم به همین ترتیب ستركوب كرد، اول با جداستازی این شهر از دل فارس و بعد با فراگیر    كازرونبماند. 

 كاریهای اطراف شتتد. قطعن چنین كردن تفرقه و تبعیض، باعث ایجاد دشتتمنی بین كازرون و شتتهرستتتان 
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. ستیدارهیسرما خصتلت استاستن جداستازی    . استت  کیكالست  فیكث یدارهیسترما ی اِعمال روش نتیجه

 یدارهیستترماآمریکا و  درد به بزرگ رانیا .زندیم ستترتان یتو و كندیم ریتحق را شتتماداری مدام ستترمایه

 شتتتهدا گفتمانرابطه و  کایآمر با دیبا ماآورد. توان تحت ستتلطه درمی ترراحت را تركوچک رانیا. خوردینم

 شویم و در نهایتی دزدكی كه مثل جمهوری اسالمی وارد معاملهنه این ،آگاهانهی رابطه و معامله اما ،میباش

شویم، ولی و با همه وارد معامله می های ظاهری نیستیماهل شوآف، شعار و مخالفت ماكاله سرمان بگذارند. 

 .میببر ستتودمعامله  ستتهدر  م،یكرد ضتترر جا هفتدر  معامله، ده از اگریعنی  ای كه به نفع ما باشتتد.معامله

 ثلمو  كندیم رفتار یوانیح كه استتت تیبدو نیا شتان حیوانی نیستتت. زیرا ذات د،ندار را منطق نیا هایغرب

 ا؟چر، دینکن ستتفر دیگویم شتتما به امروزای خامنه .استتت گفتن درو  حال در مدام و بمکد خواهدیم زالو

. در حال حاضر واحد پول افغانستان از واحد است خبر چه گرید یكشورها در دیفهمیم دیكن سفر اگر چون

 دهدیم نجاما یكسچه را كشتار آن . اماافتدیم اتفاق كشتار همهنیا كه یافغانستان در است، ترگرانپول ایران 

 خوب و مان را تغییر بدهیمنگاه دیبا ما !یاسالم یجمهور نیهم ؟شودو طالبان توستط چه كسانی مجهز می 

ادعا  یكس لنمثزنند. سازی میبا توطئه دستت به فیک  اوقات یگاه بایستتیم.  هاتوطئه نیا فکر كنیم و مقابل

 کی. استت و اهل معامله  کیف اودر واقع  یول زند؛كند كه با من دوستتی دارد و كاملن مثل من حرف می می

در ایران این موضوع درک نشده، باید بگذارند افرادی كه اهل معامله نیستند كار و هنوز  ستندین یدنیخر عده

 را شتما  جهان نیا من» :خادم جعفر قول به ،اهل معامله نیستت  ییعبدالرضتا  یعلخودشتان را انجام بدهند.  

ه قدر كه بو آن ماستتت یاستتیستت یفلستتفه یمانرانیا و میمانرانیا ما ،باید برای ایران كاری بکنیم «.نابلدم

ا نزدیک هها و موری بوكچین )بوكچین پس از جدایی از آنارشیسم( نزدیکی داریم به آنارشیستكمونالیست

 به ما هك كنندنمی درک موضوع را نیا و دانندیم ممکن را سمیآنارشتحقق  کیكالس یهاستیآنارش نیستیم.

 عدم یراب ستیسمیا سم،یآنارش واقع در .میكن حركت سمیآنارش یستو به میتوانیم فقط ستت یآنارشت  عنوان

و آزادی مطلق كه هرگز تحقق نخواهند یافت. چنین  ناب شعر مثلو رستیدن به آن غیرممکن است،   تحقق،

لت بدون دو یكشور میتوانینم ما .بزند حرف آن از تواندیم شاعر کیو  استت  ممکن لیتخ در اتفاقی تنها

 رسیمو در نهایت به دولتی ب م،یبکن كوچک را دولت میخواهیمفقط  ما .میستین هم دولت ضد داشته باشیم و

در بسیاری از كشورهای غربی )مثلن دولت انگلیس( كه ربطی به . باشد نداشته را شدن کتاتورید استعداد كه

 نیاتا  میدار زمانبه سی یا چهل سال  ازین ماكنند. استفاده می هاستیآنارش یدستاوردهاآنارشیسم ندارند، از 

 كه سركوب شویم دستو بتوانیم بدون این بشودو طبیعی  نهیال مان، در درونیدمکراست  ازما  درکو  هاهیآرا

 از رفتمیم هیترك به كه لیاوا .میشتتو خالص وبا شتتر از كه استتت نیا هم شراهبه اعتراض بزنیم. تنها 

 رد هیتركند. ها در عذابی آنهمه كه نمیبیم حاال ، امابردمیم لذت بستتیار ترک فکرانروشتتن با مصتتاحبت

ها کفعلن تر. شد دهیكش گند به دوباره سوراخ همان قیطر از و داشت سوراخ کی ولی بود، شده روزیپ واقع

های زیادی خواهند دچار سختی یزود به یول ،اندشرفتیپ حال در یاقتصاد لحا  ازند كه خوشبه این دل
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 با را مردم االن بیزینس خود را شروع كرده و یاكاریر. شودیم محدودتر جاآن در روز هر یآزاد چون شتد؛ 

 یربط چیه كه یافراد یعنی! هامسلمان دادند؟ یرا اردوغان به یكسان چه. دهندیم بیفر خودشان اعتقادات

 از ترشیب من .دیآیم دارد هم هیترك سر آمده، رانیا سر كه ییبال همان واقع در ندارند، هیترك یفکرروشن به

 رد اكثرشان و شوندیم سركوب شدتبه هاآن. ستوزد یم هیترك فکرانروشتن  یبرا مدل یرانیا فکرانروشتن 

 یگوشه در رودینم كه یاسالم! اسالم شده؟ فاجعه نیا باعث یزیچ چه، اما افتاده اتفاق یافاجعه. اندزندان

 در اردد دوست، اسالمی كه افتدینم اتفاق خانه در سایر ادیان و تیحیمس مثل كه یاستالم  ند،یشت نب مستجد 

در نهایت مال  و بدهد تیسرا زیچهمه به را خودش ارتجاع و بالهت ،كند دخالت تمام امور در، باشد ابانیخ

 كه ییهاخلل یهمه از چون مالست، کیتر از كثیف اردوغانجمهور انتخاب كند. را به عنوان رهبر و رئیس

 یكشتتور به لیتبد داشتتت و بود پرواز حال در كه یاهیترك. كندیم استتتفاده بیفر جهت در د،ندار هامال

ی نوبل شدند و شاعر بزرگی ی جایزهش برندهفکرانهمان كشتوری كه بعضتی از روشن   شتد، یم مدرنفوق

غان اردو. رودتر در این منجالب فرو میست و هر روز بیشحاال در حال نابودی دارد، را «حکمت ناظم»مثل 

تركیه به كشتتتورهای دیگر شتتتده، به  در نهایت وقاحت و در حالی كه خودش باعث مهاجرت شتتتهروندان

تر ن بیشها در جهاهای مقیم اروپا فتوا داده كه بهتر استتت حداقل پن  فرزند به دنیا بیاورند تا نفوذ ترکترک

 ذارد.گدر راستای نابودی او می شک چنین نگاهی نه تنها در جهت احیای انسان نیست بلکه گامیبی شتود! 

 البته د،یگویم را نیهم هم یاخامنه دارد؟ یاخامنه با یفرق چه اوبه راستتتی ! هاستتتترک رهبر ارزش نیا

داند می چون د،یبکن ولد و زاد دیگوینم كشتتور داخل یهاترک به، او هرگز ستتتگرایمل یكم اردوغان

  !دیایبرب شانپس از تواندینم

ست، اساسن ما به دنبال احیا هستیم و احیایی نی بحث مفصلیماكه بحث ما در رابطه با ایراننخالصه ای

را  كه چیزیبدون این میتوانینم ما است، شتناخت بر ستر   بحث زنیم دوآلیستتی نیستت.  كه از آن حرف می

شناسد اول آن را خوب ب بشناسیم آن را انکار كنیم. اگر كسی قصد دارد ایران باستان را انکار كند، بهتر است

و كاربرد آن را خوب بشناسد، زبان پهلوی را بررسی كند، به  «مان»و بعد با آن وارد مبارزه شود. مثلن همین 

برود و به این موضتتوع « منیاهر»چه معنایی دارد. او باید ستترا  « من»پی ببرد و بداند كه « مانیشتتتن»معنای 

محسوب  «بد یشهیاند»شتیطان همان   جانیا اما .ستازند یم ابژه طانیشت  یبرا انیاد تمام در چرافکر كند كه 

 به ازین ذهن مال مریض است و .نباش شیبداندمثل مال  قدرنیا كه در اصتل منهورش این است  و شتود می

آیا این نگاه توهین به مردها  گوید چادر ستر كنید تا مردها تحریک نشوند. ها میمال به زن دارد، یدرمانروان

  فکری ایرانی به این مسئله توجهی ندارد.جا هم باز همان جداسازی اتفاق افتاده و متاسفانه روشننیاست؟ نی

ها نآاز  اما میاهداشت ی فکری خوبیهادستگاه چه كه شویممتوجه می م،یزنیم حرف یمانرانیا از یوقت

یم هر كنتنها ادعا نمیو نه میاتازه فرهنگ عاشق ما .میاهكرد تیبدو یقربان و ریاس را خودمان ایم ومانده غافل

 مان باشتتتد و باعثكنیم كه به نفعستتتت؛ بلکه تنها از چیزی استتتتقبال میها دارند، عالیآن چیزی كه ایرانی
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البته  و خورد،یم رانیا درد به آن از یبخش كه در حال حاضر سم،یآنارش مثلپیشترفت ایران و ایرانی بشود.  

 به یبطر و ستیستت یكمونال پیشتنهاد كردم،  كه یستاختار  ستتم یست این  از یبزرگ بخشفتم طور كه گهمان

 نیكچبو یمور تز در ،را پیش كشیدم سمیوكمونالندر كمونالیستم هم دست بردم و بحث   .ندارد ستم یآنارشت 

 هاروستا رد دادم ارائه من كه یطرح در اما نشده، گفته شهرها تمام در رفراندم و یپرست همه ادارات از هرگز

 ود.برگزار ش رفراندم در تمامی شهرها و روستاها بار کی هفته دو هر و م،یباش داشته رفراندم اتاقک دیبا هم

 نیابدهیم.  مردم دستتترا به  حکومت و میباشتت نداشتتته کتاتورید دولت میتوانیمدر چنین شتترایطی  فقط

 هم یفرهنگ مسائل دره به كمونالیسم. ترین تز ماستت، نه به آنارشتیسم مربوط است و ن  موضتوع كه اصتلی  

ه چنین این نیست ك کالیرادمنهور از  ل وکایرادو  برویلاز نوع كاملن  یرانیانگاهی كاملن ایرانی داریم، البته 

 كوچک حکومت طرفدار ماستتت. نگاهی اهل دیالوگ و یا علمی نیستتت، برعکس، كاملن علمی و فرهنگی

 ،پرستامام یرانیا یجامعهزیرا  باشد، نداشتهرا  شدن کتاتورید و تهیتورا استعداد مطلقن كه یحکومت م؛یهست

 .میدار یکینزد سمیآنارش یاصل سیب با كه جاستنیا یم وتفکر نیا ضد ما و استت  سترورطلب  و بازسیئر

 رایسب ،زندیم حرف آن از پرودون كه یسمیآنارشو  ند،خطرناک یلیخدر بعضی از موارد  هاستیآنارش البته

ه اگر كدارد. خالصه این تیمالک یلهئمس كه به نگاهی خصوصبه و ما نسبتی با آن نداریم؛ استت  کیكالست 

 .ستیبردگ و ی ازكامل  ییرها و یآزاد ما هدفگویم مان را در یک جمله خالصه كنم، میبخواهم هدف
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 در مواجهه با هجوم نولیبرالیسم مذهبی

هم در ایران، ما مدام با ترم اقتصتاد ستیاستی نولیبرالیسم مواجه بودیم.    در آمریکا و حاال  1912از ستال  

ع یاند كه باعث وقوع فجامداران ایرانی نولیبرالیسم را با مذهب مخلوط كرده، بدان شکل خاصی دادهسیاست

چه در كشور ما وجود آن واقع مشابه در …فروشتی، فقر سراسری و تن بستیاری در ایران شتده استت. مثل   

ز آن شود، سهمی ابینیم اما نه مثل ایران. هر گفتمانی كه در سطد دنیا مطرح می، در سایر كشورها نیز میدارد

شان متفاوت ی اكران در كشورهای مختلف به تناسب فرهنگاین سهم و نحوه ورسد ی كشتورها می به همه

شتتبیه ایران نیستتت. در   به بعد اجرا شتتد، مطلقن 1912استتت. یعنی نولیبرالیستتمی كه در آمریکای ستتال  

قشر مرفه  دار وی متوسط به زندانی فرودست یا همان كارگر به زندانی، طبقهنولیبرالیسم ایرانیزه شده، طبقه

ی این وضتتعیت در ایران صتتحبت كنم تا ببینیم چه عاملی باعث به خواهم دربارهمی. بان بدل شتتدهبه زندان

ی فرودست در قیام ط و فرودستت شتده است. مثلن طبقه  ی متوست وجود آمدن شتکاف و فاصتله بین طبقه  

ی متوسط را ماه حضتور فعالی دارد، چون چیزی برای از دست دادن ندارد، اما در همین قیام غیبت طبقه دی

بینیم. دالیل این اتفاق چه هستتتند؟ در این گفتمان ستتعی دارم با یک تعریف ستتاده و مختصتتر به طور    می

 .پردازمزیرساختی به این موضوع ب

ها ارچوبهست كه دولت یا حکومت مركزی در آن مکلف است چنولیبرالیستم نوعی ساختار اقتصادی 

طوری كه امنیت آن تضمین به و كاركردهای قانونی الزم برای تأمین حقوق مالکیت خصتوصی را ایجاد كند، 

کیت خصتوصی شود. به  اذ ستلستله گاردهایی باعث امنیت مالک و مال  اتخ با دارد وظیفه دولت یعنی شتود. 

 .ستداریهایی دولت نگهبان سرمایه، در چنین حکومتدیگرعبارت 

 خاطر همین به. شتتودمی رقابت در اختالل ایجاد باعث و تمركز  مانع آزاد، بازارهای مثلن وجود انواع 

ته باشد. اشانین خاص، فضای رقابت را تحت كنترل خود دقو وضع با كه كندمی وادار را دولت نولیبرالیستم، 

اند، برای اجرای كامل همین فروشان بیچاره افتادهبه جان دست شهرداریماموران كه این اواخر در ایران، این

ر گذاری را تحمل كند و دنهمی در قیمتتواند بیخوار نمیداریِ رانتستت. سرمایه ستیاستت نولیبرالیستتی   

ثبات ارزش پول هم  .هم در كنترل خودش باشتتد چیز حتی بازار جنسِ چینیخواهد همهنهایت وقاحت می

رغم تورم باال در دور اول ریاست جمهوری برای یک ستیستتم نولیبرالیستتی خیلی مهم استت، بنابراین علی    

گرچه امستتال به خاطر افتضتتاح جهانی و  ،و قیمت دالر تغییر چندانی نداشتتت روحانی، این ثبات برقرار بود
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اساسن  .یدتومان رس هزارپن ش كنند و قیمت دالر به د، نتوانستند كنترلستلسله مسائل دیگر كه پیش آوردن 

وی كار ی كامل سرمایه بر نیرشود و تمام هدفش غلبهی طبقاتی میست كه باعث سلطهاینولیبرالیسم پروژه

ه. در دها گسترش پیدا كرده، بر تعداد فرودستان زندانی نیز افزوده شچه نولیبرالیسم طی این سال هر .استت 

ها را به كند، اختیار و مالکیت این زندانی فرودست پُر میها را با طبقهطوری كه زندانواقع نولیبرالیسم همان

ی ها را هم به طبقهو زندانی داری از زنداندهد و از ستوی دیگر، نگهبانی و نگه ی فرادستت می دستت طبقه 

دار، سته ترم استتتعاری قابل درک برای توضید آسانِ  دانبان، زندانی و زنتائی زندانستپارد. سته  متوستط می 

 .های اقتصاد نولیبرالیسم استسیاست

دانم گذاری اقتصادی میی فرودست و متوسط را نوع سیاستمن استاستن دلیل اصلی شکاف بین طبقه  

ی قهستتت كه اگر طب های نولیبرالیستتتی، طوریكند. معمولن چیدمان حکومتكه از نولیبرالیستتم تبعیت می

نمیرش به دهد و زندگی كارمندی و بخوری متوسط كارش را از دست میفرودست از زندان آزاد شود، طبقه

 ست كه درداری كند و این امر، گروتستکی نگه آنكار نخواهد بود كه از  چون دیگر زندانی در ؛افتدخطر می

ی متوسط به همین دلیل وارد یم كه طبقهیم. در قیام فرودستان به چشم دیداحال حاضر در ایران با آن مواجه

ان( برایش استمرارطلب یاطلبان خیابان نشد و غیبت داشت، چون قبلن نقشش را نولیبرالیسم آخوندی )اصالح

ی متوسط هنوز نفهمیده كه اگر زندانی نیست، در عوض تا خرخره بدهکار تعریف كرده بودند. متاسفانه طبقه

د، بدهی و بركار میی فرودست بهرالیسم، قانون و نهام كیفری را علیه طبقهطوری كه نولیباستت یعنی همان 

چه كه نولیبرالیسم گسترش پیدا كند و  ی متوسط قرار داده است. هری اصلی طبقهبدهکاری را هم خصتیصه 

زمان مه شود. یعنیی متوسط نیز اضافه میتعداد بدهکاران طبقه ، بهبر تعدادِ فرودستتان زندانی افزوده شتود  

رده كداری كار چون مجبور است برای سرمایه ؛شودرده میی متوسط هم بدل به بَفرودست به زندانی و طبقه

كه به طرز گیرد. اینافتد و در گروه فرودستتتتان قرار میش را تستتتویته كنتد، وگرنته به زندان می   ابتدهی  و

. طرف ودب ی متوسطبرای به بند كشیدن طبقه باره قیمت مسکن و آپارتمان را باال بردند،ای و به یکمسخره

داند جشتتنی كه گرفته جشتتن مالکیت گیرد، در حالی كه نمیشتتود و جشتتن میبا كلی وام صتتاحب خانه می

ستت. این مستئله فقط مختد تهران نیست، بلکه اغلب   دارینیستت بلکه بزرگداشتت بردگی برای سترمایه   

کن یعنی طوری برای مس ،گونه استمثلن در لندن نیز همین .كنندشهرهای بزرگ از همین سیستم پیروی می

وقتی چنین شتتتد، به همان نستتتبت اجاره هم افزایش پیدا  و رودكنند كه قیمت آن باال میمتالیات تعیین می 

د. دولت هم برین اغلب ستود اصلی را دولت می تری به دولت بپردازند، بنابراكند و افراد باید مالیات بیشمی

ین ا ند. قضیه ازی این جریانات به نوعی باهم در ارتباطست، پس همهداریر اصتلی سیستم بانک كه كارگذا

 .تر بدهکار شودی متوسط هم بیشتر كولی دهد و طبقهی فرودست باید بیشقرار است كه طبقه

دم را در تری از مررویم، بخش بزرگچه جلوتر می ستتت كه هردارینولیبرالیستتم، آخرین فاز ستترمایه 

ند، نیاز ی رقابت را كنترل ككه عرصهكند. كاپیتالیسم برای اینشان میگیرد و از زندگی و سرمایه محرومبرمی
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دارد كه تولید را از كارخانه تا بازار زیر نهر خود داشتته باشتد. با این مقدمه خواستم بگویم كه نولیبرالیسم،   

از آن جدا نیست. مثلن در  ویک خود را به همراه دارد ست كه شکل سیاسی و ایدئولوژستیستتمی اقتصادی  

 ای را به دنبال دارد. نولیبرالیسم اساسن بر اصلقیام فرودستان، یک رویداد اقتصادی ماجرای سیاسی خودویژه

دهد و معتقد است نمی قرار همه اختیار در را شغلی مناسب هایفرصت ستازی بنا شده، به نحوی كه محروم

ین مانع تربمیرد. پس پول و سرمایه، بزرگحتی یا و باید گورش را گم كند، گورخواب شود  كسی كه ندارد،

هاست. در جوامع داری ارزش انسان به سودآفرینی آنچون در جوامع سترمایه  ؛ستت برای رستیدن به آزادی 

 .مرگ است قكاپیتالیستی كسی كه قادر نباشد نیروی كارش را در بازار بفروشد، الیق زندگی نیست و مستح

 حاال هك طوری به گرفتند، فاصله بیستم قرن ملی دولت از سترمایه،  شتدن  جهانی با نولیبرال  هایدولت

 را اشمایهسر و منافع تا است محتاج دولت به كه بینیممی را بزرگی بازار بلکه ندارد، وجود ملی دولت دیگر

 یچه دهد، به طوری كهفع ملی ترجید میر مناداری را بصتتیات منافع ستترمایهخصتتو این با دولتی. كند حفظ

مان ه دست در هست، چهآن كه كند تضمین بایدببندد و  را داریسترمایه  پای و دستت  نباید ایدولتی قانون

ت ی هشی نیمی از جمعیت دنیا، معادل سرمایهكند و سرمایه. به همین دلیل ثروت كوالک میبماندچند نفر 

 .ی سه میلیارد و هفتصد میلیون نفر سرمایه دارندر به اندازهنفر است! یعنی فقط هشت نف

های صتتندوق های ایرانی مطیع فرمانهاستتت كه دولتدر ایران نیز همین وضتتعیت وجود دارد. ستتال 

ی رفسنجانی آغاز شده بود، با آغاز ریاست جمهوری سازی كه به آرامی از دورهاند. خصوصیالمللی پولبین

.. .سازی شد، طوری كه حاال تمام صنایع استراتژیک مثل مخابرات، برق، نفت وخصولتی نژاد بدل بهاحمدی

ست كه شامل ستتازیی آخر خصتتوصتتیدر اختیار ستپاه قرار دارد. حکومت هنوز هم در حال اجرای مرحله 

مثل تحصیل  .شودی كه جزو وظایف دولت استت، می های دولتی و هر جور خدماتستازی زمین خصتوصتی  

 او به كه كاری هر در دولت كه بینیممی ما …خدمات درمانی، بازنشتتستتتگی، آب، جاده ستتازی و رایگان، 

 هب رساندند، اجرا به را بزرگ صنایع سازیِخصوصی كهاین محض به هاآن. كندمی كوتاهی شتود، می مربوط

یِ بازدارنده و تمام شتتود، دولت ایران در یک هیکل رزمی یا اندام حقوق كه هم این و رفتند خدمات ستترا 

كند، خالصته خواهد شد. با وجود  گر كه فقط منافع چند شتركت ستپاهی و جهانی را تضتمین می   ستركوب 

و  شودی كاپیتالیستم محسوب می دار و نمایندهكنند، اما در اصتل او ستَرنگه  كه دولت را مردم انتخاب میاین

 .دار استایهمنافع ملی برایش هیچ اهمیتی ندارد و تنها چیز مهم حقوق سرم

للی المبردهای صندوق بینی راهبا توجه به اجرای همه نود و دوتر برگردیم. سال حال به چند سال قبل

دانستند كه سونامی های فکر جمهوری اسالمی خوب میپول از یک سو و تحریم كشور از سوی دیگر، اتاق

یزها را از كه خیلی چاهد بود. بنابراین با اینفقر در راه استت و كنترل قیام چهل میلیون فقیر اصلن آسان نخو 

د، شان را هم بگیرنها و حتی پول در جیبی داراییهای بعد بقیهخواستتند طی ستال  مردم گرفته بودند و می

ی جنگِ ایدئولوژیک در خاورمیانه هنوز به پول پای دولت تدبیر و امید را پیش كشیدند. حکومت برای ادامه
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دانست ی جنگ در منطقه ممکن نبود. با این حال حکومت میدوشتیدن مردم ایران، ادامه محتاج بود و بدون 

نبات تواند بگیرد اما امید را نه! پس دولت امید را ستتتر كار آوردند تا مردم را با آبچیز مردم را میكته همه 

راین ند، بناباز جنگیدنچیزی نداشتتته باشتتند، ناگزیر دانند مردمی كه هیچچوبیِ امید ستترگرم كنند. مالها می

امید دهند. البته بیستت ستتال است كه   هاه آنشتان كِش رفتند، الاقل ب ستعی كردند به جای پولی كه از جیب 

مدارانِ حکومتی خرج امیدبخشی تمام خالقیت سیاست نود و دومدام مردم را امیدوار نگه داشتند، اما از سال 

ترسانند و از طرف دیگر با طرح ای شدن میردم را از سوریهافزایی شتده است. یعنی از یک طرف م یا ترس

دهند. به عبارت دیگر طی پن  ستتتال گذشتتتته، ملت را با طرح ترس و امید كاذب ها امید میرفراندم به آن

 ی فرودست كه كماكانخالف طبقه ی متوسط امید به رفراندم دارد و برسترگرم كردند، طوری كه حاال طبقه 

ترستد، چون گلوله مثل صدای ریحانا یا مدونا ناز  ی متوستط می میدان را خالی كرده. طبقه ستت، اهل مبارزه

 كار كه ترسدمی و دارد هراس اصلن امید به بهبود ندارد، بلکه تا بخواهی فقط عالوه بر آن، این طبقهنیست. 

دان یگر كسی نباشد كه در زنی فرودست دترسد كه با آزادی طبقهشود. می كاربی و بگیرند او از را زندان در

از دستتت رفته  ،دهدمیرا خواهد زندگی بخورنمیرش را كه بوی خون فرودستتتان داری كند و نمیاز او نگه

د، كه بخواهد یا بدانفهمد كه هیچ ندارد و بدون اینی متوستتط توهم داشتتتن و دارایی دارد و نمیببیند. طبقه

ی متوستط و  خواهم خصتومتی را كه بین طبقه برد. من نمیجلو میآشتام را  داریِ خونی سترمایه فقط پروژه

ین دو ی جنگ بخواهم نشان دهم سیستم نولیبرالیستی شعلهتر مؤكد كنم، اما میفرودستت وجود دارد، بیش 

جاد ی متوسط و فرودست را ایی فرادست و فرودست را پایین كشیده و به جای آن، درگیری بین طبقهطبقه

تواند چهل میلیون فقیر و فرودست را از سر راه بردارد و از طرفی هم قادر به ای نمیت خامنهحکوم .كندمی

شتان نیست. جمهوری اسالمی برای بقای خود به چپاول این چهل میلیون نفر نیاز دارد، پس  حل مشتکالت 

ایی ه را مشغول خبرهآفریند و همساز میشان رهبر دستشتان را با نیروهای پلیس و سپاه كنترل و برای قیام

 .كند كه خودش ساخته تا با امیدواری سرگرم شوندمی

ها دارند تا باز حکومت آنطلبی تنها مردم را امیدوار نگه میدر واقع روحانی و خاتمی و جناح اصتتتالح

ند ازسبندی شده میساز با اخبار دستهها اپوزیسیون دستهای خارجی برای آنرا بدوشتد، یا از طریق رسانه 

ا ی جدید رسی و صدای آمریکا چند چهرهبیتا به جای مبارزه، مشتغول امید به براندازی شوند. هر ساله بی 

ستتتاختند یا كتاب منتشتتتر كننتد كه قبلن یا در وزارت اطالعات بودند یا در بیت رهبری فیلم می مطرح می

نند كه از درون نهام خبر دارند و اخبار كمرزی مدام با كسانی مصاحبه میهای مثلن برونكردند. این رسانهمی

 اخبار استتتتچگونه ممکن  و طورهپرستتتد آخر چكس هم نمیدهند و هیچچنتانی را به خورد مردم می آن

 بلکه بار چند نه هم آن ؟!رود لو نهام ستتران از نفر ده با هم آن رهبری بیت در ایخامنه دیشتتب یجلستته

این طراحی خود نهام نیست؟ قرار است این جذابیت خبری به چه  پرسد كه آیاكس نمیهمیشه و مدام! هیچ

 شان را بدل به انبارگیرد؟ آیا فقط ذهنچیزی منجر شتود؟ آیا این كار جلوی تمركزشتان برای مبارزه را نمی  
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های مختلف، مردم را كند؟ در واقع داخل و خارج بسی  شدند تا با روشدانی نمیزباله در نتیجهاطالعات و 

عه ن شد و فاجاتوم هزارپن ی واقعی فکر نکنند. دالر شان دارند تا به مبارزهب دهند و مشتغولِ هیچ نگه فری

زمان با همین تغییر نرخ فجیع دالر، همه اما آب از آب تکان نخورد، در عوض هم ،جلوی چشم ما اتفاق افتاد

ها برای مردم اما رسانه ،ی فقیر افزوده شدندهی متوسط ناگهان به طبقها نفر از طبقهاز رفراندم گفتند. میلیون

 !دیدندمی را خواب رفراندم

هاستتت كه دچار مرگ مغزی ترین فرم نولیبرالیستتم، ستتالو كثیف ی ابلهانهجمهوری استتالمی این نمایه

شتده و مثل یک نعش زنده در اتاق تشتییع منتهر دفن شتدن استت. در حال حاضتر این جسد ایدئولوژیک      

داری لباس مذهب گیرد. حاال ستترمایهاز بانک جهانی و صتتندوق بین المللی پول دستتتور نمی استتالمی جز

داری جهانی جاست كه ما با گروتسک طرف هستیم. سرمایهپوشتیده و مردم را چهل سال دوشیده است. این 

ی تند، بقیهافزایی بلد نیسی ایران كه كاری جز هراسنشاندههم ایران را دوشتیده، هم به كمک ستران دستت   

آمریکا همین چند ماه پیش، چهارصتتد میلیارد دالر به  چرا كشتتورهای خاورمیانه را ستتركیستته كرده استتت. 

های عربستتان تستلیحات فروخت؟ اگر ایران در تمام كشتورهای اطراف عربستتان سگ نبسته بود، آیا شیخ    

ه كند؟ آن همه بمب را خواهد چدادنتد؟ عربستتتتتان با این تستتتلیحات می  عرب تن بته چنین حمتاقتی می  

 خالی كند؟ كسیچهخواهد كجا و سرِ می

داشته گوید توجهی نوقتش رسیده كه دیگر به آن چیزهایی كه حکومت ایران یا اپوزیسیون حکومتی می

 ویم شود، نشنومرزی خودشان منتشر میهای برونكه توسط رسانهرا  باشیم. بهتر است اخبار راست و درو 

های وابسته به آن انتهاری داشته مان توجه كنیم. دیگر نباید از حکومت و جناحو به كارهایفقط به خودمان 

کنند، شما بها بازی خودشان را كار كند اصتلن مهم نیست. بگذارید آن هخواهد چكه حکومت میباشتید. این 

وند و اعتماد به شتتخیال بازی میاگر تماشتتاچی نباشتتد، جماعت مال خیلی زود بی زیرا تماشتتاچی نباشتتید.

و  طلبیتوانید به راحتی بازی خودتان را انجام دهید. دولت و اصالحدهند و شما میشان را از دست مینفس

ا را دانند كه قادرند شمتوانند چهل میلیون فرودست را نابود كنند، ولی میاند كه نمیاساسن حکومت فهمیده

ر كنند تا فکفریبی و درو  به هیچ مشتتغول میزتان را با عوامكُشتتند، بلکه مغها شتتما را نمیفریب دهند. آن

 .تان خطور نکندچاره به ذهن

طوری كه حکومت هر ساعت چیدمان و نوع دهی كنیم. همانچیز را از پایین سازمانهمه رستیده وقتش 

های با دیدگاهتوان های قدیمی مبارزه را عوض كنیم. نمیكند، ما هم باید روشش را عوض میابندیسازمان

های مختلف نولیبرالیستتتی ظاهر مذهبی مقابله كرد كه هر ستتاله با روش ستتیاستتی كالستتیک با حکومت به 

 حاضتتتر كند. آرزوی تحقق دیکتاتوری پرولتاریا دیگر مطلقن كارستتتاز نیستتتت. در حالخودش را تازه می

كمی از كارگران را پوشتتش ستتندیکایی در ایران وجود ندارد یا اگر هستتت، بستتیار محدود استتت و تعداد  

ی سیاسی كرد، اما طوری كه تا حاال سابقه های ستندیکایی را به كار برد. باید مبارزه توان روشدهد، نمیمی
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ی سركوبش را نداشته باشند. از امروز دیگر نباید در نداشتته و ندانند چطور باید مهارش كنند و قبلن تجربه 

کنیم. ما همیشتته در زمین حکومت بازی بها را وارد زمین بازی خود زمین حکومت بازی كنیم، بلکه باید آن

ه ها گُل هم بزنیم اما مدام باختیم و بازندمی كردیم، البته پیش آمده كه مثل همین قیام فرودستان، گاهی به آن

 یم. اساسنشان بودها را به انجام رساندیم و تماشاچیبودیم چون بازی، بازی ما نبود. در واقع مدام بازی آن

، پس اول باید زمین بازی خودمان را بسازیم تا گر بودیمما هرگز بازی خودمان را نکردیم، بلکه فقط تماشتا 

 .دنها باید عوض شوها و نقشها، چشمحکومت را وادار به تماشا كنیم. جای میکروفن

به  ان داریم و برای آگاهیدر مید چیزیكه بازی خودمان را تعریف كنیم، اول باید ببینیم كه چهبرای این

ه همه با پس اول باید یاد بگیریم ك .باید بدانیم كه به تنهایی قادر به انجام هیچ كاری نیستیم ،نیروی خودمان

كه سازمانی مانند مجاهدین خلق از برج عاجش پایین بیاید و تغییر هم كار كنیم و این ممکن نیست مگر این

طلبان پیش از سلطنت یاد كه سلطنتندازی مالها ممکن نیستت مگر این ستیاستتِ عملیاتی دهد. اتحاد و برا  

بگیرند كه فقط به براندازی فکر كنند و در اوج مبارزه، ستتنگ شتتاهنشتتاهی ولیعهدشتتان را به ستتینه نزنند.   

روشتتتن كنند. باید بپذیریم كه شتتتان شتتتان را با رهبران خودفروشنیروهای چپ باید هر چه زودتر تکلیف

 خاطر به نه كندنمی كار دیگر  ویکم كارآیی ندارد. ماركسیسمیگر كالسیک شده و در قرن بیستماركسیسم د

 صداهم ینبوكچ موری با باید كه جاستت این! نیستت  انقالبی كافی قدر به چون بلکه نیستت،  انقالبی كهاین

کر كنیم. احیای طبیعت ف انسان و رعایت و دوام به پرولتاریا، دیکتاتوری و طبقاتی بندیصف جایبه و شویم

ی كارگر دیگر تنها عامل تغییر و انقالب و آكستتیون نیستتت. در شتترایط كنونی كارگر اغلب برای مزد  طبقه

پیدا  ی كارگر مدام افزایشی ماركس كه معتقد بود جمعیت طبقهجنگد. فرضیهتر میتر و ساعات كار كمبیش

ماهیت داده و دیگر آن هویت ستتتنتی را كه ماركس تعریف تغییر  كارگر حاال. درآمده آب از كند، غلطمی

د كه انكرد، ندارد. االن بستتیاری از اختالفات طبقاتی جای خودشتتان را به اختالفات ستتلستتله مراتبی دادهمی

ست. چپ ناگزیر است تغییر گارد دهد. دیگر ما ای و ملیشان در نژاد، جنسیت و حتی تعلقات منطقهریشته 

ا هم ها رباختهش كارگری نداریم، بلکه جنبش زنان یا جنبش دانشتتتجویان و اعتراض مالدر ایران فقط جنب

 .شود، عدم رعایت انسان استافتد و باعث انقالب میواقع چیزی كه دارد اتفاق می داریم. در

كس بدان های گذشتته ما در ایران یک انقالب جنستی وستیع را از سرگذراندیم كه هنوز هیچ   طی ستال 

د ارچوب فرهنگی خاص خوهكند. چه. نسلِ در خیابان و نسلی كه در راه است، دیگر سنتی فکر نمینپرداخت

پستندد. در واقع جمهوری اسالمی را این انقالب سکسی  گیرد كه میرا دارد و در هر لحهه، تصتمیمی را می 

ردا در دستان همین ف استت.  كردند، فل  كرده و حقایق حقیرشتان را بر باد داده كه اصتلن فکرش را هم نمی 

شتود جانماز آب كشتید. درو  و ریاكاری بس استت. همه باید وارد میدان شوند و    هاستت. دیگر نمی جوان

 ،بستتتگی بزرگ بین تمام نیروهای براندازستتعی كنند تا شتتورای هماهنگی زودتر شتتکل بگیرد. فقط یک هم

ز پندارد پیشتاكه كسی یا حزبی میكند. ابلهانه استت  حکومت غاصتب ایران را دچار وحشتت و كابوس می  
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 تواند به تنهایی با حکومتتواند. همه باید بدانند كه مطلقن هیچ حزب و گروهی نمیاستتتت و به تنهایی می

رده دهنده مدربیفتد. باید قهرمان و رهبر و یک نفر خاص را فراموش كنیم. دیگر یک نفر وجود ندارد. نجات

اند. وقت آن رسیده كه همه با هم در میدان مبارزه ظهور كنیم. مهدی و ستوشتیانت و مهدی سترِ كاری بوده   

د كمی ، بلکه بایندها و مجاهدین خلق كافی نیستخودِ ماییم. دیگر فقط كمونیستم و آنارشتیسم و یا دمکرات  

 همبستگی و در نهایت انقالب واقعی فقط به این زیرا ؛از بهترین نکات هر كدام را گلچین كنیم و جلو برویم

یکی امتحان كردیم، در حالی كه یکیهای قبلی را افتد. ما صتد و ده سال است كه تمام راه صتورت اتفاق می 

 كه افتدمی اتفاق فرمت یک در ها همه فقطهم امتحان كنیم و اینای نگرفتیم. حاال باید همه را با هیچ نتیجه

كه چیزی را به دستتت بیاوریم و ینما همه عمری جنگیدیم فقط برای ا .ستتتهماهنگی شتتورای آن فرمت،

شود. برای همین هرگز انقالب و دست آوردن فقط با از دست دادنِ دیگری حاصل می هغافل بودیم كه این ب

ا كه در این مدت همیشه بها فقط جای غنی و فقیر عوض شد. عجیب اینتغییری حاصل نشد، بلکه طی قرن

 .ها از ما گرفتندطور كه آنها گرفتیم، همانبودند. ما از آنرده ها طوری رفتار كردیم كه با ما رفتار كآن

ها را صتدا بزنیم و متحد شویم.  ها ظلم كردیم، پس باید اول آنها بدهکاریم چون به آنما همه به اقلیت

د چه وجوآنالبتته ما به اكثریت هم ظلم كردیم. در هیرارشتتتی موجود، نه اكثریتی وجود داشتتتت نه اقلیتی،  

قبل  ها را بایدی یک نفر بود. بهاییهای تحت سیطرهو حجم وسیعی از انسان یدیکتاتور، منِ رهبریت داش

تر از یک فقیر یا ها باید با ما همراه شوند چون نه تنها كمها و لزبینهای جنستی، گِی از همه صتدا زد. اقلیت 

ی نیم كه انستتان را نجات دهیم. همهاند. ما باید ستتعی كتر رن  مضتتاعف كشتتیدهیک كارگر، بلکه حتی بیش

 وعین داری شکنجه كرده. همه بایدی اول، استعمار و سرمایهها را نه فقط استبداد مذهبی بلکه در درجهاقلیت

كه معنایش صتتداقت و زندگی باشتتد، انجام دهیم. باید اخالق ستتیاستتی را جایگزین اخالق را كار ستتیاستتی 

توانیم مثل مالها با طرح درو ، میدان را مال خود كنیم و جنگ را به ی متذهبی كنیم. متا هم می  ریتاكتارانته   

قت را بُرد ولی ما باید حقیمدار سنتی لذت نمیبَریم. ستیاستت و سیاست  لذت نمی گونهراحتی ببریم، اما این

ر د انقالبی كنیم تا از آن لذت ببریم. لذت، طرز و روش ویژه و خاصی ندارد. اگر از كار سیاسی لذت ببری،

كنی. نباید شکلی از مبارزه را به شکل دیگر شتوی، در نتیجه فقط به یک روش بستنده نمی  طلب میآن تنوع

طرز فجیعی در مبارزه آوانگارد بود و از این تازگی لذت و به  ی متدها استتتتفاده كردترجید داد. باید از همه

توانید علیه ستت. شما نمی دت انستانی شت هعملی ب ،مبارزه علیه ستركوب، بالهت و خرافات واستتثمار   .برد

از دهند، دائمن ای جنگ مستتلحانه و روش خشتتن را ترجید می ها با یک روش بجنگید. اگر عدهی اینهمه

ها را تشتتویق كرد نه استتتارت كارش را انجام دهد. در این راه باید آنانتقاد نکنید و مثلن بگذارید ریها آن

ها هم به روش چه اشتتکالی دارد. بگذارید آن ،ی مستتلحانه كنندبارزهخواهند متضتتعیف. یک عده هم نمی

 طراحی دهندهسازمان هایاَپ نویسانبرنامه یا بنویسند را شعارها شاعران خودشتان مبارزه كنند. اجازه دهید  

 باید ما. اوستتت واقع در دشتتمن. كرد منزوی كند،نمی كاری هیچ و زندمی نق كه را كستتی باید فقط. كنند



 اندها از فردا آمدهایرانارشیست|  131

 

جور مبارزه در آن مستتر باشد. هرگز هیچ دو نفری اردها را داشتته باشتیم و طوری بجنگیم كه همه  گ مجتمع

استعدادهایی كه در نبرد دارد، علیه بالهت و حکومت مالها قیام  هكس باید با توجه ب جنگند. هرمثل هم نمی

ن آن ترین خطا بی پاسخ گذاشتزرگكردند، ب به ما شتلیک كند. بهتر استت ما به كستی شتلیک نکنیم اما اگر    

كار ما بزرگ است.  .شتان را به طرز فجیعی ترساند تکترستانند، پس باید تک ها دارند مردم را میاستت. آن 

انسانی  ست. این روابطخواهیم، فقط تغییر حکومت نیستت بلکه تغییر در تمام روابط انسانی چیزی كه ما می

شود. ما انقالب ساختاری و اجتماعی آموزش و همه و همه را شامل میتمام روابط تولید، مصرف، خانواده، 

خواهیم كه كاری میای دمکراتیک هستیم. صاحبصترفن ستیاستی. ما خواهان جامعه    یخواهیم نه انقالبمی

 .خواهیم كه تحت هیچ شرایطی از حقش نگذردداری نداشته باشد. كارگری میتوهم برده

رخی یعنی نجنگیم تا به مقامی برسیم. ب .اید سعی كنیم كه به قدرت نرسیمبرای رسیدن به این اهداف، ب

جنگند تا به دستتت بیاورند. ما باید فقط برای انستتان و رعایت  چون چیزی برای از دستتت دادن ندارند، می

ن بردن یرسند. كار مهم ما از بشان میكامل او بجنگیم كه اگر این قوانین انسانی را برقرار كنیم، همه به حقوق

ی طلبكس عَلَم جداییای از بین ببریم، دیگر هیچرا به طور ریشتتته تبعیض استتتت و اگر موفق شتتتویم آن

فرودست یعنی  .سازیم، بیرون نرودین بهشتی كه میا كند تا ازدارد، بلکه برعکس تمام تالشتش را می برنمی

كه چیزی به دستتت نگیم برای اینها بجكستتی كه بدهکار استتت و هیچ ندارد. آیا بهتر نیستتت ما فرودستتت 

ها تتر و فاشیسها مستلمان تر داشتته باشتند. بگذاریم مستلمان   هایی كه دارند، باز بیشنیاوریم!؟ بگذاریم آن

تر شتوند. ما همه باید سعی كنیم كه تن به این بالهتی كه با ما معاصر شده، ندهیم. بجنگیم كه به  فاشتیستت  

 .كه هیچ لذتی فراتر از حس عزیزِ انسانی نیست انسان برسیم و باور داشته باشیم

خواهد رهبر شود و كسی به دنبال ش نمیكس در آن دلاین استت كه هیچ  ایرانارشتیستم   حزبخوبی 

ند كه یک شورای هماهنگی جا جمعدهی معتقدند. همه ایندستتور دادن نیست، اما همه به سازمان و سازمان 

ایدئولوژیک یا نهامی نیست كه فرمانده داشته باشد، بلکه یک سازمان  تشکیل شود. به همین دلیل سازمان ما

 .جنگیم كه خراب كنیم و انسان را از نو بسازیمست. ما میشعوری

خواهیم. این شتتتعار بزرگ و كلیدی چیز را برای همه میخواهیم بلکه همهما چیزی برای خودمان نمی

نگیم بلکه خاطر قدرت نجاشیم و پیروز شویم، باید سعی كنیم بهها فرق داشته بكه با قبلیما برای این .ماست

ی احزاب در آن حضور داشته باشند؛ دنیایی بسازیم از بنا كنیم كه همهرا حزبی بهتر است علیه قدرت باشیم. 

ه افكس اضاند، از كارگر گرفته تا كارفرما، معلم و شاگرد، زن و مرد، دزد و پلیس. هیچی دنیاها. همه مهمهمه

ای بسازیم كه هیچ گروهی بر گروه دیگر هژمونی و برتری نداشته باشد. نیستت. همه باید باشند. باید جامعه 

ردتر و تر، كوردها كوها تُرکتر باشتتند. برای تحقق این آرزو باید تُرکها بهتر استتت تالش كنند ایرانیایرانی

و به تفرقه فرصتتت ندهیم كه ما را از هم جدا كند.  تر شتتوند. باید ایران را برای همه بخواهیمها گیلکگیلک

خاطر وجود  ی عهمتت فرهنگی ما به همته  ؛ زیرامعنتاستتتت ر و بلوو نتداشتتتتته بتاشتتتد، بی   ایرانی كته ل 
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ردستتتان نفس بکشتتد. ما خیلی كار وهاستتت. باید خوزستتتان را نجات دهیم و كاری كنیم كه كفرهنگخُرده

النی آید؟ فكمونیستتت بدت مییک ترند! چرا از ها مهمیم، كرمانشتتاهیداریم. نباید فقط به كرمانشتتاه فکر كن

شود و تر میتر شود! فقط در این صورت است كه او ایرانیكمونیستت است؟ پس كمکش كن تا كمونیست 

بَرد. متا باید آزادی را مد كنیم، پس قبل از نابودی مالها و رستتتیدن به آن، اول باید  بته روستتتیته پنتاه نمی   

نیستت كه عاشتق ایران نباشد، پس همه باید سعی    ایتاتور درون مغزمان را نابود كنیم. هیچ ایرانیمیکرودیک

م كند و مردی ماست. این روزها قدرت دارد علیه انقالب تبلی  میكنیم ایرانِ دیگری بستازیم. ایران مال همه 

چیز را با هم بخواهیم كه همه ست همهترستاند. انقالب مثل بهار و تازه شتدن استت. فقط كافی   را از آن می

بهتر كنیم تا انقالب ما موفق باشتتتد. نباید از تعویض یک دیکتاتور با دیکتاتوری دیگر بترستتتیم و اگر چنین 

)از ری فکطور كه كار روشنی ما غلط و كارمان شعوری نبوده است؛ هماناتفاقی افتاد، باید بدانیم كه مبارزه

دهیم. ظاهر این ها را می. ما داریم تاوان اشتتتباه آنشتتعوری نبودوهفت هپنجاایرانی در ستتال نوع شتتعاری( 

كه ها شعار است، ولی در همین شعارهاست كه شعور واقعی وجود دارد. برای ما راهی نمانده مگر اینحرف

 این به دنرسی برای. ببریم باال را خودمان تحمل پیچ و آستتانه  باید پس دمکراستی را از پایین شتروع كنیم،   

ن گیرند و اگر چنین شود، آیریم كه همه تصتمیم می بگ یاد بکشتیم و  را ماندرون دیکتاتور بهتر استت  هدف

ست كه هدفی جز شوند. انقالب مسئولیتیی عمل میكنند و وارد پروسته وقت همه احستاس مستئولیت می  

و نکنیم یا اساسن كاری با گوكنیم با حکومت گفتی اول سعی میكه ما در وهلهخالصه این .ستاختن ندارد 

حکومت و قوانین حاكم را نادیده بگیریم و در عوض تا  تحقق چنین امری بایدحکومت نداشته باشیم. برای 

 استتتت كه یک عمل وگو كنیم تا اختالفات را به حداقل برستتتانیم. كاهش اختالفات وتوانیم با هم گفتمی

دارد گیرند و خیال برشان میهایی هستند كه مبارزه را اشتباه میآورد. البته لُمپنانقالب بزرگ را به وجود می

 كه بدانند دشمن اصلی، مالها هستند واند و به جای اینمئی شتروع نبرد، به فکر تقسیم غنا و دقیقن در نقطه

ت چیز تمام شده و حال باید تخاند كه همهشتان را جدا كرده و متوهم هایبجنگند، در آغاز صتف  هاآنعلیه 

ای هم از االن نگران حکومت آینده هستتتند، در حالی كه ستتاختارهای ستتیاستتی ستتلطنت را آماده كنند. عده

شوند. الزم است كه رفتن شعور مردم می كنند و باعث باالخودشان را معرفی می ،ی مبارزهزیادی در پروسه

اشیم كه الیستی را بشناسیم و آگاه بهای اقتصاد نولیبرفقط شتروع كنیم و برای این كار، ابتدا باید زیرستاخت  

مان عوض نکنند. كشور ما نباید از سیستم اقتصادی نولیبرالیستی پیروی كند چون گداساز فقط عروسک برای

كُش استتت. اگر نولیبرالیستتم پابرجا باشتتد و یک آدم دیگر بیاید، چه تفاوتی برای ما دارد!؟ برای همین و آدم

خواهیم، بلکه به دنبال تغییر اجتماعی و ستتاختاری و انقالب در تمام میاستتت كه ما فقط انقالب ستتیاستتی ن

 .پذیریمای از نولیبرالیسم را دیگر نمیجوانب هستیم و هیچ دوره
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 در ایران یجنس انقالب

 یچهیدر ران،یا در هفتادی دهه دوم یمهین در یستیمدرنپستت  کیتئور آثار از یمیعه لیخ یترجمه با

 رب آثار نیا دنخوان. كرد دیجد تفکر یمطالعه به مندعالقه را افراد زیادی كه شتتد باز غرب یستتوبه یاتازه

، كنند اپبه رانیا در یاتازه انقالب هاتا آن شد باعث لهمسئ نیهم و گذاشت یقیعم ریتأث هفتاد یدهه جوانانِ

مثلن با  كرد؛ دایپ رییتغ زین تیجنس به نگاه نوع انقالب نیا با. ناممیم «یفرهنگ انقالب» را انقالبی كه من آن

توان نگاهی غیر جنستتی داشتتت و در تعامالت اجتماعی دادم كه چگونه میمن توضتتید می ،طرح اندروژنی

 نهر از جنسیتش( را مهم تلقی كرد. صرفن نقش انسان )صرف

 به حاال و كردند درشتت دهه آن یفرهنگ جو ریتأث تحت و آمدند ایدن به یاعده كه بود زمان نیهم در

، تانفرودس ماهید امیق درگر و دیدیم كه اكثر افراد عمل اندشتده  لیتبد ستاله  وپن بیستت  یال هجده جوانان

 روزگار آن دگم و فاالنژ یجامعه در صتتعب  انقالب نیا یاجرا البته بودند. ی هفتادیهمین جوانان دهه

 در .ماجراست از یاگوشته  فقط فکرروشتن  و ستنده ینو اهده دیتبع و قتل كه داشتت  یپ در را یادیز تلفات

 زا یدرك كهآنیبما  و كردیم دایپ رواج داشتتت یستتینووبالگ طبعن و نترنتیا كمكم هفتاد یدهه اواخر

 شیپ ضیمر و زدهسنت یجامعه یعنی .میبودبه سمت آن  حركت حال در میباش داشته یزومیار یهاتیفعال

 گوناگون یهاتیسا قیطر از (كرد سهیمقا فرانسته  یوستطا  قرون دوران با را آن توانیم كه) هفتاد یدهه از

و  ماست جان و ذات در یبازعشق و عشق .رسیدمی ایتازه شتناخت به  داشتت ...  و یادب ،یستکست   از اعم

 در كه میكنیم مشاهده م،یندازیب خیتار به ینگاه اگر .شودیم یوحش جامعه كنند، مهار را مهم نیا كه زمانی

 داشته وجود یجنس ستركوب  كه ییجا واقع در ،بوده ممنوع ی، ستکس، امری مذهب_یوحشت  یهاقوم اغلب

 .شودیم مبتال کیدئولوژیا زمیدوآل به جامعه آن و كندیم فوران پرخاش و خشونت باشد،

 میتعال تحت ،ستتمیفمن نستتبت نیهم به و شتتد ختهیر هفتاد یدهه اواخر در یجنستت انقالب یهانطفه

 واقع در .كرد عوض جهت زین یخواهدگرجنس و شتتد  بازار وارد ییکایآمر ای یفرانستتو  پردازانهینهر

 .ودب دهیرس آن انواع ی ازدرك به جامعه و شتد ینم یتلق نیتوه ای یماریب گرید مختلف، یجنست  یهاشیگرا

 رفتهرفته اما ،كردندیم طردش معهجا از و خواندندیمی روستتپ را او همه نبود، باكره یدختردر آن زمان  اگر

 .شدن ی عملوارد حیطه بنیتقر و شد خالصه ذهن درتر بیش تغییركرده، نگاهِ نیا البته. تغییر كرد مردم نگاه

 یفرهنگ_یسنت یهامؤلفه و مختصات تمام دیبا م،یباش برابر زن با است قرار اگر كه میافتیدر دوران آن در ما



 142| علی عبدالرضایی

 

 م،یدش بزرگ دیعقا نیا با كه ییجاآن از اما میگذاشت كناراست كه این مختصات را  . درستمیبگذار كنار را

 لنمثبرد تا انقالب فرهنگی از آگاهی وارد رفتار شتتود. زمان می رایز ،نشتتد یعمل بالفاصتتله یذهن درک نیا

دارند  ارانگ ستتت كهنوع نگاه غالب در آثارشتتان طوری پندارند،یم ستتتیفمن را خود كه یهنرمندان اغلب

زانه در سواست و با دیدگاهی دل نییپا به باال از شتان كنند، یعنی موضتع بخشتندگی بزرگی در حق زنان می 

 ردهام اما فکرترندخوش زنان مثلن. دارد یمختلف یاستعدادها یانسان هردارند. جهت كمک به زنان قدم برمی

 تسیناین  خاطر به هستند، مرد یرانیا بزرگ یهاچهره اغلب اگر. برخوردارند یتریقو یجستمان  یروین از

 هانز واقع در. انداند و فرصت مدیریت پیدا نکردهها مدام سانسور شدهآن باشتند،  بزرگ توانندینم هازن كه

 . میانداشته زن پادشاه کی یحت مانخیتار در ، و مااندنبوده برخوردار رانیا در قدرت حداقل از

 دالتع چیه به قطعن م،یبرس عدالت نیا به مینتوان اگر و ستت یجنست  عدالت عدالت، نیترمهم و نیاول

 یشتتیپ عدالت از كه استت  آزاد یاجامعه واقع در. بود خواهد دهیفایب نبردمان و دیرستت مینخواه هم یگرید

ند. ك اش )آزادی خریدنی یا آزادی داشتنی( را تعییننوع آزادی عدالت، استقرارو  تحقق از بعد و باشد گرفته

 مردساالر فرهنگ در مهمی لهمستئ  نیا كه باشتد  یجنست  ضیتبع انهدام دیبا ما جنگ استاس  یرو نیهم از

 لیذلزن را هایالنیگ ،مردم اغلب مثلن. ستسختی كار ،دننامیم لیذلزن را تریشعور مردانكه  كشتور ایران 

 ناگونگو یهافرهنگ و دیآیم شماربه یستت یتور یامنطقه جنگل، و ایدر با مجاورت لیدل به گیالن .دانندیم

 یتعالم فرهنگ جادیا تینها در و یفرهنگ یختگیآمدرهم باعث و ،كنندمی سفر جاآن به مختلف فصتول  یط

 یعالف نقش زنان و كنندیت میفعال جاریب و یكشتتاورز در هایالنیگ اغلب كهنیا لیدل به یطرف از. شتتوندیم

 .شوندیم شمرده محترم و بزرگ ارند،د كارها گونهنیا یاجرا در

 ست،خانواده قلب و یزوست یونید مركز كه زن به دیبا ی،آزاد احقاق یبرا كه میافتیدر هفتاد یدهه در ما

 نیاول چون ،ستتتا زدهمال زین ما یفکرروشتتنالبته  .دادینم را اجازه نیا مالزده یجامعه یول ؛میبده دانیم

 رقرا ما یذهن رساختیز در یاسالم یواه میتعال مینخواه چه میبخواه چه .بودند اماله باسواد در ایران، قشرِ

 مردساالرانه با روش رایز ؛میهست زن ضد مانناخودآگاه در باز م،یبده شعار كه هم چقدر هر جهینت در و دارد

 . هستند زن ضد بدانند، كهآنیب ی همرانیا ستیفمن یهازن خودِ یحت. میشد تیترب

 ست؟یچ ،شده دیده هشتاد یدهه از كه انقالب نیا یهانشانه چه؟ یعنی یسکس نقالبا اما

 ای دشیم اجرا یسنت ،ستکس  ترشیپ. استت  شتده  عوض قبل به نستبت  هاستکس  نوع د،یكن توجه اگر

 را انیگراجنسهم یگستتترده ستتکس و یستتکستت یهایفانتز انواع اما حاال بود، خواهانهدگرجنس صتترفن

 زین نیجن سقط توانندیم كه دانندیم زنان حاال یول داشتت  وجود یباردار ازبستیاری   ترس نقبل. میشتاهد 

 یزندگ رگیدکی كرده باشند، با عقد كهبی این زوج دو كه آمدیم شیپ كم اریبس گذشتته  در نیهمچن. بکنند

. دارند هم یخوب روابط و هستند مشترک یزندگ حال دربدون ستند عقد   یاریبست  یهازوج امروزه اما كنند

 تنها و نداشتم یگذارارزش قصد باال یهامثال در البته. ستیجنس انقالب کی از یحاك هانشتانه  نیا یتمام



 اندها از فردا آمدهایرانارشیست|  141

 

 اهدانشگ و خانواده مدرسته،  ستتم یست . بوده برزخ در یزندگ ها،نشتانه  نیا تمام لیدل .كردم انیب را هاتیواقع

 هكی آزاد و لخت جهان بابعد از آشنایی  نت یفضا در اام دیشویم بزرگ درو  با شما و ستیمذهب كاملن

 ه نوعیو ب دیریپذیم را نوع زندگی آن شوید، متوجه كهاینی ب ،دارد تریی بیشکینزد شتما  یانستان  ذات با

 و دیكن یزندگ برزخ کی در تا شودیم باعث تناقض نیهم و است مخالفبا آن  جامعه كه دیرست می یآگاه

. ستیاكاریر انبوه و گسترش تناقض، نیا حاصل. باشد نداشته گریدکی به یشتباهت  چیه نتارونیب و درون

 مامت كه شودیم یتلق گرانیعصنستلی   باشتد،  اكاریر خود مادران و پدران مانند نخواهد كه نیهم تازه نستل 

 .شده است خارج جامعه یاخالق نُرم از و كرده، له پا ریز را نیشیپ یهاارزش

 اما .گرفت نخواهد شکل یاجتماع یزندگ و جامعه باشد، برقرار یجنست  یآزاد اگر كه بود تقدمع دیفرو

 درنم یاجامعه به باشتتد، برقرار یجنستت یآزاد اگر اتفاقن كهبر این بود  ماركوزهاعتقاد  نهر، نیا مقابل در

 ه،ینهر نیا با .استتت نداشتتته یجنستت یآزاد یتجربه هرگز ایدن كه كردمی دیتأكاو همچنین  ،دیرستت میخواه

 سال شصت حدود و خورد دیكل کایآمر و اروپا در یالدیم ستمیب قرن شصت یدهه اواخر از یسکس انقالب

 ییضررها البته و شان شدنصیبی بزرگ یدستاوردها انقالب، نیا یپروسه درها آن .گذردیم آن از كه است

 االح و كنند مهار را آن یستیز مشکالت توانستند تیانه در كه...(  و یجنست  یهایماریب و دزیا) كردند هم

 مرگ و ستین لذت از یخبر ما یجامعه در كه یدرحال. دارند یمحورلذت و ناکشعف سترحال،  یجامعه

 .میبرس ییكذا بهشت به شهادت قیطر از تا شده ارزش ینوع به بدل

یا  ن،نبود چوب و سنگ فرصتِ. ستا فرصت ینوع یزندگ ؟یمنکن یمتعال یِزندگ ایدن نیهم در چرا اما

 نیهم زا واقع در م؟ینبر لذت چرا پس م،یهست انسان و میداشت شتانس  كه حاال. نبودن انستان  ریغبه عبارتی 

ن لذت است و اساس هنرمركز  مثلن. اندكرده فیتعر را لذت ی،انفعال سمیلیهین از فرار یبرا كه استت  جهت

 ارگاسم و بدهد ارگاسم لذت شما به كه ستت یاثر بزرگ اثر لذت ببریم. كنیم كهبه این دلیل آن را تولید می

 هیقض نیا با ،ردندا یباور نیچن گرید اما دیجد نسل .شودیم طرد یمذهب جوامع درمتاسفانه  كه ستت یزیچ

 از یبزرگ بخش كه شتتودیم متوجه یبازخوان نیا در. كندیم یبازخوان منتقدانه را مذهب و دیآینم كنار

 یادهعو  ندارد تیحیمس یحت و اسالم به یربط اتیآ از یانبوه و شده نوشته آن از بعد سال ستیدو ماسال

 نسیزیب ینوع به بدل را سکس خواستندیم كه چرا ؛اندكرده دیتول را فیتحار نیا، سکس مهار یبرا سودجو

 نز از سودجو یاعده شد، ادآز یسکس نهر از جامعه یفضا كه یزمان غرب، در یجنس انقالب از بعد. بکنند

 و گذاشتتتند كار... و پورن یهالمیف ،یبازرگان یهایآگه در را روسیو نیا و كردند استتتفاده ابزار مثابه به

 را سکس به راجع زدن حرف حالنیع در و درآوردند سکس معمول ریغ یطرهیست  تحت را جهان گونهنیا

 اما ،اردد وجود رانیا در از این شرایط بدتر چندبرابر وییمیا بهتر استت بگ  طیشترا  نیا مشتابه . كردند ممنوع

 كه ابدییدرم نترنتیا قیطر از جوان نیا. كند قبول را آن تواندینم و رودینم سلطه نیا بار ریز یرانیا جوان

 لیدل چیه و ستا احمقانه اریبس ف،یتکل اصتطالح  به ستن  از بعد گریدکی از دختران و پستران  یجداستاز 
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 یههد دختر كه را یشجاعت مثلن. كندیم انیطغ و درآورده را لباس تینها در پشتت آن نیستت، پس   یمنطق

 یپنجاه_چهل یدهه زنان برعکس رایز ،است انیطغ نیهم جنس از دهدیم خرج به انقالب ابانیخ یهفتاد

 دایو .استتت تادهاف اتفاق رانیا در ترشیپ یجنستت انقالب واقع در .آشتتناستتت مدرن یزندگ و خود حقوق با

 بهانه ار حجاب ،یتیجنستت ضیتبع به اعتراض یبرا بلکه نرفت ستتکو بر حجاب یِنابود یبرا صتترفن موحد

و  ،یکسس انفجار نیهم از یرانیا سمیفمن اصل در. دیكشت  را بمب یشتاست   فقط یانقالب این دختر یعنی .كرد

 .شودیم آغاز موحد دایو حركت

اد ی هفتدهه یشتتورشتت نستتل یبرا زین بکارت یپرده گرید یحت یول كنم، یاخالقرا  بحثندارم  قصتد 

 بکارت كه اندافتهیدر ، زیرادهندینم قرار ستتمیآخوند یستتلطه ابزار را پرده نیا ها، آنندارد یچندان ارزش

 شتتش ،خواندیم كه یاغهیصتت یخطبه هر یبرا یخاتم مثلن. ردیبگ یترشیب رونق آخوند بازار تا هستتت

 یامعهج به معتقد تناقض، كمالِ در و كندیم استتتفادهءستتو ستتکس از گونهنیا و ردیگیم پول تومان ونیلیم

 تاس معتقد سمیآخوند ایم،یعنی پای نوعی شرم را به میان آورده م،یزنیم حرف بحجا از یوقت! ستیمدن

ریده شده، خجالت كه زن آفاز این رد ودا گاهشرم كوس، یجا كه پذیرفته ستت شترمنده ا  یزن خوب، زن كه

 ردشط نیتوه با رد،بُمی لذت او از كهنیا از بعد د،یخوابیم یزن باایرانی  مرد کی اگر گذشتتته رد كشتتد.می

ی ؛ اما در نقطهشتتدیم محستتوب ارزش ینوعبرایش  متعدد زنان با و عالوه بر آن، خوابیدن این مرد كردیم

 و نز یبرابر به یامروز جوان یول دادند.او لقب فاحشه می مقابل اگر زن ایرانی با چند مرد رابطه داشتت به 

 یادیز مشکالت استت  ممکن یجنست  انقالب البته. ردوآینم تاب را جولذت زنان به نیتوه و دارد باور مرد

 .ی خواهد شدسالم یجامعهدر نهایت منجر به تشکیل  انیطغ نیاولی  ؛بیاورد همراه بهرا 

 در دیصح ستکس  گذاردینم او كه چرا. یجنست  انقالب مشتکالت  مهار یبرا ستت یبزرگ مانع آخوند

 جوان آن و میهستتت دزیا مثل ییهایماریب وعیشتت شتتاهد رانیا در امروزه كهچنان. شتتود داده آموزش مدارس

 یجا در حال حاضر. بگذارد انیم در خود یسنت مادر و پدر با را شمشکل تا كشتد یم خجالت یحت یدزیا

 نو شهر به بدل شهر كل شود، كنترل یجنس یهایماریب تا باشد داشته وجود «نو شهر» مانند یمجتمع كهنیا

 و انددیتشخ قابل ریغ مرد و زن یهایروسپبندی وجود ندارد و از نهر انسانی، دسته واقع در! استت  شتده 

 و شده ستلب  یرانیا یجامعه از انتخاب حق لیدل نیهم به. استت  برقرار جامعه در یمذهب یبنددستته  فقط

 منهورمان م،یزنیم حرف یستتاختار انقالب از زمانی كه .جا هستتتیمدر آن یمدن ضتتد یاجتماع شتتاهد حاال

 ستین یمال فقط فقر! ستین اقتصاد به محدود انقالب یمعنا. افتدیم اتفاق منش و فرهنگ در كه ستیانقالب

 . باشد نیز یفرهنگ ای یجنس تواندیم و

 یعنی ؛دیباشتت نداشتتته یكار مردم اعتقادات با كه كندیم اعالم یول ستتتیبرانداز به معتقد یحزب یوقت

ست ، یا به عبارت دیگر انقالبی كه این حزب خواستار آن است، انقالبی سیاسیستین انقالب یپدر  اساسن

 رهنگف قعوا در. تلقی كرد انقالب آن را توانینمو  ستیبعدتک یرییتغانقالب ستیاسی هم   نه ستاختاری. 
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 و افغانستتتان مانند ما امروزه ل،یدل نیهم به و ندارد را مدرن یحکومت داشتتتنِ استتتعداد ران،یا حاضتتر حال

 ركشو بر نادان یاعده و ستین جامعه نخبگان دست در ،رانیا در قدرت یعنی! میاشده غرب یسوژه هیسور

 رو د زین زنان و كنندینم انتیخ دانمر از یاریبس گرید بشود، حل ستکس  یلهئمست  اگر .كنندیم حکومت

 شانآلدهیا و كنندینم یتلق بد راله مسئ نیا و ،همستر دارند  چند امبرشتان یپ مانند آخوندها اكثر .ندیگوینم

فاق زیستمان در آن ات و است لذت از یبخش فقط یطلبتنوع كهیحال در .باشند داشته سراحرم كه استت  نیا

توان به لذت عمیق در اصل تنها در احساس و عشق می پرند.دیگر میاز روی یک ها صرفنافتد و انساننمی

دارند  حق هاتمام انستتان كه اندرستتیده درکبه این  و استتت مدرن یامروز جوانان ذهن كهنیا بارستتید. 

 المس ،سیانگل جوانان مانند و دهندیم قرار یطلبتنوع معادل را لذت یعمل نهر از هنوز اما طلب باشند؛لذت

 ریسا و استت یست  بر فقدان نیا شتود كه لذت عمیق را تجربه نکنند. این موضتوع باعث می  و كنندینم رفتار

 یآزاد از قصتتد داریم واقع در م،یزنیم حرف یستتکستت انقالب از یوقت. استتت رگذاریتأث زین یاجتماع ابعاد

 كشندینقشه م كارها نیتریجزئ یبرا و دشونیم اكارتریرزمانی كه زنان در خانه محدود شده باشند،  !بگوییم

 كه دیوشتتیم متوجه د،یندازیب ریاخ ستتال چند یطدر  انتیخ آمار به ینگاه اگر مثلن. رندیبگ انتقام مرد از تا

 .ستا شاه زمانآمار  از باالتر اریبس یاسالم یجمهور در زنان انتیخ آمار

 هیحاش به مدام رانیا مثل یاجامعه در اگر و دارند یادهیچیپ ذهن زنان كردم، اشاره ترشیپ كه طورهمان

 بغر به یرانیا زن کی اگركه  ستیحال دراین . رسدی شکوفایی نمی، استتعدادشتان به مرحله  شتوند  رانده

 ستمیس رایز ،خواهد داد نشان شیپ از شیب را شیاستتعدادها  و شتد  خواهد قبل از ترموفق اریبست  كند ستفر 

 در زنان یگسترده یهاتیفعال ،یجنس انقالب یهانشانه گرید از .كندینم آشپزخانه به محدود را زنان غرب

 اقعو درها آن. دادند انجام یاخالقانه یهااكت یرانیا مردان از ترشیب مراتب به كه بود فرودستان ماه ید امیق

 بر د،یرس نخواهند هم شتهرت  به و شتوند یم تیاذ زندان در دانستتند یم كهنیا با و بودند مردان از دالورتر

 كشور از خارج یهاونیسیاپوز از كهنیا از شیب آخوندها واقع در. كردند جامه را تن رانیا سراسر یسکوها

 اهل رود ونمی اسالم یواه یهاارزش بار ریز این نسل كه چرا ؛ترسندیم گرانیعصت  نستل  نیا از بترستند، 

 به را ینسج انقالب مشکالت تنها نه باشد، ریگیپ و كند العهمط ترشیب یكم اگر ینسل چنین. است پرستش 

 . داد خواهد نجات زین را خود از شیپ نسل بلکه رساندیم حداقل

 نود و شش ماه ید در و سركوب هشتهشتادو سال در را آن انقالب، نیا مشکالت مهار یجا آخوندها

 رایز دیترس دیبا کیدئولوژیا حکومت از .بود یحکومت مست یدوآل زین شتان ستركوب  یوهیشت . كردند شلوث

 تعدال است محال یاجامعه نیچن در و كند میتقس یخود ریغ و یخود یدسته دو به را كشور است ریناگز

 كه داندینم و بوده عاجز یفرهنگ ییایترا یساده یهاگزاره درک از ما یجامعه .شتود  برقرار یآزاد طبعن و

 شسینو با و زندیریم بالهت ابیآس به آب زین هاروزنامه و مایست  و صتدا . استت  كرده ریگ یمنجالب چه در

 ،یرانیا یهاسینویاسیس سشینو منبع تنها واقع در. زنندیم دامن یخیتار یفرورفتگ نیا به یستطح  مقاالت
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 خوب را حاضر حال یجامعه هانیا .ندارد یلیتحل ارزش كه ستیجاسوس یهاستمیست  و اطالعات وزارت

 هایهفتادی دهه را حاضتتر حال انمخالف كه دانندینمی حت. كنند برآورد را آن توانندینم و ناستتندشتتینم

 به راجع خواهیدمی اگر. دهند رییتغ هاآن تفکرات با متناستتب را خود جنگ یوهیشتت دیبا و اندداده لیتشتتک

 و «شیرا لهلمیو» ،«ینزیك آلفرد» مقاالت به یستتر حتمن د،یبدان ترشیب غرب در یجنستت انقالب یتجربه

 اشتباهات از یجنست  مشتکالت  برابر در كه كندیم كمک ما به مقاالت نیا خواندن .دیبزن «ماركوزههربرت »

 اردو یتئولوژ استتت محال كه میبرستت درکاین  به نیهمچندوباره تکرارشتتان نکنیم.  بگیریم و درس غرب

 سال در ایرانی فکرانروشن اشتباهات تا قدر بخوانیمآن دیبا. باشد سالم یاجامعه شمحصول و شود استیس

 .ساخت را زیچهمه د،یپرس را زیچهمه نو از دیبا. مینکن تکرار وهفت راپنجاه
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 ایرانارشیسم چیست؟

جه وو نشتتان دادن  ، عالوه بر بحث در رابطه با این تز،را نوشتتتم تز ایرانارشتتیستتمیازده ستتال پیش كه 

تسجینگوییها و نوع گاردی را هم كه با شوونیست ،اركس در مورد انترناستیونالیسم با بحث م ماناشتتراک 

در را چاما مسئولیت ما نسبت به منافع ملی چیست؟ . ، مشتخد كردم داریمناستیونالیستم    و های انگلیستی 

جه به و با تو تاریخی یدر این دورهكنیم چرا فکر می؟ ای ما منافع ملی و ایران مهم استتتتاول بری وهلته 

اساسن ایرانارشیسم چگونه حکومتی را كند؟ كمک به ما تواند می مپیشتنهادهای ایرانارشتیس  شترایط حاكم،  

ساختار سیاسی مدل خاصی از دهد؟ د میابرای بعد از براندازی و چه مدل ستاختارهای ستیاستی را پیشتنه    

بینیم، ولی در كچین میو در پیشتتتنهادهای موری بوژاوا ورا در ر)جز در مستتتائتل فرهنگی(  م ستتتكمونتالی 

ر كند و ما دایم، این ستتاختار مبنای آزادی پیدا مینوكمونالیستتمی كه در ایرانارشتتیستتم آن را پیشتتنهاد كرده 

ا ب فرهنگیلحا   از ایم. طوری كهتری شدهها این موضتوع را بستط داده و وارد جزئیات بیش  ستیستتم  مینی

 رسازیکتاتود یست و برای جامعهاقتدار و ضد دیکتاتوریسیستم ضد خوانی دارد. این همكاملن فرهنگ ما 

اند كه البته مردم ما در حالی از محمد، شاه ساخته بسیار مفید است.ستازد،  ما كه از مال و محمد هم شتاه می 

بعد از من كه  كستتی را به عنوان جانشتتین برای خودش تعیین نکرد و به همه گفتو  ه بودمحمد ضتتد شتتا

ها معمولن سیستم دیکتاتوری را در كرد؛ چون ایرانیرا هم پادشاهی  ستیستتم   تشتیع این  ما. اگیری كنیدرای

از  انگارند.انسان-سازند و در اصل خداها فردپرستتند و از شخد یک خدا می نكنند. آی امور وارد میهمه

و انتقاد خودش یعنی گارد  ،گرای خودش ضد اقتدار استرغم حس ملیاین بابت ساختار ایرانارشیسم علی

ش و وطنشود كه نسبت به باعث نمیلی این موضوع كند وساز مطرح میشاهكالسیک و را نسبت به اقتدار 

تی دوسوطنی به وطنجهانوطنی معتقدیم ولی بیش از نداشته باشد. ما به شدت به جهان یوطنی حست جهان

پ و ما با احزاب چتفاوت باشیم. بی مانطننسبت به منافع وكه وطنی نباید باعث شتود  جهان وعالقه داریم 

و  ستیزی هستیمضد وطن ، فرق داریم و استتاسنهمان كردندستتیزی این وطنی را با وطنجهانكه  هاایتوده

از  ،ترین دشتمنی با ایران داشتته باشد و بخواهد بین شهروندان ایرانی فاصله بیندازد  كوچکرا كه  یكست  هر

های قرائت حالا به پستاستوستیالیسم و پساآنارشیسم نزدیک هستیم و در عین   كنیم. در اصتل م خود دور می

 خاص خودمان را در امور مختلف داریم. 
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  وپنام و بیستطور كه در اوایل بحث گفتم من یازده ستال استت كه ایرانارشتیسم را مطرح كرده   همان

 ،فکران ایرانیحتی روشنن زمان در آكه ستت  ام. این در حالیستال برای شتناستاندن آنارشتیستم فعال بوده     

خصتتوص فکران و بهروشتتن ای بود كه مالها،توطئهاین  البته كردند.طلبی معنی میمرجوم را هرجستتآنارشتتی

تر ها بیشآن ،تحریف كردند آن رامعنای كلید زدند و  مسآنارشتی  یدرباره هاییكتاب یبا ترجمه حزب توده

ی رادیکال دارد و م جنبهآنارشیسكه در اروپا ضتد آنارشتیستم بودند.     كردندهای كستانی را ترجمه می كتاب

ند و حتی از ترور، تهاهرات خشن و هر سیستم پیروزی زودرس فکر بههای رادیکال استاستن آنارشتیستت    

آن زمان دولت را به عنوان  درد. ندانو حکوت را حق مردم می ندضد دولتچون كنند، براندازی استتفاده می 

داری هستند و در ها در خدمت سترمایه ی االن بستیاری از دولت اما طبق تجربه ،كردندتعریف می بخشنهم

حتی دولتی كه و در تمام دنیا ثابت شده، موضوع این و  ستداریكارگزار مراكز بانکی و سرمایه دولت واقع

از این بابت ما نگاه ر كل د ، در نهایت منجر به چیزی جز دیکتاتوری نشد.زدندها از آن حرف میماركسیست

العه كنم كه مطها توصیه میمن به تمام ایرانیست. شتعار اصلی ما انقالب شعوری  و قضتیه داریم  دیگری به

 ،هاطلب، اصالحگراهااصول مثل اگر احزاب مختلف كنند و به شتناختی از ستاختارهای سیاسی برسند؛ زیرا  

و در  شناسیماست كه ما ساختارهای سیاسی را نمی اینش دلیل ،كننداستتفاده می ءاز ما ستو و... اقتدارگراها 

یک ستاختار سیاسی ایرانی را تعرف  و  این ستاختارها پیشتنهاد بگیریم  بتوانیم از  كهایم نکرده باره مطالعهاین

جزئیات  و وارد كشیدهایرانارشتیستم یک تز سیاسی ایرانی است و برای اولین بار یک ایرانی زحمت   بکنیم. 

  كند.نگاه میدیدهای ایرانارشیستی با توجه به زاویه مختلف،سیاسی  ه و به ساختارهایشد

پیش  هاخیلیو این سوال برای طرحی دادیم و از ترامپ خواستیم كه برجام را لغو كند، در توئیتر اخیرن 

ما از  اند كهاین عده هنوز نفهمیدهند؟ نداری دفاع كاز ستترمایه هاآنارشتتیستتت  آمد كه چگونه ممکن استتت

 هابعد و «ترندها واقعیآنارشیست» حدود دو سال پیش در كتابمن كه این كما ؛كنیمداری دفاع نمیسترمایه 

مورد  قبل از هر ایرانی دیگری در و امرا مشتتتخد كرده مخودموضتتتع  «های انتخاباتیكارناوال»كتاب در 

 یحوزهو داری نهام سرمایهو در رابطه با  امنوشته آمریکادر انتخابات  اشقبل از پیروزیهای ترامپ سیاست

م در حال حاضر مرد. ما باید به منافع خودمان توجه كنیم. امدهكر دارد، بحث به دنیانستبت  دیدی كه ترامپ 

استتم این حکومت را مردمی كه گروگان یک حکومت مالشتتاهی هستتتند.  ما در زیرزمین جهان استتیرند، 

زیرا از نهر من، ما گرفتار یک حکومت مالشاهی هستیم و جمهوری اسالمی  امحکومت مالشتاهی گذاشتته  

شناسنامه  كهها كلمات من هستند این و ادبیات ستیاسی خودمان را داریم  نیز ماستت.  تر شتبیه شتوخی  بیش

تکشان بحث تئوریک ی تکمادرستید، مالگایی، مالشتاشتی و ... درباره   گوییم جاعش، وقتی میمثلن دارند. 

كه دارای های سطحی آدمگونه نیستت كه صترفن فقط از زبان كثیف استتفاده كرده باشتیم. البته     م و اینداری

پیروی  م اسالمیسكه از سوسیالی هاییكل چپیمثل . اخالق اسالمی هستند، نگاهی منفی به این كلمات دارند

اروپایی  هایا با كمونیستم ،م اروپایی نداردسربطی به كمونی یستوسیالیست مسلمان . استاستن هیچ   كنندمی
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ند، ابله و مرتجع كه مشتیهای ایرانی و روسی وجه اشتتراک زیادی داریم ولی وجه اشتتراكی با كمونیستت   

را كه چ ،را بشنوند ی ماهامطالعه كنند و بحث بسیار باید ندگویند ایرانارشتیستت هست  كه می هاییآن نداریم.

؛ های كلیدی ما كوچک كردن حکومت مركزی استبحثاز یکی ها باشتند.  شتاید اصتلن مخالف این بحث  

حکومت مركزی مثل  خواهیم كه مثل پدربزرگ یا پدرخوانده باالی سر ما باشد.ی بلند نمیما یک سایه زیرا

 به مثابه یک كانتون یک حکومت مستقل (نه هر استتانی ) خواهیم هر شتهری ما میو ستت  یک دفتر مركزی

 باشد. نیز كننده باید مستقل و تولید ،بخشحتی این شهر یا  و داشته باشد

قدرت را در دست  تاكنیم درست می یآیا ما صترفن در حال ستاختن یک حزب هستیم؟ آیا ما حزب  اما 

رهبری را كنیم؟ آیا ما فکر میند، به فکر رستتیدن به حکومتاحزاب ستتیاستتی ایران كه  مثل اكثربگیرد؟ آیا 

ها هرگز قصد حکومت جمهور شتود؟ نه. ایرانارشتتیستتت ر یا رئیسوزیستت كه در آینده نخایم انتخاب كرده

 یم. در واقعما استتاستتن مشتتاوران مردم و خوانی نداردم همستتآنارشتتی یبا فلستتفه موضتتوع این ؛ زیراندارند

هستند. شما  به معنای واقعی كلمه تنها اپوزیسیون یک حکومت و رفرمیست، های واقعیچپها آنارشتیست 

كنید و منتقدی كه منافع خاص خودش را واهیتد قدرت را در دستتتت بگیرید منافعی را دنبال می خوقتی می

 وند ب سیاسی در پی به دست آوردن قدرتاحزا ی. معمولن همهشودمحسوب نمیمنتقد واقعی  ،دنبال كند

اند حال رقابتكنند و مدام در از حکومت وقت انتقاد میبرای همین  ،جمهور آینده بشتتوندخواهند رئیسمی

 تیمما خود رای هس ،ما دنبال رای گرفتن و به رای گذاشتتن خودمان نیستیم ولی تری جمع كنند. تا رای بیش

كه حتی ستتیستتتم بهتر انتخاب شتتد، منتقدش   وقتی  و ها را انتخاب كنندكنیم تا بهترینبه مردم كمک می و

كه بدون این ،ها دائم منتقدندایرانارشیستكه  منهورم این است شویم تا آن سیستم خودش را اصالح كند.می

و به همین دلیل شعار انقالب است مردم انتقال آگاهی به ما  در واقع كار در پی به دست آوردن قدرت باشند.

 ما در پی رهبربنا شده و  بودنو ضد سرور ضد رئیس ی بر پایه می آنارشیسدهیم. فلسفهمیسر شتعوری را  

 کراسیدم چگونهدهد داریم كه توضید میم سوكمونالینهایی در ما بحثكار كنیم؟ هاید چحاال باما نیستتیم.  

 غلبا کراسی مستقیم چیست؟ تاویلی كهدم اساسن شتود. اِعمال میمستتقیم   طورافتد و بهاز پایین اتفاق می

ری با جمعیت كنید، مثلن شهکراستی غیرمستقیم است. شما نماینده انتخاب می دم ،کراستی دارید شتما از دم 

 كنند، امااو را راهی مجلس میدهند و رای می یک كاندیدبه  هزار نفرشان چهل وجود دارد كه هزار نفرهفتاد

رود و با به مجلس می ی منتخبنمایندهشتتتوند. در نهر گرفته نمیمتانده  بتاقی نفر  هزاراین میتان ستتتی در 

افرادی  رسند وقوانین مختلفی به تصویب میبین  در این سازند،را میمجلسی  جمع شتده و نمایندگان دیگر 

شتتکل کراستتی غیرمستتتقیم دمجا هم دوباره شتتوند، اما اینوزیر و... انتخاب میهم به عنوان وزیر و نخستتت

و این  داریمرا م کراسی مستقیم دمسوكمونالین گذار نیستتید. در طور مستتقیم قانون هباز هم شتما ب  و گیردمی

را  تانپیشنهاد د كهمانیمنتهر نمییا مثل انگلستان شش سال چهار سال  شما ،قض شودنوقت قانون  یعنی هر

 شاندر موردا مختارهایی كه اتمام ساساسن . دتاثیرگذار باشی دتوانیبالفاصله میدر این ستیستم   مطرح كنید.
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حال حاضتتتر  درو  اندهای انستتتانیمربوط به جوامع امروز و آخرین تجربهو كنیم به روز شتتتده بحث می

شر ه از برای همیشها را قدر پتانسیل دارند كه ایرانیآنزیرا این ساختارها  باشند؛ راه پیروزی ماتنها توانند می

كنند كه فکر می مردم ،شتتودمعمولن وقتی در ایران بحث حزب می نجات دهند.اتوریته و اقتدار  ،دیکتاتوری

در  اما این مسئله زنند و به دنبال قدرت، مقام و پول هستند،ای سنگ خودشان را به سینه میعده حزب یعنی

مقام نیستند. ما حتی  به دنبال قدرت ودر هیچ كجای جهان  هاكند زیرا آنها صدق نمیرابطه با آنارشتیستت  

اپوزیستتیون بودن  .ار را بکنیمتوانیم این كمیستتت كه و این در حالینماینده نخواهیم داشتتت هم در مجلس 

ت ای آنارشیست اس، شاعر و نویسندهفکرروشن . در واقع هرداشتنفکری و نقش روشنش اصالحی نق یعنی

در خواهد جهان بهتری داشته باشد. چون می ؛كندانتقاد میمدام او  ،نقش اصتالحی دارد فکر روشتن  چرا كه

ها عی آنارشیستواق هایگویم تنها چپمی و وقتی انتقاد است ،استاس آنارشتیستت   توان گفت كه نتیجه می

ها آنارشتتیستتتنیز تنها اپوزیستتیون واقعی  توان گفت كهبه جرات می. دهدمعنای منتقد را میهستتتند، چپ 

نی جانشی هاآنارشیستبه معنای مخالف استت نه به معنای بدیل قدرت.  در اصتل  اپوزیستیون   زیرا ؛هستتند 

ساختارهای سیاسی  و بدل به رئیس شونداگر در پی قدرت باشتند و بخواهند  چرا كه  خواهندقدرت را نمی

. پس اساسن به دست آوردن قدرت با دیگر آنارشتیستت نیستتند   را در دستت بگیرند و اعمال اتوریته كنند،  

به این ، ی صاحب صدا داشته باشیمخواهیم جمعیتمیو كنیم اگر بحث حزبی می خوانی ندارد.آنارشتیسم هم 

ط توس در حال حاضر ما ال فشتار كند و ستیستتم را درست كند.   اعم توانددلیل استت كه چنین جمعیتی می 

 و هااز بحثها ست كه آنو این در حالی شویممدام ستانسور می دانند هایی كه خودشتان را برانداز می گروه

ناسند و شنمیها این تز را آن؟ چون شودحذف میچرا اسم ایرانارشیسم اما  !كننداستامی ما استفاده می  حتی

گویند فالنی ایرانارشیست میدارند فضتاستازی كنند. مثلن   كوركورانه ستعی  و  دنالعه كردن هم ندارحال مط

، ما كنیمداری حمایت نمیما از ترامپ و هیچ سرمایهفهمند كه ها نمیآن! كردهاستت ولی از ترامپ حمایت  

یکی  .به جان هم بیفتند مکن است دو گرگمكنیم. و چیزی كه به نفع مردم استت، حمایت می از ایران  فقط

باید اول گرگ نزدیک را از بین برد گوید كه گرگ دور، منطق و ستتیاستتت می دیگریگرگ نزدیک باشتتد و 

در شتتود و میغالب  او گرگ دور اول به چرا كه در حال دریدن استتت، و اگر از پس گرگ نزدیک بربیایید،

الئیستتتم، مالشتتتاهی و م)گرگی اول باید م اما ستتتتیزیگرگكند. البته ما در هر شتتترایطی نهایت نابودش می

نابود شود. پس ما از هر امکانی ، بردما را از بین میملی ع فدرد و منارا می كه دارد مردم( جمهوری استالمی 

شتویم. ما مسلمان و  و در صتورتی كه الزم باشتد وارد معامله می   كنیماستتفاده می برای تحقق این خواستته  

كه به درو  ادعای استقالل و آزادی كنی را پیشته نخواهیم كرد. این ی خر رنگیوهایدئولوژیک نیستتیم و شت  

 و دو استعمار كثیف ما باشد كوناز جنوب در  انگشت چین و انگشت روسیه از شمالحال، در عینو بکنیم 

ریکا مآدهیم با ما ترجید میتنها از حکومت مادرستید جمهوری استالمی ستاخته استت.     ما را چپاول بکنند، 

ژئوپولتیک و همه استعداد ایرانی كه این مالزی بشویم. و یا حتیژاپن و كره جنوبی  مثلتعامل داشته باشیم و 
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نیم وساالنه حداقل یک باید از بین برود؟چرا  ،داردفراوانی استتعدادهای انسانی  حال در عین ژئواكونومیک و

ی هستتتند؟ كانادا و استتترالیا در صتتورتی مهاجر  چه كستتان عده شتتوند، اینمیلیون مغز از كشتتور خارج می

جا تا آنروند مغزهای ما از ایران می به باال باشد. چرا كرده و فوق لیسانستحصیل فرد موردنهر د كهنپذیرمی

 ،اندكه مانده ییهااند و آنفکرهای ژنی ما از كشور رفتهتمام روشن ی ما نیستند؟ها سرمایهمگر آن ؟كار كنند

سه سال  و طی جا باشممن چرا باید ایناصلن این یعنی ضرر!  .نشتین هستتند  یا حاشتیه  و نداهه شتد یا كشتت 

و اغلب  كردمدر تمام دنیا كالس برگزار می من؟ شتتعر برگزار كنمگذشتته با اینترنت برای شتتاگردانم كارگاه  

كار تلگرامی  در واقع اده كنیم؟های شتتما استتتفچرا ما نباید از كالسكه گفتند مدام به من میهای ایرانی بچه

 اهآن متوجه شدم معضالت ،شان را دیدمبا نسل جدید آشنا شدم و معضالت وقتی شد. شتروع گونه من این

برای  و ستجا كثیف و ضد انسانیحاكم در آن ستیستم  ، چرا كهتر استت ستال پیش فجیع  هجدهنستبت به  

در قیام  به این علتنوان انسان آغاز به اعتراض كردیم. به عبلکه هم نه،  دوستما حتی به عنوان وطنهمین 

هه ما لحشدت رادیکال بود و شد بهها نقش مهمی داشتند و نوع شعارهایی كه انتخاب میكالجیفرودستتان  

ر ی زمانی همن در آن پروسهجریان بودیم.  نبضاز ششم دی ماه تا زمانی كه قیام سركوب شد، در به لحهه 

نوشتتتم و طی همان ده روز كتابی نوشتتتم كه طلبان میبار فکری اصتتالحادم و مدام علیه آتشدروز بیانیه می

ما قدرتمند  بار انتقادیآتش به دنبال قدرت نیستیم چرا كه مامنتشر شد. « فراداستتان فرودستان »ها به نام بعد

 ب سیاسی همین است.كار یک حزكنیم كه دوباره فریب نخورند و اساسن فقط به مردم كمک میاست. ما 

البته حزبی به نام حزب ایم. نداشتهبه معنای واقعی كلمه در ایران حال حزب ستیاسی  هاز دید من، ما تاب

 یبقیه .از ماهیت یک حزب فاصله گرفتتبدیل به سازمان جاسوسی شد و  با گذشت زمان توده داشتتیم كه 

 ردن.كار فرهنگی ك و با مردم، تزریق شعور سیاسیگو وند. كار حزبی یعنی گفتاهكار حزبی نکردهم احزاب 

 این حزبولی ، آثار ادبیاز ی برخی مثل ترجمه كارهای مثبتی را انجام داد،حزب توده قبل از انقالب  البتته 

 در آموزش و تا اعضایش را تربیت كرد ،دكه فرهنگ را عوض كند و شتعور ستیاستی را باال ببر   به جای این

 ست كهو این در حالی ارتش بودند انافسرها ایاغلب تودهمتاسفانه وستی بکنند.  پرورش و ارتش كار جاست 

ای كار جاسوسی تودهاما افسران  .باشندكشور افع ملی نگرا و در حال دفاع از مافسران ارتش باید شدیدن ملی

است جهانی  ست كه قراركردند روسیه كشوریچون فکر می چرا؟ دادند.كردند و به روسیه اطالعات میمی

د. خوردنرا تسخیر خواهد كرد و به راحتی با این چرندیات فریب میتمام جهان سوسیالیسم روزی  و شتود 

هم استالین م. ایتر از استعمار روسیه نداشتهو استعماری كثیفدیکتاتورتر از استالین ما كه  ستت این در حالی

تعریف حاضتتتر هم با  حالدر . یر كردگخالف شتتتعارهایش همه زبان روستتتی را بر همان كستتتی بود كه

نیم و گو كوما این است كه با مردم گفتكار  حال. به هر سیدیمجمهوری اسالمی ربه م اسالمی ما سسوسیالی

مدام  و به فکر رای گرفتن از مردم فقط) احزاب حکومتی و احزاب غیرحکومتی( . احزاب ما تاثیرگذار باشیم

راندازی حکومت خواهند بعد از بمی ها اغلبنآ. به فکر مردم نیستند اساسنو  نددر حال مبارزات خودشان
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همین حاال هم  !ا چگونه بر شتتما حکومت خواهیم كردزنند كه مباره حرف میاینو در  را در دستتت بگیرند

تنها از پیشنهادات و چگونگی  هاآن .كندنمی یكمکی چگونه عمل كردن دربارهدهد و كسی تز مبارزاتی نمی

ند، نه مردم و به فکر قدرتشان اغلبشان بد هم نیست ولی گویند، پیشتنهادات کومت بعد از براندازی میح

ترین پیشنهاد برای ایرانیترین و اساسیم مهمسزنیم. برای همین آنارشیستت كه ما فریاد می این همان چیزی

م خواست رای جمع كند، دیگر آنارشیس یكستی با داعیه  وقت ردر پی قدرت نیستت. ه  ؛ زیرا ابدنهاستت 

زنیم و دنبال كه ما سنگ خودمان را به سینه میتواند ادعا كند در حالت كلی كسی نمیآنارشتیستت نیستت.    

 خالف مرام ماست. چرا كه این مسئلهقدرت هستیم، 
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 آیا ایرانارشیسم همان آنارشیسم است؟

 یركزم حکومت با مخالفت و یزیرهبرست یدهیا در یآنارش یهانحله تمام با سمیرانارشیا اشتراک وجه

 دولت هك ستیاسیس یساختار معرف سمیرانارشیا واقع در. دارد شدن تریتوتال استتعداد  كه ستت یقدرتمند

 سمیكمونال هب سمیرانارشیا كه است درست. باشد نداشته را یکتاتورید سمت به رفتن لیپتانس آن در یمركز

 رفح آن از من كه یستتمیكمونال اما ام،گرفته نیبوكچ یمور ستتمیكمونال زا یشتتنهاداتیپ من و استتت کینزد

 نیوكچب یمور با من. شودیم ختم سمیوكمونالن به تینها در و استت  متفاوت نیبوكچ ستم یكمونال با زنمیم

 مسیرانارشیابه همین دلیل . دارم نهر اشتراک عتیطب به توجه و سبز یفضا رینه سمیكمونال گرید یهادهیا در

. امفتهگر نهر در رانیا یمیاقل طیشتترا به توجه با را لهئمستت نیا من و دارد یزندگ و عتیطب به یاژهیو توجه

 نابود رانیا در روستاها یتمام كه استت  نیا ،شتده  رانیا به کالیژئواكونوم نهر از ریاخ یهادهه در كه یظلم

 ودهنب روستاها به یتوجهیب و شهرها در ونیزاست یمدرن و قدرت تمركز جز یزیچ ینابود نیا علت. اندشتده 

 اروست ونیزاسیمدرن از یدرك چیهزیرا  ،اندگرفته نهر در شهر از یبخشت  را روستتاها  دهه چند نیا در! استت 

 ییوستار یبرا ونیزاسیمدرن ،یرانیا فرهنگ در. شود ارائه مدرن یقالب درو  مستقل كاملن دیبا روستتا . ندارند

انیم تومی طورهچ ما. ستا فاجعه یفیتعر چنین و شده معنا یكشاورز انیپا بوده؛ مشتغول  یكشتاورز  به كه

 یهرش امکانات یتمام روستتا  در كار كنیم كهچه یعنی م؟یكن فیتعر هم كنار را یكشتاورز  و ونیزاست یمدرن

 را اروست در یبدو ساختار گونهچ م؟یباش هم یكشاورز و دیتول شاهد حالنیع در یول باشتد  داشتته  وجود

 یسفهفل گذشته در ما مثلن. استت  لهئمست  نیهم ستم یرانارشت یا یهابحث نیتریاصتل  از یکی م؟یكن زهیمدرن

 م،ظل نیا كنار در شما واقع در یول بود؛ ظالم كدخدا نیا كتراكار از یقستمت . میداشتت  روستتاها  در را كدخدا

 امن «شتتورا» عنوان تحت تواندیم نمدر یقالب در این موضتتوع. دیداشتتت كدخدا با هم میمستتتق ارتباط ینوع

 ؛ردمم یكارگردان با ییهادولت. میكنیم فیتعر هم را یمحل یهادولت ما ،یمحل یشوراها فیتعر در. ردیبگ

 از انجیاله ،دیریبگ نهر در را جانیاله مثل یشتتهر مثلن یعنی مردم هر لحهه توانایی تغییر دولت را دارند.

 كتراكار د،یجد یبندمیتقس در. دارد قرار جانیاله مركز در هاآن تیریمد كه شده لیتشک یمتعدد یروستاها

 نیا با ،كندیم فایا را كدخدا نقش ،یانتهام یروین عنوان تحت یندگینما کی و شده گرفته روستتا  از كدخدا

 یارشاخهیز یانتهام یروین چون ؛كنند رییتغ جادِیا آن در توانندینم مردم و ندارد یمردم یههوج كه تفاوت

 كه میدانیم همهو  كرد خواهد اعمال روستا در را حکومت یتهیاتور مطمئنن و شتود یم محستوب  دولت از
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 ونهچگ و میكن یمردم را دولت میتوانیم چگونه. اما باشتتد صتتالد دولتی ستتتین قراركشتتور ما  فعلی دولت

 یهانحله تمام با را سمیرانارشیا كه ستنده ییساختارها مقوله دو نیا م؟یکنب دولت به بدل را مردم میتوانیم

 كه میدار یسمیآنارش یعنی. زنندیم وندیپ سمیوكمونالن به را سمیآنارش واقع درو  ندكنیم متفاوت یستیآنارش

ودِ كه ایران را به ستتمت خاما برای این. رودیم شیپ رانیا کِیژئوپلت و کالیژئواكونوم دیخصتتا به توجه با

  توجه كنیم.، باید به بعد فرهنگی ایران هم واقعی ایران ببریم

 رانیا در حالتابه. میبپرداز ستتمیكمونال به ابتدا در دیبا ستم یوكمونالن درک یبرا ستتت؟یچ ستم یوكمونالن

 یول ،دنوشتن هامقاله آن نقض و نقد در یاشخاص كه درست است ،نشده ارائه سمیكمونال از مشخد یفیتعر

 یمور. میندار ستد در ستم یكمونال تیمحور با نیبوكچ یمور کیتئور و یجد یهابحث از یاترجمه چیه

 در هاستیكمون و كندیم لیتحل را ماركس یهانهرگاه از یقسمت ،ییخداعقل و تهیمدرن به توجه با نیبوكچ

 از و پردازندیم سمیكمونال تیكل نقد به كنند؛ دیتول گفتمان سمیكمونال حول كهنیا یجابه نقد، نیا با مواجه

 سال حدود از و امداده سمیكمونال به یدیجد جو ران،یا یمیاقل طیشترا  به توجه با من. شتوند یم رد آن كنار

 هك امپرداخته موضتتوع نیا به اول هابحث نیا در. امكرده بحثاش درباره ،ستتمیوكمونالن عنوان تحت 2221

ای من هشما بحث اغلب كه یحال در .دارد داداستب و استعمار فرهنگ، است،یس به ینگاه ه نوعچ سمیكمونال

 سمیرانارشیا» تز به خواهمیم حاال د،یادهیشن ،ستت یبرانداز از قبل به مربوط كه یستم یرانارشت یا یدربارهرا 

 یبرانداز از بعد ،یكشوردار فن اب شدن مواجه در ستم یرانارشت یا استتعداد  استاستن  . بپردازم «انقالب از بعد

 میكنیم برخورد سمیوكمونالن با چگونه ما كه شد دیخواه متوجه یزمان یبرهه نیا در. شد خواهد مشتخد 

 یمتقس مثلن. شوندمی مدرن ،باشند داده دست از را خودشان یدیتول خصلت كهنیا بدون روستاها چگونه و

 كاملن اروست برای کردیرو نیا اما ؛شتده  یمستکون  مناطق و جاتكارخانه به بدل النیگ یزراع یهانیزم از

 تا میدهب انتقال النیگ یزراع ریغ یهاقسمت ای گرید یشهرها به را مناطق نیا میتوانستیم ما .ستا احمقانه

 کالیژئواكونوم ی ازدرك رانیا در كه دهدیم نشان این مسئله. نشود وارد یاضربه روستاها یدیتول قسمت به

 با مه یخاص یکینزدكنیم، طبیعت و زیستت توجه می  كه بهعالوه بر این ستم، یرانارشت یا در ما .ندارد وجود

ی دفن و فاجعه یستتتیز طیمح مستتائل به توجه با زمان،از  برهه نیا در. میدار (green party)ستتبز حزب

 شنقهای اتمی روستیه در ایران و نقش جمهوری استالمی به عنوان بانی اصلی تخریب محیط زیست،   زباله

 یدارنگه سپایم، حال در ایران حزبی مثل ایرانارشیسم نداشتهتابه ما .باشد یاتیح كاملن تواندیم سمیرانارشیا

 از بعدچنینی موضوعات و موارد این و شتود یم ما یهاپروژه نیتربزرگ از یکی به بدل هوا و خاک آب، از

 یگذارهدف اساس م؟یكن یگذارهدفباید  چگونه اما .شد خواهند یگذارهدف یاستاس  قانون در یبرانداز

 در. میریبگ نهر در انیبآزادی  یبرا یمرز و حد دینبا ما. است انیب مطلق یآزاد و ضیتبع رفع ،یآزاد بر ما

 عفضتت نیتربزرگ نیا و میستتتین طرف انیب مطلق یآزاد با ،كندیم تجربه را آن وااروژ كه یستتمیكمونال

 پس .ردیبگ چاپ مجوز یئتیه از دیبا ،باشد داشته یكوبان در را یكتاب چاپ قصد یكس اگر مثلن! هاستت آن
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 ،زنمیم حرف سمیرانارشیا در آن از من كه یسمیوكمونالن ولی. میهست مواجه ستانسور  ینوع با جا نیزدر آن

 خواهدل یباز تواندمی یكس هر یاسیس ساختار نیا در. است معتقد یحصتر  و حد چیه دونب انیب یآزاد به

 یسلمانم میتوانینم ما مثلن. نکند جادیا یگریدآن یباز یبرا یمزاحمت كه یشرط به باشد؛ داشتته  را خودش

 یگرید شخد به را یدارروزه مسلمان نیا اگر یول .دارد را خودش یبازاو  چون ؛میكن منع یدارروزه از را

 . است شده یگریدآن یباز مزاحم چون شد خواهد مقابله او با كند، لیتحم

 سمیانارشریا نگاه ،كندیم یاولتراناماركس یدهیا کی به بدل را دهیا نیا كه سمیرانارشیا قسمت نیترمهم

 انیم نیا در و بینیدنمی را یزیستوطن از یرد شما ماركس، یپردازهینهر در. ستیماركس سمیونالیانترناس به

 وركش ماستت،  یخانه نیزم اگر اما .ماستت  یخانه نیزم یعنی یاوطنیدن. دیهستت  همراه شتن یزیگلوبال امر با

 باشد، نداشته دوست را خودش وطن كه یكس اصل در! نیترخانه شتهر  و استتان  طورنیهم و استت  ترخانه

 مثال یبرا. میكنیم نگاه مسطد ینیزم عنوانبه جهان به ده،یا نیا در ما. دهدینم یتیاهم هم جهان به عتنیطب

 سپ كرد؛ خواهد حل هندوستان یدهل در یشخص را من مشکل كند،یم دایپ یاشکال لندن در من تلفن یوقت

 تحت یمفهوم و میهستتت روهروب مستتطد نیزم با مورد نیا در .كنمیم یزندگ یهندوستتتان کی كنار در من

 از كه) ضیعتب جو و یطبقات نگاه ،دهیا نیا باقصد دارد  سمیرانارشت یا. میكنیم فیتعر را ستم یوگلوبالن عنوان

 ستتمت هب جامعه تا بردارد انیم از را( شتتودیم منجر هاضیتبع انواع و یتیقومتبعیض  به یتیجنستت ضیتبع

 اررویزنج كه ییهاگزاره م،یهست طرف گزاره چند با ما .دیكن دقت های منحرف به .كند مطلق حركت یآزاد

 یوستدنوعاز  و یدوستنوع به سمت یدوستوطناز  ،یدوستوطن به سمت یوطنجهاناز  :هستند متصل همبه

 یستتتیمالینیم یبرخورد استتتیستت با رانیا در استتت كه بار نیاول! یآزاد در نهایت و ضیتبع رفع به ستتمت

 واهدخ نام رانیا عنوان تحت زیچهمه سمیرانارشیا با یعنی ؛درستان یم رانیا نام به یتیكل به را آن و شتود یم

 و مینك بحث ستتمیوكمونالن یدرباره ترشیب دیبا. ماند میخواه دور... و ینژاد و یطبقات یهانگاه از و گرفت

 . مینك ثبت ،شد یجهان ثبت كه سمیرانارشیا مثل ام،داده نیبوكچ یمور اتینهر در من كهرا  یراتییتغ

 فاوتت به منجر و این مسئله است مردم به نستبت  آن یجزئ برخورد ،ستم یرانارشت یا بحث نیتریمحور

 مردم با آن برخورد سمیرانارشیا ستمیس و هیسرما ، در واقعشده یرانیا هایحزب تمام با ایرانارشیسم یاساس

 مردم خودِ اصل در ما. كنندیم صحبت آن از یرانیا یهاستیژورنال و احزاب كه یشعار یمردم نه اما است؛

 ساخته مردم خود توسط گروهیعنی  ،عضوگیری شود سمیرانارشیاحزب  یتلگرام گروه اگر در مثلن .میهستت 

 اب و ندكارگردان مردم سمیرانارشت یا در. كنند خرابگروه را  توانندیم دبخواهن لحهه هرنیز  ردمم و شتود یم

 هك یزمان هر پس .كنندیم یكارگردان را منطقه ،یتخصتص  یشتوراها  قیطر از خودشتان  تخصتد  به توجه

برای  ترین دلیللیاص .هستند خودشان سمیرانارشت یا چون ؛بگذارند كنار را ستم یرانارشت یا توانندیم بخواهند

 ردمم و بینندراهی برای بازی با مردم در آن نمی كه استتت نیا ،یمردم صتترفن یدهیا نیامخالفت دیگران با 

 سمیارشرانیا طیشرا. دهندها این سیستم را شکل میو خود آن دارند قرار یاسیس ستمیس انیجر در منیمستق
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 یهایباز با حاال و كرده نابود را ارتباط یمعنا خفقان، یتجربه سال چهل زیرا ؛است بخشییرها رانیا یبرا

 میتوانستتتیم و نبود یبحران اندازه نیا به طیشتترا اگر. استتت شتتدن افشتتا حال در یاستتالم یجمهور د،یجد

 را به همه بشناسانم و رانیا یفعل طیشرا یاصتل  علت تا كردمیم تالش م،یریبگ دهیناد را یاستالم  یجمهور

 به آن در یرانیا كه میدار باور ینییآ به واقع در. ستت ین ستاله  هزاروچهارصتتد ستنت  جز یزیچ آن علت هم

 یاصل علت اصتل  در. استت  لهئمست  نیهم هم یكنون رانیا در یدستاالر یست  لیدل و شتده  فیتعر برده مثابه

 یراسدمک یجمهور کی خواستار شاه رضا ،یپهلو یدوره در مثلن .تندهس مالها كشورمان در یطبقات ستمیس

 انشتتماندن زنده ژنیاكستت كه یپرستتتخرافه و یطبقات ستتاختار حفظ لیدل به دوره آن در مالها نیهم اما بود

 خالتد با امروز، تا كه میرستتیم نتیجه نیا به تینها در پس. كردند مقابله لهئمستت نیا با شتتد،یم محستتوب

 .ماند خواهد ماریبهمچنان  جامعه آن د،كن دایپ ادامه روند نیا اگر و شده مخالفت حکومت در مردم میمستق

ت به بهتر نیس ،ما را به این شرایط رسانده و كندیم فایا را یجد ینقش بیفر استِیس حاضتر  حال در یوقت

 تریناساسی از یکی ست وستمت سیاست صداقت حركت كنیم؟ سیاستی كه در حال حاضر راه حل مناسبی 

 . شودیم محسوب سمیرانارشیا مباحث

 مخاطبان كنم،یم یبررس ستم یرانارشت یا هایمولفه به توجه با را موضتوعی  من كه یاری از مواقعدر بست 

و پیر من اصل در، اما دهندیم نسبت و..( سمیآنارشپستت ، ستم یآنارشت الیستوست  ها )آن مولفه به را من بحث

 در ما رشتتیستتم دارند، ندارد. ها از آنای من ربطی به ذهنیتی كه ایرانی، ایدهستتتمینها مولفه از این كدامچیه

 را یسواالت دیبا آن از قبل اما .میهست مواجه یشهررانیا کی با یعنی م؛یكنیم انیب را رانیا ابتدا سمیرانارشت یا

 كه را یتیهو ؟شناخت دارید «ریخ یخطه» و رانیااز  چقدر ؟دیشناسیم را چیرانویا چقدر شتما . كنم مطرح

 هرگز ما دنیگویم یاعده ؟آشنا هستید ونانی یخچهیتار و زبانبا  ایآ د؟یشناسیم شد، فیتحر اسالم توسط

 تواندینم هوجچیه به «مینداشت فلسفه هرگز» یجمله د؟یدار باور موضوع نیا بهواقعن  ایآاما  م،ینداشت فلسفه

 ،نآت به حمله یبرا یول میباش نداشتته  فلستفه  ما وش،یدار دوران در كه استت  ممکن طورهچ .باشتد  یمنطق

 و کالیتکن ارتش نیا عهمت یتماشا به فرار، و وحشت یجابه هم آتن مردم و میباشت  داشتته  بزرگی ارتش

 ولناص فلستفه؟ وجود  بدون هم آن كرد، شترفت یپ اندازه نیا به صتنعت  در توانیم گونهچ نند؟یبنشت  مدرن

توانید در عینیت پیشرفت یبدون داشتتن ذهنیت، نم  شتما و  هستتند،  مرتبط همبه یعلم مختلف یهاشتاخه 

( رانیا) اِراک اسم به یامنطقه به فلسفه یمطالعه یبرا ونانی از ارسطو و افالطون ممکن استت  طورهچكنید. 

 ییهاقدم م،یداشت دوره آن در كه یصنعت نسبت به ما پس ؟ه باشیمنداشت یافلسفه ما یول ،باشتند  كرده ستفر 

 آن نم كه یخرد م،یهست روهروب خرد با ما جانیا در ست؟یچ هابحث نیا لیدلاما . میابرداشته فلسفه در هم

 به نهر من. است ساخته را یزیتبر شمس مثل شخصی كه یخرد شده، گم خرد نیا حاال و ناممیم سوف را

 و كندیم تکه دو ما یبرا را جهان كه یستیدوآل برخورد کی است، شتر  و ریخ کیی ستازنده  نشتد گم نیا

 ،عراق و رانیا نیب یخطه كه كنندینم دقت لهئمستت نیا به اغلب. ستتازدیم ما ذهن در را شتترق و غرب
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 گرفتن هدف یجابه عراق، به حمله نیاول در کایآمر چرا كهنیا و دارد هم نفت یبندمیتقستت جز یكاربرد

 ،دارد رقرا عراق یمل یخانهكتاب یعنی ،كشور نیا یخیتار اسناد نیتریمیقد مركز مقابل در كه دفاع وزارت

 اام .دهدینم پوشتتش را نهر مورد خبر یبونیتر چیه حمله، نیا مقابل در رد؟یگیم هدف را خانهكتابخود 

 در ،كرده باشند یگرروشنكه كنند و برای اینمی مخالفتاین كار  با ،ییکایآمر یهاشناسباستتان  از یاعده

 یخیارت. میگردیم خودمان یشده گم خیتار دنبال به هابحث نیا با ما اصل در. سندینویم مقاله چند بارهنیا

 یورهد تا ما البته. ی این خرافات، ایران فعلی را برای ما رقم زده استنتیجه و شتده  نیگزیجا خرافات با كه

 وثرم و این تالش میكن فیتحر را اسالم ،هاستیستوف  توستط تالش كردیم كه  یكرك خیشت  ورود و یصتفو 

 سمینارشرایا دارد. در واقع خیتار به نسبت كه ستیتوجه آن، دل در سمِیوكمونالن و سمیرانارشیا تیاهم. بود

ی نسبت ی ایراندر تاریخ یونان نگاه فالسفه كند.مختلف را بررسی می مستائل  محورزبان و یخیتار ینگاهبا 

 در كه یامقولهای عاجز بودند. نین مقولهاند زیرا اساسن فیلسوفان یونانی از درک چبه زبان را سفسطه نامیده

 را جهان باایران  ارتباط كه هستند ییهابحث هانیا. شتدند  معروف آن با دایدر چون یكستان  معاصتر  عصتر 

 . سازندیم مشخد ما یبرا را آن با برخورد یچگونگ و كنندیم فیتعر

 نیا به یااشتتتاره كسچیه ونچ ؛بوده یااحمقانه گارد مدرن، جهانمواجهته با   در قبلن متا  گتارد 

 داشته را مسائل نیا حل ییتوانا كه كسی شناختی از ایران نداشته اصل در و هکردن یخیتار یهاستکورس ید

 یتسیونالیناس وجهچیه به لهئمست  نیا به ما نگاه و استاستن   بود خواهد مهم ما نقشدر این میان  پس .باشتد 

 یاژهیو تیاهم و دانندیم ونانی خیتار را غرب یفلسفه مركز هایغرب مثلن. دارد گرانهروشنی جنبه و ستین

 دری یونانی طور كه گفتم فالستتتفههمان چون ماستتتت خیتار همان ونانی خیتار واقع در .دهندیم آن به

 را لهئسم نیا كه غربی باشتند، شرقی هستند و تر از اینبیش هایونانی اصتل  در. دندیدیم آموزش نیالنهرنیب

 خیش و اردرواج د اریبس ونانی در سمیستوف  مثلن. كرد استتنباط  ،میدار ونانی فرهنگ با كه یانطباق از وانتیم

 یفاوتت چیه بنیتقر یول م؛یدار هایغرب با یاریبس هایتفاوت ما. ستدارای طرفداران زیادی جاآن در یالنیگ

 هانج از ما درک عدمش دلیل م،یهست متفاوت ونانی باكنند كه ای از ما فکر میو اگر عده. میندار هایونانی با

 زا قبل. میكن یزندگ جهان نیرزمیز در ما تا بوده یاستالم  یجمهور یهاتالش یجهینت له،ئمستت نیا و استت 

 منش یتمام حاال یول .بودند هیحاشتت در هایرانیان و داشتتت قرار مركز در یرانیا فرهنگ ،یاستتالم یجمهور

 ونانی یهالسوفیف .بسپارند یفراموش به را یرانیا اندكرده تالش و است تیرانیان یهیپا بر یاسالم یجمهور

 یهالسوفیف كه باب نیا از ریتحق  با كنند، درک را رانیا یفالسفه یِمحورزبان توانستتند ینم چون باستتان 

 سفر بر شانباور ما وفانلست یف كهنیا از غافل .پرداختندیم هاآن نقد به رند،یگیم پول سیتدردر ازای  یرانیا

 رادیا واقع در سفسطه كردم، اشاره هم قبلن. نداشتتند  یزندگ گذران یبرا سیتدر جز یراه و بود ستت یز و

 را رانیا یفلسفه به خاطر این موضوع، یاعده است. نکرده یابیشهیر را مهم نیا هم یكسمتاسفانه  و ستین

 دوباره ا،دیدر مثل یاشخاص توسط بعدها سفسطه، ای یزبان نگاه نیهم كه یحال در ،رندیگیم نهر در فیضع
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این  ، رد پایمیشویم مواجه ییخدازبان یمقوله با كه یوقت سمیمدرنپستت  در ایو  شتود یم ایاح فلستفه  در

 انجه در کیكالستت اتیادب به دیبا ؛میكن یابیشتتهیر را مقوله نیهم میبخواه اگر خورد.نگاه به چشتتم می

 یتفکر جهان، از یاگوشتته هر در و میهستتت روهروب ییخداموهوم ینوع با کیكالستت اتیدبا در. میبرگرد

كه این به توجه با دوم، یجهان جنگ از بعد آلمان. بود كرده رخنه آثار ادبی در خدا ینوع وجود یدرباره

 سمیدرنمپست به كه زد رقم را یانیجر ،اِعمال كند مردم گرفتن پناه یبرا را ی خاصیمعمارسبک  مجبور بود

 ارساخت و كرد تیكبر یقوط مثل ییهاخانه ساخت به شروع ،یزمان یبرهه آن در آلمان. شتد  بدل اتیادب در

 این كشور در یخودكش آمار دوره، آن یجو طیشترا  به توجه با ان،یم نیا در. زد همبه را کیكالست  یمعمار

 و دكردن سنت یایاح به شتروع  یزندگ یایاح یبرا هایآلمان ،یزمان یبرهه نیا از گذشتتن  از بعد. رفت باال

 هك است باستان رانیا در ستفسطه  انیجر قنیدق انیجر نیا و گذاشتتند  زبان یرو دستت  ،یبازستاز  نیا در

 یخالق مخاطب اگر شکبی .گرفت شکل دوباره آلمان در و دایدر مانند یاشخاص توستط  فرانسته  در هابعد

 سمیشآنار به را رانیا ییعبدالرضا چرا كه شد خواهد متوجه یریگیپ با تیانه در باشد؛ بحث نیا یخواننده

 تیاهم و «الحق انا» یبرا كه یحالج. پنداردیم حالج منصور را ستیآنارش نیتریمیقد چرا و زندیم وندیپ

 شده زآغا یمان با رانیا در یفکر روش كه طورهمان .كرد یمعرف رانیا در را سمیآنارشت  و شتد  كشتته  «من»

 در تینوما یهاآتشتتکده با را تاثیر نیا یجهینت دیتوانیم شتتما بر یونانیان هم اثر گذاشتتت و كه یایمان. بود

 امبریپ هب بدل زرتشتتت و یمان از اعم فکرهاروشتتن یتمام ،یمیابراه انیاد از بعد دیكن دقت اگر. دینیبب ونانی

 سپ .بدهند نستتبت او به را مذهب بخواهند كه ستتتا امبریپ کی از باالتر زرتشتتت مقام اصتتولن. شتتوندیم

 رانیا دوار مالها كه بعدها م؟یباش نداشته فلسفه یول ،میباش داشتته  را زرتشتت  دوره آن در میتوانیم طورهچ

 یهارسسکوید و نبرده فلسفه از ییبو كه را مالصدرا امثال ،دیگر خزعبالت و حکمت دادن نسبت با ،شدند

 ما یاصل بحث .كردند یمعرف یرانیا لسوفیف عنوان به كنند،یم سیتدر پلمید یهیپا رد را شنیسنگ ظاهرن

 یثابهم به و نوشت دوباره را آن دیبا یعنی زنم،یم حرف گذشته از من یوقت. ستت یرانیا و رانیا یست یبازنو

 یبرتر از كنم،یم عنام «بد یشهیاند» را منیاهر من زمانی كه. كرد یفکناگره از آن و كشفآن را  شتعر،  کی

 به رداختپ با ما. زنمیم حرف ابژه کی عنوان به طانیش به پرداختن و یسازطانیشت  به نستبت  باستتان  رانیا

 ابتذال به  یعرب استتتعمار از بعد كه یموارد م؛یكنیم معنا را اهورامزدا و كوروش كه استتت مستتائل نیهم

. بود «سمیسوف»بازنویسی  كه میشد مواجه «سمیصوف» با ر،استعما نیا از بعد. اندشده یمخف و شتده  دهیكشت 

 ،میهست مواجه آن با رانیا مجاورت و رانیا در ما كه یسمیصوف اصتل  در !كردند مهر نیگزیجا را یعلمثلن 

از  را زیچهمه دیبا لیدل همین به. اندكشانده ابتذال به را آن منشأ كه ستیرانیا خرد و سمیسوف یاسالم ورژن

ته الب .زنندیم حرف «هو» و «حق» از كهایم مواجه مآبیصوف ییردهاوك با ما دوره نیا در. میكن یسینوباز نو

 انخودش ران،یا یحکومت جو بر حاكم اسالم لیدل به اما ندیگویم سمیترائیم و مهر از اشتخاص  نیا اصتل  در

 ینس از كدامچیه ست؟یعل دست چرا لبه دو ریشتمشت   مثال یبرا. ندارند مستائل  نیا ینهیشت یپ از یدرك هم
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 اورب شناسند،یم چهارم یفهیخل عنوان به را یعل كهنیا با و اندنوشتته  را استالم  یقیحق خیتار كه هامستلک 

 هانآ مثلن .بود یرانیا یهاستیسوف یباز هاشتباهت  نیا یتمام. استت  داشتته  لبه دو ریشتمشت  او  كه ندارند

كردند، در صورتی كه صرفن فقط یک زن یم یمعرف كربال یصحرا نیحس زن عنوان به را یرانیا یازادهشتاه 

دادند. یم جلوه بزرگ ،اوشیستت از دیتقل به را یا حستتین و زاده،زیبای ایرانی همراه حستتین بوده نه شتتاه 

، شندكیم ریتصو به را انتیسوشدر اصل  ،دهندارائه می دوازدهم امام از كه یفیتعر در ها همچنینسوفیست

 یاهنگ ما یعنی فیتعار نیا یتمام. دهدیم استتیع به را انتیستتوشتت خصتتلت نیانیز  تیحیمستت بعدها بتهال

 به دیاب تر نسبت به مسائل مختلف،و اشراف بیش شناخت یبرا كه میباور نیا بر و میدار میمفاه به یخیتار

            ذهنیت  امروزه .میكن دایپ هایباز نیا تمام از قبل م،یزنیم حرف آن از كه را یخرد و میبرگرد گذشتتته

(subjectivity) عینی بُعد تنها و رفته نیب از  (objective) كردن نو و ایاح ینوع دنبال به ما .است مانده یباق 

 نو به لیمانها بلکه ت م،یستین گذشته به مندعالقه اما میكن احضار را گذشته یعنی قصد داریم م،یهستت  گذشتته 

دانیم چیزی كه در حال و خوب می میكن كشف را روزید میخواهیم. ندهیآ ساختن یپ در و هستیم آن كردن

 كه یحکمت م؛یهست یرانیا حکمت دنبال به ماحاضتر داریم مشتتی خزعبل است كه افتخاری برای ما ندارد.   

 یخیتار یشهیر بخواهد یكس اگر. را به شهرت رساند ونانی یفالسفه كه یحکمت ساخته، را یزیتبر شمس

 یفکرهاروشن كنمینم فکر من و باشد داشته اشراف سمیترائیم چون یمباحث به دیبا بشناسد؛ را سمیرانارشیا

 از یقتو و شناسدینم را کیكالس اتیادب هم یرانیا شاعر یحت .باشند رسیده وضتوع م نیا از یدركبه  یرانیا

 طورهچدر چنین شرایطی . داندینم را عرشت  نوع نیا مباحث نیتریادیبن زند،یم حرف یهند ستبک  و غزل

 جزر كه ؟ دو نفنباشند كرما  و باكالمیز مثل یاشخاص كشور نیا یانسان علوم معرف داشتت  انتهار توانیم

 دهیادناین موضتتوع را  توانینم البته .ندیآیبرنم یكار چیه پس از یرانیا یاستتتعدادها بیتخر و یكشتتنخبه

 و نهام یبدنه از تهران،دانشتتگاه  مثل یداررستتم و استتم دانشتتگاه یهایرودو از یمیعه بخش كه گرفت

 و ندشویم دانشگاه وارد هم ییاستعدادها افراد، نیا نیب مطمئنن یول هستند؛ یجیبس و پاستدار  یهاخانواده

ر د باكالمیز مثل یفاالنژ شتتخد یوقت. برندینم ییجا به راه بردم، نام كه یدیاستتات ظاهرن با تینها در

 چیه، مجلسی كه هاندهینما و مجلس نیهم شودمی اشجهینت، كنددانشتگاه تهران علوم ستیاستی تدریس می   

ا ی مجلسی را كه در مواجهه ب)به یاد بیاورید نماینده ندارد ،گرفته قرار گاوها هجوم مورد كه یباغ با یتفاوت

 کی مجلس ندگانینمااند(. فکرش را بکنید توانستتتت بخورا نمی« لوور»ی ، كلمه«ی لوورموزه»ی دو كلمه

نمایندگان  نیا ایآراستی به. شود ادهیپ سرشان فرق بر یتاالپ خدا تا اندشده رهیخ آسمان به واج و هاج كشور،

 اند؟وطنبا ما هم و هستند یرانیا

 ندكن یشاد میخواهیم همه از. میخوانیفرام یاشیع به را همه بلکه م؛یكنینم دعوت جنگ به را یكس ما

 از كه یذهن ن،یغمگ ذهن. داشت خواهند كردن فکر توان كه است صورت نیا در چون برسند؛ شتعف  به و

 یادوره در آن باشد؟ داشته یتفکر تواندیم چگونه شتده،  تیمحدود دچار یاجتماع یازهاین اقستام  و انواع
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 رد صتتداقت یول ،داشتتتم یقاطع رفتار كهنیا با ، وكردمیم تیریمد را كنکور آموزشتتگاه کی بودم رانیا كه

 هب هاكه اكثر آن شتتدم متوجه موزانآدانش رفتار از مندر آن زمان . بود برقرار شتتهیهم آموزانمدانش با روابط

 آماده حال در شانفرزندان كه كردندیم فکر آموزانی این دانشهاخانواده واقع در دارند. ادیاعت ییخودارضتا 

 .نبودند آزاد خود ذهنِ در و دندیدیم سوك و ریك را زیچهمه هاآن كه یصورت در ند،هست كنکور یبرا شدن

. تاس كرده لیتبد كاال به را زن و آورده وجودبه یفروشت لذت و یجاكشت  رواج با ستم یمالئ و مال را بند نیا

 یتمام. اندگرفته رانیا از را یزندگ و كرده نیگشتترم یزنانگ از را زن كوس، دنینام گاهشتترم با مالها نیهم

. ستین باستان رانیا و یرانیا سنت از ما شناخت عدم جز یزیچ همآن دارد؛ لیدل کی كردم اشاره كه یموارد

 طورهچگونه استتت پس كه اگر این! اندبوده كشآدم یقوم هایرانیا كه ستتندینویم فقط انیم نیا در یاعده

 كل و انیهودی كه آمده رونیب یفرهنگ چه دل از كوروش د؟ده نجات را هودی چموش قوم توانسته كوروش

 و مهرداد ما م؟یزنینم ستتمیترائیم و نید و فرهنگ آن از یحرف گرید ما چرا ؟كننداو را ستتتایش می جهان

 و كرده مقلوب را «مهر» یهواژ .ستتتندین استتم جز یزیچ ما یبرا هانیا یول میزنیم صتتدا را ترایم و مهران

شتتتد و به ما گفتند « رحمان»كردند، رحم را بر وزن فعالن بردند و تبدیل به  فیتعر شیجا بته  را «رحم»

 به فحش چه هرو  شدند لیتبد «فارت» و «یفارس» بهنیز  «یرسپِ» و «یپارست »استت!  « مهران»رحمان همان 

 دو هر رد هك «گوسفند گاو شتر» نام به یداستان با من. ندكرد یفارست  استم  به وجود داشتت، بدل  یعرب زبان

 زج كه یعرب یاسام نقد به طنز صتورت  به ؛ام، آن را آوردهاستت  «من كار زیم تختخواب» و «یبدكار» كتاب

را  یدكنك یعیشف مثل فردی رانیا در ما. امپرداخته ندارند، یزیچ مرد و زن به یستیستکس  یهانگاه و ریتحق

 نچو . چرا؟است كرده سکوت بارهنیا در اما كند؛یم یتلق مستقل را خود و داندیم خوبرا  یعرب كه میدار

 كه دیریگب نهر در را ییمشتتا مثل یستتتیفاشتت مثلن !ندارد یكشتتنخبه جز یتیفعال یاتوده و ستتتیاتوده کی

 انتیسوش داندینم كه استت  احمق قدرآن البته و بزند وندیپ انتیستوشت   به را موعود یمهد تا كندمی تالش

 یهمثاب به انتیستوش . استت  تفکر و خردو در واقع همان  افتدیم اتفاق ذهن در انتیستوشت  ! ستت ین یآمدن

 را فهومم نیا مالها . امارسیده انتیسوشیعنی به  برسد كمال بهانسان به معنای واقعی،  اگر و است تیانستان 

 نچنی ؟ممکن استتت نفر کی توستتط جهان نجات به نهرتان! اندكرده جهان یمنج و موعود یمهد به بدل

 بد یشهیاندهمان  منیاهر .ندارند هم منیاهر از یدرك مالها یحت. استت  ذهن ازدور  اندازهش از یب ایدهیا

 و میبشناس درست را میمفاه نیا یهمه ما اگر! دارد یبد سمت كه ییگودرو  و یدزد ی،اكاریر مثل .است

 اول .مینك لیتحل را یرانیا و رانیا دیبا ما. شد میخواه کینزد تیانسانبه  اصل در و تیرانیا به ،میكن مطالعه

 ،ندارند یبطر آن به رانیا یفعل نیساكن كه یزیچ تنها هستند؟ یرانیا ران،یا ساكن اشخاص ایآ كه میبدان دیبا

 هگذشتتت به دیبا دارند؛ ستتکونت كجا در هاآن و بوده زیچ چه رانیا یگذشتتته كه بدانند اگر! استتت تیرانیا

 طرف خیارت و زبان و هانشانه با م،یزنیم حرف چیرانویا از ما یوقت مثلن. كنند یابیباز ار خودشان و برگردند

 را از توانید تاریخ انگلیسنمی شمابرای مثال ! میآورینم ادی به را خیتار كه جاستنیا ما ضعفولی . میهست
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در عوض  ماا ها بگیرید.یی فرانسه را از فرانسوهالسوفیف توانیدو یا نمی دیكن سلب یسیانگلشتخد   کی

 نیا از یدرك كه مال! زندینم یحرفدر كشتتتور ما  یكستتت، دكنیم رکتُ را یمولو یراحت به وقتی تركیه

 مالها كه جاستنیا جالب. نماند نهرست گ تا دارد هنگ زنده را یعل و نیحست  دیبا فقطاو  ،ندارد موضتوعات 

 از ار خالفت یول بود محمد داماد كهنیا با و نبود شیب یچاقوكش و الت یعل .شناسندینم هم را یعل یحت

 ند،یگویم یعل از كه یزیچ هر مالها. كرد خراب را زیچهمه شتتد، فهیخل یوقت هم در آخر و گرفتند او

 به كه هستند مردم و سازدیم را كشور كه است مردم اعتقادات و اشتتباهات  نیا. استت  مهر همانمربوط به 

 یتح رانیا مردم. است اشتباه «دیباش نداشته یكار مردم اعتقادات با»ی جمله سناستا  و شتوند یم منجر ملت

 یدروندر خودمان  را هاآن و میبرو یاصولمستائل   یریادگی سترا   دیبا ما. ستتند ین بلد هم را دنیكشت  نفس

 و هنگفر هر در. بریزیم دور ها راآن دیبا و شتتده یدرون ما در د،ینبا كه ییزهایچ حاضتتر حال در. میكن

 در حالت. جایی ندارد رانیا یایمد در آموزشمتاسفانه  لیو است آموزش ،ایمد یاساس یفهیوظ یستتم یست 

 هب توجه با من. ستیرانیا كاملن و یفلسف یساختار یدارا زنم؛یم حرف آن از من كه یستم یرانارشت یا كلی

 ئهارا را شورا فیتعر كدخدا یجا. امبرداشته را ستنت  مهم بخش ستنت،  یایاح و یستت یمدرنپستت  کردیرو

ت درس را روستا و میباش داشتته  روستتا  یاداره یبرا كانتون کیتوانیم می ما چگونه و نشتان دادم كه  امداده

 دیبا كند؟ مهاجرت شهر به دیبا ،خودش نقش عهمت و تیاهم همهآن با چرا ییروستتا  کی. میكن تیریمد

 یهااستیس خاطر به حاال اما ،میدار یزیخحاصل كشتور  ام. میكن فیتعر را یگربرزه ،یكارگر ستنت  یجا

 ن بر كه النیگ در مثلن. است شتده  نابود رانیا یكشتاورز  گرفته، شیپ در یاستالم  یجمهور كه یااحمقانه

  برن لویك هجده ،مکعب متر هر از یكشاورز كردن مدرن با كهنیا یجابه شود؛یم محستوب  یدیتول یكاال

 و ن بر رانیا به یاستتالم یجمهور هم دیگر طرف از م ویآوریم دستتتبه برن  لویك کی فقط م،یكن افتیدر

  ؟ندارد ستمیس نیا یجاكش خصلت از نشان كار نیا ایآ! كندیم وارد گندم

 تشرفیپ ،میهست روستتا  در دیتول شتاهد  كه طورهمان و میكن رفع یكشتاورز  در را راداتیا نیا دیبا ما

 قابل بخشش وجهچیه به ،كرده رانیا به ستال  چهل نیا در مال كه ییهاانتیخ. میباشت  داشتته  هم یاقتصتاد 

 .  آتش است ران،یا از هاكثافت نیا كردن پاک راه تنها و ستین

 هب توجه با همرا  ییهاقسمتو  اِعمال شتده  یفلستف  و یزبان ،یخیتار مباحث یتمام ستم یرانارشت یا در

 .امكرده ضافها ،میداشت دست در یرانیا فرهنگ از كه هم یحاتیتوض بتهال و امداشته سمیترائیم از كه یشتناخت 

و در  میكن انتخاب آزاد و میكن فکر آزاد دیبا مانیز، در این تز جایی ندارند.  یعرب فرهنگ مباحث كدام ازهیچ

 رانیا در نتمام ستتال چهل نیا در بود قرارمثلن  ، همان فرهنگی كهمیبزن كنار را یعرب فرهنگ آزادانهنهایت 

 !شود یدرون یرانیا و
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 مصائب آنارشیست بودن

حتمن متوجه این بی حد و مرز مخاطبان من شک و بی ود نداردآزادی در آنارشیسم و ایرانارشیسم، حد

ممکن در این میان  زنم.شناسم و حرفم را مینمی و حدود حد هاتمام عرصته اند. اصتولن من در  بودن شتده 

ند، شوهایی كه اذیت میلذت ببرند. آنهم از این موضوع تعداد زیادی  ،بخورد و در مقابلای بر است به عده

نهر خودشتتان را بشتتنوند. البته ممکن استتت  كه معناهای مورداز لحا  ستتمنتیک معتاد هستتتند؛ معتاد به این

 جاستتت كهایند. انتر به این خوبی معتاد شتتدههای خوبی هم باشتتند، ولی دركی از خوبی ندارند و بیشآدم

زمان واقع انقالب آنارشیستی هم . درمان، زندگی ماگیو زند ستجهان ما ،شود. جهان مامعضتل ما آغاز می 

 ها فرقی بین انقالبخالف ماركسیست ها برستت، فرهنگی و اجتماعی نیز هستت. آنارشتیست   كه ستیاستی  

ی ه بعد از انقالب ستتیاسی یا سوسیالیستها انقالب فرهنگی را موكول بفرهنگی و ستیاستی قائل نیستتند. آن   

ائل و حد مسدر های طرفدار اتوریته یا دولت كارگری، انقالب فرهنگی را كه سوسیالیستكنند، در حالینمی

دانند. دهند و فرهنگ و شعور را كاملن وابسته به اقتصاد و سیستم اقتصادی میمشتکالت اقتصتادی تنزل می  

 داشتتته باشتتند، ولی از لحا  فرهنگیرا شتتد و مردمش قدرت خرید كتاب با ثروتمندای ممکن استت جامعه 

 مهمی بسیار مسئلهرا در بسیاری از كشورهای دنیا شاهدیم. این  یوضعیت چنین رو نباشد.خیلی لیبرو و پیش

ستتت های خطیها یا ستتوستتیالیستتت  ی آشتتیل ماركستتیستتت  پاشتتنه ،ندتوجهبه آن بینستتبت اغلب  كه

واقع ما  در كنند(.دستتت آوردن قدرت، مطالبه میههای اجتماعی را برای به جنبشهایی ك)ستتوستتیالیستتت 

ها نارشتتیستتتها، ایراكنیم، بر خالف اغلب نحلهحركت میانقالب شتتعوری به ستتمت زمان با براندازی، هم

، رستتتیدن به كنند؛ چون بدون این انقالب شتتتعوریراه میانقالب شتتتعوری را بتا عملیتات در میتدان هم   

 تاثیر تحت ،قرن اخیر دوطی  هازیرزمینی اقلیتهای غیرممکن است. اساسن تمامی جنبش های دیگریتموفق

و استتتتیک حاكم و  هنر اند.وجود آمده ههنر و ادبیات آنارشتتیستتتی و تعلیمات آزاد و بدون مرز ب  فرهنگ،

رویکرد  اما. استتتت داران بودهروتمندان و ستتترمایهمتدام در ختدمتت ث    ،دولتی در تمتامی جوامع طبقتاتی  

ود و بفرودستان  متعلق بهاین مقوله چیستت؟ ستهم عمده در كال  شعر و داستان    نستبت به ها آنارشتیستت  

عضو  تراز شهرهای بزرگ كم. ما ندابهترین شتاعران كال ، مرزنشتین و ستاكن شهرهای كوچک و دورافتاده   

 ها تاكید داشتیم.رودستان و اقلیتتر بر فگرفتیم و بیشمی
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ت ها را دوساستارتی. من نفس عمل ریسواالتی پرسیده شدها از من استتارتی ی ریچندی پیش درباره

 اینی و فلسفه محورندولن نهریات آنارشیستی خشمها خشتم است. اص چون محور اصتلی در كار آن  ؛دارم

 ستوهان جوانان بهتو رهبران واقعیگویم تنها سالح شما خشم مدام می نوشتته استت. من  را خشتم  نهریات 

ست. ی فرودست استوه آمدگان، كارگران و طبقهی آنارشیسم خشم بهی فلسفهدانم كه ریشهزیرا میاند، آمده

در مانیفستتت  .ها هستتتندئالیستتترها و ستتوردادائیستتت ،ی فرهنگ و ادبیاتاز جمله پیشتتگامان عرصتته 

ترین پوششیکو  ها بریزیدشده كه به خیابانگفته ، در پاریس منتشر شد 1924ه در سال ها كئالیسترستور 

بودند  معتقداین عده ؟ چون شوندتلقی می ها آنارشتیستی جنبش گونه ازچرا ایناما عابران را بزنید و بدرید. 

کانات از ام ها. آنشهروند هستند و غیر خوشی استثمارگر، منفعل و الکیای از طبقهنشانه پوشعابران شیک

ها را لمترین ظبودن بسیار فجیع است و بزرگ خوشاما ستیاستی نیستند. الکی   كننداده میاستتف شتهروندی  

ود، شما حاصل میمفت و مجانی از امکاناتی كه بعد از جنگ و تالش  این طبقهشوند. مرتکب می عده همین

 اویه به موضوع نگاهاگر بخواهیم از این ز. دانستی خاكستری طبقهجزو ها را توان آنمیكند و استتفاده می 

لیدر  . مهم نیست كهخوش بنامیم و رهبرشتان را سانسور كنیم ها را افرادی الکیاستتارتی توانیم ریكنیم نمی

 نهایت ، مهم كار آن جوان است كه درست یا نهوابسته به اطالعات سپاه ا استتارت یعنی محمد حستینی  ری

حركت یک جوان، این حركت اندازد. بستتتی  می مولوتوف را در پایگاهشتتتجتاعتت، نتارنجک و یا كوكتل   

انی تمام كس به همین دلیلكند. ی انقالبی میمحور است و ایجاد انرژی و روحیهخشم زیراست آنارشتیستتی  

. باید از دل خشتتم شتتوندد انقالب محستتوب می، ضتتكنندتخریب میخاطر لیدرشتتان هكه آن جوانان را ب

 برای عملیات ستتاعت ستتیاه، كه ستتازی بی بیرون آورد )مثل تئوریانقالها تئوری و معناهای استتتارتیری

در عملیات ساعت بود(.  به سطل )بیت رهبری( ترای مهلکمعنازدایی از ستطل آشتغال و نستبت دادن زباله   

فکر و فیسلسوف ایرانارشیست، روشتن به عنوان ما جایی كه ایم و از آنستیاه ما با یک انقالب معنایی مواجه 

 علیه مقدماتیما داریم در اصتتل  نگاه كنیم.به مستتائل ، باید طور دیگری هستتتیمنارشتتیستتت ایرایک واقعن

 ایم.ستادهدهند، ایاند و به نوعی در برابر چرندیاتی كه به آنارشیسم نسبت میجنگیم كه دیگران احیا كردهمی

 شتتتک چنینبی البتهكنند. قانون توصتتتیف می قانون و ضتتتدها را بی، آنارشتتتیستتتتدر فرهنگ لغات

ها قوانین و اصول خاص خودشان را دارند. آنارشیست اند، زیرای عوام نوشته شدهای استفادهبر ییهانامهلغت

 هاآنارشیستشوند. ترین نحله محسوب میین حیث، اخالقیا ها به اخالق ستیاسی پایبندند و از واقع آن در

و  نارشیسم تنهاستمثلن در حال حاضر ایرا. امله نیستندشوند و اهل معنمی به هر قیمتی در هر مدیایی ظاهر

های تلگرامی مشکوک از كانال ای نشده،زیرا وارد هیچ نوع معامله، استجانبه سانسور همهی تحت ستیطره 

های احزاب مختلف اعم از . در منابع و كتابهای استتتتعمارگر نداردحمتایتت نکرده و كتاری بتا تلویزیون    

اند حیا و وحشی توصیف شدهبیهای جانی، ها به عنوان آدممحور(، آنارشیستها )دیناتها و تئوكرراستتی 

نیست اغلب ما را كمو هاطلبهستتند! سلطنت فیلیستی كمونیستم مبتال   كه تا مغز استتخوان به میکروب ستی  
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تاتوری تا دیکمیرند ها میها وجود ندارد. كمونیستكه هیچ نسبتی بین ما و كمونیستخوانند، در صورتیمی

دست بیاورند. در صورتی كه ما اساسن ضد دولت و تمركز قوا هستیم. به همین هشان را بخواهدل ایریاپرولت

 رئیس و ریاستتتما به شتتدت از قدرت و  زیرا كنیمپذیرند، رد میتمام پیشتتنهاداتی را كه دیگران می دلیل

ه دهای سترشتار از سود سوءاستفا  ها و موقعیتتدنبال ریاستت هستتند، از ران  ه كستانی كه ب  متنفریم. اغلب

کراسی مستقیم در ایران را تئوریزه ای كه دماند، اما اولین نحلهدهکراسی حرف زی دمها دربارهكنند. خیلیمی

کومت غیرمستقیم در حدمکراستتی کراستی مستتقیم و   عتقدیم باید میکس و تركیبی از دمكرد، ما بودیم. ما م

 گراست كه اعتقاد دارد نارشتیستم تنها جنبشتتی  تا به آزادی مدنهرمان برستیم. ایرا ر شتود  ی ایران برقراآینده

ای دفاتر و ادارات روستا و محله باشتد، باید در هر شتهر،  و واقعن ستوستیالیستتی     به مردم برستد حاكمیت 

 دمیما مرستال فرصتت دیکتاتوری نداشته باشد.    چهارجمهور سپرستی داشتته باشتیم تا مثلن یک رئی   همه

 ی دوازدهنواده)یک خا داریم و استالم هم در كشورمان بدل به الیگارشی شده  ستاز سدیکتاتورستاز و یا رئی 

سال هم برای  چهار. حتی رخنه كرده است مردم در جان و خونامامی( و متاستفانه خصلت دیکتاتورسازی  

 . این تئوری حاصل یکددایر شوپرسی پس باید دفاتر همه ؛فرصت دادن به یک شخد یا حزب زیاد است

 چرا بااند. ستتتت كه هنوز از ما ندزدیدهتئوریتنها  حقیق در فرهنگ و تاریخ ایران استتتت وعمر مطالعه و ت

 دهیم؟ میی حکومت ایران پیشنهاد ل آیندهقدرتیم، برای مد و ضد ستوه آمدهكه ما به این

ها، ها و مذهبیطور كه گفتم راستتتهستتتیم و همانطول تاریخ ایران در اولین حزب آنارشتتیستتتی  ما 

ا های قرون وسطایی مثل جمهوری اسالمی به مكل حکومت لیبرالیستی و در كاپیتالیستی، ،دینیهای حکومت

ست كه ما را بکوبند، كمونیبرای اینهم طلبان ستلطنت  اند وهای بوگندو و ستیفیلیستی داده  لقب كمونیستت 

در  ،های روسی(فروشتی دارد )حزب توده و كمونیستتت ی وطنهزنند، چون كمونیستم ستابق  مان میصتدای 

ضتتیه به قالبته نیستتت.  هاطلبان نستتبت به آنبا گارد ستتلطنتی ما با حزب توده قابل قیاس كه زاویهحالی

ر . دها بودندمرج طلب نامیدند، ماركسیستوها را هرجلین كستانی كه آنارشیست او شتود، جا ختم نمیهمین

دار هستند و در بورژواهای پولطلبان چپ و خُردهومرجهرجها آنارشتیستت  » ستیستتی آمده:  های مارككتاب

نیروهای  ،در قیام اكتبر روسیهوقتی مثلن دلیلش هم این بود كه « اند!ی ضدانقالببیاران معركهحال آتشعین

ه این كار بل كروپتکین مث كشتند، افرادیكردند و میترین مخالفتی، خائن تلقی میخودی را به خاطر كوچک

دانستند. به همین دلیل به ای از دیکتاتوری میشتدند و چنین كاری را خالف دمکراستی و نمایه  معترض می

تر به قتل و زیر پا گذاشتن اصول دمکراسی ها بیشآندر حالی كه  زدند،برچسب ضدانقالب می هاآنارشیست

های ها و آرماندنبال آزادیه یعنی ب ،آلیستتت هستتتنددهها پادوهای ایگویند آنارشتتیستتتمی معترض بودند!

و  ددولت و آزادی بی حایم ما به ستتمت این اتوپیا و حکومت بیند، در صتتورتی كه بارها گفتهآلیستتتیایده

ی بیان هستتتیم و معتقدیم در هیچ كجای جهان محدودهكنیم و در اصتتل خواهان آزادی بیحصتتر حركت می

 . هنوز محقق نشده استآزادی بیان مطلق و عدالت واقعی  ندارد و اساسنای وجود چنین آزادی
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ه كنیم باما سعی می رسید.ها نخواهیم داند كه ما هرگز به این آرمانیک آنارشتیست واقعی و باسواد می 

حکومت  یعنی ،كشیموكمونالیستم را پیش می دلیل بحث ستاختار حکومتی ن ، به همین حركت كنیمستمتش  

 یمههداشتتته باشتتیم و شتتهری مثل تهران مركز یک مركز ستترمایه كه ی دفتر مدرستته. نه اینثابهمركزی به م

توان ساختار یک اتومبیل را های دولتی و محل خرج تمام درآمدهای مملکتی شود. میها و ارگانخانهوزارت

كه هر شهری یک بینید مثلن در كشور آلمان میكه اجزای آن در سترتاسترش پخش شتود،     طوری تغییر داد

و سیاست در برلین قرار استت  داری در فرانکفورت ، بانکستت رانیمركز كشتتی  هامبورگاستتعدادی دارد،  

 .ایماستفاده كردهنارشیستی ی مدل نوكمونالیستی ایراهیهها در تی ایندارد. ما از همه

 1922تش ستترخ در سال . مثلن ارطور كه گفتم آنارشتیستم بارها مورد هجوم و تهمت قرار گرفته  همان

ین در ا و« دان تاریخ برویدخود، یعنی زباله به جایگاه واقعیو گم شوید » :گویدها میخطاب به آنارشتیست 

نارشتتیستتتی در های جدید آدان تاریخ استتت نه آنارشتتیستتم. نحلهحاال ارتش ستترخ در زبالهستتت كه حالی

هان ج سراسرهای واقعی در یمخالفین و انقالب در حال حاضر، شودتر میكشورهای مختلف روز به روز بیش

هستند كه  های آنارشیستجامهریکا، این سیاههای ترامپ در آمخواهیها هستند. در مقابل زیادهآنارشتیستت  

 رخجای جهان كه جنبش و تهاهراتی ك ها. هرها و ستوستیالیست  كنند نه كمونیستت ها را پر میمدام خیابان

 «آنارشیسم یا سوسیالیسم»ام ای به ناستالین در مقاله 1921سال  . درها در میان استپای آنارشیست، دهدمی

ی ها را با یک مبارزهاست و باید آن كه آنارشتیستم دشتمن واقعی ماركستیسم     ما بر این باوریم»یستد:  نومی

وسیه رعام و ستتركوب فجیع در طبق چنین دیدگاهی استتالین دستت به قتل   «واقعی مجبور به ستکوت كرد. 

ها همه از آنارشیستها اینكند. اما چرا استالینیستف میی ستانستور، آنارشتیستم را تحری    زند و با حربهمی

های ضتتتد كتاب تماماند!؟ خود را به خورد مردم داده ها در ایران تخیالت مریضایتوده وحشتتتت دارند و

ف كروپوتکین برخالاین سیاست بود، اما استتالین پیرو   زیرا هاستت؛ ایی تودهآنارشتیستم در ایران، ترجمه  

 كرد.استالین، منطقی و انسانی رفتار می

در  جو بود وارشیست مذهبی و بسیار صلدمثلن تولستوی یک آن های مختلف آنارشیستی داریم،نحله ما

واقع تنها مستلک مذهبی آنارشتیستتی در جهان از آن تولستوی     دران زیادی داشتته، و  طرفدارش زمان خود

و دركی از مسلک سوادند آورند، اغلب بیاز گاندی و ماندال مثال میدائم كه ت. مدعیان دانش ستیاستی   است 

ها ترند، در انتقاد از تاكتیک آنارشتتیستتتنامستتوستتیالیستتت كه خوش طلباناصتتالحتولستتتوی ندارند. حتی 

یلو ر اثر انفجار چند كاین یک توهم استت اگر خیال كنید همبستتگی استعمارگران و زورگویان د  » :گویندمی

های خشتتن عده برای ضتتربه زدن دستتت روی آنارشتتیستتت عجیب استتت كه این «پاشتتد.دینامیت از هم می

ای كه در حال حاضر های خشن )نحلهآنارشیستهای مختلفی دارد و در حالی كه آنارشیسم جنبه گذارند،می

ا حمایت هاستارتیو من با توجه به این زاویه از ری هستند ات سریعدنبال تغییربه نیاز داریم( به آن در ایران 

گر مثل تولستتتوی و چامستتکی كه در جو و اصتتالحالمتی آنارشتتیستتتی داریم یکی مستتما دو نحله كنم.می
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های رادیکال و خشتتن كه تر هستتتند و دومی آنارشتتیستتت های بیشتر به دنبال آزادیکراتیکهای دمجامعه

جلوی دیکتاتور  اند وگر و نتابودكننده هتا تخریتب  هتد. آن دری جواب میدر جوامع دیکتتاتو عملکردشتتتان 

 شتتتدت از چنینهمعمولن نیروهای انتهامی و پلیس این جوامع ب كس شتتتوخی ندارند.با هیچ ایستتتتند ومی

های سوسیالیستبه همین دلیل تحول سریع هستند.  خواهان تغییر وها ند؛ چون آنهایی در هراسآنارشیست

د و با زننها را كتک میپلیسچی كه ی و تخریبهای رادیکال خیابانرا در آنارشیست ، آنارشتیسم راگاصتالح 

حکومت استتتتثمارگر و زورگو در اثر كه نابودی گویند میدر حالی ها كنند. آنجنگند، خالصتتته میها میآن

اده. هر ودی دیکتاتور اتفاق افتبینیم با چنین حركاتی انقالب و نابما مدام می كه انفجار دینامیت محال استتت

اگر وروی. حتی انقالب سوسیالیستی لنین در ش ،هایی آنارشیستی میسر شدهانقالبی در دنیا با توجه به تکنیک

جا كه  د. هرشدنپیروز نمی هرگز جو باشند،خواستند مسالمتها میانقالبیون روسیه یا همان بلشویک تربیش

توان دید كه همگان های رادیکال را میپای آنارشیست و خشتونت است، رد حرف از اكتِ در میدان و ترور 

ون چ ها یاد بگیرد،باید از آنارشیستمقلدشتان هستتند. هر ایستم سیاسی كه مروج عملیات در میدان است،    

 كار در خون آنارشیسم جریان دارد.  این

بُعد  یک و تنها اندزدهآنارشیسم ی دیگری هم دست به تحریف هاشود و نحلهجا ختم نمیقضیه به این

ر د شود. اوسیده، ناچار وارد خیابان میجنگ ری مرحلهآنارشتیستی كه به  اند. كردهبرجستته   آن راخاص از 

فکر كمونیست خود را روشنمثل لوكاو هایی كه این زمان دیگر با كستی تعارف ندارد و اهل عمل است. آن 

و هنر  تشویق ترور و تحسین قتل در ادبیات» :دفتنگ، مینوشتندمییسم ی آنارشت درباره وقتی كهدانستتند،  می

آیا اما  «د.ها در نهایت باعث جمود فکری شعملکرد آندادند و ها انجام میئالیسترستت كه سور مثل كاری

ه یا استتاس ادبیات جدید و متاخر را به نمایش گذاشتتته ها واقعن باعث جمود فکری شتتدكار ستتورئالیستتت

وعی از نبه شاید به رئالیسم جادویی كه  لوكاو نگاهی ماركسیستی به تمام مسائل داشت وستاستن   ؟ ااستت 

ه ادبیاتی ك» :گوید. لوكاو در جایی دیگر میكردتوجه نمیئالیستتتم و متاثر از آندره برتون استتتت، رستتتور

 به انسانی كر وهنرمند را بدل  گونهاینشود و ستت كه باعث جمود فکری می محور باشتد، ادبیاتی خشتونت 

نویسنده اگر فقط از وقایع بگوید و مرید استالین شود، دیگر خواجه نیست.  ،ی لوكاوطبق گفته «كند.الل می

همین مسئله باعث شد من  هند به نوعی آنارشتیستم را سانسور، خفه و تحریف كنند و  خواهمه می بینید؟می

وان یک به عنمن هم دقیقن مثل آنارشیسم، ل كنم. توانستم این سانسور را تحمنمیآنارشتیستت بشتوم؛ زیرا    

سرنوشت و ی فکری و اندیشتنده ستانسور شده بودم و در واقع من و آنارشیسم هم  ژهی انستانی و ستوب  ابژه

پردازی و تئوریزه شدن آنارشیسم در جنبش كارگری قرن اخیر است. ی نهریهاستاستن ریشه  جان بودیم. هم

جو را در نهر بگیرید، منهورم همان استعمارگر و پرخاشفرد نسبت به  یک انستان تحقیرشده  خشتم شتدید  

گوید و آن با لحن خاصی مدام به او چَشم میخود دارد و  یكه یک كارگر نستبت به كارفرما  ستت خشتمی 

 برایكنیم و ما هستیم كه واقعن انسان را رعایت می این اصل در شتود. ش ذخیره میانرژی و خشتم در بدن 
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نشتتان را  مانو خشتتم زنیماكت میدستتت به خواهیم توهین بشتتنویم پس جنگیم. ما نمیان میرعایت انستت

ر اصل پس دگویید مثل مسید باشید. شما می کنند و به حدود انستان تجاوز نشتود.  دهیم تا به ما توهین نمی

رضا  الهمین حاكشید. ش را میو منتروید میقدرت  یصتدقه قربانشتما   شتما مستیحی هستتید نه چپ،   

اما وقتی  ،ببخشید مخالفت مدنی خود را نشان دهید ،گوید به خیابان رفته و مخالفت بدنیمی به شما پهلوی

خواهید مخالفت مدنی انجام دهید!؟ یک حکومت تئوكرات كثیف وجود دارد ، چگونه مینتدارید  جراتش را

پای خمینی جنگیده و مدام دم از تهاهرات صدر كه همای خواجه مثل بنیكند، اما عدهعام میكه ملتش را قتل

در  عده خواند. مگر اینو پرهیز از خشتتتونت فرامیی مدنی مردم را بته مبارزه  زده، حتاال و خشتتتونتت می 

ن، ركس را با بیش از سیصد نفر انساها سینما آن وهفت كم ترور كردند و آدم كشتند؟پنجاهی انقالب پروسه

دستتت به گویند اما حاال می ملحق شتتوند.انقالبیون كنند كه به بادان را وادار زنده ستتوزاندند تا مردم آزنده

یروز جویانه پآن انقالب مسالمت صدر!؟ آیاچگونه پیروز شتد آقای بنی  وهفتپنجاهانقالب نزنید! خشتونت  

زبان مختلف  ستتهبود و به فکر و تاحدودی روشتتنكرده وجه. تازه محمدرضتتا پهلوی تحصتتیلشتتد؟ به هیچ

های از دیگران دارد و جهان ترش بیشداند، الاقل یک پنجره در ذهنستتلط داشتتت. كستتی كه چند زبان میت

اما در برابر  ،شتتما علیه شتتاه انقالب خشتتن كردید مالها نبوده استتت. دیگری را شتتناخته و حداقل مثل این

آمریکا هم به كشتتورتان  اهیدخوآمیز داشتتته باشتتید!؟ تازه میعاطفی و مستتالمت یخواهید انقالبای میخامنه

 واضد است كه شما قصد ندارید كاری بکنید. حمله نکند؟

اد بیاورید. ی تولستوی زدم، به یمثالی را كه درباره .ایممانیفست آنارشیستی داشته دهتا به حال ما بیش از 

ردن به كارب مسیحی بود و اساسن_طرفدار آنارشیسم مذهبیدوست و انسانفردی  ی روس،او یک نویستنده 

 ان بستتیاریدر زمان خودش طرفدار و این دیدگاهكرد هرگونه خشتتونت در برابر جانیان و قاتالن را منع می

ی آنارشتیستتی نیستت؟ پس چرا لوكاو كه درک عمیقی از تولستوی داشت، او را    این یک نحلهآیا داشتت.  

موضوع بکنم این  خواهم شما را متوجهیكرد؟ مخالصه میهای خیابانی و آنارشیسم را تنها در اكت دیدنمی

ها خود را تنها آلترناتیو برای حق آنارشتیستم خیانت شتده. اصتل بر این استت كه آنارشتیست       چقدر دركه 

جای دولت و حاكمیت قدرتمند و متمركز، خواهان  دانند و بهبخش میپیروزی ستوسیالیسم انسانی و آزادی 

فن و صنعت و تکنولوژی نه تنها در خدمت انسان نیست  ،داریی سرمایهی آزادند. از نهر ما در جامعهجامعه

خود را  كند. مامرگ تدریجی را فراهم میدر نهایت بلکته مقتدمتات بیمتاری و یتک ستتترطتان فرهنگی و       

نگیم جمی قدراستثمار انسان به دست انسان است و آن مان حذفدانیم و هدف اصلیسوسیالیست واقعی می

به افکار  مانهای ستوسیالیستی كه در فعالیت ولت طبقاتی و خشتن شتویم. این ما هستتیم   دتا ستبب نابودی  

كنیم. مبارزه با اعتقادات کراستتتی ایجاد میرا برای تحقق دمی دهیم و فضتتتایخواهانه و رها میدان میآزادی

تاریخ  لهدف اصلی ماست. در طو ،قرون وستطایی مستجد و منبر و پیشرفت از طریق تعلیم و تربیت عقلی  

الی و توخكند را از لحا  شعوری بررسی  مستائل ستیاستی روز   و كه وقت بگذارد  بینیدنمیایران كستی را  
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حال افراد زیادی هم دست به تقلید از او در عینو  به همه نشان دهدهای جمهوری اسالمی را بودن سیاست

 از فضای هاسالدهد و به شاه می خمینی چند فحش ودوچهلسال در سانسورش كنند. مثلن بزنند و در آخر 

همه در حالی كه  وهفت استتت،پنجاهكند كه صتتاحب انقالب ادعا می شتتود و بعدهاستتیاستتی ایران محو می

این جان حقیقت است كه ما را  و در اصل،پردازی هستیم بود. ما هر روز در حال نهریهكاره هیچدانیم او می

این ا كه چرتاثیر بگیرند. از ما كنند و ناگزیرند كه بقیته حیرت می آورده تتا بحتث كنیم. برای همین   گرد هم 

پرسند در ازای این كارها به دنبال چه هستی و مدام میچرا ام كه صتدای حقیقت و انستان است. فقط مانده  

قق و ی هدفش تحبه انسان باور داشته باشد و همه شود كه یک نفرشنوند، باورشان نمیوقتی پاستخم را می 

ا عقل اساسن بحتمن باید پول یا مقامی در حکومت آینده بخواهی تا باورت كنند!  انگار ایت انسان باشد.رع

 رد را دیده و مالفقط شتتاه و طول تاریخ در  یرانیچون اآید كه به دنبال رهبری نباشتتی، ایرانی جور درنمی

 از سیاست دارند. ایران ست كه مردم واقع شاه و مال تنها تصویری

 كردم در جمالتمیبه خاطر محدودیت توئیتر، من عمدن ستتعی در یک طوفان توئیتری و ی پیش چند

م نارشتتیستتی بخورنمیر از ایراها و ستتاكنان طبقهمایهستتش پاستتخ دهم كه چرا بالهت، میانكوتاهی به این پر

یزان ضد این اقتدارستز و فوكو دلو اشترنر،؟ آیا !طلب بودندومرجآیا تولستوی یا باكونین هرجد؟ وحشت دارن

تواند باكونین روستتی را طور كستتی میه؟ چایدخواندهها ای از ایننوشتتته؟ آیا !طلب بودندومرجدولت هرج

تا انسان، انسان را استثمار نکند، لذت كنند قدر تالش میها اینكه آناز این وشان بخواند و از انسانیت و مرام

های چون سوسیالیست بنامند؛طلب ومرجها را هرجده كه آنارشتیستت  ها بوی ماركستیستت  این توطئه نبرد؟

قدرت انسان را اساسن اند. پِی قدرت نبوده ش هم این است كه هرگز درو دلیل ها هستندآنارشتیست  واقعی

ن به كروپوتکیوقتی فهمیم كه می حاال ایم اماهمه حکومت كمونیستتتی در قرن اخیر داشتتتهكند. اینآلوده می

چه آگاهی و درک بزرگی  «كه ربط نداری، انقالبی بودن استتتت تو به تنها چیزی هی احمق!»گفت: ن میلنی

انقالب  كتاب تاریخ صد سالگینیز كانون نویسندگان ایران  داد.ش پُز میبه انقالبی بودنهمیشه لنین  .داشت

الین در رسای دیکتاتوری مثل استشود ! بالهت تا بدین حد!؟ یعنی هنوز میكرده استاكتبر روسیه را منتشر 

 كردهرسایی فو چنان قلمنوشته فیدل كاسترو دیکتاتور كوبا  یدربارهنوشت؟ مثلن رهبر راه كارگری مقاالتی 

و فقط به یک راه برای نیل به  دارندشتتیعی و مذهبی  عده نگاهی انگار در حال توصتتیف خداستتت. این كه 

. هیچ ربطی نداریم ها انزجار دارم و اساسن ما به این دستهدئولوژیستمن از ایدلیل به همین  معتقدند.آزادی 

های ایدئولوگ مانند جمهوری اسالمی یا شوروی سابق، دوآلیست هستند و جامعه را به دو اصولن حکومت

ی تِز ایرانارشتتیستتم درباره نهقدر عجوالاینبرخی چرا  كنند. واقعنی خودی و غیرخودی تقستتیم میدستتته

گذاری ی ترور و بمبی شتتتاعر خواستتتتند نهرش را دربارهكنند؟ وقتی از استتتتفان ماالرمهاكنی میپریتاوه 

درستتت « ال این مقدستتین نهری دهم.تر از آنم كه راجع به اعممن كوچک» :ها بیان كند، گفتآنارشتتیستتت

ی  بس گذارد و یک پایگاهش را كف دستتش می چنین كستانی مقدس هستتند. آدمی كه جان  استت، حقیقتن  
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 ، قدیسكشدبه آتش میرا  كند(میجامعه را ناامن  ،ست و به نام امنیتكه مركز ظلم و مردم آزاری)پایگاهی 

هامی ی نیروی انتند؟ چون پسر فرماندهروی انتهامی و بستی  و ستپاه متنفر  نیستت؟ چرا مردم در ایران از نی 

ای باید به جامعه امنیت دهد و نین فرماندهگیرد. چالحج  باج میی ثامنمیلیارد تومان از موستتستته ستتیصتتد

ای قیام عده ،گیرانگیر باشد. در مبارزه با حکومت باجكه پسر خودش سرباجگیرها را بگیرد، نه اینجلوی باج

تواند از چنین ی شتتاعر نمیدهند! ماالرمهها فحش میاما دیگران به آن زنند.كنند و پایگاه آنان را آتش میمی

آیا  د؟ها فحش دهیتوانید به آنطور میهبگوید و معتقد است این اكت آنارشیستی مقدس است. چ افرادی بد

اند؟ تمام ی ستتتر ستتتوزنی فعالیت انستتتانی كردهخوانند، به اندازهما را تروریستتتتی می جنبشكستتتانی كه 

 اند؟ دهرا انجام دای پهلوی از زمان رضاشاه تا به امروز معادل كارهای من طلبان دورهسلطنت

گویند دولت را كوچک و قدرت را تحقیر كنید تا دیگر هیچ زورگویی مقدس نشود. ها مینارشیستایرا

هر مقدستتی بدل به معمولی شتتود وگرنه ایران نام دیگر جهنم خواهد شتتد. تاویل این  خواهیممیما در واقع 

 كنندنذر می ها برای سیّد محلهچیست؟ رهبر ایران در حال حاضر سیّد و مقدس است. در روستا چند جمله

ول به سید محله پافتاد، ها برای نذركنندهاش موفق شود و عالوه بر این اگر اتفاق خوبی كارهای روزمرهدر تا 

امکانات  یهمهتمام دولت در تهران متمركز است و  در حال حاضر دولت كوچک چه معنایی دارد؟ دهند!می

خت بدب گونهاینیا بلوچستان و خوزستان  به همین دلیلشتود.  ن پخش میجا در ستراستر ایرا  و ثروت از آن

. این یعنی دولت در ایران به خوبی در ستبریای مجبور به كولردستتان كار نیست و مرد بانه وك، در استت 

چه تا آن و دستتتت به كوچک كردن دولت بزنیدقدرت را تحقیر كنید پس . شتتتهرهای دیگر پخش نشتتتده

ه دار هر استان باید مستقل باشد نها پخش شود. استاندر سرتاسر ایران مثل مراكز استان ی شماستخواستته 

ان . او باید استقالل داشته باشد تا درآمد آن استمانداوامر پایتخت بمنتهر غالم حلقه به گوش مثل یک كه این

اگر د. بگیر خودش تصمیمجمهور برای استتان  مثل یک رئیسبه عبارت دیگر یا  ،جا تقستیم كند را در همان

كند و اتحاد چنین ستتتاختتاری تشتتتکیل شتتتود، دیگر هیچ قومیتی مدام برای احقاق حقوقش اعتراض نمی  

شتتد. ذاب بکتری بین اقوام شتتکل خواهد گرفت. ما چه نیازی داریم یک قبیله را به زور نگه داریم تا عبیش

ها . آنخواهند كردرور با ما احساس بیگانگی خوزستتان مدام در رن  باشتند، به م   هایاگر قرار باشتد عرب 

ست عمال حکومت مركزی به شتتکلیاَ ، امادانندخودشتان را ایرانی می  و زنندحرف می یفقط به زبان دیگر

. اگر بخشتتی از ستترمایه و امکاناتی كه از شتتودها نمیرفتار برابری با آنچون  ؛ها ایرانی نیستتتندكه انگار آن

شتتور تر كبه بلوچستتتان یا دیگر جاها برود، آیا باعث اتحاد بیششتتود، ان منتقل میخوزستتتان مدام به تهر

و این در هزار برابر شتتده چهار ،ها طی این چهل ستتالزادهشتتود؟ این استتاس تفکر ماستتت. تعداد امام نمی

عرب را ی زادهمه امامهچرا این پسطور است اگر این ،هستند گویند مردم ایران ضد عربستت كه می حالی

رواج پیدا شتتتوند. وقتی خرافات گرد جامعه میكنند و باعث عقبمدام تولید خرافه می مالها پرستتتتند؟می

ماع گرایی وارد اجت. مدرنیزاسیون و تکنولوژی جدید به علت مصرفماندمیای ، جامعه در سطد قبیلهكندمی



 114| علی عبدالرضایی

 

 چنینفرستد و قعر تاریخ و قرون وستطا می  ایران را به ،زادهشتود، اما از آن ستو حکومت با ستاختن امام   می

ها به ست كه حتی در دانشگاهها مسائلی. اینكنددر نهایت مردم را بدبخت میقابل هضتم نیست و   یتضتاد 

گر ا»پرستتند شتتود و استتاتید هم به نوعی گرفتار همین خرافات هستتتند. مثلن از زیباكالم میآن اشتتاره نمی

از این كارش  اما ،نه»دهد پاستتخ می و او« گیری؟رود، آیا جلوی او را میبحجاب از خانه بیرون دخترت بی

 ی آزادیوله هم به او جایزهیکالیسم دارد و مدیایی مثل دویچهچنین كسی ادعای راد «شوم!خیلی ناراحت می

د و یبدل به معمولی كرد. اگر كستتی سگوییم هر مقدستی را باید  كه ما میدلیل استت  دهد! به همین بیان می

ی گذاشتتتت و بردهش فرقی نمیخود محمد بین یاران بته خودش ربط دارد نته بته ما.   زاده استتتت، محمتد 

مردم عادی ارجحیت  تر ازبیشستتیدها به ایرانیان  حاال. پس چرا كردموذن را بالل  پوستتتی به استتم ستتیاه

 ؟ گذارندو احترام می دهندمی

، ما ست. پس اشتباه نکنیدی خودی و غیرخودیدسته به دو حکومت ایدئولوژیک ناگزیر از تقسیم مردم

 ند یا برای بیداری مخوفااحزاب ایرانی یا برای خواباندن اعضتا تاستیس شده  های دیگر نیستتیم،  مثل حزب

 كنم. هیتلر در كتابمردم را نسبت به دشمنی با خودشان و صنعت غیرسازی آگاه خواهم من می دوآلیستتی. 

ها را مدام از خواهید مردم را در حالتی نگه دارید كه علیه شما طغیان نکنند، آناگر می» :نویسدمی «نبرد من»

ا از ر كاراین  اوگوید. ای در آن استاد است و مدام از دشمن موهوم میكاری كه خامنه «خطر بیگانه بترسانید.

ها ستآنارشی» نویسم:وئیتر میی دیگری در تگزارهترستاند. در  و دائم مردم را از دشتمن می  یاد گرفتههیتلر 

وجود ندارد.  «شتتودنمی»های آلبر كامویی، اند. در قاموس ما عیاشترند چون مدام پی تحقق غیرممکنواقعی

همه برای  «در خطرناک نیستتت. تر از زندگیبخشچیز لذترویم. هیچه مدام از راه تازه میخود نیستتت كبی

زادی آ محوری بوده، نهامنیتدر جهت ایران در طول تاریخ سیاسی ی هافعالیت تمامكنند و امنیت تالش می

تواند برای مردم انجام ، كاری كه یک دیکتاتور هم میخواستتتتندیک زندگی امن میها آنی. محورو عدالت

ی دست خود كه داعش نیز ساختهدهد كه داعش به ایران دسترسی ندارد، در حالیز میای پُدهد. مثلن خامنه

 برههبود؟ در آن در كشور حاكم  یآیا آزاد ی داشتیم، امادر زمان شاه هم كشور امن ستت. وری استالمی جمه

 با نبو  خود كار هویدادر واقع بود. مانده های متمادی ثابت امنیت مالی وجود داشت و قیمت دالر برای سال

هتر استت از این زاویه موضوع را  غیرممکنی را ممکن كرد، اما او نیز در نهایت به دستت مالها اعدام شتد. ب  

فرانسه مثل  كه انقالبی ما واقعن چیست؟ آیا به دنبال امنیت هستیم؟ دلیل اینبررستی كنیم و ببینیم مستئله  

انقالب آمریکا به پیروزی نرستتتید، چه بود؟ البته این انقالب تاثیر خودش را گذاشتتتت و همه از آن عبرت 

تکرار نشتد. انقالب فرانسه به پیروزی نرسید؛ زیرا برای فقرزدایی اتفاق  گرفتند، اما دیگر مشتابه این انقالب  

گونه كه در آمریکا هست در افتاده بود. در حال حاضتر در انگلیس و فرانسته فقیر وجود ندارد، اما آزادی آن  

کا یک یهای اخیر خیلی بهتر شده، ولی ما در آمراین دو كشور در سال انگلیس و فرانسته نیست. البته اوضاع 

كند. ما كاری به دو حزب حاكم در انسان به انسان خدمت می جاآزادی درازمدت را شتاهد هستتیم و در آن  
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های ترامپ های آمریکایی مخالف سیاستخواه نداریم، استاسن آنارشیست آمریکا یعنی دمکرات و جمهوری

 یكلی داریم، آمریکا نسبت به بقیهشود. ما نگاهی ها مطرح میها از جانب آنارشیستهستند و اكثر مخالفت

جا وجود دارد و همیشه ست. اما این حرف به این معنا نیست كه آزادی كامل در آن، كشتور آزادی كشتورها 

ا كه مها مشتتهور استتت، نیستتتیم. استتاستتن این انتقاداتی در میان استتت. ما حزب به آن معنایی كه بین ایرانی

ی حرف زدن ندهیم. ما حركت و جنبش را به فعالیت ران اجازهشتتود به دیگآنارشتتیستتت هستتتیم دلیل نمی

و  محور استژیدهیم زیرا در ایران فعالیت حزبی صتترفن ایدئولودارانه ترجید میحزبی كالستیک و جانب 

كند. مثلن فرض كنید من بگویم ما ستتازی را ایجاد میدوگانهاستتاستتن  نگاه خیر و شتتری و دوآلیستتتی و  

ی كه از ما نیست، دشمن ماست. در حالی كه این نگاه درست نیست زیرا بقیه دشمن آنارشیست هستیم و كس

من  یچنان دوست و خانوادهتوانند آنارشیست نباشند، اما همكه خانواده و دوستان من میما نیستند، كما این

. ما، مردم ستست، و هیچ اجباری برای آنارشیست شدن در كار نیی زیستیباقی بمانند. آنارشیسم یک نحله

ا هترسیم، چون آنها نمیكنیم و از غیرآنارشیستی خودی و غیرخودی تقستیم نمی و جامعه را به دو دستته 

ر آن ی حکومتی هستیم كه دایم و شیفتهگویم ما ضد حکومت ایدئولوژیکمخوف نیستند. به همین علت می

كنیم و حتی كشتتورهای ستتتایش مینمایندگان مجلس از چند حزب باشتتند. قدرت و كشتتور چندحزبی را 

ر دستتتت، قبول نداریم. مثلن ی حزبیشتتتان با یک دوآلیتهچنتدحزبی مثل انگلیس و آمریکا را كه محوریت 

 هاخواهان و دمکراتجمهوریقدرت بین در آمریکا  و ایممواجه كارحزب كارگر و حزب محافههبا  انگلیس

از نهر ما بهتر است از این دوآلیسم  جا برقرار است.ز در آنی خیر و شری نیو یک دوآلیته شودرد و بدل می

فراتر برویم و چند حزب قدرتمند داشته باشیم. در انگلیس هر شش سال یا حزب كارگر قدرت را در دست 

كار و محال استتت حزب ستتوم یعنی حزب ستتبز به قدر كافی رای بیاورد. مثلن در گیرد یا حزب محافههمی

ترین رای را نیاورد و مجبور شتتد با حزب ستتبز متحد شتتود تا به  قبل، حزب اول بیش یانتخابات دو دوره

ی را حزبوزیر را انتخاب كند. اصتل قضتتیه این است كه ما حکومت تک اكثریت آرا برستد و بتواند نخستت  

 ما با خدا»دیگری نوشتتتتم:  ستتتازی نیستتتتیم. در توئیتت توانیم بپتذیریم و دنبتال خودی و غیرخودی  نمی

دار نیست، فقط انسان است كه انسان را شک بردهكنیم، اما اگر خدایی هم در كار باشد، بیارضتایی نمی خود

گویند خدایی وجود داشتتته باشتتد، طور كه مییعنی ما اعتقادی به خدا نداریم، اما اگر همان«. خواهدبرده می

كند. قطعن خدا از به نماز خواندن نمیها را محدود و مقید ار نیستتت و مثل خدای استتالم آدمداین خدا برده

ستتتازند. به همین دلیل های دیگر برده میهتا هستتتتند كه از آدم هتا انتهتار بردگی نتدارد و این آدم   انستتتان

ها ضتد استتعمار، استثمار و استبداد هستند؛ زیرا امکان ندارد كسی قدرت را در دست بگیرد و   آنارشتیستت  

ای دولت اقتدارگرا و قدرتمند حاكم باشد اما این یرممکن است در جامعهاستتعمار را اِعمال نکند. در واقع غ 

ستتت. برای مثال استتتبداد در اقتدار منجر به استتتثمار و استتتبداد نشتتود، چرا كه استتتبداد خصتتلت هر قدرتی

اساسن  ایستد.ترین نقطه میرسد و در جایی مثل سوئد در پایینكشتوری مثل ایران به باالترین حد خود می 
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ها فقط آزادند كه ارباب خود را انتخاب كنند! در واقع در جهان حاضر انسان آزاد یچ انسانی آزاد نیست، آنه

ست و طبیعتن برای خرید باید پول داشته باشید وجود ندارد، و آن آزادی كه شاهدش هستید، آزادیِ خریدنی

ی مورد نهر را بخرید. پس هیچ انسانی هنوز توانید آزادتان نباشد آزاد نیستید؛ چون نمیو اگر پولی در جیب

به آزادی دستت پیدا نکرده و شتما فقط در انتخاب ارباب آزاد هستتید و این خصلت دمکراسی حال حاضر    

م خواهیرعیتی. ما دمکراسی واقعی میهای اربابست جمعی جهت نابودی سنتاستت. ایرانارشتیسم تالشی  

 تری داشتته باشد و تبلیغات بهتری ای كه هر كس پول بیشکراستی محور، و نه دمنه دمکراستیِ بانکی و پول 

خواهیم كه از نهر فرهنگی درست ای میستت. ما جامعه شتود. منهور ما دمکراستی شتعوری   بکند، برنده می

و  محور استتغذیه بشتود. نباید مردم را با فریب دادن به ستمت خرافه ستوق دهیم. دمکراستی فعلی فریب    

ی اگر به تئور»ی خرافاتی ایران كارستتاز نباشتتد. در آخرین توئیت نوشتتتم:  در جامعه ستتت كهكاملن منطقی

ت، های سیاسی نیسسیاسی عمل نشود از آن جز درو  باقی نخواهد ماند، ایرانارشیسم تنها اسم یکی از ایسم

ه امیعنی تئوری عمل استتتت یا عمل به تئوری، تئوری آن استتتت. در اد« ستتتت.بلکه تئوری عمل به تئوری

د، هاش شتتوتواند مانع تحقق آرمانایرانارشتتیستتم منبع گرمابخش تاریخ استتت و هیچ قدرتی نمی»گویم: می

توانند از من بگیرند و در قفس توانند من را زندانی كنند ولی تخیل را نمیها میآن« چون ما در تخیل آزادیم.

تواند از پس تخیالت یک كس نمیاسن هیچها هستتم و است  ی تخیل از بهترینبگذارند، چرا كه من در زمینه

دهم كه در درون آزاد باشند، حتی اگر در بند و یا ها یاد میسازم و به آدمشتاعر بربیاید. من از همه شاعر می 

اند. اگر یک تئوری ستیاستی عملکردی نباشد و در خیابان نوشته نشود و اساسن به خیابان نرسد، آن   زندانی

ست. خیلی كاری مرتبط احال با صنعت فریبست و در عینبافیتر درو ت و بیشتئوری مطلقن سیاسی نیس

اند و به هیچ عنوان قابلیت اجرایی ندارند. مثلن ما اول عملیات ساعت سیاه گونههای ستیاسی این نامهاز مرام

در قانون اساسی ما  گوییم این كار ما یک تهاهرات نمادین بود.نویسیم و میدهیم و بعد آن را میرا انجام می

توانند به خیابان بیایند و تهاهرات كنند اما دولت كه باید مجری این اند میها اگر معترضگفته شده كه ایرانی

هد. دها را شناسایی، دستگیر و شکنجه میكند و افراد معترض در خیابانقانون باشتد ضد این قانون عمل می 

تهاهرات كنیم و فکر كردیم بهتر است در نقاط مختلف ایران یک  توانستتیم در كشورمان برای همین ما نمی

زمتان و بته صتتتورت انفرادی انجتام دهیم كته همان معنای تهاهرات را بدهد و بعد در     كتار ختاص را هم  

یم. دان تاریخ نستتبت دادی كشتتور بیت رهبری را آتش زدیم. یعنی بیت رهبری را به زبالههزاروپانصتتد نقطه

 دانهایش به زبالهزودی بیت رهبری با محتویات و آشتتتغالف من پرت نیستتتت زیرا به خواهید دید كه حر

های دهیم، همین حاال تمام اكتی سر خرمن نمیتاریخ خواهد پیوست و در نهایت خواهد سوخت. ما وعده

ها هم تالفكنیم معمولن پای یک مخالفت در میان است و این مخما نتیجه داشته، ولی با هر اكتی كه آغاز می

هاستتتت و هنوز هم مال و مالزاده عالوه بر نفت و گاز، چیزهای دیگری هم از ما از جتانب مالها و مالزاده 

ای كردم و بته تمستتتخر گفتم كه انقالب ایران یک انقالب  دزدنتد. زمتانی كته در ایران بودم مصتتتاحبته    می
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 كه حاال رئیس مجلس است و در« نیعلی الریجا»ست. دقیقن یک هفته بعد از آن مصاحبه، مدرنیستیپستت 

نوشت و در آن سرمقاله به « جمجام»تاسیس ی تازهای در روزنامهآن زمان رئیس صتدا و ستیما بود، سرمقاله  

متدرن بودن انقالب استتتالمی تتاكید كرد! بعد از آن ماجرا رویکرد جمهوری استتتالمی نستتتبت به    پستتتت

ی شد انگار داشتیم از یک مرام سیاسمدرنیسم میز پستمدرنیستم بهتر شد. تا قبل از آن وقتی بحث ا پستت 

 ایمدرنیسم بدل به مقولهی من پستتتزدیم و مطرح كردن آن خطرناک بود. اما با مصتتاحبهبرانداز حرف می

ی تکنیک احیای سنت حرف زدم و گفتم در انقالب اسالمی در نهایت به خصوص وقتی دربارهعادی شد. به

مدرنیستی قرار بگیرد و با احیای سنت مرتبط تواند در یک گرایش پستت وع میدین رجوع شتد و این موضت  

ها جا  نداشتند و از طرفی باید به مردم ها بود. بعد از جنگ جهانی، آلمانباشتد. البته من قصتدم تمستخر آن   

تراژ كم و مهایی با كبریتی بستتازند. آپارتمانهای قوطیدادند، در نتیجه تصتتمیم گرفتند آپارتماناستتکان می

استتیک ابزورد، اما این كارشان باعث باال رفتن آمار خودكشی در آلمان شد. بعد از آن ماجرا قرار شد فضای 

تری داشتتته باشتتند. های خود لحهات عاطفیتر بکنند تا مردم در خانههای مدرن را بیشحستتی این آپارتمان

ند مثلن در گنبدها و نماهای داخلی دست برد یر دادند.را تغی بنابراین بخشی از آرشیتکت داخلی این آپارتمان

های ویکتوریایی الهام گرفتند و بعد این رویه را وارد معماری و این تغییرات را از معمتاری بتاروک و ختانه   

مدرنیسم از طریق معماری و احیای مدرن پدید آمد. در واقع پستمدرن كردند و از این طریق معماری پست

كه در آلمان با خودكشی مقابله كنند از سنت برای ایجاد فضای عاطفی بهره شد و برای اینسنت وارد عرصه 

تر ایجاد كردند تا افراد مجالی برای هوا خوردن و ها فضایی حسیبردند، مثلن با ستاخت بالکن در ساختمان 

ه در المی مردمی كنفس كشیدن داشته باشند. در حالت كلی معنای احیای سنت این بوده است. در انقالب اس

مدرنیستی به معنای تواند انقالب پستكردند استالم را محوریت قرار دادند. اما این می زمان شتاه زندگی می 

وهفت، در سفر به ایران و با دیدن تهاهرات مردم كه میشل فوكو قبل از انقالب پنجاهمنفی آن باشتد. كما این 

 ی اینخواهانهكه گاردهای تمامیتكند. اما یک ماه پس از اینمی نویسد و از انقالب اسالمی دفاعای میمقاله

ی دیگری را در كند و مقالهگیرد و علیه انقالب استتتالمی مصتتتاحبه میبینتد، حرفش را پس می رژیم را می

ند ای اول فوكو را كه قبل از پیروزی انقالب نوشته، ترجمه كردهنویستد. مستلمانان مقاله  ها میمخالفت با آن

ند او گویای سریع میشود، عدهاند و طوری شده كه وقتی بحث از فوكو میی بعدی را نادیده گرفتهاما مقاله

دهد و ممکن است وهفت دفاع كرده است! در حال حاضر مشابه كار فوكو را ژیژک انجام میاز انقالب پنجاه

دانند از چه چیزی دفاع ند و نمیچامستتکی هم دستتت به چنین كارهایی بزند. این دو در داخل ایران نیستتت  

فکرهای جهان مثل این های ترامپ هستند، در حقیقت تمام روشنكنند. چامستکی و ژیژک ضتد سیاست  می

فکران جهان است و همه باید گارد بگیرند، داری كالسیک مورد نفرت تمام روشندو نفرند، استاسن سرمایه 

همانی داشته داری كالستیک با منافع مردم ایران این ایهولی گاهی ممکن استت منافع همان استتعمار یا سترم   

بینند كه پای آمریکا در میان است و در هر شرایطی ها فقط میفکران در جریان نیستند، آنباشد. اما آن روشن
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گویم كه ما حق نداریم ها میشود و من به آنمیجاستت كه اوضتاع خراب   باید با آمریکا مخالفت بکنند و این

فکران خبریم. این موضوع را روشناز داخل آن كشورها بی دخالت كنیم چرا كهور كشتورهای مختلف  در ام

های مردمی پیروی بکنیم؛ زیرا رنجی را كه خواه باشیم و از سیاستدانند، ما مدام باید مردمجهانی هنوز نمی

مربوط به كشتتورهای دیگرست،  هایی را كهشتویم. من معمولن پتیشتن  مردم متحمل هستتند، ما متحمل نمی 

گویند چرا از امضا كردن این اند و میاغلب دوستتان نیز ستر این موضوع از دست من شاكی   كنم.امضتا نمی 

دانم در آن كشتور چه خبر است و باید در  كنی؟ جواب من این استت كه من نمی ها را خودداری میپتیشتن 

ود، شتاسفانه اغلب امضاهایی كه در رابطه با ایران جمع میتر بدانم. مرابطه با جزئیات سیاسی آن كشور بیش

توانم از كنار این مسئله به های رژیم در خارج  از كشور مطرح شده و من نمیپیشتنهادش توستط جاستوس   

ای كه به موگرینی )مسئول سیاست ای از چامسکی به خاطر امضای نامهسادگی رد شوم. اخیرن نیز در برنامه

 هایای ایران با قدرتاروپا( نوشتتته شتتده بود و در آن خواستتتار حفظ برجام توافق هستتته خارجی اتحادیه 

عمل  تجربهفکری جهان هنوز در این رابطه بیبزرگ جهانی شتده بودند، انتقاد كردم و تاكید كردم كه روشن 

مکن استتت كند و بهتر استتت این موضتتوع را یاد بگیرد؛ چون قرار نیستتت ما خیر و شتتری عمل بکنیم. ممی

 كه ممکن استگویند در جاهایی به نفع انسان عمل كند، كما اینآمریکایی كه مالها به آن شتیطان بزرگ می 

خوریم، برای همین به شتتما ای نیز گاردی انستتانی بگیرد. از این زاویه استتت كه ما به مشتتکل برمی  خامنه

یید بکنید. اگر من االن كسی را تایید ی همان حركت تاگویم كه یک حزب یا یک حركت را فقط در زمینهمی

بکنم به این معنی نیست كه فردا هم او را تایید خواهم كرد. من آن اكت را تایید كردم نه آن شخد را. مثلن 

ا به این هاستارت تنها آتش زدن پایگاه بسی  مورد تایید من است، نه چیزهای دیگرش. ایرانیدر رابطه با ری

توانیم چیزهای خوب را ستتوا بکنیم و از این چینش و چیده شتتدن آزادیم؛ یعنی میدرک نرستتیدند كه ما در 

چیزهای خوب یک مجموعه بستتتازیم. همان كاری كه من در ایرانارشتتتیستتتم كردم. من در این تز از تمام  

ها را كنار هم چیدم و در ها و ستتاختارهای ستتیاستتی با توجه به فرهنگ خودمان، انتخاب كردم و آن جریان

رسی. در پت ایرانارشیسم ساخته شد. اگر هم پیشنهادی نبود خودم پیشنهاد دادم، مثل تاسیس ادارات همهنهای

كنند. مسئله این نیست كه من ای از این چینش تقلید میجا فقط چینش من مطرح است و حاال عدهاصل این

ین بار من از میکس دمکراسی جاست كه برای اولبرای اولین بار از دمکراسی مستقیم حرف زدم، موضوع این

 مستقیم و دمکراسی غیرمستقیم در ایران صحبت كردم.       
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 چرا وقت انقالب است؟

تاب در ك« هانا آرنت»در این بحث تحقیقی، با توجه به نهریات متفکران و نویستتندگانی چون  اش  اره:

آلبر »، «تاریخ انقالب روستتیه»در كتاب « لئون تروتستتکی»در مجموعه مقاالتش، « والدیمیر لنین»، «انقالب»

ی ندهی پراكو چند مقاله« انقالب فرهنگی چین»در كتاب « دیوید پیتروزا»، «انقالب فرانستته»در كتاب « ماله

ها با شرایطی كه ما در ی آنهای مهم در كشورهای مختلف و مقایسهدیگر، به بررستی شترایط وقوع انقالب  

خنرانی یک سدست داد كه طی داریم، پرداختم و این تحقیق نتایجی را به« ودستانقیام فر»حال حاضر، بعد از 

 .طرح كردم 91ریخ یازدهم بهمن ماه در تا« ایرانارشیسمحزب » تلگرامی در گروه
  

هاست. ما ی ما ایرانیتحقق آزادی، عدالت اجتماعی و برخورداری از دمکراستی، آرزوی صد و ده ساله 

جنگیم و در انقالب مشتتروطه نیز تا تحقق آزادی و عدالت و دمکراستتی می برایستتال استتت كه صتتد و ده 

تر كردیم، این موفقیت ادامه مان را بیشحدودی موفق شتتتده بودیم و تا زمانی كه از ارتجاع مذهبی فاصتتتله

 هاداشتت. گرچه بعد از انقالب مشتروطه، گرفتار اختناقِ ستیاستی حکومت پهلوی شدیم، اما در اكثر زمینه    

ود، های سیاسی و آزادی بیان ب، فقدان آزادیوهفتپنجاهپیشترفت داشتیم. در واقع دلیل اصلی وقوع انقالب  

كردند، هرچند اگر سانسور وجود نداشت و احزاب آزادانه فعالیت مینه گسترش فقر و فراگیر شدن تبعیض. 

پیش از انقالب مشروطه، فریب مُشتی  شتدند و باز مثل دوران استیر ارتجاع نمی  پنجاه یمردم در اواخر دهه

ها تا بینیم كه در اواخر سلطنت پهلوی، تبعیضبین باشیم، میخوردند. اگر بخواهیم واقعمالی مرتجع را نمی

های اجتماعی برخوردار بودیم؛ مثلن همه طوری كه ما الاقل در آن دوره، از آزادیحدودی از بین رفته بود، به

شتتد، جامعه دچار حجابی زندانی نمیشتتان را انتخاب كنند، یا كستتی برای بی واهختوانستتتند مذهب دلمی

 .تبعیض جنسیتی نبود و آحادِ مردم از نهر قانون، تقریبن موقعیت برابری داشتند

درستتت استتت كه اوضتتاع ما در زمان شتتاه به خاطر فضتتایِ ستتیاستتیِ بستتته و عدم وجود آزادی برای  

شد و نسبت به كشورهای همسایه، اوضاع كم داشتت مدرن می اما جامعه كم آل نبود،های مدنی، ایدهفعالیت

طور كامل محقق نشده بود، اما اوضاع كشور به مراتب بهتری داشتتیم. در آن زمان اهداف انقالب مشروطه به 

 رخ وهفتپنجاهكرد و اگر ستتانستتور و ستتركوبی در كار نبود، هرگز انقالب   روند رو به بهبودی را طی می

ی ما را به ناگهان بر باد داد و حکومت استتالمی در طول این داد. آن انقالب، دستتتاوردهای هفتادستتاله نمی
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گرد كشور در تمام امور شد، طوری كه حاال در بسیاری از موارد به دوران ماقبلِ مشروطه ها، باعث عقبسال

یر، بینیم كه مردم ایران طی چهل سال اخنگاه كنیم، می مسئلهایم. اگر بخواهیم علمی و منطقی به این بازگشته

ی ما در زمان شتاه هم مردساالر بود،  جامعه .اندیک حکومت زورگو و مادونِ قرون وستطایی را تحمل كرده 

اما غلهت مچوئیستتم و مردستتاالری در طی چهل ستتال اخیر، حداقل چهل برابر شتتده، طوری كه حاال تمام 

تبعیض جنستیتی باعث شتده كه تمام جامعه دچار افستتردگی شود،   استت. در واقع   قوانین علیه زنان جامعه

 .اندچون با حبس زن در خانه و زیر حجاب، زندگی را افسرده و مریض كرده

 هادیگر مطلقن چیزی به نام آزادیِ فردی و اجتماعی در ایران وجود ندارد. از لحا  فرهنگی تمام رسانه

ش بینیم كه هدفی تلویزیونی را نمیه نحوی كه هیچ شتتتبکهند، بدر خدمت تحمیق و در حال تزریق بالهت

 .كنندها از هر جهت خرافه را تبلی  میارتقاء فرهنگ باشد و تقریبن تمام آن

ی ادبی و فرهنگی داشتیم و در این همه مجلهدر زمان شاه، سانسور وجود داشت؛ اما با این وجود ما آن

گرفت، ولی حاال دیگر كتابی هاشتتان مجوز چاپ نمیاز كتابهایی بودند كه بعضتتی بین، معدود نویستتنده

 های منتشر شده هم، به معنایشتود و یا به عبارتی سانسور چنان وسیع و هولناک شده، كه كتاب منتشتر نمی 

 .شوندواقعی كتاب محسوب نمی

شتتتود، فستتتاد و در حکومت الیگارشتتتی ایران، قدرت فقط بین چند نفر معدود دستتتت به دستتتت می

گو شتوند. در اصل جامعه درو  زند و مردم هر روز فقیرتر میخواری در تمام ستطوح جامعه موج می هرشتو 

حجم از مهاجرت و تبعید را كه  ای از تاریخ، اینما هرگز در هیچ دوره .شتتتده و اختالس و دزدی مقتدّس 

کری ما مثل محیط فی الیتت شتتتود، تجربه نکرده بودیم. حاال دیگر نخبگان و روشتتتن منجر بته فرار طبقته  

شوند. ما كشوری دار و زندانی میجهت پروندهخود و بیاند و افراد جامعه، بیمان كاملن تخریب شدهزیست

نبودیم كه بدین شتکل در خاورمیانه منزوی شتود و با اغلب كشتورها در جنگ باشتتد. اگر در زمان شاه، از    

استعمارِ مدرن این كشور بودیم، حاال ارتش و  یشتنوی داشتیم و در برخی موارد تحت سیطره آمریکا حرف

نهام استعمار كثیفی مثل روسیه شده و از طرف دیگر، بازارمان به دست صنعت فیک ستپاه ایران بدل به پیاده 

مه ههمه كشته بدهیم؟ چرا باید در جنگ با عراق آنهای بیهوده، اینچینی افتاده استت. چرا ما باید در جنگ 

دی كه هیچ سومان را قربانی كنیم، بدون اینشتود و بعد در حمایت از عراق، باز سربازان سترباز ایرانی تلف  

وانان ی شصت، جایم؟ البته در دههمدار ابله شدهعایدمان شود؟ چرا اسیر یک سیاست گی  و مشتی سیاست

دند و این شتتان كرعامهای حکومت خمینی هم قتلما فقط در جنگ با عراق كشتتته نشتتدند، بلکه در زندان 

ت، ی فرودسستت كه تاریخ ایران هرگز از یاد نخواهد برد. اگر قبلن در ایران سه طبقه واقعن تراژدی بزرگی

ی محدودِ غنی و یک جمعیت بزرگِ فقیر و متوسط و فرادست داشتیم، حاال جمعیت كشور را فقط یک طبقه

داشتتتتیم؟  فروش و قاچاقچی و معتادو تنهمه دزد دهد، چرا؟ ما كِی در ایران اینزیر خط فقر تشتتتکیل می

چیز را باختیم و دیگر چیزی ها بود؟ ما همه، وِرد زبان«گورخواب»و  «گردزباله»مثل كجتای تتاریخ كلمتاتی    



 اندها از فردا آمدهایرانارشیست|  112

 

باال رفته  پروریكه افتخار كنیم تولیدمان در كارخانجات مالسازی و تروریستنمانده كه به آن ببالیم، جز این

ماه امسال فقط برای مسائل اقتصادی و فقر به خیابان گویند مردم در دیهایی كه میآناستمرارطلبان و  .است

همه پسترفت و فالكت دارند؟ آیا وجود سانسور و فقدان انواع  رفتند، چه پاستخی برای این ستواالت و این  

طور هام چهای مشتتتی مالی مرتجع؟ ماندهگذاریآزادی، به فقر و ركود اقتصتتادی ربط دارد یا به ستتیاستتت 

علیته حکومتی بود كه   وهفتت پنجتاه كننتد؟ انقالب  دفتاع می  وهفتت پنجتاه طلبتان هنوز از انقالب  اصتتتالح

استمرارطلبان با دفاع از آن انقالب، انقالب امروز را  .مراتب كمتر از حکومت اسالمی داشتهایی به ضتعف 

دانند و برای صالح جامعه نمیست كه زندگی و نفس كشیدن را قدغن كرده، به كه استاستن ضتدّ حکومتی   

ای شدن كشور گرفته تا ها )از خطر سوریهحفظ و حراستت از یک دیکتاتوریِ قرون وسطایی، با انواع روش 

تراشتتی چیست؟ چطور همه بهانهزنند؛ دلیل اینتکه شتدن ایران و بروز جنگ داخلی!( به مردم كلک می تکه

د با شركت شوخون بگیرند؟ چطور میاما سکوت كنند و خفه توانند حجم وسیع مصیبت و ستم را ببینند،می

چی دیکتاتور را دارد، جمهور در آن نقش تداركاتدر انتخابات، حکومتی را كه به اعتراف خودشتتتان رییس

 اصالح كرد؟

بهمن نزدیک است، با این مقدمه سعی كردم نشان  ودوبیستقصتد ندارم تکرار مصتیبت كنم، اما چون   

كار كنیم؟ آیا راهی جز یک ستاختارِ از ریشه ویران و پوسیده، غیرممکن است. پس باید چه  دهم كه اصتالح 

ه در ابتدا، كافتد مگر اینتغییر و رستیدن به یک دمکراسی واقعی داریم؟ از طرفی دمکراسی واقعی اتفاق نمی 

خواهی جنبش دمکراسیمان داریم، بیفتیم. این بدان معناستت كه  به جان میکرودیکتاتوری كه همگی در ذهن

باید حركتی از پایین به باال داشتته باشد، چون محال است كه ما بتوانیم با انتخابات، یک حکومت مرتجع را  

ی دهند، ستترابی بیش نیستتت و راههایی كه استتتمرارطلبان میبدل به حکومتی دمکرات بکنیم، بنابراین وعده

می را تخریب كنیم و عمارتی نو بسازیم. حال ممکن كه بنای قرون وستطایی حکومت استال  نداریم مگر این

 دزدد؟ای بپرسند از كجا بدانیم بنای تازه را باز یک دیکتاتور جدید از ما نمیاست عده

« تالش برای تحقق یک انقالب شتتعوری»شتتود و من نامش را جاستتت كه بحثی خالق مطرح میاین

ی دیگری بپرسند كه این ست عده. حاال باز ممکنگذارم كه جز با انقالبی اجتماعی حاصتل نخواهد شتد  می

شود. جا آغاز میافتد؟ آیا شرایطش را داریم؟ در اصل تحقیق و تحلیلِ واقعی ما از همینامر چگونه اتفاق می

هانا »ی فکرپردازی و تحقیق افرادی مثل های مختلف و نتیجهبرای این كتار بتایتد نگتاهی بته تاریخ انقالب     

)كارهای  ی سیاسی خودمانیا تجربه« دیوید پیتروزل»، «آلبر ماله»، «والدیمیر لنین»، «روتسکیلئون ت» ، «آرنت

 .گراها( در طول صد و ده سال گذشته بیندازیمها و یا ملیو رویکرد كمونیست «خلیل ملکی»كسانی مثل 

حکومتی كه  هتانتا آرنتت برای هر انقالبی پن  مرحله قائل استتتت و اعتقاد دارد انقالب همیشتتته علیه   

رار بست برسند و قكارهای سیاسی به بنی راهشک اگر همهافتد. بیمشتروعیتش را از دستت داده، اتفاق می  

توان جلوی انقالب را گرفت؛ چون در این باشتتد كه تکلیف مردم در نبرد خیابانی روشتتن شتتود، دیگر نمی 
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كند و چنین ستتركوبی اگر تداوم حالت، حکومت فقط قادر استتت از نیروی نهامی جهت ستتركوب استتتفاده 

 .یابد، منجر به ریزش نیرو در نهام پلیس و ارتش خواهد شد

توانند خیزش عمومی را به ثمر ای به تنهایی نمیهای حرفهنویسد كه نه مردم و نه انقالبیهانا آرنت می

مت را به چالش بکشند، ی حساسی را كه در آن، مردم آمادگی دارند تا اقتدار حکوكه لحههبرسانند، مگر این

ی حکومت نیز از درون پوک و توخالی شده باشد. آرنت معتقد تشتخید دهند و از طرفی، اقتدار و اتوریته 

ن او بهتری .انقالب باید هدف مهمی داشته باشداستت فرق یک انقالب با شتورش و كودتا در این استت كه    

ی این آزادی باید در نویستتتش قانون قالب، دامنهدانتد و تتاكید دارد كه بعد از ان  هتدف را تحقق آزادی می 

 .اساسی جدید كاملن لحا  شود و دولت آینده را ملزم به عمل در چهارچوب آن قانون كند

والدمیر لنین یک انقالب موفق را  .همانی داردی هانا آرنت ایننهرات لنین هم بتا كمی تفاوت با عقیده 

وری باشد كه تمام افراد یک طبقه در آن شركت داشته باشند یا كند، یعنی طوجو میدر فراگیر بودنش جست

، باید گیری چنین اتحادیاكثریت افراد متعلق به طبقات مختلف در آن وارد شوند. او معتقد است برای شکل

ی طبقات اجتماعی را تشتتویق به شتتركت در انقالب كند. در قیام فرودستتتان   به دنبال اهدافی رفت كه همه

تر فعال بودند، مثلن استتمرارطلبان موفق شدند با  های اجتماعی حضتور نداشتتند یا كم  از گروه ایران، برخی

د و از ی متوسط را بترساننای شدن ایران، بخش بزرگی از جمعیت متعلق به طبقههایی مثل سوریهطرح حیله

م شتتركت نداشتتتند. لنین  طور كه باید در این قیااین طریق، مهارشتتان كنند و یا مردم شتتهری مثل تبریز، آن 

هایی هم تشتویق شتوند و در انقالب حضور   دهی انقالب باید طوری باشتد كه چنین گروه گوید ستازمان می

كند و ر میهای اجتماعی تغییاو معتقد است كه با پیشرفت انقالب، روابط و مناسبات بین گروه .اشته باشندد

این اتحاد را  توانببینیم با فراهم كردن چه فضایی میگیرد، پس باید شتان شتکل می  تری بیناتحاد مستتحکم 

طبق باور لنین، انقالب تنها  .ها مجاب شوند كه در تهاهرات اعتراضی شركت كنندتر كرد تا اغلب گروهبیش

لسله افتد، بلکه باید ستتشتود و فقط با انجام یک عمل یکّه در نبردی یکّه اتفاق نمی در براندازی تعریف نمی

لب كه در نهایت منجر به س های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شکل بگیرد، طوریدر جبههنبردهایی 

كند كه باید بدون توقف و مرحله به لنین انقالب را به اكتی هنری تشتتبیه می .داری شتتودمالکیت از ستترمایه

ای ر بهانهدم به هترین استتتتفاده را بکند. یعنی مرمرحله پیش برود و از آشتتتفتگی حکومت دیکتاتوری بیش

ماعی ی انقالب را مطرح كنند و شعور اجتدست به اعتصاب بزنند، به خیابان بیایند یا مباحث تئوریک درباره

 .را باالتر ببرند

 .آیدجاست كه بحث امکان انقالب پیش میاین

 ست؟شرایط وقوع یک انقالب چیست؟ در چه شرایطی تحقق انقالب، نوعی ناگزیری

ارضایتی اكثریت مردم از حکومت مركزی، اولین دلیل مهم هر انقالبی در طول تاریخ بوده شک بروز نبی

ا نا به تعریف هانست كه حکومت مشروعیت خودش را بو استاستن همین نارضتایتی اكثریت، دلیل محکمی   
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تا  دهای مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رخ دهدهد. البته این نارضایتی باید در عرصهبآرنت از دستت  

صورت اعتراضات خیابانی، اعتصاب و درگیری بروز كند. در چنین  پتانسیل فراگیر شدن را داشته باشد و به

های گوناگون ی ایدئولوژیهای مختلف فکری باید وارد عمل شتتوند و دربارهفکرانِ نحلهشتترایطی روشتتن 

ه این دلیل گروشوند. اساسن من به زمان با انقالب، باعث ارتقاءِ شتعور سیاسی مردم  گری كنند و همروشتن 

نواع ی از اترتبدیل كردم تا با كمک هم شتتناخت بیش «ایرانارشتتیستتمحزب »را به « كال  داستتتان»تلگرامی 

ی مستعد انقالب بسیار مهم است، شناخت شرایط جامعه .دست دهیمکراستی و ساختارهای سیاسی را به دم

كه در آن نوعی دوقطبی اتفاق افتاده باشد، یعنی شرایطی ایجاد انقالب در زمان و مکانی امکان موفقیت دارد 

طور كامل امیدشتان به اصتالح را از دستت بدهند و از سیستم سیاسی    های اجتماعی، دیگر بهشتود كه گروه 

شویم، دوآلیسمی كه یک مستلط ناامید شتده باشتند. در چنین فضتایی ما همیشه با نوعی دوآلیسم مواجه می    

اند. البته تا قبل از قیام فرودستان هم هاشتان قرار گرفته در طرف مقابل مردم و خواستته  طرف آن حکومت و

این دوآلیستم وجود داشتت، اما در هر دو ستمت خود حکومت قرار داشت؛ یعنی جمهوری اسالمی از بدو    

نوان عكرد، طوری كه طی بیستتت سال، استمرارطلبان به پیدایش، خودش مدام اپوزیستیون خود را تولید می 

روی بود شدند. به همین دلیل، حکومت مدام در حال پیشجناحی حکومتی، در رُل منتقد حکومت ظاهر می

نشینی. اما در قیام فرودستان نوعی تغییرِ صف اتفاق افتاد و مردم در جایگاه واقعی و مردم مدام در حال عقب

ینی نشه بعد حکومت اسالمی مدام عقبخودشتان قرار گرفتند و اگر باز فریب نخورند، بدون شتک از این ب  

آورند. هایی را كه از دست داده بودند، دوباره از چنگ رژیم درمیخواهد كرد و مردم مرحله به مرحله پایگاه

های فهای مذهبی و قومیتی، صافتد كه حکومت موفق نشود با ایجاد تفرقهالبته این امر در صورتی اتفاق می

 .دا كندمردمی را كوچک یا از هم ج

رود، حکومت هم وقتی یاس و ت ستتیاستتی حکومت زیر ستتوال می  پس در هر انقالبی اول مشتتروعی

شتود و شتکاف بین قدرت ستتیاسى و قدرت اجتماعى به حدّى   رفته ناتوان میبیند، رفتهناامیدی مردم را می

 .شودی چنین وضعى در جامعه برای حکومت غیرممکن میرسد كه ادامهمى

یاسى های مسلّط بر سیستم سكند، تضاد بین ارزشتر مهیا میلى كه شترایط انقالبى را بیش ترین عاممهم

گوید تا وقتی كه اعتبار ستتتیاستتتی ستتتت. هانا آرنت میهاى اجتماعى و مردمیهاى حاكم بر گروهو ارزش

اد به رژیم در چنین شرایطی، اعتبار و اعتم .حکومت مركزی پابرجاستت، هیچ انقالبى احتمال موفقیت ندارد 

ای ندارد و حکومت ناگزیر است كه تنها به زور متکّی شتود كه استفاده از قدرت سیاسى نتیجه قدر كم میآن

شتود. در این وضعیت استفاده از اهرمِ زور، تنها ابزار حکومت برای حفظ موجودیت خود است، پس تعداد  

ه رد و انقالب را بتواند زمان بخن این روش، میزیرا با به كار برد ؛دهدنیروهاى پلیس و ارتش را افزایش می

د. حاال ما بیارفته براندازی تحقق میماند و رفتهاستتتاستتتن حکومت متکی به زور، پایدار نمی .تعویق بیندازد

ند، در واقع سعی دارند از بروز انقالب ها كه معتقد به تهاهرات آرام، پس خیلیهستیم دقیقن در این شترایط 
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چون وقتی پای زور و نیروی نهامی در میان استت، تهاهرات هم بدل به اعتراضتتات خشن   جلوگیری كنند،

در طول تاریخ، شترایط انقالبى همیشته به عوامل مختلف اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و    .شتود می

 .مذهبى بستگی داشت

ی د و ستتیطرههای ستتنگین، وجوبحران مالکیت، گردش ستترمایه بین یک قشتتر خاص و معدود، مالیات

ی حاكم، انواع تبعیض، گرانى كاال، كمبود خدمات مورد نیاز طبقات فرودستت و متوسط، فقر، فساد در طبقه 

هاى هاى مستتلّط جامعه، سانسور، شکستاعتنایى به ارزشهاى فردى و اجتماعى، بىخفقان و ستلب آزادى 

عوامل  توان ازای خارجی و قحطى را مینهامى و دیپلماتیک، ستلطه و نفوذ مستقیم و یا غیرمستقیم كشوره 

خالف نهر ماركس و انگلس، فقط محرومیت اقتصتتادى عامل بروز  بروز شتترایط انقالبى دانستتت. یعنی بر 

ستعمار رهایی از شرّ اشترایط انقالبى نیستت. مثلن دلیل انقالب آمریکا، ضعف اقتصادی حکومت نبود بلکه   

فقر نبود، بلکه به دستتت آوردن  وهفتستتال پنجاهدلیل انقالب  طور كه اشتتاره كردمو یا همان انگلیس بود

 .آزادی سیاسی و نیل به آزادی بیان بود

دست كه ی فروتنها فقر دلیل قیام و انقالب نیستت چون اگر چنین بود، طبقه » :تروتستکى معتقد استت  

 «!برد، باید مدام در حال انقالب باشدسر میدائم در فقر به

تواند از ی ثروت مىیستت كه شترایط بد اقتصادىِ طبقات جامعه و توزیع ناعادالنه  البته در این شتکی ن 

ها معمولن ی تاریخی نشان داده كه انقالبتجربه .الزم و كافی نیست عوامل بروز انقالب باشتد، ولی شترطِ  

ی بقهكردند و یا علیه طهتای ستتتنّتى و پتادشتتتاهى، كته بتا اختیارات مطلق جامعه را كنترل مى    علیته رژیم 

 .ستآریستوكراتى كه حکومت را در دست داشتند، اتفاق افتاده

در چنین حکومتی اساسن  .شوندار سیاسى و اختناق اداره مىها معمولن بر استاس فش این نوع حکومت

اسى، هاى سیگیرى را در تمام زمینهی اختیارات تصتمیم یک اقلیت یا فقط یک نفر )مقام معهم رهبری(، همه

زند )وضتتعیت اقتصادی امروز خوارى در آن موج میاجتماعى داراستت و فستاد مالى و رشتوه   اقتصتادى و  

ه كنند. بی فرادستت و مرفه چشتم دارند و موجبات رضایت این طبقه را فراهم می  ها فقط به طبقهآن .ایران(

ه حفظ بقای خود، فقط ب ها، دیکتاتور برایها در ایران توجه كنید؛ در این رژیمچپاول سرداران سپاه و آقازاده

است.  ش را به آن خوش كردهای دلست كه خامنهكند و این چیزینیروى نهامتتتتى و زور و اجبار اتکا می

د گیرچنین حکومتی معمولن از حمایت مردمى برخوردار نیست، پس آلت دست یک قدرت خارجی قرار می

د هاى گروهى را با سانسور و ایجارسانه هاییچنین حکومت .و در ایران، این قدرت خارجی روستیه استت  

كنند و از این طریق سعی دارند كه افکار عمومى را به شدت كنترل میگیرند و بهفضتای رعب در دستت می  

های ایرانی(. به رفاه مردم و بهبود اوضتتاع عمومى ی خود هدایت كنند )وضتتعیت رستتانههاستتمت خواستتته

 یزدهشتوند )اوضاع مردم زلزله یمتوستط، روز به روز فقیرتر م  جامعه توجهی ندارند و طبقات فرودستت و 

 .كرمانشاه(
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كنند و گاهی حتی دست به تحقیرشان اعتنایى میبه عقاید ستیاستی و مذهبى و آداب و رستوم مردم بى   

 ندقیقن تمام متفکران سیاسی معتقدند كه چنی های مذهبی در ایران(ی اقلیتها و بقیهزنند )اوضتاع بهایی می

ها در كوتاه مدت رژیمی مستتتعد استتت تا مردم را به ستتمت انقالب هدایت كند. البته معمولن این حکومت 

ی كشور بربیایند، ولی ی ادارهقادرند با تهدید، تطمیع، نیرنگ، ترور، شتکنجه و اِعمال قدرت نهامی از عهده 

افتد. حاال ما این قالب اتفاق میدهند و انشتتان را در حل مشتتکالت از دستتت میرستتد كه تواناییزمانی می

وی كه نحست، بهشتدت در تنگنای مالی بینیم كه حکومت بهطور كامل در ایران داریم، مثلن میشترایط را به 

ی الیت جامعه، همه در حال فرار ها نیست و طبقهكند و از طرفی قادر به حفظ نخبهدست در جیب مردم می

ی سیاسی، اقتصادی و دهد كه حکومت از پسِ مشکالت پیچیدهمیاز كشتورند. اوضتاع فعلی كشتور نشان    

نفس و توانایى بهدهى غلط، اعتمادقدرت ستتیاستتى به دلیل رهبرىِ ضتتعیف و ستتازمان  .آیداجتماعی برنمی

 ش را در بینیتعسر رسیده و رژیم، مقبولیت و مشروامل از دستت داده، صبر مردم هم به طور كهخودش را ب

دقیقن در این شرایط نهادهاى اجتماعى غیررسمى،  .ستطور كامل از دست دادهتماعی بهطبقات مختلف اج

كه انقالبی اتفاق بیفتد، حکومت كه زیر فشتتار قرار برای این .شتتوندجایگزین نهادهای رستتمی ستتیاستتی می

ام فرودستان یی قهریّه استفاده كند، كه این اتفاق در قگرفته، باید دستت به سركوب سرتاسری بزند و از قوه 

اما تحقق انقالب به اهرم مهم دیگری هم نیاز دارد و آن اهرم، توانایى رهبران ستتیاستتى در   .رخ داده استتت

 .دهدست كه حکومت تعادل خودش را از دست میایجاد تحوّالت سریع و قاطع، در شرایطی

های استتتتهكه اگر حکومت یا قدرت ستتتیاستتتى نخواهد انعطاف الزم را جهت تحقق خوخالصتتته این

افتد و این برخورد حتمن هاى اجتماعى، از خود نشتتتان دهد، برخوردی بین حکومت و مردم اتفاق میگروه

آمیز خواهد داشت. اِعمال خشونت برای ایجاد تحوّل در جامعه اگرچه خواست مردم نیست، حالتى خشونت

باشد، هاى جامعه نبه قبول خواسته آمیز، حاضراما در صورتى كه سیستم سیاسى به آرامى و از طریق مسالمت

 .ناپذیر استامرى اجتناب

شوند، ها مواجه میتفاوتى آنها كه لیدرها، قادر به جذب اكثریت مردم نیستند و با بىدر بعضتی انقالب 

 .پردازندیهاى اجتماعى مزنند، و یا به ائتالف تاكتیکى با سایر گروهدست به اقدامات چریکى و پارتیزانى می

شتتتوند، مثل جریاناتی كه بر قوای مستتتلد تاثیر واملی هم وجود دارنتد كه باعث شتتتتاب یک انقالب می ع

ی شتتتود، یا عواملى كه روحیهكند و نهایتن به نافرمانی از فرمانده منجر میشتتتان میگذارد و تضتتتعیفمی

اپذیر نروی نهامی شتتتکستتتتكنند كه نیگران انقالبی باور میبرد، طوری كه عملنیروهاى انقالبى را باال می

توان به از هم پاشتیدگى قواى نهامى به دلیل شکست در  ی انقالب، میدهندهاز دیگر عوامل شتتاب  .نیستت 

جاستتت كه نقش شتتورای جنگ خارجى، شتتورش ستتربازان یا اختالف بین رجال حکومتى اشتتاره كرد. این

بستیار مهم است؛ مثل   ابله با حکومتهای مناستب جهت مق یانقالب در اتخاذ و انتخاب استتراتژ  هماهنگی

نفوذ در دستتگاه حکومتى توسط عوامل انقالبى و ضربه زدن به سیستم سیاسى از داخل، قیام چریکى توسط  
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ى ی منفهای مسلّد انقالبی، قیام عمومى مردم و مخالفت همگانى از طریق اعتصاب و تهاهرات و مبارزهگروه

 .تبراى فل  كردن ماشین بوروكراسى حکوم

ها بوده استتتت، تعمیق این ی انقالبی، یکی دیگر از دالیل اصتتتلی موفقیت تمام انقالبافزایش روحیته 

وه رود و عالشمار میای باالتر از نارضایتی از وضع موجود بهست و مرحلهی روانشناختییک پدیده روحیه

چین،  1949ثلن در انقالب ستتتال شتتتود. مهای انقالبی نیز مینفس نیرویبر این بتاعتث باال رفتن اعتمادبه  

وی، ی انقالبی قهواداران مائو از لحا  نفرات بر ارتش چین برتری نداشتند، اما به دلیل برخورداری از روحیه

 .پیروز شوند «چیانگ كای شِک»توانستند بر ارتش پن  میلیون نفری 

عامل مهمی در  دهی منستتجم نیز،ستتاختارهای متشتتکل و ستتازمان هماهنگی ووجود و نقش شتتورای 

تواند با افشای ماهیت حکومت و تحریک مردم، سطد قوی می هماهنگیموفقیت انقالب است. یک شورای 

ان گری انقالبی، قادر استتت به عملنارضتتایتی از وضتتع موجود را گستتترش دهد و یا با برانگیختن روحیه 

ای تازه، هها و ایدئولوژیاندیشتته همچنین با بیان و گستتترش و نفس و شتتجاعت تزریق كنداعتمادبه انقالبی

های انقالبی، بردی و تاكتیکریزی راهبا برنامه هماهنگیمردم را از لحا  شتتتعوری آماده ستتتازد. شتتتورای  

شان، یکی دیگر از وظایف ی انقالب را هم كاهش دهد. بستی  كردن مردم و به صحنه آوردن تواند هزینهمی

ستیاستی تازه و تالش برای رستاندن جامعه به اهداف و شعارهای    البته ایجاد نهام  .ستت هماهنگیشتورای  

دلی و اتحاد از هم هماهنگیچه شتتورای  شتتود. هرمحستتوب می هماهنگیترین نقش شتتورای انقالب، مهم

عمل كند و با مردم ارتباط روزمره داشتته باشد،   ترد و از نهر فرهنگی و فکری قویتری برخوردار باشت بیش

 .تر خواهد بودقالبی موفقبرد حركت اندر پیش

لنین  هم سیهدر انقالب رو .انتون و روبسپیر نقش مهمی داشتندانقالب فرانسه، د رهبریمثلن در شورای 

ای بر اساس شرایط كشور و خواست عمومی طرح كرد و یا در انقالب چین، مائو بر شتعارهای حساب شده 

 .ردكار بی شهرها از طریق روستاها را بهحاصرهاساس شرایطی كه چین داشت، استراتژی جنگ انقالبی و م

ستت، اما معنای حرف من این نیست  ل بحث گفتم كه وقوع انقالب بر نقش مستتقیم مردم متکی ایدر او

ست بخشی افتد، همه یا اكثریت مردم در آن نقشِ مستتقیم داشته باشند، بلکه كافی كه وقتی انقالبی اتفاق می

اه طور نستتبی با خشتتونت همرها بهیه هم این فعالیت را تایید كنند. تمام انقالبدر انقالب فعال باشتتند و بق

كنم از كستتتانی چون رامین اند، ما در تاریخ حتی یک انقالب بدون خشتتتونت نداشتتتتیم و تعجب میبوده

ها البقها یا شناختی از تاریخ انكنند. آنصتدر كه مدام مردم را تشتویق به تهاهرات آرام می  جهانبگلو یا بنی

 فتوهپنجاهی خشنِ انقالب صدر همکار خمینی در مبارزهكنند! مگر خود بنیندارند یا هنوز در رویا سیر می

 بدون خشونت و هزینه اتفاق بیفتد؟ انقالبآن آیا ممکن بود نبود؟ 

ی منهور از خشونت، مجموعه اقدامات غیرقانونی مثل اعتصاب و تهاهرات، ترور، زد و خورد با گاردها

ستتت. میزان خشتتونت در هر انقالبی به حکومتی، شتتیشتته شتتکستتتن و به آتش كشتتیدن مقر نیروهای نهامی
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های فرهنگی مردم، نوع نیروهای مستتتلد، نوع رژیم دیکتاتوری و شتتترایط خاص داخلی و حمایت ویژگی

كه  هایین در انقالباند. معمولالمللی از نیروهای انقالبی بستگی دارد و تمام این موارد در نوع خود مهمبین

ها باالست. به عنوان مثال در انقالب الجزایر كه در شوند، تعداد كشتهمردم با نیروی نهامی خارجی درگیر می

اتفاق افتاد، مردم با نیروی نهامی فرانستته درافتادند و حدود یک میلیون نفر كشتتته شتتدند، در   1912ستتال 

 .نفر را كشتندهزار كوبا نیز، حدود بیست 1929انقالب سال 

كنند، در انقالب سیاسی، فقط نوع نهام ی سیاسی و اجتماعی تقسیم میها را به دو دستهمعمولن انقالب

های اجتماعی، عالوه بر تغییر حکومت، در كند و هدف فقط تغییر حاكم است. اما در انقالبسیاسی تغییر می

 افتد. یعنی در یک انقالب اجتماعی،ی اتفاق میساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم تغییرات اساس

شتتتود، بلکه بعد از آن، انقالب اصتتتلی در اجرای اهداف و انقالب تنهتا بتا پیروزی بر حکومتت تمام نمی   

گذاری، یعنی گذاری انقالب بسیار مهم است و منهور از هدفدهد. به همین علت، هدفهایش رخ میآرمان

های مختلف داده شتتود. به آزادی را بنویستتند و در آن چه ستتهم بزرگیكه چطور قانون استتاستتی جدید این

اید شتتتی انقالب بنیاز دارد و به همین دلیل، ك معمولن رستتیدن به اهداف انقالبی به زمانی نستتبتن طوالنی »

دهد، ایجاد تغییرات چیز مهمی كه با پیروزی انقالب رخ می«. بتوانتد از طوفتان حوادث مختلف عبور كنتد   

های خارجی مسلط است. های سیاست خارجی و اعالم استقالل از قدرتگیریداخلی و تغییر جهتسیاسی 

برای فرار از استعمار نرم  هماهنگیی روستیه هستیم، پس باید شورای  هاستت كه ما زیر ستیطره  مثلن ستال 

حنه ادامه دهند و ص شک اگر مردم بعد از براندازی همچنان به فعالیت انقالبیروستیه، برنامه داشته باشد. بی 

شتتان دزدیده شتتود و یا گیر را خالی نکنند و در تمام امور مشتتاركت داشتتته باشتتند، محال استتت كه انقالب

ای بیفتتد. در واقع بتایتد كاری كنند كه قدرت فقط در حکومت مركزی متمركز نشتتتود. در    دیکتتاتور تتازه  

 .شد، تمركز خواهم كردتر، روی موضوعاتی كه طرح های بعدی با طرح جزئیات بیشبحث
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 ی ایرانهای غیر ماركسی در آیندهكمونالیسم در روژاوا و نقش چپ

بر استتاس آخرین آماری كه منتشتتر شتتده، نیمی از ثروت دنیا به هشتتت نفر تعلق دارد. یک درصتتد از  

وپن  درصد از كل بیست جمعیت هندوستان مالک شصت درصد از كل ثروت هندوستان است، در ایران هم

ست كه هفتادونه چهارم پول شتما( متعلق به شتشصد نفر است و این در حالی  هایِ شتناور در بازار )یک پول

كشتور را در دستت دارند. چنین مصیبتی كادوی    یمیلیون نفر از جمعیت ایران، فقط پن  درصتد از سترمایه  

تر هان به تروریسم هم غلبه كند، تازه با یک وبای بزرگو كاپیتالیسم است؛ یعنی اگر ج داری جهانیسترمایه 

ز عمر چه ا ی دارا و ندار نیست. متاسفانه هرشود كه آن وبا چیزی جز یک شکاف بزرگ بین طبقهدرگیر می

ی فرودستتت شتتود و اوضتتاع طبقهتر میتر و عریضگذرد، این شتتکاف بزرگداری میما و از عمر ستترمایه

روز از حركت جمعی، حقوق بشتر و حقوق كارگر كه از دستتاوردهای ستتوسیالیسم    تر. جهان روز بهخراب

شود. می ی زندگی برایش غیرممکنگیرد. شترایط زیستتی كارگر بدتر شده و ادامه  تر فاصتله می استت، بیش 

حمل ی فرودست و متوسط تست، با این تفاوت كه تمام فشار را فقط طبقهایران هم متاثر از وضعیت جهانی

 ی فرودستهای نحیف طبقهها و بالهتش را بر شانهكارید و در اصل حکومت مركزی بار تمام ندانمنكنیم

گذرد نرخ خدمات هزار تومان رستتیده؟ هر روز كه میتر از این كه دالر به پن ای بزرگگذارد. چه فاجعهمی

رایط تر. چگونه با دیدن این شنیافتنیشود و امکانات رفاهی دست تر میرود، مالیات بیشاجتماعی باالتر می

 در ایران سکوت كنیم و به دنبال تحقق آزادی نباشیم؟

چهل ستال است كه در كشور ما حقوق شهروندی در حد یک شعار مطرح شده و با گذشت زمان آمار  

ولیدات تی سانسور وسعت پیدا كرده و فحشتا و اعتیاد و اختالس باال رفته است. از لحا  فرهنگی نیز دامنه 

اند. هجوم خرافه و فقدان فکر هم باعث شده ناامیدی اپیدمی شود و بار مصرففودی و یکهنری همه فست

قدر حقوق كارگر تر استتت، آنداری هم فجیعخودكشتتی بیداد كند. قوانین كار در ایران حتی از عصتتر برده 

كار كنیم؟ اگر قبلن ض كرده؛ اما باید چهدار عوشتتتود كه انگار كارفرما جای خود را با بردهنادیده گرفته می

شود، در یبش میصتتكند، ثروتی نی استتعداد و كاری كه می داد كه هر آدمی به اندازهداری شتعار می سترمایه 

اش سود هر كسی به تناسب سرمایه»ی جمله .تری منجر شده استی فجیعه نتیجهداری مالیی بایران سرمایه

رفن تر. در واقع فقیر صشتود و كسی كه فقیر است، مقروض دارتر میدارد، پول، یعنی كستی كه پول  «بردمی

خواری در بازار غوغا شود. نزولهایش اضتتافه میدرآمدی نیستت، فقط مدام بر حجم بدهکاری شتخد كم 
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های گذشته در ایران دایر شده و ستت كه از سال ها دستتاوردِ معضتلِ نولیبرالیستم مذهبی   كند و تمام اینمی

های غیرماركسی ها به عنوان چپعودی داشتته استت. آنارشتیست   صت ی روحانی ستیر  خصتوص در دوره هب

ها هم از دل جنگ ضد جنگند. كمونالیستداری( میی سرمایهمسئلهمحوری )هاستت كه علیه این اصل ستال 

كمی  فتاد،یعت است كه وقتی مدرنیزیشن به جان طبآنارشیستی« موری بوكچین»اند، داری متولد شدهسرمایه

و  ست كه به فکر سالمت و احیای طبیعت استجنبش سبز جنبشی جهانی .گرایش به جنبش ستبز پیدا كرد 

های به طبیعت باعث شتتد تا بوكچین تز كمونالیستتم را بنویستتد. اخیرن آنارشتتیستتت  این شتتناخت و توجه

ها، اغلب این جنگ كهسم روژاوا، در آمریکا تا كنفدرالی تستریا جا هستتند، از اشتغال وال  كمونالیستت همه 

و اقتدار است. اما اقتدار چیست؟ اقتدار یعنی یک حکومت مركزی داریم و  داری، اتوریتهجنگی علیه سرمایه

چیز در اختیار اوستت. فضتایی كه ستاختار سیاسی فعلی    ای به نام رهبر دارد و همهاین حکومت، ستردستته  

. برای داریدار است، یعنی ضد ولی فقیه، اردوغان و ضد منافع سرمایهكند ضد این اقتروژاوا از آن تبعیت می

ی كنند تا پروژهكند( و آمریکا تالش میداری خود را دنبال میهمین استت كه غرب، روستیه )منافع سرمایه  

 .جا افتاده استروژاوا موفق نشود. اما ما باید روژاوا را خوب بشناسیم و بدانیم كه چه اتفاقی آن

   در فرانستتته به آن) ستتته بخش كوچک از ای كهكنند، منطقهبندی میی اولین بار روژاوا را تقستتتیمبرا

canton  تی به ح تشتتکیل شتتده، و «كانتون عفرین»و  «كانتون كوبانی»، «كانتون جزیره»های با نامد( گوینمی

ین سه داری، اخواه و سرمایهیتی یک شهر )یا شاید بخش( هم نیست. استعمار، امپریالیسم، تفکر تماماندازه

تواند تحمل كند، در واقع این سته منطقه مثلن بدیل ماركسیسم است. بوكچین نقدی  ی كوچک را نمیمنطقه

كنیم و عالوه بر این، دیگر  یپردازی ماركستتیستتم دارد و معتقد استتت كه ما باید زندگی را امروزعلیه نهریه

ان او ناگهان متوجه جنبش زنان و دانشجوی .كندنمی فرادست تقسیم فرودست و یرا به طبقه دنیامثل ماركس 

 مان را به جهان عوض كنیم. وقتیپردازی و نوع نگاهشتتد و فهمید مدرنیزیشتتن به ستتمتی رفته كه باید نهریه

اش به این نگاه های بوكچین را خواند و توجه)رهبر حزب كتارگران تركیه( زندانی شتتتد، كتاب « اوجتاالن »

ر از بینیم متاثپردازیِ خود، به نوعی تاثیرگذار عمل كرد. چیزی كه در روژاوا میجلب شتتد و با نهریه وستتیع

خانه و یک دولت دارد. در این كنند، هر شهر كوچکی چند وزارتجا مردم حکومت میاوجاالن است، در آن

وزیر باید از سه نژاد مختلف باشند  كنند و این سهها معمولن سه نفر را به عنوان وزیر انتخاب میخانهوزارت

چرخد و اتفاقات جالبی در روژاوا رخ داده، شتهر با سیستم خودگردانی می  .تجا آزاد است و حتی دین در آن

مردم این آزادی را دارند كه هر چیزی را اصالح كنند. اما حاال سیستم روژاوا از هر طرف در محاصره است، 

خواهد ستتت كه روژاوا نه تنها نمیی با آن ستتاختار دارند و این در حالیو تركیه مشتتکالت «مستتعود بارزانی»

خواهد ستتیستتتم خود را به كل ستتوریه نیز تعمیم دهد. در روژاوا نژادهای طلبی را طرح كند، بلکه میجدایی

 شرایط در. باشند هم وزیر حتی هاآن از بعضی استت  ممکن و كنندمی زندگی( …مختلفی )عرب، چچنی و

 .ستعالی دستاوردی چنین به رسیدن دارد، روژاوا كه خاصی و جنگی
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ن تریی روژاوا دارند و بیشرهاند( نقدهایی درباهایی كه روژاوا را دیدههای غربی )آناساسن كمونالیست

ی ما دارد، ی كوردها شتتباهت زیادی به جامعهدانیم كه جامعهها راجع به آزادی بیان استتت، میی آنلهئمستت

پله خودشان را ارتقا دهند، مثلن در شرایط ای تاریخی دارند و از لحا  فرهنگی باید پلهنت و پیشینهها ست آن

شد. افتاد، جامعه دچار معضل میطور ناگهانی این اتفاق میتر شده، اما اگر بهجا بیشها در آنفعلی آزادی زن

نگی وجود دارد، برای مثال شتتتما در های فرهپردازی اوجاالن یک ستتتری محدودیتبه این دلیل در نهریه

خد ست كه یک شتوانید كتابی در رابطه با روابط جنستی نوجوانان منتشتر كنید، و این معضلی  روژاوا نمی

ی زمانی دانم كه انجام چنین كاری در این پروستتتهاما منِ ایرانی می .ی آن انتقاد كندتوانتد دربتاره  میغربی 

 سئلهمشود و این باشد برای انتشار كتابی مجوز بگیری، مشکل ایجاد میغیرممکن استت. از طرفی اگر قرار  

ها مشتتتکالتی دارند و اند، آنی كوچک در حال جنگندارد. به هر حال ستتته منطقهبیان تطتابقی بتا آزادی   

های مستقل ای از تریبونها مبارزه كنند. این مشتکل را ما در ایران هم داریم، مثلن عده مجبورند با جاستوس 

شتتان را ارائه دهند، های مستتتقل حرف خود را بزنند و دانشترستتند و بنابراین ما چنین تریبونی كه آدممی

اند، مطرح ها، احزاب و در اصتتل چیزهایی كه خودشتتان درستتت كردهخواهند مدیاها، گروهها مینداریم. آن

شوید كه ید متوجه میشتود. ممکن استت مردم تریبون خاصتی را دوستت داشتته باشتند، ولی اگر دقت كن      

 ی مردم باشتتد ولیتواند مورد عالقهستتیاستتتی پشتتت این ماجرا نهفته استتت، البته خیلی چیزهای دیگر می 

برای همین ما مجبوریم مقابله كنیم، چرا كه این یک جنگ  .ها قرار داردفریب مالیی پشتتتت آن معمولن یک

ت استتالمی فقط در ایران فعالیت ندارد و در واقع حکوم .جنگ ما فقط با حکومت استتالمی نیستتتاستتت و 

جا پول زیادی را خرج كرده و اگر شتتما تر استتت، زیرا آناتفاقن در خارج از كشتتور فعالیتش بستتیار بیش 

ها صرف كارهای جاسوسی در روز در حال فقیر شدن هستید به این علت است كه حجم باالیی از پولروزبه

كه روژاوا هم با آن درگیر استتت، با این فرق كه روژاوا آرمان ستتت شتتود. این مشتتکلیخارج از كشتتور می

داری بگیرد. وقتی ستتیاستتت، حركتی از پایین به باال دارد و خواهد قدرت را از ستترمایهتری دارد و میبزرگ

ا از بین كند چنین سیستمی رشود و سعی میزده میگیرد، كاپیتالیسم وحشتحکومتی بر این اساس شکل می

خواه است؟ آل برای انسانِ آزادیفهمیم، چرا روژاوا یک آرمان انسانی و ایدهی ما شرایط روژاوا را میببرد. ول

ها ها موفق شتدند در یک ستیستتم خودگردان، چیزی به استم دولت نداشتتته باشند. یعنی حکومت    چون آن

ها نیستتتت و آن طلبیطور كه گفتم عدم وجود دولت مركزی دلیل بر جداییكوچک و محلی شتتتده و همان

توانند های روژاوا دوست دارند كه كل سوریه از این سیستم تبعیت كند. خیلی از كشورهای دیگر میانقالبی

توانند در سرنوشت خود مدام نقش داشته بگیرند چون با وجود چنین سیستمی مردم می پیشتنهاد  ایدهاز این 

كند. ما باید آن روال را خوب بشتتناستتیم، مگر باشتتند و در این ستتاختار ستتیاستتی، دیکتاتور نیز ظهور نمی 

ستتت كه اگر ستتاختارش را بشتتناستتید و دركی از  كار كنیم؟ روژاوا پیشتتنهادیگویید بعد از انقالب چهنمی

كرده  طور كامل از كمونالیسم تبعیتبرید. اما آیا اوجاالن بهآل بودن آن میپی به ایده ،كمونالیسم داشته باشید
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كند، ستتیستتتم خود كوردهاستتت، كوردها مذهبی و    فرهنگی ستتیستتتمی كه پیاده می استتت؟ خیر، از لحا

حکومت سکوالر  اماتری داده، ی ویراژ بیشها اجازهشتان ندارد و حتی به آن دارند، البته او كاری به دیندین

 .شوداست و دین وارد سیستم سیاسی نمی

د حمله كند، ممکن بود این حمله بعدها اتفاق بیفت رسند كه تركیه به عفرینروسیه و آمریکا به تفاهم می

رای غرب و ب ها ترسیدند، زیرا ایران كشور بسیار مهمیولی چرا دقیقن بعد از قیام فرودستان اتفاق افتاد؟ آن

نند كشان نگاه میهای اطرافست و وقتی این مردم قصد انقالب داشته باشند به حکومتداریجهان سترمایه 

كس و ها دیگر به هیچخواهند خودشتتتان كارگردان باشتتتند، آنند. این بار مردم ایران میانتخابو ناگزیر از 

وقت استتت كه ستترا   چیز را خودشتتان در دستتت بگیرند، آن كنند همهچیز اعتماد ندارند و ستتعی میهیچ

د لیكنند برای جلوگیری از توروند و پس از تشتتکیل یک دولت مركزی، ستتعی می های كوچک میحکومت

دیکتاتوری دیگر، قدرت و اقتدار در دولت جمع نشتتتود. برای همین بالفاصتتتله با دو هدف، ژورنالیستتتت  

تركیه  یكه این تمركز را از بین ببرد، حملهكند و برای اینخارجی روی قیام فرودستان در ایران فوكوس می

اولین بار یک آرمان انستتانی و  روژاوا برای غرب بستتیار مهم استتت، چرا كه برای  .شتتودبه روژاوا آغاز می

ت در نهای .اندبرای آن بیش از یک قرن جنگیده دنیاست كه مردم كند و این همان چیزیستیاسی را پیاده می 

شود و این نوعی سیاست و از تیتر اول خبرها خارج می كنند و ایرانها روی روژاوا فوكوس میتمام دوربین

دانیم كه در دوران جنگ، ایران سالح خود را از اسرائیل ریم، همه میستت. ضتمنن ما نباید فریب بخو  تبانی

دانیم كه آمریکا قرارداد چهارصتد میلیارد دالری با عربستتان ستعودی بستته، عربستان مجبور     خرید و میمی

د كسی به وجواین هراس را چه .د در مقابل تروریستم منطقه بایستتد  استت تن به این قرارداد بدهد چون بای 

ند؟ كنمایی میكسی قدرتكند؟ حاال در سوریه چهكسی كار میاما سپاه قدس برای چه .آورد؟ سپاه قدسمی

فروشد و های عرب هم چیزهایی میجا، دست روسیه است. از طرفی به شیختمام امور بازستازی و منافع آن 

 كنند و ستتمت دیگریکا كار میبندد )البته نه مثل آمریکا(، در اصتتل شتتیوخ عرب برای آمرقراردادهایی را می

منطقه متعلق به روستتیه استتت. ما باید از چنین قضتتایایی آگاه باشتتیم تا بیهوده به خیابان نرویم و مدام با    

 .ای را ایجاد نکنیمهای تکراری و احمقانهشعارهای غیر منطقی، بدیل

ست، همین كه عالی روژاوا كاملن مورد تایید من نیستت، ولی هشتتاد درصد آن   نوع ستاختار ستیاستی   

باید به چنین پیشنهادی  كوردها به این ستاختار رستیدند و آن را انتخاب كردند، در نوع خود جالب است و  

گویند روژاوا چه ربطی به قیام مردم ایران دارد؟ ما باید ای میجهان از این سیستم ترسیده، عده .توجه شتود 

د نسبت به بای .كندزیرا این شناخت به ما كمک میشناسیم اند، بساختارهای سیاسی مختلفی را كه عملی شده

یاری دیگری بحث كنیم. بس آینده مستئول باشیم و در رابطه با روژاوا یا هر كشور و منطقه و ساختار سیاسی 

ادی ی عملی آزدانند و ممکن است چند كتاب نیز خوانده باشند، اما تجربهكنند خیلی میها فکر میاز ایرانی

رند، آزادی را باید تجربه كرد، یک ایرانی كه حداقل برای شش ماه یا یک سال در غرب زندگی نکرده، را ندا
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ی ی اجتماعی ندارد، هر روزه در ایران بیمهی آزادی ملموس حرف بزند، او دركی از بیمهتوانتد دربتاره  نمی

باال  چه قیمت دالر كند. هرنشینی میاجتماعی و تستهیالتی كه به فرودستت اختصاص پیدا كرده، مدام عقب  

من حتی اگر ایرانی نبودم و یا اگر در آفریقا این  .ستای جهانیمسئلهشوند و این تر میرود، مردم نحیفمی

ایت گویم در ایران انسان رعكه میكردم، چون ما نسبت به انسان مسئولیم؛ اینافتاد، باز اعتراض میاتفاق می

كنیم از گویند ما به حکومت حمله می. دوستانی كه آگاهی ندارند و مدام میهمین دالیل استت  شتود به نمی

ای كور داشته باشند و نسل شورشی و پر انرژی ما را فدا كنند. خواهند حملهها هم بدترند؛ چون میبستیجی 

بر  توانیممیزنم، ما ی ما باشتتد حرف میما باید برنامه داشتتته باشتتیم، من از شتتورایی قابل اعتماد كه نماینده

چنین شتورایی تاثیر بگذاریم، طوری كه از كل كشتور، احزاب و نهرات مختلف نماینده داشتته باشتیم و در     

 .اندازد و برایش خطرناک استتتشتتت میاین فکر حکومت را به وح .هایت همه با هم به هماهنگی برستتندن

كشور نتوانستند با هم متحد چهل ستال از حکومت گذشتته و هنوز اپوزیستیون خارج و اپوزیستیون داخل     

 یش را از درون خودش )استمرارطلبی( بسازد و در نهایت نمایندهشتوند. حکومت موفق شتده اپوزیستیون   

به به شبه افرادی كه یک .شکنجه كرده استست كه پدران شما را شتما یک فاشیست باشد، روحانی جالدی 

دور یک فرد یا گروهی جمع شدند، به آن آدم و تر دقت كنید. هر وقت دیدید عوام رستند، بیش شتهرت می 

 .گروه شک كنید و بدانید دست جمهوری اسالمی در كار است

خره رسانی را مسم و آگاهیسازی، سیاست، ژورنالیسست و با فیکسازیتکنیک جمهوری اسالمی فیک

مدار تایرانی نیز سیاس مدارست، سیاستچیزی كه در ایران داریم ژورنالیسم نیست بلکه فن مزدوری .كندمی

سی را در همان ده روز قیام دیدید، دیگر هر بیكند. شما نقش بیست كه خوب معامله مینیست، او مزدوری

ید، بینكند. نقش صتتدای آمریکا را هم میدارانه خبررستتانی میستتی جانببیتواند بگوید كه بیكستتی می

 سواد را به شهرتسازی نقش داشته، و افرادی بیفیکای كه كم خیانت نکرده، صتدای آمریکا هم در  شتبکه 

آید و برای دوری كند، فرصت فکر كردن ندارد، او به خانه میای كه كار میرسانده است. كارگر و معلم ساده

سی مدام بینشیند، بیسی میبیاز تلویزیون دیکتاتور )صتدا و ستیمای ایران( به تماشای صدای آمریکا و بی  

كند؛ اغلب این افراد خاص هم تا دو دهد و صدای آمریکا با افراد خاصی مصاحبه میا نشان میاكبر گنجی ر

چنینی مشکوک ماجراهای این !ناگهان یک شتبه بر ضد حکومت شدند  اند وستال پیش در دل حکومت بوده 

 عی را هرگز درفکران واقی الیت و روشنها باید در عمل این ضدیت را اثبات كنند. معمولن طبقهاست و آن

م عمد ایم؟ زیرا كاپیتالیسشان را نشنیدهها نیستتند؟ چرا هرگز اسم ها در تلویزیوناید، چرا آنتلویزیون ندیده

تر را خواهند فردی ناالیقها میخصوص ایران، توسط بالهت اداره شود؛ آنبه دارد كه كشتورهای خاورمیانه 

ست كه در ایران افتاده و حاال و شعور؟ مال و فرهنگ؟ این اتفاقیای بگذارند. مال و سیاست؟ مال جای خامنه

زنید، مگر در ایران باستتتتان گویند روژاوا چه ربطی به ما دارد؟ شتتتمایی كه مدام دم از ایران باستتتتان میمی

ها خود مادها نیستتتند؟ مگر در تمدن ستتومر، كوردها نقش پر  تر از ما بود؟ مگر كوردشتتان كمكوردها نقش
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ر تشان بیشای مشکالتها در وهلهی نداشتتند؟ ما مثل هم هستتیم و همان مشتکالت را داریم )البته آن   رنگ

 ای،ی احمقانهام تو كوردی! چنین گزارهصتتدا شتتویم و مدام نگوییم من ایرانیاستتت( پس باید متحد و یک

 .یمداشته باش هاییگاردچنین  ویکم هستیم و نبایدمتعلق به دوران فئودالیسم است. ما در قرن بیست

بردی و هماهنگی برای تهاهرات انتخاب كنیم، پیروز قدر قوی شتتویم كه یک شتتورای راهاگر بتوانیم آن

ترین كار است. اگر در هر كشوری جز ی ایران نقش داشتته باشیم و این بزرگ خواهیم شتد، ما باید در آینده 

، كردندتهاهرات جنبش ستتتبز در تهران( تهاهرات میایران، ستتته میلیون نفر در پایتخت آن كشتتتور )مانند 

ای ندارد، مقصد فایدهشتد، اما در كشتور ما چه شد؟ كمی فکر كنید، تهاهرات كور و بی  حکومت عوض می

دهی نداشتتته باشتتید و ندانید حتی اگر ستته میلیون بدل به ده میلیون نفر شتتود و شتتما استتتراتژی و ستتازمان

بکنید، نابود خواهید شتتد و در نهایت بهترین نستتل و جوانان ما قربانی   خواهیدتان چیستتت و چه میهدف

ه دهی داشتست، ولی اول باید سازمانسوری بهترین فرصت برای انجام هر كاریشتوند. همین چهارشنبه می

ما كنجکاو و  .د و بر طبق آن اعالمیه پیش برویمستتتواد اعالمیه دهكه یک ژورنالیستتتت كمباشتتتیم، نه این

كنیم، باید بالهت و ستتادگی را كنار بگذاریم. تصتتور كنید یک جوان گر نیستتتیم و باهوش عمل نمیپرستتش

جبور بیند كه مها را میكند؟ وقتی خانمی انگلیسی در مورد سرگذشت سیاسی ایران چه فکری میهفده ساله

مریکا هستتتید، چرا از قدر ضتتد انگلیس و آخندد؟ شتتما كه ایناند، آیا به ما نمیبه رعایت حجاب اجباری

توان كشند و هیچ كاری نمیكنید؟ ما معضتل داریم، در داخل و خارج برای ما نقشه می خودتان شتروع نمی 

ایستتتیم، چون خر را حریف نیستتتیم و  كرد. اگر هم جمعی بخواهد كاری بکند خودمان جلوی آن جمع می

ستتت. هنوز كه حركتی صتتورت نگرفته یگریچیز د مستتئلهكه گیریم، در حالیی پاالن را میاجبارن گوشتته

گویند باید فالنی رهبر باشد تا انقالب ما به ثمر برسد. شما اول باید به فکر اتحاد و ایجاد قدرت و جمع می

اكثریت باشتید و نارضتایتی را سترتاستری بکنید، زمانی كه نارضتایتی سرتاسری شود، نوعی مخالفت جمع      

اند، ولی این هشتاد درصد پراكنده الی هشتتاد درصتد مردم بر ضتد حکومت   آید. االن بااكثریتی به وجود می

ای ندارد؛ زیرا همه باید سعی كنیم تا شورای اند و این هیچ فایدهدهی نرسیدهی ستازمان هستتند و به مرحله 

ی ی تاریخی ماست و من هم به عنوان یک نویسنده و طبق وظیفهوظیفهكار هماهنگی تشتکیل شتود و این   

توانند ها پول دارند و هر كاری می، آنفعلن قدرت ما كم استتتتام باید در این راه تالش كنم؛ ولی یخیتتار 

ی ما مستتتئول همه چونباید كاری كرد،  .كننددارند و علیه ما خرج میرمیبکننتد و در اصتتتل از جیب ما ب 

 .هستیم
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 فکری شعوری در انقالبِ در پیشنقش روشن

ما در برج عاج حضتتتور دارد و فکری روشتتتنتا به امروز حدود چهل ستتتال پیش از انیم كته  دمتا می 

فکر شننشینی قشر روحاشیهچه از انقالب اسالمی گذشت،  هر دلیل نیست.نشین شده و این مسئله بیحاشیه

از یکی  فکری بدیل ستتتاخت.كار ننشتتتستتتت و برای روشتتتنتر شتتتد و در این میان دولت هم بیپررنگ

ست كه فکری مذهبیاند همین روشتتنفکری شتعوری ستتاخته در مواجهه با روشتن  ی كهفیک هایستک عرو

ها موفق عمل نکردند و آن اما شتتد.چاپ می« كیان»ی شتتان هم در مجلهمطالب وآن ستتروش بود  دارستتردم

اند. ما ذیرفته نشدههنوز پ ،دنهای زیادی داشتت كه تریبونبا این د وفکری ارائه دهند دركی از روشتن ننتوانستت 

های ستیستم  كه كدام بخش آن مهم استت. استاستن   و بدانیم فکری را بشتناستیم   روشتن  تجربیباید ماهیت 

هم به همان روال هنوز  وها بر اساس سیستم آموزشی بریتانیا بنا شده ها و حتی دبیرستانهدانشتگا  آموزشتی 

مثل اغلب اساتید فکرها، اما بسیاری از روشن ،هددفکر تحویل میستت كه روشن این نهام طوری ادامه دارد.

ثل مفکران خالقی داریم كه مدام در حال تولید هستند، روشن اند. ماآموزشی و تبلیغی انفکرروشندانشگاه، 

ها را هم وارد مترجم عده بین این البتهكسانی كه با تولید فکر سروكار دارند. در كل ها، شاعرها و نویسرمان

ی ول شود.فکر خالق محسوب نمی، روشنمترجم ،مثل انگلیسدر كشتوری  كه  ستت در حالیو این  كنندمی

پیدا ای ها ارزش ویژه، مترجمگذردجا چه میدر آنخواهیم بدانیم در ایران نگاه ما به غرب است و میچون 

 :شودیم میفکری به دو دسته تقسروشتن  فکری خالق بستیار مهم استت و استاستن    اند. جذب روشتن كرده

اما تولیدشان  ،كنندمی تولید فکرفکران از روشنفکری شعاری. بخش بزرگی فکری شعوری و روشنروشتن 

از شجاعت و احساس مسئولیت برخوردار نیست.  شانخالقیت، خالق هستنداگر یا و ستت  تولید متوستطی 

جز شعر تخصد دیگری ما ا هستتتنداند، مثلن شتاعر خوبی  تنها در یک حیطه پیشترفت كرده  ها همبعضتی 

عالوه  ند؛اشاعر و نویسنده و، فکران خالق كه منتقد، تئوریسیناین روشنبخشی از ی مقابل ندارند. در نقطه

بسط  انشهدف و دندانمی دی خوخصلت و وظیفهرستانی را نیز  آگاهی كه خود افراد آگاهی هستتند، بر این

 ،آخوندزاده فکرانی مثلمثلن روشناند. یشه تاثیرگذار بودهفکرها، همروشن دسته از فکری است. اینروشتن 

های مدل ،هایی از رفتارهای سیاسیستازی و فرم صتادق هدایت و نیما یوشتی  در فرهنگ   ،ملکم خان میرزا

كس كنید هیچرا بخوانید احساس میش به دوستانهای هدایت . اگر همین حاال نامهاندكردهپیشنهاد را جالبی 

دهد. مالها نهر می یدرباره گونهكه اینزیسته با ما ها را تمام این سال او نشتناخته و مالها را  هدایتبهتر از 
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 ؟را از مالها داشته باشد یدرک عمیق چنینها را نزیسته باشد و طور ممکن استت یکی این ستال  هچاصتلن  

 انمدارترین سیاستتئوریک كه ادعای ستیاستی داشتته باشد،   هوشتمندند و بدون این  فکرهاگونه روشتن این

 نیز شناساییرا  شانمالها و اهدافو  شتناسند ملت را می و شتناستی آن فرهنگ  ها رواناند. آنتاریخ ما بوده

فکری شعاری را اند. روشنتاریخ تاثیرگذار بودهطول همیشه در  انیفکرروشتن  به همین دلیل چنیناند. كرده

خواهی مذهبی حزب آرمان و و سکنات اندایاغلب تودهفکران شتن دستته از رو حزب توده شتکل داده. این  

كه تر از اینشوند و بیشمحسوب میتابع  انفکرروشن هاآن. شان ریشه كرده استتوده در زیرساخت ذهنی

شود با نوعی طنز بار كه صحبت از حزب توده می هرفکری مثل هدایت تاثیرگذار باشند، تاثیرپذیرند. روشن

كاملن گارد یک آدم  ،داردها به حزب توده و كمونیستتتنستتبت گاردی كه  وكند ها نگاه میبه آن و حقارت

به متاسفانه در چهل سال گذشته  فکری شتعوری ماستت.  ای دیگر از روشتن گونهنیز ستت. خلیل ملکی  ملی

ی در انقالب فکرایم. این روشتتتنشتتتان كردهپله حذفپله ایم وتر بها دادهمان كمفکران شتتتعوریروشتتتن

وقتی كه  هستیم. در مقابلانقالب  باشاملو مخالفت  شتت و ما در آن ستال شاهد  حضتور دا هم  وهفتپنجاه

خواهد كه در مورد اسالم ها میرود و خمینی از آنمیش بوسفکری شعاری به دستآید، روشتن خمینی می

كم خواهند ادامه دهند و بخشی هم كمای میگردند و عدهای برمیعده !دهدها خط میكم به آنبنویسند و كم

و مدام از صحنه كنار  كندنشینی میفکری شعوری ما عقبروشن زمان به بعد رسند. از آنبه حرف شاملو می

جاست رسد و اینبه اوج خودش میریاست جمهوری خاتمی  یدورهاین كنار زده شدن، در  و شتود زده می

شتتوند. از لحا  ستتمنتیک اتفاقات عجیب و غریبی در میمیدان ارد ستتاز ودستتتمذهبی فکرهای روشتتن كه

شده ند و یکی از این افراد كشتهكشترا ما و تاثیرگذار اساسی  انفکرروشندر آن دوران خاتمی افتاد.  یدوره

دانم كه می زنم؛ چونكته با مختاری خیلی زاویه دارم اما از او زیاد حرف می بتا این . بود« مختتاری محمتد  »

زمانی زدند كه  درست و مختاری را كنندحركت میهایی هستتند كه با زمان  و امثال او از جمله آدممختاری 

. پوینده نیز جرات و شتهامت  خوردبه درد ما می كه در آن زمان داشتت، دیدگاهی  و در حال ثمربخشتی بود 

 طها فقبین آناز  .ده شدندگردن ز بعدشناسایی و  فکرانیچنین روشتن خاتمی  یدر دورهنهیری داشتت.  كم

او به عنوان یک ادیب  و از دنیا رفت. فکر تولیتدی و تتاثیرگذار دق كرد  گلشتتتیری بته عنوان یتک روشتتتن  

حکومت را كنار می ماو رادیکال فکری شعوری معمولن روشن وگو شد،وارد گفتمدار با حکومت سیاست

را در ؛ زیبرجای گذاشت و قربانی داد ی بزرگیضایعه دیالوگ او با حکومتگلشتیری ریسک كرد و   اما زند

ی فکرهاخواهم بگویم روشندست بدهیم. می ما مختاری و پوینده را ازكه گارد گلشتیری باعث شتد   اصتل  

و  كشتتور را ترک كردند فکرهااین روشتتناز  یاند. بخشتتاز مردم گرفته ها راآناند و را ترستتانده شتعوری ما 

د انمسائل ایران را از یاد برده یا ها. در حال حاضر هم آنو مشتکالتش شدند درگیر زندگی در غرب و تبعید 

قدر آنیا و  معمولن در دام اعتیاد افتادندماندند كه در كشتتور هایی یا درگیر نوستتتالژی ایرانی هستتتند. آنو 

فسردگی میشود دچار ا. وقتی میدان از تو گرفته میترجید دادند خاموش بمانند كه در نهایت نداذیت شتد 
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فکران معادل ساخت، اما حقیقت این البته حکومت برای این دسته از روشننشینی. شتوی و در برج عاج می 

 فکری ندارندروشن و كدام كنش سیاسیها مطرح شدند هیچهایی كه در این سالشاعرها و نویسندهاست كه 

ای مایهمایه دارند. ادبیات میانمیان یو ادبیات های متوسطی هستندمعمولن آدمها و اساسن شعوری نیستند. آن

خواست ش میچون حکومت دل ؛خوانندرا می خزعبالت ستاخته شتده و مردم هم این   هاكه طی این ستال 

 از طرفیو كنترل كند، فکران را روشنتر بتواند راحت وتر باشد ادبیاتی تولید شود كه برای خودش قابل فهم

شتتعرهای  و های آپارتمانیداستتتانفراگیر كردن با فراهم شتتود. در نهایت هم  بستتاط ستترگرمی عوام نیز 

چه كه آنشود( باعث تنزل ادبیات امروز شدند. در واقع ی )شتعری كه با یک بار خواندن تمام می فودفستت 

چون ست، مطلقن شعر نیست؛ دارش كستی مثل شتمس لنگرودی  خوانید و ستردم امروزه به عنوان شتعر می 

. پذیر باشتند و منجر به شتعور شوند  تاویلباید  و هم داستتان  شتعر استاستن هم   دهد. دستت نمی  شتعور به 

های داستتتانتواند زندگی را تغییر دهد. خصتتوص داستتتان كه اگر با دیدگاهی انتقادی نوشتتته شتتود، می  به

دالیل بحران از  در اصل یکی و دهندكه زندگی معمولی را بسط می مصترفی هستند  یهایداستتان  ،آپارتمانی

ها پرداخت، زیرا فکری شعوری را صدا زد و به آنباید روشنهمین نوع ادبیات است. استتفاده از   ،فکری ما

های ما البته بحثكنیم.  ای را وارد میدانهای تازهدیستتکورستوانیم می خود هایبا دیالوگفکران روشتتنما 

كند. معمولن انعکاس پیدا نمی ،هاستطلبپاتوق اصالح مریکا و گویانیوز كهآصدای ، سیبیدر بیمعمولن 

ا ی كه م. یکی از موضتتوعاتدزبان غیبت داردر فضتتای فارستتی كه بستتیار تاثیرگذارند، هامتستتَ و این فکرها

بود، كه تاثیرش را در بین بعضی از تشتکیل شتورای هماهنگی    طرح مطرح كردیم و بر آن صتحه گذاشتتیم،  

جاستتت كه و در واقع ایناتحادها خوب استتت،  گونهاینها دیدیم. ناتحاد بین آهای مختلف و ایجاد حزب

 ،تر باشدهای مختلف بیشتعداد این اتاق فکرها با سلیقههر چه فکری به مثابه یک اتاق فکر عمل كند. روشن

كه  شوندمیوارد میدان زنیم افرادی فکری شعوری را صدا میپویاتر استت. در نتیجه وقتی روشن نیز جامعه 

مستتتئله  ولیم، كار عملی هم بکنی البته گاهی از ما توقع دارندعملیتات نتدارند،   و جتاه و مقتام    یدغتدغته  

 اكتهر ای ندارد، چرا كه در بطن كار عملی كور فایده، ستاصل كار ما بر اساس فکرسازی جاستت كه این

 باشد. هدف وجود داشته عملیاتی باید یک 

ه مریکا نیل به آزادی بودآگذاری انقالب هدف، مثلن گذاری داشتتتتهجهان هدفپیروزی در  هر انقالبِ

كردیم، هرگز گذاری میما آزادی را هدفاگر  بود. گذاریهدف عدم وهفتپنجاهانقالب است. دلیل شکست 

ت سو این در حالیفکری ما را بدبخت كرد، گویند روشنها می. خیلیشتد انتخاب نمیبه عنوان رهبر  ییمال

رهبری چپها در آن سال؛ اساسن كردندفکر معرفی میها را به عنوان روشنایتودهها و چپ كه در آن زمان

 ای نداشتند كه از چیزی سردر بیاورند.ها هنوز جوان بودند و مطالعهآنچون  ،ها بر عهده داشتندایها را توده

 شانپدرچون اما  كردندعمل میرن خالف حزب توده دادند و ظاهتر میدانی بودند، شعار میجوانانی كه بیش

در آن زمان لیدر زیرا اند، فکر نبودهروشتتتن عده . اینگرفتند، نتاخودآگتاه از این حزب تتاثیر می   ای بودتوده
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ی معروف او سرمقاله كرد ومخالفت میخمینی با روی كار آمدن فکران احمد شاملو بود كه به شدت روشن

 هاكمونیست، فکری به ما ضربه زدهگویند روشنكه می در اصل افرادی. بر این ادعاست در این مورد، گواهی

فرد فکر روشتتنشتتوند؛ زیرا فکر محستتوب نمی، كه این عده هم روشتتندانندفکر میرا روشتتن هاایو توده

كرده  فکری ما كارروی روشنتوده اند؟ بخش فرهنگی حزب ها كی مستقل بودهایتودهمگر  ستت. مستتقلی 

 مه شاعران و نویسندگان مابعضی از . منجر شده استفکری شعاری روشنحاصل كارش در نهایت به ولی 

احمد شتتاملو و  مثلجدا شتتدند،  آنبا نوعی دشتتمنی و دعوا از  زمانی عضتتو این حزب بودند در نهایتاگر 

 داشتند.نیز در این حزب عضویت « نجف دریابندری»هایی مثل البته مترجمصادق هدایت. 

 یاسیس ینویسنده و شاعر سیاسی، هنرمند سیاسی مثلی هایمتاستفانه جمهوری اسالمی موفق شد انگ 

نهریهیک  حکومت باآن فرد در جامعه منزوی شتتد.  ،چستتبید یكستت به هر هاو این پستتونددرستتت كند  را

 ستییاست، اتخاذ گاردسولی در اصل  !كرد و سیاست را ضد زندگی تلقیهنر را زندگی  ،هنرمندانهپردازی 

 ستتیاستِ مادر واقع ستت.  ی شتعر و ادبیات، خود زندگی ستیاستت نیز به اندازه  جهت اجرای زندگی. یعنی 

هتر نیل به زندگی بكنش ادبیات  در جهت آگاهی جامعه ونه ادبیات ستیاستی. سیاست ادبیات    مادبیات داری

همانی سیاست و ادبیات، سیاست و این با هجاست كو اینكند حركت میگری روشن به سمتاست. ادبیات 

كه ما همیشتته  ییستتمئمال ند وما این دو از هم دور نگه داشتتته شتتد یدر جامعه متاستتفانه. مبینیهنر را می

رسی و قم روی این مفاهیم كار كردند و توانستتتند با نوعی هم یكنیم، در همان حوزه علمیهمی اشمستخره 

خانه اتحاد داشتتته باشتتند و بجنگند. این جنگ از وقتی شتتروع شتتد كه مکتبهایی با هم گرایی در بخشهم

كار با آمدن مدارس ابتدایی بیناگهان اما خانه بودند، ها معلم مکتبها گرفته شد. آناز آن نفکراتوسط روشن

خانه مکتبفکری از زمانی كه روشنآخوند و نزاع  در واقعكار كرد. ها را بیفکری آنروشنشدند و در اصل 

مالها كنار گذاشته  ،های مختلف دیگری مثل سیاستبعدها در عرصهو شروع شده  ،شوداز آخوند گرفته می

ستتال  ازجاستتت كه آن ی مالهاعقده ماند. اوجفکری همیشتته در مالها میشتتوند و این عقده از روشتتنمی

فکری روشتتن ،گذردمیتر آن ستتال بیشچه كه  از  د و هرنگیرفکری انتقام میاز روشتتنبه بعد  وهفتپنجاه

هایی تمام پیشرفت حتی و در این بین شودتر میتر و ارتجاعیماندهجامعه عقبكند و نشینی میتر عقببیش

آزادی فردی، آزادی  و ما رود، از دست میبودحاصل شده  وهفتپنجاهكه بعد از انقالب مشروطه و تا سال 

در  آمد ودهیم. دین از دستتتت میهم زندگی را  وعنآزادی در انتخاب ه و اجتماعی، آزادی در انتخاب عقید

رح کند. طب یبزند و اعتراض یچون دیگر كسی نبود كه حرف كرد، دخالت مسائل زندگی ماترین خصتوصتی  

یگر ما د ییعنی جامعهكند. انتقاد و مخالفت میست كه فکر كسیروشن است و فکرروشنی اعتراض وظیفه

ها منتقد و طلب؟ آیا اصالحاپوزیستیون حکومتی را ستتاخت كه رژیم دستت به كار شتد و   شتت  مخالف ندا

خودش اند؟ ابدن چنین حرفی درست نیست، زیرا جمهوری اسالمی از درون حکومت برای مخالف حکومت

و اصالح هاگرااصولكردند. در واقع انی درستت كرد كه در نهایت برای بقای خود حکومت تالش می منتقد
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ین جامعه هیچ تعلقی به اافراد تر . بیشهستتتتند هردو طرفدار حکومت ان هیچ فرقی با یکدیگر ندارند وطلب

ایستد به خاطر اجبار و از سر هراس ها میطلباگر بخش بزرگی از جامعه پشتت اصالح و دو گروه ندارند، 

 برندیک هدف را پیش میو  ندیک گروه در اصلدو گروه اند. این شان ترس ایجاد كردهدر بینچون  ؛استت 

ها طلبدر همین قیام فرودستان دیدیم كه در چشم برهم زدنی اصالحمثلن شان با هم فرق دارد. فقط لباس و

گر و جزو چماق به دستشصت شکنجه یها در دههطلباصالح اغلبگرا شدند. بدل به فاالنژهای اصتول 

ها شتتود كه آنقرار میكند و تغییر میبه طور كامل  هفتادوشتتششتتان از ستتال وظیفهاما بودند. و تندروها ها 

را  یرادیکال انفکرسواد جای روشنبی و امل آدمفکرش را بکنید مشتی فکری را پر كنند. یعنی خالء روشتن 

جمهوری مثل خاتمی در سخنرانی خود در ایتالیا رئیس دلیلند. به همین امروز جهانبا گیرند كه معاصتر  می

یا مثلن خاتمی دار استتت! خنده مستتئله واقعنتلفظ كند و این درستتت ین را اویتگنشتتتاستتم تواند میحتی ن

. مسخره نیست تولید گفتمان است ،های قدرت، یکی از نمایهتافلرجدید و طبق تئوری  یدر جامعه داندنمی

 تولید گفتمانبرای هیچ قدمی  ؟ خاتمیكند!میمطرح ها را گوی تمدنوبحث گفت او بی هیچ شتتتناختی كه

فکر باید بتواند جمهور روشناند كه یک رئیسورد چون به گوشش رساندهآدارد و فقط استم آن را می برنمی

جمهوری چون رئیس .هاستگوی تمدنوافتد گفتتنها چیزی كه اتفاق نمی و در این میان گفتمان تولید كند

. بعد وارد دیالوگ شودتواند ست كه با جهان هم نمیطبیعی ،گو داشته باشدوكه نتواند با ملت خودش گفت

او هم كه  كندنژاد بحتث مدیریت جهان را مطرح می احمتدی  ،پیروی از تئوری تتافلر  ابتاز هم بت   ختاتمی از 

خواهد به مدیریت جهانی طور میهتواند كشور خودش را مدیریت كند چچون وقتی نمی ؛خوردشکست می

 ؟برسد!

 نشد!  تولیدهیچ گفتمانی و در اصل سازی را درآوردند ها قفط ادای گفتمانینخواهم بگویم كه امی

اگر خواهش كنیم كه وارد صحنه شوند،  هاو از آنفکران شتعوری را صدا بزنیم،  ما ناگزیریم كه روشتن 

وام و ع خواهیم شدبکنیم در نهایت تسلیم خواست عوام  یكار نباشد ما هردر صحنه فکری شعوری روشتن 

مدام در  و فارسی وجدان ندارد یمدیا و رسانه . متاسفانهدهدستت كه مدیا به آن شتکل می  توده و مومیهم 

است. یک خبرنگار یا ژورنالیست در واقع نقش وجدان جامعه را ایفا می و به فکر جیب خودش حال معامله

كلمه ر به معنای واقعی خبرنگاما  در اصتتلكند. ین وجدان اگر پولکی باشتتد به خودش پشتتت می ما اكند، ا

برنگار خ خاصی باشد. جناحخبرنگار نباید وابسته به كه ست اند و این در حالیخبرنگاران ما جناحینداریم. 

اطراف ما پر گراها. اصول و هاطلباصالحاز نه  ،دانددارد و خودش را از مردم میرا ست كه درد مردم كسی

. كنندزندگی می داخل كشوردر كه  ییهاچه آن و كشورنداز خارج ها كه ، چه آنستاز خبرنگاران حکومتی

اگر وحشتتتناک استتت. مستتئله برند، و این های حکومت را پیش میفقط ستتیاستتت تک این خبرنگارانتک

سی و بیدر بی های چپ را داشت،و حداقل پرنسیب خبرنگار مستقلی بود «فرج ستركوهی » شتخصتی مثل  

داد. اگرچه خودش هم رسمیتی در مینو به تعدادی اوشکول سیاسی رسمیت  كردمینمریکا فعالیت آصدای 
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اند. اغلب كجا نوشتته شده  شدانیم نقدهایاما ما نمی ،داندخودش را منتقد ادبیات می اوفکری ندارد! روشتن 

 و به خاطر این بوده «آدینه» یمجله درقبلن  ستتتركوهی. دهدهم نهرهتای مزخرفی در رابطته با ادبیات می  

ین های سیستم كاپیتالیستی ا. یکی از خصلتكنندفکری از او به عنوان مخالف استتفاده می ی روشتن پیشتینه 

یک نه  بینیممیها چه كه ما در این تلویزیونآن و ستتتازدبرای خودش می «نه منفعل»ستتتت كه همواره یک ا

ایش شبیه ادعاهسركوهی زیرا  ی شعوری فاصله دارد؛فکرروشن كه با ستفکری شعاریمنفعل از نوع روشن

 دركی از ادبیات ندارد.دانیم كه میاما همه  ،گوید من منتقد ادبیاتممینیست. او 

تالشی هم و خواست وزیر شود، ندارد. شاملو هرگز نمی را قدرت ی مقام وفکر شعوری دغدغهروشن 

برم، فکری نام میی روشنن یک نمایهبا حکومت كنار نیامد. از شاملو به عنوا وقتهیچ و نکرددر این زمینه 

 شوند،محستوب می فکری خالق در ایران وشتن جزو رهایی كه آن تمام و گلشتیری، مختاری اما افرادی مثل 

 ینمونه .اندها پشت پا زدهفرصتت  یبه همه اند ورفتههرگز به دنبال مقام ناند، حتی وقتی عضتو حزبی بوده 

ت حتی یک نویسنده در هیئد را در نهر بگیرید، انون نویسندگان در تبعیك . مثلنكشتوری هم داریم  از خارج

نویستتندگان و شتتاعران دست  كانون مشتغول به كارند، كه در هیئت دبیران  هاییو آن ش وجود ندارددبیران

فکر شعوری روشنخواهم بگویم میشوند. فکر شتعوری محستوب نمی  روشتن  هستتند و چهارم و پنجم ما 

مل عسیاسی  شادبیات درونستت در  اگر هم ستیاستی   و مشتکوک استت  چنینی هم های اینبونتریایرانی به 

همین باعث ایجاد شکاف بزرگی بین جامعه و كند و جامعه از این شتعور استفاده نمی كند. ولی متاستفانه  می

همین را وقتی زی ،فهمدها را نمیكه جامعه حرف آن مسئله به این معنا نیست. این شودفکر شعوری میروشن

 و این ترین تیراژ را داردبیششان كتاب ،كنندمنتشر مییا مجموعه داستتانی را  مجموعه شتعر   فکرانروشتن 

 است. قربانی داده وترسد چون تاوان فکری میاما این روشن ،پسنددخواهد و میرا می این عدهیعنی جامعه 

 كه ستاین در حالی بودند،فکری و خوشن شعوری فکراهفتاد داشتتیم روشتن   یقربانیانی كه در دهه اغلب

خالق بود و سرا   ید. مثلن پوینده مترجم بود ولی مترجمنشوكشتته نمی  هاایتودهكدام از هیچدر این میان 

 آن موقع بحث چندصدایی و بحث ،سرا  باختین رفتپوینده  حال ترجمه نشده بود.هرفت كه تابكارهایی می

انی سرا  كس ،نداشتت در آن  یحتی در ادبیات كه تخصتصت  او ختین برای ما جذاب بود. كارناوالی ادبیات با

 او در اصتتتل نیز از كارهای پوینده بود.ی حقوق بشتتتر متن بیانیهی . ترجمهخوردرفت كه به درد ما میمی

ه البت کرده بودند.ن سمت توجهی به آن موقعتا آن برد كهو حواس جامعه را به ستمتی می  كردفکرستازی می 

کری فاین روشتتنای شتتد. های زنجیرهنیز قربانی قتل« احمد میرعالیی»جز پوینده مترجم خالق دیگری مثل 

حتی به فکر شعوری ما شتود. روشتن  اش در جامعه حس میو حاال جای خالی عام شتده قتلترستیده؛ چون  

فکر منبر، جمله پشت جمله به روشنی رواند. مالها مدام به او فحش داده هاآن زیرااعتماد است، مردم هم بی

 ،زنمفکری حرف میبار كه من از روشن هراند. فکری را در جامعه بدل به فحش كردهو روشن ،اندطعنه زده

از  عده فکرها حرف نزن چون اینگویند از روشتتنبه من می كه به آخوندها ربطی ندارند، های انقالبیجوان
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در هر  و كندفکر به نمایندگی از مردم اعتراض میاین حرف احمقانه است! روشن .كنندباال به مردم نگاه می

باید سعی كنیم ما ، و باشد و بنا هم تواند كارگرمی اوفکر منتقد است، ای به همین شکل است. روشنجامعه

 هیچنیاز به ما فکری وارد صتتحنه شتتود روزی روشتتن اگرفکر را در شتتکل انتقادی آن تعریف كنیم. روشتتن

دهی فکری اگر سازمان و هستند ، مردمگر در ایرانی عملهانیرو در حال حاضرچون  ؛حزبی نخواهیم داشت

 و در این صورتیک حركت عهیم شعوری اتفاق خواهد افتاد  ،فکری صورت بگیرداین مردم توسط روشن

 تواند سر مردم را كاله بگذارد. دیگر كسی نمی
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 ؟ناسیونالیسم آری یا خیر!

لوهان و یک مارشال مک یما در دهکده ی. همهستای انسانیایده« انترناستیونالیستم  »ی ایده استاستن  

كه اینما اهای قدیمی اعتقادی داشتته باشیم.  بندیتوانیم به تقستیم كنیم و دیگر نمیی میجهان مستطد زندگ 

البته به نهر من مرزها . رسدر میآل به نهشتود، كمی ایده ن مرزها برداشتته می ای روزیزمین وطن ماستت و  

خاطر وجود در كل به  لوهان ومارشال مک یستت از دهکده ایرنت استتعاره در واقع اینتاند. برداشتته شتده  

شتتتود كه ما خانه و نباید باعث جهانی  ی. اما مفهوم دهکدهستتتتپیدا كردهجهانی معنا  یاینترنتت، دهکده 

ی لوهان استتت، كشتتورمان نیز خانه ی جهانی مارشتتال مکن دهکدهاگر زمیی خود را فراموش كنیم. محله

 ایم.تر است و ما باز با همان محاسبات سابق مواجهاش بیشی خود از محلهماستت و عِرق هر كسی به خانه 

تواند این خوی را از كس نمیهیچ وتعلق خاطر به زادگاه و خانه یک خوی انستانی استتت  خواهم بگویم می

تر از ست كه تعلق خاطرش به منچستر بیشدر منچستر به دنیا آمده، بدیهی مثال كسی كه براید. انستان بگیر 

ملی  سه در نتیجه هر ؛شونداین سه چیز با انسان زاده می و خاک و زبان مادری مانند مادر استلندن باشتد.  

ه و به زبان فارسی شعر نوشت. شاملو تواند ملی نباشدو اساسن هیچ شاعری نمیست، هستند. هر شاعری ملی

اگر حرفی هم علیه ایران زده باشد كه نزده، باز هم  او حتیزبان آركائیک را در شعر فارسی زنده كرده است. 

فکر دانند كه جهان مدرن با انتقاد یک شتاعر و روشن ها هنوز نمیخیلی. شتود محستوب می یک شتاعر ملی  

كنیم  شود فکراین دلیل نمی، اما كردهفردوسی  درستی ازقادهای انت شاملو در بعضی از موارد شود.ساخته می

 به ارزش كار فردوسی واقف هستند.  اوتر از بیش اند،خرده گرفتهباره هایی كه به شاملو در اینآن

د سوادی كه در این موردانست، آیا استادان بیكرد زیرا ارزش فردوسی را میشاملو از فردوسی انتقاد می

اند؟ تر از شتتاملو به فردوستتی و ارزش كارش واقف كنند بیشش نوشتتتند، فکر میتقاد كردند و علیهاز او ان

او آیا طرفداران شاملو كه در دفاع از منتقد اشعار شاملو هستم.  دانند كه منهمه میچنین چیزی امکان ندارد. 

اد كردن ! انتق؟ البته كه نهاندبرده و به ارزش شاملو پی تر هستتند از من به شتاملو نزدیک  ،جنگندعلیه من می

خودش را كند و راه جدا می اوراهش را از  كه شتتاگرد نیما بود، ، شتتاملو در حالیستتتفکریقانون روشتتن

دش راه خو او، در عین احترام بهاز نیما انتقاد كرده و شاملو شود. در واقع گذار شتعر سپید می و بنیان رودمی

ای گویم هر شتتاعر و نویستتنده نیز به همین منوال عمل كرده استتت. وقتی میی فردوستتی دربارهرا رفته و 

 (یهسا« )هوشنگ ابتهاج»برد. ملی سر و كار دارد و آن را فراتر میبا زبان ستت دلیل دارم. استاسن شاعر   ملی
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شما د. انمباقی نمی اواگر زبان و تکنیک حافظ را از سایه بگیریم چیزی از سرا و فردی مرتجع است، و غزل

شاملو عهمتی دارد كه  ؛ چون این كار احمقانه است.شاملو قرار بدهیداسم استم ستایه را در كنار    توانیدنمی

 ی فردی خالق با فردی مقلد از اساس اشتباه است.سایه ندارد و مقایسه

است فکر آرا و نهراتی دارد كه ممکن روشن شتان كنیم. باید خوب درکكه  ها نکات مهمی هستتند این

من  . مثلندهدو به او ارزش می كندد. به نهر من شتاملو فردوسی را دوباره احیا می این نهرات را نفهم عوام

« فعول فعولن فعولن فعولن»كه چرا كل شاهنامه بر وزن مبنی بر اینداشتم چند سال پیش انتقادی بر شاهنامه 

ض صدا عوشدند، اما زبان و ریتمِ متن می ردهای مختلفی واآدم «صداییچند»است، چون با توجه به تئوری 

قیه بكه  بود این یک بحث علمی و تئوریک شد.شتد و در كل بهتر بود شتاهنامه در چندوزنی سروده می  ینم

ست كه كند. البته طبیعیایراد وارد میبه شاهنامه عبدالرضتایی از نهر تکنیکال  گفتند فهمیدند و مینمیآن را 

ز ای تکنیکال كار آشنایی ندارد. نبودند، چرا كه عوام با حیطهارزش كار فردوستی واقف  ها بیش از من به آن

تا د، برسی، شما باید با كلمه زندگی كنید و به عرفان كلمه شوندمحسوب میمردم عوام  ینهر یک شاعر همه

همید و املو را بفتوانید منهور شتنها در آن صورت است كه می ریکی از كلمه و فکر داشتته باشتید.  درک تئو

. كار كردفکرانه بود و  فضا را باز میاش داشتته باشید، انتقاداتی كه روشن تادانهدرک درستتی از انتقادات است  

وب محسفضای انتقادی را باز نکند اصلن شاعر در صورتی كه شاعر  گسترش دادن جهان معناست وشتاعر  

كه ما در حال حاضر دلیل این شود و، تعریف میكندمی فکری بر اساس انتقادی كه. اصتل روشتن  شتود نمی

 است.بسته شده و مجرای طرح سوال  پرسداین است كه كسی سوال نمیفکر خالق نداریم، روشن

شان وارد زبان ایكلمهكه  ها همینمرز بین شتوونیستم، جینگوییستم و ناستیونالیسم چیست؟ فرانسوی    

یا آو شتتوونیستتت هستتتند؟ ناستتیونالیستتت  هاین یعنی آنا ستتازند،برای آن یک معادل میبشتتود بالفاصتتله 

، كندهای عجیب و غریبی درستتت می، معادلی خارجیبالفاصتتله برای هر كلمه كهایران فرهنگستتتان زبان 

ها معنای خیلی ناستیونالیسم دارند، بهتر است بگویم اصلن  ها تعبیرات غلطی از، اینابدن فاشتیستت استت؟   

افراط در ه دانیم كمی ش مثبت و یک بخش بسیار منفی دارد.. ناسیونالیسم یک بخدانندناستیونالیستم را نمی  

 آنارشیستكمونیست، شود. اما پرخوری باعث چاقی میلذت دارد، مثلن خوردن خوب نیست.  ایمسئلههر 

ر صلن مگتند، اها ناسیونالیست هس. اصولن تمام انسانبه همین نسبت مضرندافراطی هم و یا ناستیونالیست  

وردی زبان ك وردی حرف نزن؟رد بگویی كوشود به یک كمگر می ممکن استت كستی ناسیونالیست نباشد؟  

 آدم خنثا وش دفاع نکند، یعنی اگر كستتی از زبان تفکر و جان اوستتت، و نباید او را از هستتتی ستتاقط كرد. 

ها را خواجه كنیم نیم آدمتوااز این نهر نمیحسی ندارد. ما  ش هیچمادر و وطن ست كه نسبت بهایریشهبی

گاهی اوقات باید با دید  .شویممی هاطلبی در آناگر دستت به چنین كاری بزنیم، باعث ایجاد حس جدایی و 

برای خودمان  را كه چهآن باید هرخواهیم در كنار هم زندگی كنیم، ، اگر میجهانی به قضتتتایا نگاه كنیماین

توانید ناسیونالیست باشید كه این حق ملی را برای شما تنها زمانی مینیز بخواهیم.  دیگرانبرای  ،خواهیممی
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و الن تر از گیمن لنگرود را بیشكند. مثلن ناستتیونالیستتم معنا پیدا می ستتت كهجاهمه بخواهید و در واقع این

ام، ندهاجا گذردر آنتر عمرم را نصف بیشبه تهران كه بعد و ، تر از شهرهای دیگر دوست دارمگیالن را بیش

 بهترینها ها هستم و به نهرم آنفرهنگ انگلیسیعاشتق  نیز شتهر محبوب من استت؛ زیرا   لندن  عالقه دارم.

 ربطی به موضوع و این توانم زندگی كنمی جز انگلیس نمیكشتور در خوی انستانی را دارند. من  فرهنگ و 

 ویند وگدرو  نمی های انسانی دارند، آنرفتارو هستند مردم انگلیس مهربان، زیبا  .ها نداردسیاست انگلیسی

از كنند و من بین تمام این نژادها بها در انگلیس زندگی میتقریبن از تمام اقوام و نژاد. ندشدت بشردوستبه

ضد انگلیسی بزرگ شدیم، در  ند. ما همه در فرهنگیفرهنگچون بسیار خوش كنمها را انتخاب میانگلیسی

 .رسیمبه حقیقت می است كه از نزدیک تجربه كرد و در این تجربیاترا  جاهمه باید كهحالی

ملی بودن در خون ماست و در حال حاضر تنها مزدورها ملی نیستند. مزدور ملی نیست چون چیزی در 

 اند.هملی بود ،ماهكه در عمرم دید متفکریهای آدم او از بین رفته، و او در واقع بی پدر و مادر استتتت. تمام

این اجازه  او ماا ،چیز انتقاد كنیدتوانید در مورد همهكنید، میوقتی با بهترین شاعر انگلیسی صحبت مین مثل

برای  هااز حسیک سری یخ انگلیس داشته باشید. جایی از فرهنگ و تارد داد كه انتقاد بیهرا به شتما نخوا 

افراط در هر كاری  وجود نخواهیم داشت. ن شناسنامه را از دست بدهیم اصلناگر ما ایزیرا  ؛ستت ما طبیعی

رتر ببینید، ی نژادها برا از بقیهتان، خودتان شناسنامه ه در گذشته گیر كنید و به خاطركبد و ناپسند است، این

ست. نی یبداصلن چیز كه ما استم پدر و مادرمان را بدانیم و شجره داشته باشیم  ولی اینعین بالهت استت.  

ایرانی كه  هایچپو مسلمانان  ها،ایثل تودهم اند.ای اصتل قضتیه را گم كرده  ما عدهبحث ما ستاده استت، ا  

 ی مالها همینهمه را به یک سری سید عرب وصل كنند وشان خواهند گذشتهریشه هستند. مسلمانان میبی

 جانآبه  عراب مسلماناگویند ما از زمانی در ایران بودیم كه آید، میبه میان می حرفیكه از ایران و تاریخ آن 

 همگی بی پدر و مادر هستند. عده حمله كردند! در واقع این

ی كار جاسوسی بنا شده. البته منش شان بر پایهاساس وجودی ها هم كه ذات جاستوسی دارند و ایدهتو

 های؛ چون در حیطهاندیاسی ما بوده، تنها حزب سها طبق تعریف درست حزباین حزب ستیاسی بود و آن 

ز لحا  ا شما ان بوده است. اما وقتیشت یک كشتور دیگر پشتتیبان   سترمایه داشتتند و   اند ومختلفی كار كرده

خاصی )مثل ارتش و وزارت ها در یک سازمان ایتاریخی به این حزب نگاه كنید، خواهید دید كه اغلب توده

 گریها باید روشنای. تودهكنندو به آن افتخار هم میهستند  جاستوسی  مشتغول به كار آموزش و پرورش( 

شان هایبینید كه تمام سیاستودند. ولی میكرده ببردند؛ چون اغلب تحصیلكردند و شعور عامه را باال میمی

اگر  اند.چنان فدایی روسیه ماندهها هم، آنپوتین كمونیست نیست كهاست و با این روسیههای موافق سیاست

د و تازه زمانی هم كه به دهنروزی به روستیه سرویس می هستتند چرا شتبانه  طنی وای ها به دنبال جهانتوده

گیرند؟ بدا به حال كشتتوری كه شتتوند و باج را از ایران و ایرانی میروند به ستتیبری تبعید میروستتیه می

دید  هك كننداز ایران باستان و كوروش دفاع میامروزه كسانی آور است، شترم گرا شتوند!  هایش باستتان لمپن
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« اهمقاالت كوت»انگیز استتت، اند. حکمت ایرانی حیرتی از حکمت ایرانی نبردهتاریخی و علمی ندارند و بوی

دانند كه عهمت زنند، نمیایی كه دم از كوروش میه. آنسهروردی نهیر ندارند« عقل سرخ»تبریزی و  شمس

ه ست كهمان چیزی حکمت ایرانیعربی، بر طبق كتاب ابن ستت.  و حکمت ستومری النهرین ما حکمت بین

ی مار عربی چیزی برای ما باقدر حال حاضر استعاما مده، افالطون برای یادگیری آن به ایران آفیلستوفی مثل  

 .ایمه و ما این حکمت را از یاد بردهنگذاشت

بینید از یاید حتمن با گاتاها قیاسش بکنید. تقریبن هر چیز مثبتی را كه در تورات ماگر تورات را خوانده

. بینید، برگرفته از میترائیسم استگاتاها اقتباس شتده و به همین منوال هر چیز مهمی را كه در مستیحیت می  

كند، می ها بوده، مانی پیامبر ثنویت بود كه علیه میترائیسم طغیانتر تحت تاثیر مانویالبته مسیحیت مدرن بیش

ها را همانیهای آیین میترائیسم و اینستم است. شما تمام نشانه حال تحت تاثیر میترائیاما خود او نیز در عین

ها این ها را تکذیب كرد و گفتتوان این حرفتوانید ببینید. نمیها و یا كلیساهای روم میتر آتشکدهدر بیش

ی وگو با جهان بوده و در نوع معماری، فلستتفهاند. ما فرهنگی داشتتتیم كه در حال گفتبا ما نستتبتی نداشتتته

ها ی فکر و ذكر ما حجاب زنیونان و تفکر جهان نقش داشتتیم. حق ما مشتی مالی بوزینه نیست. نباید همه 

اشتیم؛ ی اول را دباشد، ما بسیار مدرن بودیم و در زمان شاه نیز از نهر پوشش و مدرنیزیشن در كل آسیا رتبه

ا و مالها دربیاوریم؟ ما از نهر ژنتیکی فرق هها را فراموش كنیم و خودمان را به شتکل سعودی چرا باید این

ایم. همان بکنیم؛ زیرا بدوی نیستیم و دارای شناسنامهداریم و قرار نیستت خودمان را با بالهت و بدویت این 

ها از بیایان سری به دبی بزنید و از تماشای فکر مدرن لذت ببرید، ببینید از بدویت چه چیزی ساخته شده. آن

 ی مقابل، كیشاند. اما در نقطهالعاده كردهجا را بدل به شهری فوقاند و آنچیز ساختههیچ، همه بایر، یعنی از

ای ایم. مگر خامنهچیز خود را تحویل بدویت دادهاند. ما همهو ستتتواحل خزر را ببینید كه به چه روزی مانده

اگر جای او، یک گاو رهبری كشور  ند؟ او روی حیوان را هم كم كرده وای هنوز طرفدارشآدم است كه عده

گرفت، عملکرد بستیار بهتری داشت. ما مخالف و منتقد استعمار اسالمی و عربی هستیم. ما را  را به عهده می

و منهور من واضد است، بقیه از ترس ترور شدن  كنند، اما حرفچه به مال؟ اغلب من را به فحاشی متهم می

گر زنند، نشتتتانرغم داشتتتتن قدرت دستتتت به هیچ كاری نمیحزاب علیكه خیلی از ایند. اینگوهیچ نمی

شان فراهم شود و در واقع این دسته ها منتهرند مردم كاری بکنند تا تخت پادشاهی برایشتان است. آن ترس

زار وجود داشتتتته، و این گخوابهمیشتتته در طول تاریخ در كنار شتتتاه یک كنند. كتاری می نیز بتا مال هم 

مردم ما فقط دو نوع ساختار  !شده است شاهگزار تبدیل به حاال خود خوابان مال بوده است. گزار همخواب

 ی جانشینی ژنكه در هر دو ساختار، مسئله و ساختار مالشاهی! شناسند، ساختار شاهنشاهیستیاستی را می  

 هایی به خانوادهاگر نگاه كنیم؟استتتتعداد را ژن برتر تصتتتور ی بیهابرتر مطرح استتتت. چرا باید تمام آدم

كنند. مشتتتی هایی دارند بر شتتما حکومت میشتتوید كه چه احمقو الریجانی بیاندازید، متوجه می ایخامنه

ارج به مد شان همهایكدام از بچهمالیی بلد نیستتند، هیچ پرستت كه هیچ كاری غیر از  ی شتکم مالی بوزینه
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 برداری( را ادامه بدهند؛كالهشتتان )تا شتتغل پدرانشتتوند بدیل به مال میتاغلب همه  هانآ اند.علمی نرستتیده

هر كس به فکر منافع  ایران در چنین شرایطی گذرانی نیستت.  خوری و خوشدانند مالیی جز مفتچون می

باشتتد، چون ما را از ما تهی  خواهی باید ملیزدور استتت. هر آزادیم ،نباشتتد خودش و در اصتتل منافع ملی

 ریشه هستیم.قا شده كه بیاند و به ما الكرده

های احمقانه، كرد كه سعی داشت با استداللایران كه بودم گاهی در جلستات شعرمان فردی شركت می 

 انیهخامنشی سلسلهسعدی، كوروش و هایش چرند بودن ایران باستان را به همه ثابت كند. او در تمام كتاب

  ر چنین سیستمیست كه دطبیعیگرفت. جوز چاپ هم میهایش مجاستت كه كتاب كرد و جالب اینیرا انکار م

اش طرفداری از دم مزدور و غیرملی كه تمام سعی، اما به یک آی چاپ اشتعارم را ندهند به من شتاعر اجازه 

های مقیم اروپا خواسته نی كه از ترک. اردوغای نشر كتاب بدهندستت، اجازه كیاردوغان و اثبات فرهنگ تر

تر شتتتود! آیا جز بوی بدویت، از این پیام ها در اروپا بیشپن  بچه بیاورند تا نفوذ ترک كتدام حداقل بود هر

كند، اما چون تركیه از نهر اقتصادی پیشرفت كرده، این شود؟ اردوغان به عفرین نیز حمله میاستتشتمام می  

وض فردی او در ع آشتتام بودن اردوغان شتتکی نیستتت، ولی  شتتود. در خونقاتل در بین عوام محبوب می

كند نهر به ضرر ما عمل می دهد. برعکس حکومت ما كه از همهتر به منافع تركیه اهمیت میبیش و ستملی

ها را شکنجه دهد و كوردها را دوغان شتاید دیکتاتور باشد، اقلیت . ارهای اردوغان را هم نداردو حتی خوبی

مت ایران، حکوداران ستتردمترک استتت، ولی  اواقل . الها منفعت داردم كند، اما از نهر ملی برای ترکعاقتل

ن در آقای سید خندااند؟ ریجانی هر دو عراقیای و الاند. مستخره نیست كه خامنه همه در عراق به دنیا آمده

در ایران مثل مستتئول تداركات رهبر  جمهوررئیس :اش گفتی ریاستتت جمهوریستتالهی هشتتتپایان دوره

دوم  همینجاستتتت اینرایی ندارد. جالب گونته عرضتتته و كتا  هیچجمهور رئیسیعنی و این حرف استتتت، 

در  توانند بکنند،آخر اعالم كردند هیچ غلطی نمیدر قدرت داشتتتتند و خاتمی  یدر دوره یی كههاخردادی

هم روحانی دستش را باال  ما حاالا تا روحانی رای بیاورد. از جان مایه گذاشتندانتخابات ریاستت جمهوری  

در حقیقت نوعی بالماسکه بین  توانم بکنم!دستت ستپاه استت و من هیچ غلطی نمی    گوید قدرتمیبرده و 

ور ع اقتصادی كششوند و اوضاتر میین، مردم هر روز فقیرتر و بدبختروحانی و سپاه وجود دارد و در این ب

 زنند!ی انتخابات آزاد حرف میرخی دربارهحال هنوز بتر. با اینروز به روز فجیع

ی رفراندم صتتحبت طور دربارههآخر شتتما چ شتتوند.رفراندم می خورند و طرفداربرخی هم فریب می

ن است بدترین درد ایست؟ گاهی اساسن این چه رفراندمیكه یک دیکتاتور آن باال نشسته، در حالی ،كنیدمی

خرند و شعارنویسی جان میهای جوان ما خطر را به ای مثل پارتیزانوطن باشتید. عده مردمی همكه با چنین 

حیف هوای ایران كه . گذرانندی دیگری نیز زندگی را با بیهودگی و بطالت میعده كننتد، و مزدورآزاری می

 فسیل باقی مانده كه یمشتتت اند و حاالشتده  ان راندهاز ایر های واقعیاكثر ایرانیكنند! ها در آن تنفس میاین

حفظ كنیم، افراط در ملی نیز حال تعادل را ا باید ملی باشیم و در عینصورت مدر هر شان هم دكترند! اغلب
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تا زمانی كنید. بودن، یعنی ایجاد توهم كردن، اگر فکر كنید برترین نژاد هستید، یعنی پیروی از تفکر كثیفی می

گذارد و های دیگر هم احترام بتواند به انستتانگذارد، میش و نژادش احترام میكه انستتان به خودش، وطن

هایی قابل چنین آدم دوستتتِ دیگر نیز احترام خواهد گذاشتتت.افراد وطنبه ش را دوستتت دارد، چون وطن

 ها باید به اصول خاصی پایبند باشند.پرنسیب هستند. تمام انسانهای ملی اغلب خوشاعتمادند و اساسن آدم

 و مادری؟ چون زبان، مادر دوم شما زبان گویندت باشی. چرا میتفاوتوانی نسبت به مادرت بیمثلن تو نمی

تان را شک وقتی وطنبی تفاوت بود.توان نستبت به این سه مورد بی ر استت، پس نمی ستومین ماد  نیزوطن 

 دوست داشته باشید، جهان را هم دوست خواهید داشت. 
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 هنگامی سیاسینابه

ن مدرنیزه شد له بائامی هستیم و این مسهنگهنگی نابهما از لحا  ستیاستی و اجتماعی، دچار سرطان فر  

در واقع مدرنیزاسیون در ایران وقتی اتفاق افتاد كه افکار مردم هنوز مدرن نشده بود.  .جامعه شروع شده است

خریدند و موبایل داشتن نوعی پز چنانی میهای آنهای آخری كه در ایران بودم، همه موبایلیادم هست سال

ن موبایل یک وستتیله نبود بلکه آرمی از شتتخصتتیت اجتماعی فرد بود؛ این در شتتد، در آن زمامحستتوب می

ه آن و به عنوان یک قابلیت ب شدهای اندیشنده ست كه وسیله یک ابژه است، اما وقتی ابژه بدل به سوژهحالی

های حثب هنگامی و عدم انطباق بین مدرنیزیشتن و مدرنیتی اتفاق افتاده است. در شتود، یعنی نابه پز داده می

 «مدرنیزیشن»و  «مدرنیتی»، «مدرنیسم»ی ی سته مرحله بارها دربارهفکری ایرانی( )معهالت روشتن گذشتته  

 ساخت هستند. درام، این سته مرحله، مثل سه پل و در اصل روساخت، بیناساخت و زیرساخت یا ژرف گفته

ه البت .شتتویمهنگامی مواجه مینابه ییدهجوامعی كه این ستته مرحله با هم هماهنگی نداشتتته باشتتند ما با پد

هم شاعر بوده، من و فرو  از  «فرو  فرخزاد»همانی دارند، مثلن من شاعرم و چیزهایی هستتند كه با هم این 

همانی هستتیم و گذشته از ارزش شعری هر كدام از ما، هردو شعر نوشتیم و تنها از  لحا  شتعری دچار این 

؛ برای ام هستندهنگهنگامی هستتیم. در كشور ما خیلی از اتفاقات نابه ابههمانی و نلحا  جنستیتی دچار نااین 

یکم حکومتی به نام جمهوری اسالمی كه متعلق به سیزده قرن پیش و عهد عتیق بوده، بر ومثال در قرن بیست

ف یما حاكم استت؛ یعنی قانون اساسی كشور ما بر اساس قرآن، كتابی كه سیزده قرن پیش نوشته شده، به تال 

ها را از سیزده قرن پیش ها و زامبیكنند. در اصل ما اسکلتدرآمده استت و بر طبق آن كشورمان را اداره می 

خوانی از نهر زمانی، ولی هنگامی یعنی عدم همست. نابههنگامیایم و این عین نابهبه قرن حاضر احضار كرده

و اجتماع كنم و از لحا  مکانی و زمانی آن را مورد هنگامی را وارد نژادها من قصد دارم از نهر سیاسی، نابه

در دو مکان و زمان مختلف تاریخی اتفاق بیفتد،  بررستتتی قرار بدهم. گاهی اوقات ممکن استتتت یک واقعه

 .افتدهنگامی هم اتفاق میوع نابهحال یک نكند و در عینهمانی مواجه میتشتتتابه این دو رویداد ما را با این

هنگام بود، زیرا زمانی كه او از تز والیت كرد، در آن دوره بهی صفویه زندگی میه در دورهمثلن شیخ كركی ك

ی شتتیخ كركی، چندین قرن پس از زد، شتتاید پی به مستتائلی برده بود؛ ولی وقتی همان ایده فقیه حرف می

ان نیستتتند. معمولن همچون این دو از نهر زمانی این ؛هنگامی رخ دادهد یعنی نوعی نابهشتتوصتتفویه اجرا می

ی شود و نگاهی جنسیتها ظلم میكنند، مثلن در كشور ما به زنهنگام عمل میكشورهایی موفق هستند كه به
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ا ها نیز تحت فشارند، چرها و لزبینها، گیگذرانیم، عالوه بر زنحاكم استت و نوعی آپارتاید جنسیتی را می 

لحا  فرهنگی و چه از لحا  حکومتی فشار به این افراد  و چه از مانده استت جامعه هنوز ستنتی و عقب كه 

تی نهریات فمنیستت .هنگام كردن جامعه داشتتته باشتتیم بهكار كنیم؟ باید ستتعی در تر استتت. اما باید چهبیش

ها را با حقوق خود آشنا كند، ولی ما ناگهان با زنان مسلمان مواجه های ایرانی برستد و آن تواند به داد زنمی

ه لئرا! و این مس «ژولیا كریستوا»و  «هلن سیکسو»خواهند و هم زنانی كه هم محمد و فاطمه را می شویم،می

ی تمركز روی مرد استت از استتقالل و اصالت زن بگویید، زیرا   زمان كه نقطهتوان همغیرممکن استت. نمی 

ستتت و در مهمی ی بستتیارهنگامی بین ستتنت و مذهب و فمنیستتم خواهید بود. فمنیستتم مقوله شتتاهد نابه

ته و شدت فراگیری داشخصوص در ادبیات تاثیر بهشناسی، اجتماعیات، سیاست و بههایی مثل جامعهعرصته 

خواهانه هم موثر بوده استت؛ فمنیستم جهان را تغییر داده، اما در كشور ما بدل به   جنسحتی در نهریات هم

اع نشینند و از زن دفی حضرت سکینه میسر سفرهگذارند و كه زنان ایرانی چادر بر سر میشده، این پزیک 

كنند و یا با پیروی از استتتتیک مردانه ستتعی در پس گرفتن حقوق خود دارند، هیچ ستتنخیتی با فمنیستتم  می

ست كه مردانه رفتار بکند، یعنی كردند كه زنِ فمنیست زنیها فکر میهای اول اغلب فمنیستدر دوره !ندارد

ها ی مردانه برخوردار است. آنودش را شبیه مردها كند و نشان دهد كه از اتوریتهاستتیک و جسم و حالت خ

تجربه و علم اثبات كرده  .غلط بود، زیرا مرد قدرتمند نیست دیدند ولی این دیدگاهمرد را صاحب قدرت می

تر راتب باهوشمیرانی كه بهخصوص زن اكند، بهریزی بهتر از مرد عمل میگذاری و برنامهكه زن در سیاست

 ها ما با اینست و تقریبن در تمامی عرصههنگامیدر حالت كلی، تمام این موارد نشتان از بحران نابه . استت 

 ای را بررستتی كرد، حتیتوان هر عرصتتههنگامی میكنیم. با توجه به تئوری نابهوپنجه نرم میبحران دستتت

دستتت به انقالب زدیم كه هنوز از لحا   حالی ما در گویندی زیادی میهنگام استتت، عدهانقالب ما هم نابه

اضر گویند فرهنگ حها میآن .با فرهنگ حاضر منطبق نیست مانهایایم و خواستته فرهنگی پیشترفتی نکرده 

ست، زیرا آخوندها چهل سال مناسب همین مالهاست و مردم ایران الیق چنین حکومتی هستند. نهر درستی

له به آن معنی نیست كه مردم آخوندها را ئدشتان بکنند، البته این مست  شتبیه خو فرصتت داشتتند كه مردم را   

اند و خواه خود درآوردهخواهند، مالها عوام را با كمک صتتدا و ستتتیما و منبر و مستتجد، به شتتتکل دل  می

شتتویم. خیلی از مردم حستتین را دوستتت دارند و این در  رو میی ستتنتی روبهجاستتت كه ما با اتوریتهاین

حال هیچ ها هم منتهر ظهور امام زمان هستتتند و در عیندانند. خیلیستتت كه ماجرای ستتیاوش را نمیحالی

شان، بعدی كردن زندگیها و تکشتناختی از ستوشتیانت ندارند. یعنی مردم با ناآگاهی و بستتن تمام پنجره    

یا این اواخر طرفداران رضا ست. گوهنگامیگر نوعی نابهای نشانلهئجز این انتخاب ندارند و چنین مس راهی

، چون ستپهلوی زیاد شتده )البته اگر پای یک شتانتاژ خبری در میان نباشتد( و این موضتتوع كاملن طبیعی   

 كنند كه فقط دو راهشناسند و فکر میمردم فقط حکومت مالیی و والیت فقیه و حکومت شتاهنشاهی را می 

ست كه سرا  شاهنشاهی از آخوندها انزجار دارند، پس طبیعی هاندارند و باید از بین این دو انتخاب كنند. آ



 اندها از فردا آمدهایرانارشیست|  223

 

هنگام ار بهایم و رفتهنگام نیست، معنایش این است كه ما شعور فرهنگی را باال نبردهبروند. وقتی ستیستم به 

 ،تركنند و بیشاند و از این زاویه به جریان نگاه نمیبعدیمدارهای ما تکایم. معمولن ستتتیاستتتتنداشتتتته

كار خواهد چهنژاد میی این را دارند كه احمدیبرای نمونه دغدغه .دهندص را مورد بررستتی قرار میشتتخاا

ها كند و یا ماهیت واقعی خاتمی چیستت! ما به تعدادی فیلستوف ستیاسی نیازمندیم تا بر اساس زیرساخت   

 .ی از مسائل ببردهنگامی پی به خیلجامعه را مورد بررسی قرار دهد و مثلن از طریق همین تز نابه

ستتت، های چهل و پنجاه بستتیار موثر بود. برای مثال تهاهرات روش خوبیها در دههیک ستتری مبارزه

دهد كه خصتتتوص تهاهرات پرجمعیت مثل تهاهرات جنبش ستتتبز، اما چنین تهاهراتی وقتی جواب میبته 

شان دهید كه اكثریت مردم خواهید مشتروعیت یک حکومت را از بین ببرید و به جهان و مردم خودتان ن می

داند كند، اما حاال دیگر هر ایرانی میخواهند. درست است كه حکومت خیلی شانتاژ میاین حکومت را نمی

های تازه برای مقابله با اند و دنبال حیلهها عاصتتی شتتده اند. آنكه اكثریت مردم مخالف جمهوری استتالمی

 ایدهند فایدههای خبری برای تهاهرات میحزاب و كانالهایی كه بعضی از احکومت هستتند، پس فراخوان 

خواهید با تهاهرات نارضتتایتی خود را نشان دهید، كند. شتما می گیری نمیندارد، چون هدف خاصتی را پی 

اند. خورند، یعنی كل مردم ایران ناراضیو همه افستوس می  «مرگ بر كارگر»گوید ولی وقتی كارگر علنن می

هنگام باشتتد. چرا در حال حاضتتر هایی از مبارزه را انتخاب كنیم كه بهک عوض كنیم و راهما مجبوریم تاكتی

فرستتتیم و مشتتتی لباس  هنگام استتت؟ چون ما نیروهای جوان و اكتیو خود را به خیابان میتهاهرات ما نابه

ها امثال آنها یک درصتتد از جمعیت بودند، حاال كنند، اگر قبلن ستتاواكیها نفوذ میآن شتتخصتتی در بین 

تی شما كه بغل دساند. در واقع بسی  همان ساواک است كه به تولید انبوه رسیده، و احتمال اینصدبرابر شده

كه در حال شتعار دادن استت، ستاواک باشتد كم نیستت، بنابراین در شتترایط فعلی تهاهرات نوعی ریسک      

د دانا هزینه را كاهش دهیم، دیگر جامعه میی مبارزه را پیدا كنیم تهای تازهشتود. ما باید شیوه محستوب می 

گناه را دستگیر های بیكه حکومت نامشتروع استت و حاال باید به این حکومت ضتربه زد. حکومتی كه آدم   

دهد تا زجر بکشتتند، در واقع جمهوری استتالمی با  ها را شتتکنجه میند آنگناهداند بیكه میكند و با اینمی

ی حکومت ایران در این ی سیاست اعمال اتوریتهترسند و اعتراض نکنند. همهخواهد مردم بچنین روشی می

 كاریحال توهم ترس را هم ایجاد كند، پس در چنین شرایطی راهخالصه شده كه مردم را بترساند و در عین

گر بالهت استت؛ البته منهورم این نیست كه تهاهرات مطلقن جواب  مثل تهاهرات كارستاز نیستت و نشتان   

ها دهد، تهاهرات را باید در صورتی اعمال كنیم كه مطمئن از برگزاری آن هستیم و حتی اگر بدانیم خیلینمی

جا را شلو  كنند، در غیر این صورت برگزاری تهاهرات كنند، نیروهایی داشته باشیم كه آناز آن حمایت نمی

اده ی امکانات استفا باید از همهی انقالبی نیست. می روحیهاشتتباه محض استت و جز پایین كشتیدن شعله   

ی از یک .ها و مزدورها را نیز تخریب كنیمی مالحال روحیهی انقالبی را باال ببریم و در عینكنیم تتا روحیته  

 به تاهای خود صحبت كنید با خانوادهراه دیگر این استت كه  ستت.  های موثر برای این كار، مزدورآزاریراه
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ترند و طرفدار حکومت نیستند، مسجد را تحریم كنند، مسجد خلوت كه مذهبی مسجد نروند، اگر افراد پیری

كه  زیرا وقتی ببیند ؛كندو را وادار به تغییر گارد میآورد و ای مال را پایین میشود و مسجدِ خلوت روحیهمی

ومت حکمسجد مثل صدا و سیما تریبون محلی  .شود علیه حکومت اقدام كندبور مینانی در كار نیستت مج 

روند بگوییم كه مستجد ضتد اسالم عمل   ای كه به مستجد می استت و باید آن را ناكار بکنیم و به همان عده 

تر از این مردم را از استتالم منزجر كند، شتتما از آن جدا شتتوید تا بیشكرده و مردم را از مستتلمانی متنفر می

ین دیدگاه اثرگذار و ستتراستتری شتتود طول ستتت كه تازه مطرح شتتده و تا انکنند. البته مزدورآزاری گفتمانی

ها و كشتتتد و ما باید به عنوان یک اكت انقالبی روی آن كار بکنیم، بهتر استتتت چنین گاردهایی را كانالمی

ا ی یک مال ری خانههای مزدورآزاری این استتتت كه پنجرههتا نیز تبلی  بکنند. یکی دیگر از روش تلویزیون

كشند؛ چنین كارهایی ابدن خشن نیستند. اما ما ای كرمانشاهی در سرما چه میهبشتکنید تا بفهمد كه خانواده 

گویند با مال باید به نرمی حرف زد، از پاسدار باید ها مخالف اكشتن هستند و می نهر نداریم، خیلیهنوز هم

 ركند، فکهایش ترسیم میگراستت و جهان رمانتیکی را هم در صتحبت  خواهش كرد. رضتا پهلوی كه آرمان 

ا ای را پایین بکشد تشود كه مثلن خامنهتوان با ستردار ستلیمانی كنار آمد و ستردار حاضر می   كند كه میمی

ست؛ خواهیم. گفتمانی كه پهلوی دارد یک گفتمان استبدادیپهلوی جانشینش شود، اما ما چنین چیزی را نمی

كاری كنند. رضا كنند و با خودش هم خواهد كه حکومت را ولها میها و سپاهیاو حتی مستتقیم از بسیجی 

تر به خاطر حاكمیت ستپاه پاسداران است نه مالها.  پهلوی هنوز نفهمیده ظلمی را كه ما متحمل شتدیم بیش 

و هر كدام ست كنند، استتیک سیستم مالییالبته خود پاسدارها هم مال هستند و استتیکی كه از آن پیروی می

اند! در این شتترایط ند و فقط عهما نشتتدها ها همه آیتند، در واقع آناالستتالماز این ستتردارها یک حجت

دهد؛ ما با چنین روشتتتی عالوه بر كستتتب شتتتجاعت، در بین مزدورآزاری به مردم روح و غرور انقالبی می

كند گذارند، او فکر میكنیم. وقتی همه از ترس به یک بستتتیجی احترام میمزدوران حکومتی تولید ترس می

تر شود كه تو تحت نهری، كمدهند، به او این پیام منتقل میدهد، اما وقتی آزارش میر درستی انجام میكه كا

زاری هایی مثل مزدورآترساند. به نهر من طرحای او را میلهئست كه چنین مسسیب برسان و طبیعیبه مردم آ

 .رفتار و زبان نرم نیستباید فراگیر شود، چرا كه راه مبارزه با مال صرفن تهاهرات آرام و 
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 سمیرانارشیدر ا کیكم خیو تار کیتراژ خیدرک تار

شتود كه ما به دركی از تاریخ تراژیک و تاریخ كمیک رستیده باشیم و   ای آغاز میایرانارشتیستم از نقطه  

اغلب شتتما یا  .توان دستتت به عمل ایرانارشتتیستتتی زداستتاستتن تا زمانی كه این تاریخ فهمیده نشتتود، نمی

ست كه پرستش ربطی به ایرانارشیسم ندارد، زیرا یک ایرانارشیست دوست. و این در حالیردپرستید یا مردمف

رستی، پتر از وطندوستی و مادردوستی بیشدوستی، زبانپرستتد و استاستن وطن   كس را نمیچیز و هیچهیچ

سم با خود آورده و اساسن من از ستت كه ایرانارشی فرهنگی پرستتی و مادرپرستتی برایش معنا دارد. این  زبان

 ی اصلی چیست؟زنم. اما مسئلهای حرف میفرهنگ و ادبیات سیاسی تازه

ه های زیبا كه نسبت بانقالب مشروطه اتفاق افتاد، انقالبی با آرمان ،حدود صتد و ده سال پیش در ایران 

متی مثل حکومت فعلی خواستیم حکوتصور كنید ما در آن زمان می .شتد پیشترو محستوب می   زمان خودش

باشتیم؛ اما ده ستال بعد از انقالب مشتروطه، زمانی كه رضاشاه قدرت را در دست     انگلیس یا ستوئد داشتته  

شاهی را به او تحمیل كردند، زیرا همیشه شیخ و شاه  قبای جمهور شود، مالهاگرفت و قصتد داشتت رئیس  

معنایی ندارد! برای یک مال، شاه ارزشمند است، جمهور كند و قطعن شتیخ و رئیس در كنار هم معنی پیدا می

شود و شاه می كه تحت حفاظت شتاه بماند و اگر حفاظت شتاه نباشتد، خودش بدل به    زیرا مال عادت كرده

كه انقالب مشروطه به این ترتیب منحرف شد و در نهایت كند! خالصه اینمی تاسیسستیستتم مالشاهی را   

شاه جوان هم وقتی به شعوری  و جانشین او شد، پسرش محمدرضا بعد از تبعید رضتاشاه  .شتکستت خورد  

 در این انقالب كه قرار بود تغییری اجتماعی اتفاق بیفتد و طی .كرد د، بحث انقالب سفید را مطرحنسبی رسی

 ان و كارگرانكشاورزقشتر ضتعیف، مستتتمندان و   بگیرند و به ها و فئودالها را از بورژواها ای زمینپروسته 

نشینی كرد و باعث دانند، باز مالها دخالت كردند و نزاع بین شتاه و مال آغاز شتد؛ طوری كه شاه عقب  بازگر

 .و در نهایت این انقالب نیز شکست خورد د كشور در اختناق سیاسی فرو برودش

به اشتباه معمول گذشته با شکست مواجه  گذاری درستتی نداشت و دوباره بنا هدفوهفت پنجاهب انقال

های گذاری انقالبشود. در واقع هدفشتباه تکرار میها در دوم خرداد و جنبش سبز نیز همین اه بعدشد، ك

ها نداشتتتیم و تازه در قیام فرودستتتان بود كه  ما بر استتاس آزادی و رعایت انستتان نبود؛ چون دركی از آن 

  چیز باید عوض شود. فهمیدیم همه
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اهد هستیم ش ، یعنی مدام تغییر فضا و دگرگونی راافتادهاتفاق  در تاریخ معاصر ایران فقط انقالب سیاسی

زَک انقالبی بَ تنهاو ما  هو اال  آمد هخر رفتبلکه فقط پس اساسن انقالبی در كار نبوده،  .اما به صورت روبنایی

ن استفاده ز آها است كه كمدینتکرار اشتباه، تکنیکی ایم وكردهمدام یک اشتباه را تکرار ما یعنی  این .داشتیم

خندید. از دید انسان غربی ما مردم ابلهی به نهر شتود و شما می كنند؛ در هر كمدی یک بالهت تکرار میمی

ستتت كه غرب از اشتتتباهات ایم و این در حالیمدام در حال تکرار اشتتتباهات تاریخی بودهرستتیم چون می

 ،خالف انقالب آمریکا برتکرار نکند.  ههیچ خطایی را دوباركته  شتتتود بتاعتث می   گیرد و همینعبرت می

یابند. انقالب اكتبر گذاری انقالب فرانستته بر مبنای آزادی نبود، ولی هر دو كشتتور به آزادی دستتت میهدف

 .كه از اشتباهات خود درس بگیرند آموختهها شان به آنزیرا فرهنگ ،دوباره تکرار نشدنیز روسیه 

باه شود و اشته نمی؛ در كمدی از خطای گذشته عبرت گرفتی اساسی فرق تراژدی و كمدی استلهئمس

گیرند و دوباره مرتکب همان اشتتتتباه ولی در تراژدی از خطای گذشتتتته عبرت می، شتتتودتکرار میمتدام  

خواندن رمان در آن جامعه و به همین دلیل  گرفتندشان درس شوند. مردم آمریکا بعد از انقالب از خطاینمی

ا مردم ما دركی از رمان دارند؟ خصتلت رمان تراژیک این است كه سیستم تکرار نکردن  اما آی متداول استت. 

الم . در اسچیزی جز بالهت نیستست ولی تکرار آن آموزد. در واقع اشتتباه كردن عالی اشتتباه را به آدم می 

ی آن رار دوبارهتک، اما یک بار مرتکب اشتباه شدن كه اشکالی ندارد .شودنیز، اشتتباه با گناه یکی پنداشته می 

واد سبی یطبقه گرهای واقعی قیام فرودستتان چه كستانی بودند؟ شتعارها را نگاه كنید، آیا   عملگناه استت.  

 ای مذهبی داشتند اماگونه شعار دهد؟ هر وقت در ایران تهاهراتی اتفاق افتاد، شعارها بنیهتواند آنجامعه می

فکری وارد میدان این یعنی یک جمع روشنو  ی مذهبی نداشتی یک شعار هم جنبهدر قیام فرودستتان حت 

 «را  اكب». برای مثال شعار در میان نیستها مذهبیپای دیگر ه، پس مطرح كرد راو شعارهای جدیدی شتده  

این  ،جمع شده بودندكاری به آن نداشتند و فقط یک بار كه دراویش مقابل زندان اوین  مردم استفاده نشد و

 .به قیام فرودستان ربطی نداشت ناصل واین شعار ،له حمایت كردیمئاز این مس ما و دادند شعار را سر

فکران الئیک بودند كه دركی درست از گران و روشتن گرهای واقعی قیام فرودستتان كنش عملدر واقع 

م كه باید یعبرت گرفتنبود؛ یعنی باالخره  ندهد كه قبل، خبر از شتعوری می موضتوع  الئیستیته داشتتند و این  

لبان، طد و با مأمور كردن اصالحیترست كه حکوم زیرا دیدیم ،ستی بستیار مهمی نکتهاین  و الئیک باشتیم 

 .د تا قیام را منحرف كندشوارد میدان 

 همه هزینهآن وهفتپنجاه عبرت از گذشته است؛ در سال مانزنیم، منهورپس وقتی از تراژدی حرف می

اال  ح مال )بدتر( آمدند و یدر آخر مشت لیز شتر دیکتاتوری شتاه )بد( رها شویم و  كردیم و كشتته دادیم تا ا 

كه از شتتر بدتر خالص شتتویم دوباره باید االن برای ایناما آیا كنند. بر ما حکومت میكه چهل ستتال استتت 

ما  غرب به كمدی. با این كار، دوباره، یعنی همان یعنی تکرار اشتتتتباهكار این نه، چرا كه ستتترا  بد برویم؟! 

یخ تار گیریم و به این دلیل من از ستتیاست تراژیک وچون از اشتتباهات گذشتته عبرت نمی   ،خواهد خندید
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های ایرانارشیسم درک صیصهطور كه در اول بحث نیز اشتاره شد، یکی از خ كنم، همانتراژیک صتحبت می 

كند و سائل را با منطق تحلیل میمحوریِ خود، م دهد و با شعورانارشتیستم شعار نمی  ایر .له استت ئاین مست 

یا فالن آدم بهتر و  گوییم این كار را بکنید یا آن كار را نکنید ودهد. ما نمیدیتدگتاه تتاریخی به دستتتت می   

با سیستم فکری و شعور شماست.  ما كاری به این چیزها نداریم و در واقع كار ما ن، اصلاستت  دیگری بدتر

ته خستت یعنیهید كمدین باشتتید و مدام یک اشتتتباه را تکرار كنید؟ خوامیآیا له كامال مشتتخد استتت؛ ئمستت

خالف انگلیس و فرانسه، بر  این است كه بر هاآنهای باهوشتی هستتند و بدبختی   ها انستان ایرانی نشتدید؟ 

ه جمهور آمریکا شده توجبه این مسئله كه فردی مثل ترامپ رییسنشانند. های ابلهی را میمسند امورشان آدم

ه میلیارد دالر ب چهارصدست و جمهور آمریکاترامپ رئیسافراد متفکری وجود دارند.  ، در پشتت پرده نکنید

فروشتد، اما مقدمات آن را اوباما با برجام و تزریق پول به جمهوری اسالمی  عربستتان تستلیحات نهامی می  

ود. بترساند و معامله انجام ش فراهم كرده بود تا با فعال كردن خطر تروریسم منطقه توسط ایران، عربستان را

 .ها طرف هستیمما با عروسک و در اصل بودند ها از قبل طراحی كردهگدر واقع تمام اتفاقات را ایدئولو

 و مان استتتفاده كنیماز هوشتوانیم و فقط ما هستتتیم كه می كه كستتی به فکر ما نخواهد بوددرک این

باشتتیم؟ ما فرد هستتتیم و در واقع  گلهچرا باید  .، ستتخت نیستتتاستتاستتن تنها محافظ ما شتتعورمان استتت

ی كلی است و بیش از آنارشیسم یک ایده .گوید هر فرد ایرانی باید بدل به یک حزب شودایرانارشتیستم می  

ه ارشتتیستتم ب دیگر دارند. ایرانتفاوت بستتیاری با یک هااین نحلهی مختلف فکری دارد كه خیلی از ده نحله

 .داردت تفاونارشیسم نزدیک است و با آنارشیسم فردگرا و لیبرال آنارشیسم آآنارشیسم و پساسوسیال

شد آنارشیسم، كسی مشکل چندانی نداشت ولی ست. اگر گفته میستیپری بیگانهایران، جامعه یجامعه

اما این بازی باالخره یک . شودمشکل آغاز می چون بحث ایران مطرح استت  گوییم ایرانارشتیستم،  وقتی می

 .ی باید متوقف شودجای

رانسوی های فمدرنیستپست با توجه به دیدگاهآنارشیسم با گذار پستاآنارشتیستم،    ، بنیان«ستال نیومن »

ا ایده همدرنیست را كنار هم گذاشته، از آن)مثل دریدا و میشل فوكو( برخورد كرده است. او فیلسوفان پست

مدرنیستتم، آنارشتتیستتم را دوباره تعریف كرده و به نتای  ی پستتتی فلستتفهگرفته و در نهایت با تاثیر از ایده

 ند.كآنارشیسم، اینترنت و ارتباطات را نیز تعریف میدیگری رستیده است. نیومن بر اساس همین اصل پست 

یزومی دلوز را وارد ایرانارشتتتیستتتم ای ركند، من ایدهخالف او كته بحث جنبش رایزومی را مطرح نمی  بر

 هایكارناوال». در كتاب ستیزومیار اصتلی ایرانارشتیستم از لحا  عملیاتی، عنصر ر   ام؛ در واقع عنصت كرده

ه در تاریخِ ارائه شده كخاصی پردازم، نهریات سیاسی كه با دیدی ایرانارشیستی به مسائل روز می «انتخاباتی

ادق ص»نان كسی مثل ها را با سخپردازیمانند است. حال، شما این نهریهیناموجودِ نهریات ستیاسی ایران، ب 

اید گوش كنیم، یک جایی بمقایسه بکنید! در واقع ما چون تئوریسین سیاسی نداریم، مدام اشتباه می «زیباكالم

 .بدل به كمدین نشویم ،كنیم تا دوباره خطای تاریخی را تکرار نکنیم و به جای انقالبی
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تر كسی كه بیست سال از او كوچکدارد و زنده بودن و خالقیت را از سخنان سن كستی كه هفتاد سال  

این  ماند وی او بود، باقی میشود اما هنوز مقلد امام قبلی خود كه بنده و بردهشنود، دچار تغییر میاستت می 

یند كاری گوكه میاز آن رها شد و به راستی كه پاره كردن بند بردگی آسان نیست. این توانست كه نمیبندی

باشتتید، منهورشتان این استتت كه كاری به اخالق بردگی مردم كه مثل ویروس در  به اعتقادات مردم نداشتته  

هم زدن بالهت و زنم كه به معنای به. من حرف از اخالق سركشی میوجودشتان رخنه كرده، نداشتته باشید  

ا رهای ما كه كارهای خطرناكی اخالق سركشی به معنای الت و نترس بودن نیست، پارتیزان .خرافات استت 

و در  شودبانجام  بایددانند كه این كار كرده و ترستویی هستند، اما می های تحصتیل دهند اتفاقن آدمام میانج

ز را چیهمهبلکه خواهیم، برای خود نمی را چیزما هیچ :گوییممی همین دلیلاین راه نستلی باید فدا شتود. به   

شدند تا بعدن از عراق دفاع كنند، بیهوده  خواهیم. ما مثل كستانی كه در جنگ علیه عراق كشته برای همه می

كنیم، میریم كه زندگی داشته باشیم، در واقع ما عاشق زندگی هستیم ولی زندگی را آرزو نمیمیریم. ما مینمی

چشتتم  دهیم تا اتفاقی بیفتد ونویستتیم و عملیات انجام میكنیم. شتتعار میمبارزه را تبدیل به زندگی میبلکه 

 .مردم باز شود

. 2. مطیع كستتی نیستتت 1ی مهم دارد: ستته خصتتیصتته رهبر استتت وایرانارشتتیستتتی یک حزب بی هر

دهد كه چه چیزی به نفع د میكند و تشتتتخییعنی فکر می. مجتهد خودش استتتت، 3رهبرمحور نیستتتت 

مردم و جامعه استت. استاستن در ایرانارشیسم، هر دو بحث فرد و جمع مطرح است و معتقدیم تا     ،خودش

 .پذیر نیستباشد، دسترسی به جمع امکانفرد ن وقتی

ایران كار ستتیاستتی كرد و از كستتی تعریف   در آیا امکان داردایم. ما تا به امروز از كستتی تعریف نکرده

یک جمهوری  و دیگراز جمهوری اسالمی انزجار داریم ما  ،ستدهیم؟ طبیعیچرا این كار را انجام مینکرد؟ 

خواهان زندگی هستند  هاایرانارشیست .نگ ما به خاطر نسل آینده استی جهمه .خواهیماسالمی دیگر نمی

جاستتت كه ایران توان زندگی ستتاخت. فاجعه ایننمیپس اما در زیرزمین جهان كه روشتتنایی وجود ندارد، 

چهارصد سال پیش از گورشان های هزاروكنید. زامبین زندگی میزیرزمی این زیرزمین جهان است و شما در

اند. تنها كاری كه شما باید انجام اند و باالی گور ایستادهاند و شما را به جای خود در آن فرو كردههبیرون آمد

 .ها به قبرشان استدهید، برگرداندن این زامبی

و محمد  اعیس و اكند. موسسی كه زندگی را بهتر میها پیامبر هستند، پیامبر یعنی كتک ایرانارشیستتک

از  ، بعدحاالاما  .م و پیشتتنهادات خوبی ارائه كرده بودند و مثل گل بوی خوشتتی داشتتتندزمان خود، تعالی در

دهند. در قرن حاضر تعالیم جدیدی كه برای اند و بوی بدی میبو گندیده شدههای خوشصتدها ستال، گل  

این  بویی از ایرانحکومت مستتلط بر  اماجهانی حقوق بشتتر استتت؛  یبشتتر به ارمغان آورده شتتده، اعالمیه

. ما مردم باید تیزهوش باشتتیم و تشتتخید بدهیم كه نیروی خارجی را چگونه در جهت استتت اعالمیه نبرده

شود و به مان سوق دهیم. وقتی خواست مردم ایران مدرن باشد، دولت خارجی از درِ دوستی وارد میاهداف
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یا آ .ین كمک در چه راستتایی است یم كه اكن. اما باید دقت كندمان میكه از ما ستواری بگیرد كمک جای این

راز كند، مان دما با هر كسی كه دستِ دوستی به طرف ی؟ی خوبی شویم یا دوستان خوببردهكنند تا كمک می

 .برداران سیاسی هستیمشویم و مراقب كالهی كسی هم نمیشویم اما بردهبا افتخار دوست می

اقع ایرانارشتیستم را پذیرفته است، چون فکر من   پستندد در و كند و میمرا دنبال می فکرهایكستی كه  

ال فهم گوید من به دنبیعنی ایرانارشتیستم. از ایسم ترس نداشته باشید، ایسم مانند زبان است و كسی كه می  

ون چآید، ترس از ایسم فقط از مال برمی. بخواهد بدون پنجره راای ها نیستتم مانند این استت كه خانه  ایستم 

چهارصتتد ستتال پیش ظهور رد كه آخرین پیامبر و كتاب، هزاروو استتاستتن باور دا ترستتدمیمال از تازگی آن 

بینیم كه زندگی همچنان جریان دارد و آخرین اما می .ی در آن زمان به پایان رستتتیده استتتتاند و زندگكرده

ن، اشتتعور استتت، شتتعور یعنی نگاه به جهچیز پیامبر غیرممکن استتت. چیزی از استتاس باید تغییر كند و آن 

 .بینی و سیستم فکر كردنایدئولوژی، جهان

هایی ان، آدمتفکراناند، و روشنكه رهبران سیاسی، كسانی كه یک عمر استخوان شکسته باید توجه كنید

ها و هیالل، مجاهدین، حزبطلبانستلطنت ی تکلیف فکری و كارنامهگویند. اند، چه میب نوشتته كه كلی كتا

رسد، به گوش نمی هاهیچ یک حضور ندارند و صدایی از آن در حال حاضرا طلبان مشخد است اماصالح

مام سی، صدای آمریکا و تبیكسانی كه بیبه  ،ژورنالیسمی كه مثل قارو سبز شده به لهشتت سا در واقع ما 

ها حتی یک مقاله و كتاب درست و حسابی . آنكردیمگوش  ،شان استهای داخلی و خارجی دستت رستانه 

ند و پول هم دستتتت كها را مطرح میدهند. این روزها پول آدماما با پول و فریب به مردم جهت میندارند، 

آیا حرف دهند. ها را میهای این رسانهیعنی كستانی كه پول ژورنالیستت   دارهاو سترمایه  ستت داریسترمایه 

من علیه جمهوری اسالمی  كه تا دیروز در اطالعات سپاه بودند و امروز حتی شدیدتر از را هاییژورنالیست

، در اش رخ دهدر زندگیكه تغییر بکند، باید اتفاق بزرگی دانستتتان برای این كنید؟زننتد، باور می حرف می

ند را كه مان خبرهاییو  شک كردشان تکبه تکاند. به این دلیل باید ها عوض نشدهكدام از این آدمواقع هیچ

ردن ك فکررا به  تانخود !دوستان .فکر كردن استت نکرد. تنها راه چاره،  كنند باورزباله در ذهن مردم فرو می

 .عادت بدهید
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 ترین جواداین عبدالکریمسروش 

 هب توانندینم كنندیم یكار هر هاآن و شتتده رو مردم شیپ استتتمرارطلبان دستتت كه استتت نیا قتیحق

 و تمطبوعا هنوز چون وجود نیا با اما. اندشده پرتاب هیحاش به صحنه از كامل طور به رایز برگردند؛ صحنه

 طنتیش از دست است، شانمشت در زمانه ویراد و فردا ویراد کا،یآمر یصدا ،یست یبیب مثل ییهاونیزیتلو

 ابیآس به آب فلسفه، و فکرها آرا، فیتحر و استفادهءستو  با كنندیم یستع  هم حاضتر  حال در. دارندیبرنم

. ستا «ستروش  میعبدالکر» دكتر استتمرارطلبان  یفرهنگ و یفکر دریل. زندیبر یاخامنه یمالشتاه  حکومت

 رد و ستیبشتر  جوامع ضتد  انقالب،: گفتیم آن در كه فرستتادند  میبرا ستروش  از ییدئویو صتبد  امروز

تا  و كندیم فیتحر را فکر و فلسفه شتعر،  یراحت به ستروش ! شتود یم كشتور  یماندگعقب به منجر تینها

 نشتتان كنمیم یستتع بحث نیا در. دیگویم درو  كند، كمک یاستتالم یجمهور حکومت به بتواند كه یحد

 بالهت كردن ریفراگ در یسع و كندیم استفادهءستو  كشتور  کی یفرهنگ درک عدم از ستروش  چرا كه دهم

 عمالا با حکومت چون و ماست یحکومت لسوفیف سروش، مثل یسوادیب و فاالنژ شتخد  متاستفانه  .دارد

 یاهایمد و مطبوعات تمام حالنیع در و نگذاشته باز یواقع و مهم یصتداها  یبرا یاروزنه چیه ستانستور،  

 كه یطور. شودیم رهیچ مردم بر زودتر سروش امثال یصدا اند،حکومت استیس تابع هم یخارج و یداخل

 . هستند محض تیواقع صداها نیا كنندیم فکر مردم

 عده نیا ،یكنیم یفکر و یادب كار و یهستتت پردازهینهر تو ندیگویم من به کمینزد دوستتتان روزها نیا

 دیآیم ستوه به یآدم یگاه دانندینم هاآن. اهمیت بدهی شانیهاحرف و كارها به دینبا و ستندین تو حد در

 و جهل قت،یحق جهت رییتغ با و كنندیم استفادهءستو  شوطنانهم ینادان از راحت قدرنیا یاعده كهنیا از

 هایتیراكث و هایاتوده اغلب. ستین ینید فکرانروشن مختد فقط كار نیا البته. دهندیم جلوه حق را باطل

 چون و هستتتند هاطلباصتتالح همان هایانوتوده حاضتتر حال در. زنندیم ییكارها نیچن به دستتت زین

 رد مثلن) كنندیم منحرف را ممرد قتیحق جعل با دارند، اریاخت در را یمطبوعات منافذ تمام هاطلباصتتالح

 وادباس یفرد سروش كنندیم فکر همه كه اندكرده  یتبل را سروش قدرآن هاآن .(یجمهور استیر انتخابات

 عیرس باشد، برخوردار یفلستف  درک نیتركم از یكست  اگر كه ستت یحال در نیا! دارد ییباال دانش و استت 

 كندیم تالش میرژ یبقا یبرا كه ستیامهره فقط سروش. است فاالنژ و ماندهعقب سواد،یب او كه فهمدیم

 . ستیمالشاه ستمیس نیهم به وابسته اصل در و
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 را مدمح سروش چرا یول. ستینیبشیپ قابل ریغ آن یجهینت چون استت،  بد انقالب دیگویم ستروش 

 انقالب مواقع ترشیب رد كه دهدیم نشتتان خیتار كند؟یم شیستتتا مدام كرد، انقالب نهیمد و مکه در كه

 موارد، از یبعض در البته. است شده جامعه شرفتیپ باعث اما داشته، تلفات شهیهم اگرچه و بوده دهندهنجات

 آن رد سروش امثال. شده تمام كشور کی ضرر به و نبوده خوب انقالب ران،یا وهفتپنجاه سال انقالب مثل

 طیشتترا كه ستت یحال در نیا. كنندیم دفاع آن از دارند حاال و بودند یاستالم  انقالب یروزیپ انیبان از زمان

 یانقالب را زمان آن طیشرا هاآن كه جاستت نیا بیعج و استت  وهفتپنجاه ستال  از ترعیفج اریبست  ما یفعل

 !نندیبینم انقالب مناسب را یفعل طیشرا اما دانستند،یم

 کا،یآمر قالبان دیكن تصور. بکند شرفتیپ اشیدگزن یوهیش و انسان بود محال نبود، كار در یانقالب اگر

در جهان  یآزاد تیوضع ،یحالت نیچن در نهرتان به افتاد،ینم اتفاق نیچ در مائو انقالب ای و هیروس فرانسه،

 مردم. شدیم محسوب كشور نیا یمستعمره یعنی بود، سیانگل سمیالیامپر یطرهیس ریز کایآمر بود؟ چگونه

 را یادآز چون بود؛ یخیتار رنسانس و واقعه کی کایآمر انقالب واقع در نداشتتند،  انیب یدآزا و بودند ریفق

 حاضر حال در. دیرس اهدافش از یلیخ به د،یصتح  یگذارهدف نیا با و كرد نهینهاد را آن و داد قرار هدف

. اردد آزاد و باز یجامعه کی تحقق یبرا را استتتعداد و امکانات نیترشیب یول ستتتین یعال کایآمر یجامعه

 جهت رانسهف انقالب ایآ یول. افتادند هم جان به( فرانسه انقالب رهبران) ریروبسپ و دانتون فرانسه انقالب در

 آن با دیبا هیروس ایآ طور؟چه هیروس انقالب نشد؟ فلستفه  جادیا باعث انقالب نیا ایآ نکرد؟ عوض را خیتار

 در انقالب اصتتل در و ندجهان معروف و بزرگ یهاانقالب هانیا داد؟یم ادامه را راهش ییكذا حکومت

 آن در شیپ ستال  ده و صتد  كه ما یمشتتروطه انقالب ایآ. استت  شتتده فیتعر هاانقالب نیا با جهان، خیتار

 لهاب را مردم ستتروش واقع در داشتتت؟ یبد  ینتا افتاد، اتفاق آخوندف امثال یستتازهینهر با مطلق تیبدو

 دارد یسع جهت نیا از استت،  راحت شیهاحرف انعکاس و بونیتر بابت از شالیخ چون و كندیم فرض

 لمث یجذاب شاعر ،یشترم یب تینها در او. بشتود  یمالشتاه  نیننگ حکومت استتمرار  موجب مردم، بیفر با

 یمولو به چرا كهنیا از متعجبم من و كندیم یتلق انقالب ضد ست،یتازگ و تنوع گرشیستتا  كه را یستعد 

 با اردید از بعد ،یمولو یفکر انقالب و رییتغ و نکنند قبول مردم ترستتدیم حتمن! دیگوینم انقالب ضتتد

 اچر بود؛ انقالب از مملو اشیزندگ كه یشاعر رود،یم یسعد سرا  نیهم یبرا. بزنند سرش یتو را شمس

 اردد شاعر و شعر از یكج درک چنان سروش اساسن. سدیبنو یمهم شعر توانستت ینم نبود طورنیا اگر كه

 یشعر سشینو هنگام یشتاعر  هر و افتدیم اتفاق مداوم انقالب یپروسته  در یبزرگ شتعر  هر فهمدینم كه

 ستترا  و دهدینم تیرضتتا شتتاعران فیتحر به ستتروش كه استتت جالب. زندیم انقالب به دستتت مهم،

 لستتوفیف ستته كه را كانت و رپوپ هگل، وقاحت، اوج در و رودیم زین جهان خیتار یفالستتفه نیترمطرح

 ریكب انقالب سمت به را ما انقالب، و هگل به اشاره. خواندیم انقالب ضد ند،مختلف یحوزه سه در یدیكل

 نیا. ردبیم است، تفکر خیتار یفلسف یهانهام نیترباشکوه از یکی كه( 1193 تا 1149 یهاسال نیب) فرانسه
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 اگر. دارد یریدرگ خیتار با مدام آن در قتیحق كه بزند حرف یتیكل از و دیبگو قتیحق از كندیم یسع نهام

 یاهر هگل، یفلسف نهام واقع در. نداشت وجود شکل، نیا به هم هگل یفلستفه  نهام نبود، فرانسته  انقالب

 بلکه بود،ن ینیع انقالب کی صتترفن انقالب نیا. بود فرانستته انقالب نام به ینشتتدنثبت یاواقعه ثبت یبرا

 یفلسفه هب توجه با است، هگل یفلسفه یفتهیش كه ژکیژ اساسن. داشت هم یفلسف و کیدئولوژیا یجنبه

 تیروا یبرا االن ما كه ییهاتالش و استتت حال زمان خیتار ،یخیتار هر» دیگویم فرانستته انقالب و هگل

 و یدائم رییتغ و ثبات عدم به توسیهراكل «.است اكنون خیتار نوشتتن  یبرا یتالشت  م،یكنیم فرانسته  انقالب

 حال در هستتت چه هر بلکه ستتت،ین یخبر «بودن» از جهان نیا در» گفتیم و بود معتقد مداوم انقالب

 نهرات هك گفته هگل خود یحت و است توسیهراكل ریتاث تحت شدت به زین هگل یفلسفه «.استت  «شتدن »

 یبرا كهنیا قصتتد به فقط ستتلمانم لستتوفیف مثلن کی وقتآن. استتت كرده کیالکتید وارد را توسیهراكل

 گله اگر! است انقالب ضد هگل دیگویم و كندیم جعل را هگل یفلستفه  بکند، یرقصت خوش یکتاتورید

 در ؟«چپ یهایهگل» ندیگویم اشتراوس دیوید و رنریاشت ماكس انگلس، ماركس، به چرا پس ستین یانقالب

 طرح ار کیالکتید ستتمیالیماتر توانستتتندیم نگلسا و ماركس كارل ایآ هگل، کیالکتید وجود عدم صتتورت

 یعرفم انقالب ضد هم را پوپر كارل یحت سروش م؟یشتناس ینم انگلس و ماركس با را انقالب ما مگر كنند؟

 پوپر ارلك و ماركوزه هربرت با ایباوار ویراد یمصاحبه بنیتقر كه را «اصالح و انقالب» كتاب دیبرو! كندیم

 و شمندیاند دو نیا. استت  مشتهود  كاملن ماركوزه و پوپر نیب نهر اختالف مصتاحبه  نیا در. دیبخوان استت، 

 رد اندداده كه ینهر هر و اندپرداخته کایآمر یجامعه در انقالب و کایآمر به فقط كتاب، نیا در لستتوفیف

 آزاد وركش کی لمثا کایآمر. ندارد ما كشور به یشباهت چیه كه است ییکایآمر یجامعه بر حاكم طیشرا مورد

 بحث و كندیم استفادهءستو  ستروش  اما زند،یم حرف آزاد یجامعه کی در اصتالح  از پوپر كارل و استت 

 امنه مگر! دهدیم میتعم یگرید كشور به كرده، مطرح کایآمر یجامعه یبرا پوپر كه را اصتالحات  یدرباره

 با یجد صتتورت به كتاب نیا در رپوپ کاستتت؟یآمر حاضتتر حال نهام با اسیق قابل رانیا یفعل حاكم

 جواب شتتود،یم ستتوال کایآمر در یستتتیماركستت انقالب یدرباره او از یوقت و كندیم مخالفت ستتمیماركستت

 چون م،یریبگ قرار یکتاتورید ریمس در كه میكن عمل یطور دینبا و میادهیرس یخوب یدمکراس به ما»: دهدیم

 و اتدمکر یفرد عنوان به او واقع در «.استیپرولتار یرکتاتوید سمیكمون یاصتل  شتعار  و فلستفه  استاستن  

 ضعف از یعار یدمکراس ینهیزم در كه است درست و میدار یدمکرات و باز یجامعه ما» دیگویم برالینئول

 نهم نیا راگ» كه كندیم دیتاك پوپر «.میكن برطرف را هاضعف نیا یاصتالحات  اعمال با میتوانیم اما م،یستت ین

 «.مینرس یبهتر یجهینت به است ممکن م،یبکن رانیو زیآمخشتونت  یانقالب با را، کایآمر یجامعه رد یاجتماع

 بانقال امکان یدرباره پوپر نهر سروش یآقا وقتآن. كندیم رد را کایآمر در زیآمخشتونت  انقالب او یعنی

 زا استتتفادهءستتو نیا ایآ. دهدیم میتعم رانیا مثل یاکتاتورزدهید كشتتور به را کایآمر مثل آزاد یاجامعه در

 از اکیآمر یاسیس نهام كه است معتقد و داندیم باز یجامعه را خواهدل یجامعه پوپر ست؟ین مخاطب ینادان
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 با مواجهه در پوپر استتت محال. بشتتود الدهیا تواندیم اصتتالح یكم با و استتت نیبهتر جهان در لحا  نیا

 با ام كه دیگوینم سروش چرا. باشد داشته ینهر نیچن استت،  اكمح آن در یمذهب یکتاتورید كه یكشتور 

 خوب را یاستتالم یجمهور زیچ چه ستتروش اصتتلن م؟یدهیم دستتت از را یخوب زیچ چه رانیا در انقالب

. ترسدیم هاطلباصالح یهیبق مثل سروش !چیه شکیب بشود؟ بدتر انقالب از بعد استت  نگران كه داندیم

 اب یخودخواه سر از او. رندیبگ انتقام او از مردم ش،یهابیفر شتدن  آشتکار  با و شتود  انقالب كه ترستد یم

 یکی كه یاپروژه شود، یبازخوان یفرهنگ انقالب یپروژه كه دارد را نیا ترس رایز كند؛یم مخالفت انقالب

 یهافکرروشتتن نیرگذارتریتاث و نیمتفکرتر. استتت ستتروش میعبدالکر خود آن یاصتتل فاعالن و طراحان از

 خاطر به واقع در. بکنند جامعه یهانخبه نیجانشتت را ستتوادیب یمشتتت تا شتتدند حذف هادانشتتگاه از رانیا

 .ندكیم سیتدر تهران دانشگاه در یاسیس علوم استاد عنوان به كرما  االن كه است سروش امثال یكاركثافت

 یخواهحولت حس خاطر به میكنیم یتلق تفکرم را یكس اگر ما نباشتد،  یانقالب كه ندارد وجود یمتفکر چیه

 .كندیم یمعرف انقالب ضد هم را او و كشد،یم وسط هم را كانت یپا سروش كه جاستنیا مسخره. اوست

 کی است ممکن طورچه. نامدیم «یکیكوپرن انقالب» را آن خودش، یفلسفه فیتوص در كانت كه یحال در

 نیا فهفلس در كانت یانقالب یرا ؟!باشتد  انقالب ضتد  اما بگذارد، اشفلستفه  یبرا ینیچننیا استم  لستوف یف

 نیا اگر و میكنیم دركش كه استتت گونهآن و ما ذهن تیفیك به وابستتته م،یكنیم ادراک ما كه یجهان: استتت

 رییتغ مدام ما ذهن تیفیك كه ییجاآن از و ندارد وجود ما ذهن از مستقل جهان، یعنی برود، دست از تیفیك

 لکهب ستین انقالب مخالف تنها نه كانت امانوئل یعنی نیا. است انقالب حال در مدام هم جهان پس ند،كیم

 .است آن گرشیستا

 د؟كنیم رد را انقالب هم كانت امانوئل دیگویم ستتروش یآقا علت چه به كانت، یفلستتفه به توجه با

 یهاگفته در گذارد؟یم یکیكوپرن نقالبا را خود یفلستتفه نام چرا پس كند،یم رد را انقالب كانت اگر

 در و بپردازد مسائل نیا به چگونه كه شده داده دستور او به م،یهستت  مواجه بالهت و تضتاد  با تنها ستروش 

 قدرت از من كه جاستنیا. كندیم میتنه قدرت خواست اساس بر را شیهاصتحبت  و تز یهمه او ،اصتل 

 یاج یقالب فکرانروشتتن نیا تمام. كنمیم صتتحبت فلستتفه رتقد و قدرت یفلستتفه و قدرت زبان و زبان

 کیف یتمش م،یندار لسوفیف رانیا در ما واقع در. كنندیم عمل قدرت یفلسفه یطرهیس تحت ،فلسفه قدرت

 یبرا .كنندیم نابودش و كرده فیتحر را قتیحق هاآن. است قدرت یفلسفه استاس  بر هاآن رفتار كه میدار

 ئلهمس اما هستتم،  خشتن  ندیگویم من به. بشتود  دانیم وارد تازه یکردیرو با دیبا تازه نستل  میگویم نیهم

 نیا تمام من. شودیم نهیال «اشتتباه » مدام، آن در كه ستم ینویم یزبان در كنمیم احستاس  من كه جاستت نیا

  یترو و  یتبل جهت در ههم كهنیا بدتر و است ابلهانه یخطاكار نیا كه چرا نم،یبیم اشتباه و غلط را مسائل

 من بحث معمولن اما. كرد خواهد درک كاملن را من بحث داند،یم فلسفه از یكم كه یكس هر. كوشندیم آن

. است یساختار و یاساس انقالب سرشت من یدهیا. زاستانقالب یبحث نیچن رایز كنند؛ینم منتشر ییجا را
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 اتفاق یاجتماع انقالب رانیا در اگر زیرا. خواهندینم را نرایا در یاجتماع و یساختار انقالب عده نیا یول

 رانیا دممر یبرا را یانقالب نیچن هاآن و كنندیم رفتار ییکایآمر ران،یا مردم و شتتودیم کایآمر ران،یا افتد،یب

 قرار درتق مسند بر یكس هر گرید كنند، رفتار فرانسه و کایآمر مردم مانند رانیا مردم اگر .اندنگرفته نهر در

 مردم یا: دادندیم هشدار مدام كه دیشد مواجه طلباناصتالح  از یفوج با فرودستتان  امیق در شتما ! ردیگینم

 كار نیا اگر و میبمک را شما خون زالو مثل ما دیبگذار! بماند یباق یکتاتورید و یاستالم  یجمهور دیبگذار

 نندما یجنبش و است خورده شتکستت   فوج نیا الحا اما! شتود یم هیستور  به بدل و تکهتکه رانیا د،ینکن را

 ییجا زا و كندیم فکر یواقع و ستیساختار یانقالب دنبال به چون كند؛یم مؤكد را انقالب دائمن ما جنبش

 جهینت در. كندیم وحشت دچار را همه یتازگ نیا و میخواهیم تازه یاستراتژ و دهیا ما. ردیگینم دستور هم

 را میمفاه از یستتر کی حاال گفتند،یم رانیا شتتدن هیستور  از قبلن بزنند، حرف انقالب زا و ندیایب همه دیبا

 یهاحرف .ندارند كردن فکر به عادت هایرانیا منتها استتت، مشتتخد كاملن كه یمیمفاه! كنندیم جعل

 قبول را او حرف دربستتت مردم و كرده فرض خدا را خودش او انگار اند،نیدروغ و ماندهعقب ستتروش

 قرار بدنه آن در كه یطلباناصتتالح تمام یبرا او یهاحرف. هستتت هم طورنیا متاستتفانه البته. كرد واهندخ

 .برسد شانگوش به من یصدا است محال و است مُنزل یوح دارند،

 ادی را كردن فکر درست و نوشتتن  درستت  هم به دینبا ما ایآ اما. ندارد وجود نقد فرهنگ ما كشتور  در

 یطرهیس در هابونیتر تمام نم،یبیم را یمطبوعات یباز من حاضتر  حال در و استت  مهم نگفره نیا م؟یبده

 تجربهكم خاطر به زین عده نیا به و هاستتتجوان دستتت یتلگرام یهابونیتر معمولن البته. اندحکومت

 كه دیباشتت داشتتته زمان دیبا شتتما و دارد زمان به ازین التیتحصتت یگاه. دهندیم جهت ترراحت شتتان،بودن

 یفیاراج ات،یادب درس خصوصبه د،یخوانیم یلیتحصت  مختلف یهادوره در كه یدروست  تمام. دیكن مطالعه

 كرده انتخاب را سیتدر یوهیش نیترفیكث واقع در كند،یم معنا را حافظ غزل كه یاستتاد  آن. ستت ین شیب

 ریفست و لیتأو از تانیآزاد یلوج كار نیا است؛ جهینتیب و کیكالس كاملن یروش شعر كردن یمعن. استت 

 دیاشب داشته را خودتان لیتحل دیندار حق شما كهنیا جالب. آوردیم بار مقلد کی مانند را شما و ردیگیم را

 سوم سكال در. داشتم مشکل شهیهم مسئله نیا با من و است احمقانه نیا! دیكن حفظ را تیب آن یمعن دیبا و

 را ودمخ لیتحل چون شتتد؛یم نییپا من اتیادب ینمره اما دمیفهمیم ترشیب نمااتیادب استتتاد از رستتتانیدب

 در نیا و كردمیم اشیمعن گونههمان و دمیدیم کیاروت را یتیب مثلن. كردیم رد را آن معلم و نوشتتتمیم

 در یمولو مثل اتیادب در بزرگ شاعران اغلب .بدهد ربط اسالم به را تیب آن داشت عمد معلم كه بود یحال

 كه كندیم انیب خودش یرهایتعب در یكدكن یعیشف یآقا امثال یول اند،بوده العادهفوق شعرهاشان از یبعضت 

 او! ندستین یوحدان هاتیب نیا و است یوحدان ،یمولو عرفان چون باشد؛ یمولو یبرا تواندینم اتیغزل نیا

 رد را یمولو یزوسیونید یهاغزل اغلب جهینت در. فهمدینم را شاعرانه جنون و ندارد شتعر  از یدرك مطلقن

 .است فاجعه او كار نیا و كندیم
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 !انقالب یعنی دنهریتجد و دنهریتجد جز ستین یزیچ آن و دهدیم نجات را ما فقط زیچ کی

 جماعت به زاین ما. میبپرس دوباره و میكن نگاه نو از كه میمجبور. میباش مدرن یعیفج طرز به میمجبور ما

 .میاهخویم گرانیعص و یطاغ جمع. كند فکر هادهیپد به دوباره و نکند قبول كه یجماعت. میدار سازپرستش 

 مخاطب یتئور شکیب! است ریدا كه ییهاگفتمان برابر در مقاومت م؛یكن مطرح را مدام مقاومت یتئور دیبا

 رد یلیخ من و است مقاوم اركتمش هاآن از یکی كه دارد وجود یتئور چند .كندیم كمک ما به یلیخ مقاوم

 وجود به نیا یبرا هاگفتمان معمولن. استتت مقاوم مخاطب یتئور هم، گرید یتئور. امزده حرف شمورد

 االح و زدند انقالب ضد برچسب همه به هایحکومت گذشته سال چهل یط. بدهند بیفر را مردم كه ندیآیم

 سمیدوآل و ییمال بالهت. است بالهت نیع نیا! دهندیم یفمن یجنبه انقالب به است، شانهیعل زیچهمه كه

 بد یگرید انقالب هر انقالب، نیا جز و استتت خوب ما انقالب تنها ندیگویم هاآن اصتتل در! نیهم یعنی

 یوقت و یمتفکر تو یعل» گفت من به یشخص رنیاخ. میهست مواجه یسمیدوآل نیچن با ما! بد و خوب! است

 خشن یكارها به دست هاآن كه شودیم باعث شور نیا و یكنیم قیتزر شور مردم به یزنیم را هاحرف نیا

 خنهر وجودش در خشتتم و آمده ستتتوه به كه یكستت از یعنی« !یكن رفتار یانستتان دیبا تو! بزنند ترور یحت و

 فرادا نیا در كه یدرون خشتتم آن! ای از او نخواهم داشتتتهرگز چنین خواستتته نکند؟ یكار بخواهم كرده،

 ردس آب به بزن را خودت یآمدگ ستوه به نیا در میبگو توانمینم من. است تیخالق نیع و یواقع هستت، 

 یهدم تا باش منتهر میبگو او به توانمینم من. ستتتین یخوب حل راه نیا! شتتودینم! بشتتود خنک تدل كه

 راماحت هاآن به شتتودیم یوقت. گذارمب احترام هستتتند، مهم مردم یبرا كه باورها نیا به توانمینم من .دیایب

 ندیوگیم درو  یوقت بگذارم احترام هاآن به طورچه من آخر. باشند نداشته یدخالت ما یزندگ در كه گذاشت

 دهند؟یم قرار فیكث استبداد کی خدمت در را خود اعتبار یهمه و

 رشفک .سدینویم قدرت شهیهم را خیتار كه البته و نخوانده را خیتار چون داندینم را هانیا جوان نسل

 یبرا ،استبداد چگونه كه دانندینم هاآن! كنندیم فیتعر مكالبایز صادق از كه را یجوانان امدهید من دیبکن را

 . برندیم شیپ را قدرت منافع چگونه هاتسیژورنال و هابونیتر و سازدیم چهره خود یبقا

 م،ییبگو باره نیا در هم چه هر! استتت قدرت منافع حفظ هانیا امثال و باكالمیز ستتروش، هدف تنها

 دارد، دست در قدرت كه یبالهت با مواجهه در. باشد کیرك یحت و آزاد دیبا تیذهن. میشتو یم بدنام ترشیب

 كه ییزهایچ یحت داد، قرار اعتراض یلهیوس دیبا را یزیچ هر! میكن نفوذبتوانیم  كه میبزن حرف یطور دیبا

 یدهه. كرد استتلحه دیبا هم را كوس و ریك كوس، و ریك مثل اند،كرده ممنوع را هاآن به اجعر زدن حرف

 شده، منوعم كه ییزهایچ ضد بر. است تفکر یعصاره نیا. ستین صدا کی فقط نیا كه بدانند دیبا هایهفتاد

 كه یكسان نیاول و ترسانندیم «خوب كار آن است بد كار نیا» با محرمات، با ا ،بستم  با را شتما . دیكن عمل

 نیاول واقع در مستتجدند، و مال یمجر پدرت و مادر. بودند پدرتان و مادر اند،كرده اعمال را هادرو  نیا

 در و اندكرده ظلم تو به... و ناظم ر،یمد ،یتیترب امور معلم هم مدرستته در. هستتتند تنیوالد خودِ ظالمان،
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 قبول كنکور در نخبه عنوان به كه یسالگ هفده در من .است داشتته  ادامه منوال نیهم به وضتع  هم دانشتگاه 

 انشگاهد یدرها پشت ماه شش را من. بروم دانشگاه به كه نگذاشتند و یدار یاخالق فساد گفتند من به شدم،

 نیج شلوار و است بلند میموها من كه بود داده گزارش ده،یدجهان اسم به احمق آدم کی چون داشتند، نگه

 کیش تمداش دوست من. است ساله هفده جوان کی مختد ییبایز !بروم دانشگاه به دینبا جهینت در شم،پویم

 همان از اصل در و شدم ستركوب  ابتدا همان از من. كنند تحمل توانستتند ینم را بودن کیشت  هاآن و باشتم 

 رگزه و بوده شاعر قطف ییعبدالرضتا  كه دیگویم و دیآیم خبریب ایدن از آدم کی بعد. شتدم  یاست یست  زمان

 . دادیم پرورش یاسیس تیال کی عنوان به را هانخبه بود، یغرب جامعه اگر! است نبوده یاسیس

 ریبگحقوق چون چرا؟. ندیگویم را نیا هم من مخاطبان یحت! دیهست تند یلیخ د،یباش یاخالق ندیگویم

 اداست تهران دانشگاه و فیشتر  دانشتگاه  در و گرفتند دكترا اكنون بودند؛ فرودستت  هاآن. نداشتده  حکومت

 نفری ونیلیم شش ای پن  آن ترسندیم. ترسندیم كه چرا كنند؛ حفظ را موجود تیوضع خواهندیم. هستتند 

 لدب هم رقابت ما! بشتتود یواقع استتتاد و دكتر از پر رانیا و برگردند رانیا به كنند،یم یزندگ خارج در كه

 یبهتر تیعوضتت كشتتور و میكن مثبت رقابت و میاندازیب جلو را خودمان ما تا ندیایب هاآن مییگوینم. میستتتین

 از ندیگویم هیبق و كندیم مطرح یاجلسه در را من شعر یشتخصت  . برود رشتد  به رو مانفرهنگ و كند دایپ

! مكرد انتخاب را كشور از خارج خودم من انگار. است كشور از خارج او كه چرا م،ینزن حرف ییعبدالرضتا 

 هم گرا ست،ین خوب پس ستین خوب یزیچ یوقت سم؛یدوآل یعنی عهیش. میامواجه یسترتاسر  بالهت با ما

 را خودش استتم كه یكستت !استتت بد...( و شیهاكتاب ش،یفکرها ش،یصتتدا) زشیچهمه پس استتت، بد

 را جامعه نیا او واقع در !امزادهحرام من كه زندیم جار دارد و ستین شیب یدیمادرست  فالن، دیست  گذاردیم

 ار اسمش یول هست هم یمعروف شاعر. دارد یفکرروشن یادعا كه «یصالح یدعلیس» مثل. كندیم یطبقات

 به او كار نیا. طبقهیب یجامعه طرفدار یعنی چپ اما داند،یم چپ را خودش. یصتتالح یدعلیستت گذاشتتته

 یعنی هستم؛ دیس ییگویم یوقت. ستین ستت یكمون ای و چپ آدم نیا پس. رودیم جامعه یبندطبقه ستمت 

 نذر تیبرا یخواهیم! یهستتت غمبریپ اال  و دیستت و جهینت و نوه تو یعنی. بگذارند احترام تو به یخواهیم

 شدن، یندبطبقه جز باشد، داشته دیس ونیلیم شش كه یاجامعه ؟یساالر و آقا تو ندیبگو یخواهیم بکنند؟

  است؟ انتهارش در یسرنوشت چه

 ییامعن گرید زادهشاه و آقازاده بد، و خوب ژن كند؛ رییتغ دیبا اساس از زیچهمه یعنی یساختار انقالب

 و وبخ اگر و ماست، مثل یکی یپهلو رضا االن. بستند وهفتپنجاه سال را او یپرونده. شد تمام شاه. ندارد

 یاتطبق یفاصله حذف از یاخامنه !بشود جمهورسیئر یحت و یجمهور استیر دیكاند تواندیم است تیال

 یاخامنه خود استتت، جامعه یبندطبقه حاصتتل زمان امام یآقا آن خود كه ستتتیحال در نیا! زندیم حرف

 فیكث تفکر نیا و ،یپادشاه ستمیس یعنی همه هانیا... و سجاد ن،یحست  حستن،  ،یعل. دارد را مالشتاه  نقش
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 رییتغ آن. یكن رییتغ اساس از و یبشو متولد دوباره دیبا یعنی ،یزنیم حرف یبرابر و عدالت از یوقت! است

 . كندیم دایپ ارتقا گونهنیا فقط انسان رایز م،یدار مدام انقالب به اجیاحت ما. است انقالب شاسم

 اند،نخوانده درست هم را خودشان سنت یحت. ستندین یعلم یول زنندیم علم از دم هاآن د،یكن شاننگاه

 انزم در ما ند؛یگویم انیساسان یدوره قدرت از و باستان رانیا از. است بوده یعلم سنت یریگشتکل  چون

 سردار است، «فرخزاد رستم» همان شده، صحبت شاهنامه در او از كه یرستم. میبود قدرتمند اریبس انیساسان

 او .ردیمیم تینها در كه جنگدیم شجاعانه قدرآن او و فرستتد یم اعراب با جنگ به را او زدگردی كه یبزرگ

 در كه یطیشرا با سربازها دانستیم. است خراب یزیچ اساس از و خورندیم شکست جنگ در دانستیم

 یدهفرمان آن. دیگوینم رستم حکمت از یكس متاسفانه. فروشندیم را خودشتان  یراحت به داشتتند،  زمان آن

 را جنگ نیا ما چون م؛یكن مصالحه دیبا دیگویم زدگردی به خورند،یم شکست جنگ نیا در دانستت یم كه

 را شاسلطنت خواستینم چون ؛میكن جنگ دیبا: گفت و نکرد قبول احمق زدگردی یول. میبازیم اعراب از

 ات شود یفرصت و ندهد دست از را سلطنت توانستیم او مصتالحه  صتورت  در دیشتا  البته. بدهد دستت  از

 زا شاهنامه در كه است رستم نیهم جنگ، آن متفکر و ردیگیمدر جنگ یول. بشناسند را اسالم تیماه مردم

 هك شتتد نیا جهینت و مینداد خرج به شتتعور واقع در و مینکرد ینینشتتعقب ما .استتت شتتده گفته اریبستت او

 و یاسالم یجمهور و قاجار دوران در نهیبوز یمشتت . میافتاد یعرب استتعمار  چنگ به ستال  هزاروچهارصتد 

 هانیا اگر. شدند حاكم ما بر( داد یترشیب دانیم و قدرت مالها به شتاه  محمدرضتا ) یپهلو دوران در یحت

 را بانقال. میشدینم یاسالم یجمهور ریدرگ ما شد،ینم گسترده اسالم اگر و شدینم گسترده اسالم نبودند

 دیبا هاتیشخص و گذاشت كنار دیبا را هاپیت! یتیشخص انقالبِ ،یمنش انقالبِ. میكن نگاه هیزاو نیا از دیبا

 اساس اصلن. است انقالب نیا .شتود  مطرح هاآدم تیفرد و شتود  گذاشتته  كنار دیبا جمع. شتوند  برجستته 

 یعنی فرد هر. میكنیم موكد را انسان تیفرد یعنی میزنیم حرف سمیآنارش از یوقت. است نیهم ستم یآنارشت 

 و یگرنوچه معلم، و شتتاگرد مال، و ریمد ستتتمِیستت انِیپا یعنی هانیا. استتت دهیا با یمستتاو فرد حزب، کی

 سکوت كه آن كند؟یم ستکوت   ستروش  یهاحرف دنیشتن  با یشتعور  با و باستواد  آدم كدام .یورزنوچه

 تباله نیا با مقابله كه یكس .شتناسد ینم هم را فرهنگ و استت یست  ت؛یمستئول  نه و دارد ستواد  نه كند،یم

 پخش را بطالت جانیا دارد سروش كه فهمدینم كسچیه یعنی .است رانیا ضد و خودفروش کی كند،ینم

 كه دارد باور سروش یعنی است؟ درست شتناستند،  یم همه كه یستعد  ای هگل یدرباره شحرف ایآ كند؟یم

 شعر د؟نباش یانقالب كه میدار یبزرگ شاعر اصلن ما ایآ ستت؟ یچ یانقالب از منهورش نبوده؟ یانقالب یستعد 

 اصلن نباشد، یانقالب شاعر اگر. یدگرگون یعنی ،یتازگ یعنی انقالب. افتدیم اتفاق انقالب یپروسه در بزرگ

 استفاده ما زا و باشند یدیتبع دیبا من امثال چرا باشم؟ كشورم در دینبا من چرا !افتدینم اتفاق یانقالب شتعر 

 یشهیر كه دینزیم حرف ییكذا احترام کی از فقط شما. استت  ستروش  نیهم امثال وجود اشلیدل نشتود؟ 

 در و شدكیم را تو كه یكس گذاشت؛ احترام دینبا همه به! نه. دیبگذار احترام همه به دییگویم. ندارد یدرست
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 دیبا را یزندگ. ستین محترم عنوان چیه به و ندارد احترام مرگ. ندیبب احترام دینبا كند،یم اتخفه دارد واقع

 یسك چه. ستیخودكش از مملو رانیا كل. كن شیستا آورد،یم یزندگ تیبرا كه را كسی آن. كرد شیستا

 وت به یگرید نگاه و كندیم باز تیبرا را چهیدر کی را، پنجره یكستت اورد؟چهیب یزندگ تیبرا خواهدیم

 تانزیچهمه. دیندار شعف و دیستین خوشحال د،یكنیم یبازعشتق  تانمعشتوق  با یوقت یحت شتما  ؟!دهدیم

 یكار دبع نسل یبرا دیخواهینم د؟یبده انیپا بالهت و بتیمص نیا به دیخواهینم ایآ. است شده بتیمصت 

 .بفهماند تواندینم گرید كه بفهمد یسالگ چند و چهل در كه ستیشاعر آن بدبخت د؟یكن
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 نقش شورای هماهنگی انقالب و ویژگی اعضایش

ما  ،ی رسیدن به یک ایده و اتحاد است، تالش برا«ایرانارشیسمحزب »تلگرامی هدف از تاستیس گروه  

لبته ا بش مردمی را به اكثریت برستتانیم،ی مهم در تحقق اهداف قیام برداریم و جنقصتتد داریم از این راه، گام

های مختلف فکری و مبارز با هم كنار بیایند و استتتتراتژی گروهشتتتود كته  چنین امر مهمی وقتی محقق می

توانند به یا مشتتتکل دارند، هرگز نمیو اند شتتان با هم مخالف ه رهبرانهایی كاتخاذ كنند. گروه را خاصتتی 

های گوناگونی وجود دارد كه همه براندازند، اما هر انقالب، ستتازمان و نهم ببخشتتند. در حال حاضتتر گروه 

 ردیگا اتخاذ چنینم هستتتند. ئفکر تقستتیم غنا به ،كه هنوز اتفاقی نیفتادهبا این زنند وكدام ستتازِ خود را می

ای از این اختالفات درونی حکومت دیکتاتوری خامنه شتتتکبی انقالب استتتت ویک ترین خیانت به بزرگ

، دكردنخودجوش اعتراض  صتتتورتوقت مردم به  برد. بارها اتفاق افتاده كه هرها را میترین استتتفاده بیش

دم و مرشویم دیکتاتوری رها  خواهیم از شرّرا به نام خودشان سند بزنند. اگر میحركت  آن خواستندای عده

. در شتترایط كنونی، شتتود یتموفقدر نهایت منجر به و خود را نجات دهیم، باید گاردی را انتخاب كنیم كه 

ی ما، های انقالباس تجربهالقول نیستتتند و بر استتتواند یک رهبر داشتتته باشتتد، چون همه متّفقاین قیام نمی

كرده عامله محاكم یا با رژیم استبدادی و  شتده )مثل خمینی( یکتاتور دتبدیل به  رهبر بعد از پیروزی معمولن

های است كه ما برای اولین بار و مثل بسیاری از انقالب . در حال حاضر بهترشکست خورده استو انقالب 

 و داری نداشتتته باشتتند موفق جهان، یک شتتورای هماهنگی تشتتکیل دهیم كه اعضتتایش ادعای حکومت  

 رهبری در واقع قرار نیستت اعضتای شورای هماهنگی  ین كنند كه منجر به پیروزی شتود.  تعیرا كارهایی راه

اما این افراد چه . موثر باشتتنددهی و طرح استتتراتژی ستتازمان فقط باید در هاآنانقالب را به عهده بگیرند، 

را  ارهای آنكقط راهنهرمان را تبلی  كنیم یا ف كدام از ما حزب مورد كه هراین خصوصیاتی باید داشته باشند؟

یا  «یرضا پهلو»طلب یا مجاهد خلق هستتیم، فقط نام بردن از  ای ندارد. مثلن اگر ستلطنت موثر بدانیم، فایده

برد. رهبران و اعضتتتای شتتتورای هماهنگی كند و حركت را پیش نمیهیچ كمکی بته ما نمی  «مریم رجوی»

رهبران  -2رهبران فکری و ایدئولوگ.  -1سته تقسیم كرد: توان به چهار دشان میس تواناییاسا را بر انقالب

 رهبران میدانی -4 تژیستاسترارهبران  -3و هماهنگ كننده.  تیکكاریزما

ب ستری اصول برای سل یک باید ی عقیدتی،عالوه بر خلق ایدئولوژی و زمینه :رهبر فکری و ایدئولوگ

عیت رود كه چرا این حکومت و دیکتاتورِ حاكم مشدهمشروعیت از نهام سیاسی حاكم نیز طرح كند و نشان 
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ثبات ا بلکه ،یمم خود برسدسی ماكمردم به نقطهعدم رضایت  كهشود باعث مینه تنها  از این طریق او .ندارد

تواند سوادی استوار است. او میی بالهت و بیكند كه مبنای فکری و سیاسی نهام مسلط، غلط یا بر پایهمی

  .ر سیاسی تازه، به طور موثری حکومت را نقد كند و مردم را به اتحاد فکری برساندبا طرح یک ساختا

شان مردم و شوراندنكردن ستت كه مهارت خاصتی در بسی    كستی  كننده:و هماهنگ رهبر كاریزماتیک

شان را یی انقالبها را تشویق به قیام ضدّ دیکتاتوری كند و روحیهتواند آنعلیه نهام سیاسی حاكم دارد و می

 .باال ببرد

توانایی نهادینه كردن جنبش بین مردم و تحکیم قدرت در شرایط انقالبی و حتی  : اورهبر استتراتژیست 

بعد از آن را دارد. تعویض رژیم و براندازی به معنای پایان انقالب نیستتتت، بلکه در آن لحهه كار شتتتورای 

ایط را برای حضتتور مردم در ی كشتتور، شتترور روزمرهی امشتتود و باید در كنار ادارههماهنگی تازه آغاز می

ری، گمطبوعاتِ آزاد با روشنكه م مهیا سازد. یعنی چند ماه پس از سرنگونی، فضای سیاسی را باز كند رفراند

روند، نه های رىی ببهترین ستاختار سیاسی مدّنهرشان را برگزینند و بعد به پای صندوق  تامردم را آگاه كنند 

در آن زمان، جمهوری  !جمهوری اسالمی به رىی گذاشته شد كه تنها بعد از دو ماه، وهفتنجاهپمثل انقالب 

درصد به آن رىی دادند،  94 نتیجه در نداشت،  ی دیگری وجودبرای انتخاب بود و گزینه گزینهاسالمی تنها 

 .و دیگر ساختارهای سیاسی نداشتندجمهوری اسالمی چون هیچ دركی از 

 تواند در هر لحهه با توجه بهست كه از نزدیک با مردم ارتباط دارد و میرهبر میدانی كسی رهبر میدانی:

ها و ز هزینها گونهاینست تا نشینیروی و كِی وقت عقبشرایط، تغییر استراتژی دهد و بداند كِی وقت پیش

اید به ، رهبر میدانی بندزمیعام آشام دست به قتلست كه وقتی حکومت مثل یک خونتلفات بکاهد. طبیعی

 .نشینی صادر كندتر باشد و دستور عقبفکر تلفات پایین

تر خواهد تر باشد، احتمال ظهور یک دیکتاتوری جدید كمچه تعداد اعضتای شورای هماهنگی بیش  هر

تعادل خود را از دستتت  بداند در چه لحهاتی حکومتشتتد. شتتورای هماهنگی باید گوش به زنگ باشتتد و 

دهی یمم رسید، در آن زمان شروع به سازمانسی ماكبه نقطه وقتی چنین حالتی رخ داد و نارضایتیدهد و می

د همان نقاط را مورعالوه بر كشفِ نقاط ضعف دیکتاتور، باید كند و مردم را علیه حکومت بشتوراند. یعنی  

ه ها كه لیدرها قادر ببآن حکومتِ ظالم را دقیق بشناسد. در بعضی انقال پس بهتر استت كه حمله قرار دهد، 

كنند، شتتورای هماهنگی باید ستتردند و در قیام شتتركت نمی تفاوت و دلجذب اكثریت نیستتتند یا مردم بی

ک های برانداز متحد شود. پس یهای ایذائی انجام دهد یا با ائتالف تاكتیکی، با سایر گروهستری عملیات یک

ها ا آنهای مختلف كنار بیاید و بباشد و بتواند با لیدر گروهرهبر موثر باید از روابط عمومی خوبی برخوردار 

خورد. مثلن زند، اصتتتلن به درد انقالب نمیگو كند. رهبری كه فقط ستتتنگ خودش را به ستتتینه میوگفت

 ها نیستند و یا خودشانگو با دیگر گروهوجنگند ولی یا قادر به گفتهاست كه دارند میمجاهدین خلق سال

ها را قبول ندارند. االن وقت آن رستتیده كه هر دو یا دیگران آن و وجود بیاید،ه نین دیالوگی بخواهند چنمی
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در ... طلبان، مجاهدین خلق وها، ستتلطنتهای مخالف اعم از كمونیستتتهم كنار بیایند. تمام گروه طرف با

؛ نند به این اتحاد همگانی برسنددارند، االن باید بتوارا تلفات دادند و اگر درد مردم  وهفتپنجاهانقالب سال 

در ایران مشتتغول به فعالیت استتت، به هیچ گرایشتتی وابستتته نیستتت. پس  حاالگرچه من معتقدم نیرویی كه 

 اند. انتخاب اعضا از داخل كشور اهمیت دارد، چون با مردم در ارتباط مستقیم

 و دروهای مسلد تاثیر ویژه داربر نی كارهایی كه نشوند. مثلعواملی هستتند كه باعث شتاب انقالب می 

یا اطاعت نکردن و ها فرار از پادگان واعتراض و شتورش سربازان   مانند ،كندها را تضتعیف می ی آنروحیه

 .شانهانِ میانی از دستورات مافوقبرخی از فرماند

ی انقالبی مردم رفتن روحیه ستتت كه موجب تقویت و باال، كستتیشتتورای هماهنگیموفق عضتتو یک  

ر ین اتفاق بارها دپذیر استتت. اكنند غلبه بر نیروی نهامی حکومت امکانگران باور ود، به طوری كه عملشتت

ی های دولترهبر ستیاسی با طرح استراتژی مناسب این قدرت را دارد كه در دستگاه  در واقع ،تاریخ رخ داده

ومتی ای بهره ببرد تا حکز هر حربهنفوذ كند و باعث اختالف بین رجال حکومتی شود. به عبارت دیگر باید ا

اشته د ید. شتما وقتی با درو  طرف هستید، باید رویکرد سیاسی خاص انا كه از درون پوستیده، از هم بپاشت  ر

تواند در مواقع بحرانی، كند، نمیی یک ستتتخنرانی خود را مطرح میكه به واستتتطه ایباشتتتید. آدم ستتتاده

درون حکومت از لحا  سیاسی بسیار مهم است. این روزها  بگیرد. ضربه زدن به یتصتمیمات سیاسی درست 

روف مع «جنبش سبز»به نام  هشتادوهشتكنند؛ مثلن اگر اعتراضتات سال  همه از انقالبِ رنگی صتحبت می 

ها، اعضای شورای گذاریاند. در مقابل ضعف حکومت در این نامنامیده «جنبش زرد»شده، قیام فرودستان را 

 ستتتازیانتخاب كنند. پس ناگزیرند از ادبیات خاصتتتی نیز جهت نام ایهای ویژهند نامهمتاهنگی باید بتوان 

ست یی روانشناختای انقالبی پدیدههاست. افزایش روحیهتابعی از فرهنگ رفتاری آن و اینبرخوردار باشند 

گران عمل ی. یعنی اگر شتما موفق شوید روحیه شتود میمحستوب  ای باالتر از نارضتایتی عمومی  لهكه مرح

چین، طرفداران  1949بخشتید. مثلن در انقالب سال  ها اعتماد به نفس میزمان به آنانقالبی را باال ببرید، هم

ی بودند، اما به دلیل برخورداری از روحیهچین تر از جمعیت ارتش متائو از لحا  تعداد نفرات، بستتتیار كم 

را شکست دهند. پس شورای  «شتک  چیانگ كای»د میلیونی و قدرتمن پن انقالبی قوی، موفق شتدند ارتش  

هماهنگی باید از شتتورِ الزم برخوردار باشتتد. وجود و نقش شتتورای هماهنگی و ستتاختارهای متشتتکل و   

تواند عامل مهمی در موفقیت انقالب باشد. شورای هماهنگی با افشای حکومت و دهی منستجم، می ستازمان 

بستتیار مهم جهت تحقق  و این كار از عواملكند ثری میتحریک مردم، ستتطد نارضتتایتی عمومی را حداك 

كند. های تازه، مردم را از لحا  شتتعوری آماده میاهداف انقالب استتت. شتتورای هماهنگی با بیان اندیشتته 

و  ستشورااین شان به خیابان، یکی دیگر از وظایف مهم مردم و آوردنكردن بسی  طور كه گفته شتد  همان

آید. ایجاد نهم سیاسی جدید و رساندن ی این كار برنمیقوی نداشته باشد، از عهده پایگاه مردمی شتورا  اگر

ستت. كستی كه عضتتو شوراست اما حداقل   ترین كارهای شتورای هماهنگی جامعه به اهداف انقالب از مهم
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لن ثباشد، چون قادر نیست با ایدئولوژی حاكم جدل كند. م یی داشتهتواند كارادانش ستیاستی را ندارد، نمی  

رخ ف»ستتتوادی مانند در مناظرات تلویزیونی ابتدای انقالب ایران، در برابر دكتر ستتتروش یا مطهری، آدم بی

ت سطبیعی و ،و میدانی بودند نه رهبر ایدئولوگگر نیروی عمل ،دو دادند. اینكیانوری را قرار مییا  «دارنگه

های میدانی ها رهبران گروهکد. چرا؟ چون آندر چنین مناظراتی، نیروهای انقالبی واقعی بازنده هستتتتن كه

 ،شودبعد از براندازی شروع میانقالب اصلی شکست خوردند.  در نهایتبودند و دانش ستیاسی نداشتند و  

و  فرهنگی باشنددید  و سیاسیو دید دانش  دارایپس مهم استت كه اعضتای شتورای هماهنگی، مردمی و    

ر از نه، تری برسنددلی و اتحاد بیشاعضای شورای هماهنگی به همچه  . هرشان باشددر ذاتنیز دمکراسی 

باشتتتند، در داشتتتته ارتباط هر روزه با مردم  ،روابط عمومی باال عالوه برتر شتتتوند و فکری و فرهنگی قوی

تر خواهند بود. قبلن هم اشاره كردم كه مثلن در شورای رهبری انقالب فرانسه، برد حركت انقالبی موفقپیش

اشت كه پایگاه مردمی د «ژرژ دانتون»زد بود. یا بو را داشتیم؛ كسی كه قدرت سخنرانی و لکچرهایش زبانمیرا

در یز نروبستپیر كه یک استتراتژیستت واقعی بود. این سه نفر، نقش مهمی در انقالب فرانسه داشتند. لنین     و

 كرد. پس طرحای طرح میشدهبدهی انقالب اكتبر روسیه نقش بسیار مهمی داشت و شعارهای حسانسازما

شتعار توسط شورای هماهنگی نیز مهم است. شعارهای یک قیام، آیینه و پرچم و تابلوی آن هستند، بنابراین  

های مناسبی ها گزینهدرستی انتخاب شوند. یعنی نیت و هدفِ شعار باید به سازندگان منتقل شود تا آنباید به

 ی صتتتلد، نان و زمینا در انقالب اكتبر انجام داد و با تاكید بر مستتتئلهطرح كننتد. لنین چنین كارهایی ر را 

اها روستكرد. یا مائو در چین، انقالب را از انتخاب می ی را، شعارهای مناسب(های اصلی فرودستانخواستته )

ی آورند. پس اعضای شورای هماهنگمحاصره در تحترا  جاو آن ندیان به شتهر آمد ی، یعنی روستتا كردآغاز 

طور نیست كه فالن كس اگر توان رهبری دارد یا به خاطر مسائلی های خاصتی داشته باشند. این باید ویژگی

 دهندهد. شورای هماهنگی در اصل، سازمانلیدر گروه خاصتی شتده، حتمن باید عضو شورای هماهنگی شو  

 عقل . اگر یکباشندریزما كادارای شومن تلویزیونی، یک جزء یا حتی  یشاید ژورنالیست یا كارمند و ستا

فکر  رد، االن باید (كنندنویسند و بحث میمجموعه كسانی كه مقاله می) قدرتمند و جمعی وجود داشته باشد

اند، بنابراین باید كاری كرد كه همه با هم حركت كنند. حركت جمعی كمک به مردم باشند. مردم عاصی شده

فرقه ، ایجاد تاسالمیست. یکی از كارهای رژیم دیکتاتوری ایرانی هایها و اقلیتبه معنای اتحاد تمام قومیت

نند یا كهاستتتت. مثلن طرفداران تیم فوتبال تراكتورستتتازی تبریز، همیشتتته یک ستتتوال طرح میبین قومیت

ای بستتیجی را تحت عنوان كند و عدهها را تهیی  میدهند. معمولن حکومت اینتركیستتتی میشتتعارهای پان

رد. گیشان درمینزاعی بین در نتیجهدهد و ها را در تقابل با هم قرار میفرستد و آنزشتگاه می ها به ورفارس

نقالب ها در ابینید كه در قیام اخیر فرودستتتان، ترکبیند و شتتما میاز این اتفاق ضتترر می ،انقالب و تغییر

كند. در ها عمل میترک اگر تغییر حاصتل شتود، حکومت جدید ضدِّ  كه پندارند كنند، چون میشتركت نمی 

ان شبدان معنا نیست كه حقحرف شتان استت. این   ند بخش بزرگی از رژیم كنونی در دستت حالی كه غافل
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های مختلف را متحد كنیم و در شتتورای هماهنگی نبوده بلکه معنایش آن استتت كه ما باید نژادها و قومیت

 ما باید درک كنیم قبل از د.ها حاضر باشنگر ملیتدی وزستتان  های خوعرب ،حتمن باید نمایندگانی از تبریز

اقی كه بباشتتیم، ایرانی هستتتیم. طی این چهل ستتال، حکومت استتالمی برای این فارس یا ترک، كه گیلکاین

 میانها را از و آن ا كندرا خنث هاییتواند چنین توطئهبماند، به تفرقه دامن زده استتت. شتتورای هماهنگی می 

توانم به تناسب شور و حال خودم هزاران نویس نیستت. من به عنوان یک شاعر می مقاله این كار یک و ببرد

 ی مردم باشد. مثلنی همهست، باید نمایندهمدار یا كسی كه عضو شورای هماهنگیحرف بزنم، ولی سیاست

عد ب ی كشتتور باشتتدستتت عضتتو شتتورای هماهنگی شتتد، باید اول نمایندهتركیایرانیستتت یا پانگر یک پانا

ی ما این استتت كه كشتتورمان را طور. مستتئلهطلب نیز همینی قوم خود. یک كمونیستتت یا ستتلطنتنماینده

زنند، ولی در عمل خودشان كند. همه در ابتدا قشتنگ حرف می كس درک نمیارتجاع فراگرفته و این را هیچ

اند، ر حال دامن زدن به تفرقهد ،های ستیاسی متاسفانه مثل حکومت شتوند. بستیاری از گروه  مروّج تفرقه می

دنبال رهبریم، چون ما از جانب  ما به هبنابراین بحث شتتورای هماهنگی مهم استتت. این بدان معنا نیستتت ك

خر یا آ دستها رهبری قیامی را به عهده گرفت، كسی كه طی این سالایم و هر لیدر و رهبر بسیار ضرر دیده

 داریم كه آننمثل ولی فقیه و شاه  یبه لیدر مسلط معامله كرد. ما نیازخود تبدیل به دیکتاتور شتد یا با نهام  

قرار  همما نیاز به یک نفر نداریم و شتتورای هماهنگی منهورم این استتت كه دای خود كنیم؛ را تبدیل به خ

ها صرفن تر هم باشند. آنضتتعیف ،حتی از آحاد ملتاعضتای آن  نیستت بر ما صتدارت كند، ممکن استت    

فالن بستتیجی  در حال حاضتتر مثلنكنند. چون دهی مینده و اتحادبخش هستتتند و ما را ستتازمانهماهنگ كن

 و شوندهای خودسترانه باعث شتتکست می ی این حركتدهد و همهستابق از طریق كانال خود فراخوان می 

تواند همه را گرد هم جمع ستت. وجود شورای هماهنگی می نیحکومت  ، چیزی جز خواستت این خواستت 

علی »چون مخالفان آن حکومت در اكثریت قرار دارند. یک نفر ادعا كرد كه  و بین ما اتحاد برقرار شود، كند

در صورتی كه من هرگز  و انتخاب رهبر است، و در پی ایجاد شورای هماهنگی آنارشتیستت   «عبدالرضتایی 

سرِ درد تشکیل شده و از ایرانارشیسم  حزب دارند. هماهنگیها هم شورای حرف از رهبر نزدم. آنارشتیست 

شان مورد قبول ما نباشد، ولی ما ، نوع نگاه و بحثشتوند می گروه تلگرامی ماوارد ممکن استت كستانی كه   

این است كه  مای مطرح كند و در آن زمان، وظیفهتواند به عنوان مهمان بحث خود را كسی می هرو  میزبانیم

طلبان یا نتسلط ،طلباناصالحمان شود. کرد باید بدل به فرهنگاین روی و ترین شرایط را برای او مهیا كنیمبه

 ت كه فقط حکومت را ساقطای نیسكنند، اما من آنارشیستم. آنارشیسم نحلهها من را سانسور میكمونیستت 

 و در پیبوده چون اساسن با حکومت مخالف  ،ستت كند، بلکه منتقد هر حکومت و تنها جریان چپِ واقعی

توری نشتتتود. در نتیجه یک شتتتود هیچ حکومتی بدل به دیکتااستتتت. این امر باعث می آن تر كردنكوچک

ر اسی دخواهد منتقد باقی بماند. اصطالح چپ و راستِ سیزیرا می ؛خواهد رهبر شودهرگز نمی آنارشتیست 

ریکا و مسه، آگردد كه در انگلیس، فراناین ماجرا به مجالس دوآلیستی برمی، طول تاریخ دچار تحریف شتده 
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 وزیركار در برابر حزب كارگر قرار دارد و نخستد. مثلن در انگلستتان جناح محافهه در كل غرب وجود دار

شتتود. آن جناحی كه در راس از یکی از این دو جناح انتخاب می ،به طور متناوب هر شتتش ستتال یک بار 

نشینند و حزبی كه می شود و اعضایش در سمت راست مجلسحکومت قرار دارد، بدل به حزب راستت می 

ها همیشه د. معنای چپ و راست این است كه آنگیرومت استت، ستمت چپ مجلس جای می  به دنبال حک

داری بوده، ها در طول تاریخ، دوری از حکومتی كار آنارشتیست فلستفه ، اما رت كنندخواهند كستب قد می

رت مانده ی كه دستش دور از قدیستبرالها هستند نه كمونیست یا لیپس اپوزیسیون و چپ واقعی، آنارشیست

را به چنگ آورد. حال اگر حکومت ایران عوض شتود، باز هم من به عنوان یک آنارشتیست    خواهد آنو می

خواهیم قدرت مركزی را ضتتتعیف كنیم و جلوی دیکتاتوری را بگیریم، یعنی كنم. ما فقط میرا نقتد می  آن

اند. من ایرانی هستم و شاید گاردهایی بگیرم كه هیچ ان انجام دادههای آنارشیسم در جهكاری كه انواع نحله

فهمند. در شرایط خاص، ممکن است من به ها نمیاین موضوع را خیلیاما  ،ربطی به آنارشیسم نداشته باشند

روزی مشغول آموزش به جوانان هستم و نفع مردم تغییر گارد دهم. دو سال است كه به طور رایگان و شبانه

ست. من زندگی دانم كه رژیم ایران چقدر در حال استعدادكُشیام و میهای بسیاری دیدهاین جمع، نخبه در

شتتتود. پس دیگر جا انستتتان رعایت نمیخواهم در ایران تغییر بته وجود آیتد، چون آن  آرامی دارم، امتا می 

م كه به براندازی منجر شود، برای هاییهای انقالبی و ایدهآنارشیسم چندان برایم مهم نیست، بلکه فقط آرمان

ی فرودست و متوسط كاری كند، پس خواهد برای طبقهست كه میسیاسی حزبی ایرانارشتیسم اهمیت دارد. 

ه فکر كه ما در برابر حکومت دیکتاتوری بفرودستان است. اینقیام نباید به دیگران بَر بخورد كه چرا نام قیام، 

لی و دار زیباستت. تحقق برابری باید برای همه مهم باشتتد. االن وقت هم فرودستتانیم، از لحا  انستانی بستتی  

ی حیاتی را درک كنند و به ضرورت تشکیل ها و جریانات برانداز، این مسئلهی گروهاتحاد است و كاش همه

 .شورای هماهنگی پی ببرند
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 چرا تولید گفتمان سیاسی مهم است؟

ی یک گروه است. معمولن در كشورهای سازنده و هر گفتمان سیاسیستازد  می هر گفتمانی، یک جمع

تر ها بیشچه تعداد این گفتمان و هر كند، از گفتمانی سیاسی پیروی میستیاسی  یپیشترفته هر حزب و پارت 

سازد، حاصل برخورد و شود و در نهایت حقیقتی كه آن جامعه میها یا احزاب اضافه میباشد، به تعداد گروه

ای توتالیتر كه رهبری دیکتاتور زنند. در جامعهها ستترنوشتت كشتتور را رقم می هاستت و آن همین گروه نزاع

ست دارد، ما فقط با یک گفتمان مسلط طرف هستیم؛ مثلن گفتمان مسلط فعلی در ایران، گفتمان محقق كركی

مانیفستتتت والیت فقیه را ی شتتتاه عباس( تعلق دارد، كركی در آن زمان ی صتتفویه )بعد از دوره كه به دوره

كنند و باالخره در ستتال نویستتد و بر استتاس همین مانیفستتت، مالها تالش و حركت خود را شتتروع می می

شتتوند یک حکومت را به چنگ بیاورند و كشتتور را تحت قوانین قرون وستتطایی اداره موفق می هفتوپنجاه

 )یک «حزب توده»از انقالب حزبی به نام ستتتت. قبل های مبارزه، تولید گفتمان ستتتیاستتتییکی از راه .كنند

ها جاسوس روسیه بودند(، ما ای از آنگفتمان ستیاسی بود( وجود داشت كه به خاطر نسبتش با روسیه )عده 

ی فرهنگ كارهایی را انجام دادند، اما بخشی بسیار متضرر شدیم. افراد زیادی از اعضای این حزب در حوزه

همین كه  وشتتشپنجاههای دیگری نیز در ستتال ملی جدا شتتویم. گروه ها باعث شتتد ما از حساز كار آن

 كه نسبتی از لحا  فکریشان )با اینخواستند كاری سیاسی را در قالب احزاب مختلف انجام دهند، از پدران

 یكردند، از لحا  ایدئولوژیک عملکردی قوها نداشتند( تاثیر گرفتند؛ اما چون كار خیابانی و میدانی میبا آن

یران ستیاسی چپ در ا ای بودند. از این بابت هرگز گفتمان العادهنداشتتند و در اصتل فاقد بستتر فکری فوق   

 ها اغلبگروه و لیدرهای این مواجه بودیممذهبی )اسالمی(  هایتكمونیس باا  در ایران یعنی م .تولید نشتد 

شان ستت( و مستائل اخالقی برای   نوریا شتیخ فضتل  ی نوهكه « كیا نوری»بودند )مثلن  ا پستر یک آیت 

ی عاشقانه با هم برقرار كنند و های سیاسی اجازه نداشتند رابطهدر حین فعالیت اعضتا  اولویت داشتت؛ مثلن 

كمونیست اروپایی یک ست كه این در حالی .هاستگر زیرساخت مذهبی و شیعی آنهمین موضتوع، نشتان  

 .تولید گفتمان سیاسی را پیدا نکردفرصتت   هرگز ی مالی جامعهمطلقن چنین طرز تفکری ندارد. در حالت ك

را  توانیم چرخ حکومت دیکتاتورطور میهاش بحث كنیم؟ چاما گفتمان سیاسی چیست و چگونه باید درباره

 ما باید یاد بگیریم كهها برای ایجاد و پرورش ایده استتت، ترین راه، ستتاختن ذهنیتاز كار بیندازیم؟ اصتتلی

ان سیاسی، برای فهم درست گفتم .ک سیاسی را تولید و اِعمال بکنیمطور تاكتیهیاسی فکر كنیم و چچگونه س
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كند؛ این بینش از ای از فکرهاست كه تولید بینش میگفتمان مجموعه .اول باید دركی از گفتمان داشته باشیم

خود اكت و عمل داشته باشد. كند كه در چهارچوب گذارد و فرد را راغب میطریق زبان روی ذهن تاثیر می

ستتت كه در هیئت متن و گفتار ی جزئیات موضتتوعیمغز درباره وجویجستتتدر واقع گفتمان، كنکاش و 

معتقد است  «میخائیل باختین»های زبانی سر و كار داریم. البته افتد، یعنی ما در هر گفتمانی با كنشاتفاق می

سی ی سیاعد كالمی و زبانی جدا كرد و معنای هر گزارهود از بُشی اجتماعی و سیاسی را مطلقن نمیكه زمینه

ی مجلس، شتتخصتتی در را با توجه به موقعیت گوینده از لحا  جایگاه اجتماعی و ستتیاستتی )رهبر، نماینده

كند. ای تغییر میكند كه افق معنایی، بر حستتب موقعیت هر گویندهداند و فکر می( قابل درک میو... روپیاده

 ی خاص تاریخیداند و معتقد است اگر هر دورهگفتمان را محل تالقی قدرت و دانش می «یشتل فوكو م»اما 

ید و چه توانید بگویكند چه میای از قوانین ایجابی و سلبی وجود دارد كه تعیین میرا بررسی كنید، مجموعه

ی تاریخی را، گونه زمان و دورهاش به بحث بپردازید و اینچیزی را اجتازه نتداریتد عنوان بکنیتد یتا درباره     

ی ی علوم سیاسی نهریهها در حوزهترین گفتمانیکی از مطرح .داندای تاثیرگذار بر گفتمان سیاسی میمقوله

ست هاییای معنادار از دالف، گفتمان مجموعهوو مو ئواست. به نهر الكال« فومو نتالچ»و  «الئوارنستو الك»

د. آورندست می های مستلط به رند، طوری كه معناشتان را در مخالفت با گفتمان كه با هم ارتباط چندگانه دا

كنند؛ مثلن مسلمانی كه ست كه از آن پیروی میمعمولن درک مردم از جهان و عملکردشان، متاثر از گفتمانی

برای  .بیندگاه والیت فقیه یا مالیی میكند و پیرو رهبر است، جهان را از طریق دیددر نماز جمعه شركت می

ی این جنگ، ستترنوشت آن همین در خیلی از كشتورها دعوا و جنگی بین چند گفتمان وجود دارد كه نتیجه 

رای آید. بوجود میستتازی بهكند. پس هر گفتمانی با اعمال قدرت و تالش، برای دیگریكشتتور را تعیین می

 .كرده تقسیم «غیر خودی»و « خودی»ی ستهمثال گفتمان قرون وسطایی والیت فقیه در ایران، مردم را به دو د

كننده رهبر از نقشتتی تعیین-استتاستتن در كشتتوری كه تئولوژی و مذهب در آن اقتدار ستتیاستتی دارد و خدا 

برخوردار استتت، در نهایت بتی به استتم رهبر اعهم یا مقام معهم رهبری كه در واقع همان خداستتت، تولید  

د كه رهبر سیاسی هم با گذشت زمان تبدیل به خدا شود و چون شوشود؛ یعنی موكد كردن خدا باعث میمی

رور رود و به می متفکر( زیر بار این درو  نمیفکر )همان طبقهی روشنانستان باورپذیر نیستت، طبقه  -خدا

كند. ها( هم نقش خودی را ایفا میپرست یا خداپرست )مثل بسیجیی بتشود و طبقهبدل به غیر خودی می

شک كنند. بیو مووف با توجه به مفهوم هژمونی، روی بعد سیاسی جامعه هم تأكید می ئون الكالعالوه بر ای

كند، تولید گفتمان های فرار از دوآلیستم ستیاستی كه معمولن در كشتورهای جهان سوم بیداد می    یکی از راه

ید گفتمان تازه استتت. هر گفتمان ستتیاستتیِ قدرتمندی، طرفداران خاص خودش را دارد و برای همین با تول 

خودی خارج  ی دوآلیستتم خودی و غیرهای مخالف مختلفی را ستتاخت و جامعه را از ستتیطرهتوان گروهمی

 .كرد
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 های فارسی زبانسانسور در رسانه

یم این كار خوب گویها میكنیم و مدام به آنمتا كودكان خود را با باید و نبایدهای خاصتتتی تربیت می 

دهیم و این ضعف بزرگ ما ی تجربه كردن كارهای مختلف را نمیها اجازهاقع به آندر و ،است و آن كار بد

ها در این میان چیستت؟ آیا باید مردم را صغیر فرض كنند و مثل  هاستت. اما نقش مطبوعات و رستانه  ایرانی

نسور شدید، شتان استت یا نه!؟ مدیا در اصتتل با اِعمال ستتا  ها بگویند كه انجام فالن كار به صتالح مال به آن

چیز خاصی ندارد. هر ای پوو است و هیچی پر از سانسور، جامعهدار آزادی ماستت و اساسن جامعه ستَرنگه 

پستتندند، یعنی ستتعی دارد چیزی از جامعه را وقت رستتانه به شتتما گفت فالن حرف را نزنید چون بقیه نمی

جاست كه یک جای نیست و اینحذف كند و زمانی كه بخشتی از واقعیت حذف شود، دیگر جامعه طبیعی  

 .لنگدكار می

ها چیست؟ سانسور! مشکل این است كه ما مدام در حال سانسور هستیم، سانسوری كه مشکل ما ایرانی

 ی روانیرسد، بدل به یک عقدهی تجربه نمیها و نبایدها چون به مرحلهشتود و این باید از كودكی آغاز می

زبان )داخلی و خارجی( های فارسید. جالب است كه مطبوعات و رسانهكنشده و در جامعه گسترش پیدا می

اند. سانسور همان سیستم نان قرض نیز اسیر همین مهمل هستند؛ مهمالتی كه به اسم دین به خورد مردم داده

ها نیستت. اما مدیا كارش را اول با سانسور شروع  دادن استت و مطلقن به نفع مردم و و در جهت دانایی آن 

و  دهكریعنی عضوی از بدن را قطع  ؛زنداز حقیقت، واقعه یا پدیده میكند و بعد دستت به حذف بخشی  می

زبان با پخش خبرهای ناقد و سانسور گذارد. مدیای فارستتیدر نهایت بدن ناقدِ حقیقت را به نمایش می

در خلقت شما نیست و  الخلقه هستتید؟ البته كه نقصی كند. اما آیا شتما ناقد شتده، ذهن شتما را ناقد می  

كنید، در اصل شما هم مثل یک انسان غربی هستید، با این تفاوت كه در غرب سانسور وجود درست فکر می

ای جا ستانستوری در كار باشتد، به این شکل فجیعی كه در كشورهای مردساالر خاورمیانه   ندارد، اگر هم آن

كه ستتركوب شتتوند و  چیز اظهار نهر كنند بی آنهی همها حق دارند دربارهشتتود. آنرای  استتت، اجرا نمی

شود. اما در ایران چه شرایطی حاكم غربی از زوایای مختلفی بررسی می هایمعمولن یک واقعه توسط رسانه

استتت؟ باید نهاد خاصتتی قوانینی را اعمال كند و شتتما طبق آن قوانین كار كنید و بنویستتید! گاهی از وجود  

های گوناگونی به های مختلف باید از زاویهكنم، زیرا استتتاستتتن روزنامهن تعجب میهمه روزنامه در ایرااین

آید!؟ وقتی وقایع بپردازند؛ اما وقتی فقط یک حقیقت تایید شده وجود دارد، ژورنالیست ایرانی به چه كار می
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ستتتت! منهور از یگویند این را بنویس آن را نه، پس در واقع یک روزنامه هم برای ایران كافمتدام به او می 

مثلن زیبایی یک انستتان، خطوط چهره و اندام  .ت، همان راه و روش و تفکر مالییستتانستتور همان مالستت 

چرا  .است حجاب نیز نوعی سانسور .پوشتاند ره و اندام را با حجاب میاوستت، اما تفکر مالیی خطوط چه 

ان را گویند خودتریک نشتتتوند!؟ مالها میافتاده تحای عقبكه عدهباید زیبایی را حذف كنیم؟ فقط برای این

انسان در  هك زنیماند. به همین دلیل فریاد میها حیوانی انسانبپوشانید تا مورد تجاوز قرار نگیرید! انگار بقیه

گویند به اعتقادات ما توهین نکنید، پاستتخ این ای با شتتنیدن چنین انتقاداتی میشتتود. عدهایران رعایت نمی

گیرد! چرا باید به چنین كند و حق زندگی را از ما میات شتتتما با ما مثل حیوان رفتار میاستتتت كته اعتقتاد  

 ؟!ای احترام بگذاریمعقیده

باید روی  .زنیمم بلکه دستتت به حذف انستتان می كنیتنها جامعه را اصتتالح نمیبا اعمال ستتانستتور نه 

ی مدیا و هایی بر عهدهچنین نقدها كار كرد، معمولن رفع زیرستتتاختت ذهنی مردم و تربیتت اجتماعی آن  

دهند و كه در جهت آگاهی مردم حركت كنند، مدام آدرس غلط میجای اینبهها هاستتت، اما آنژورنالیستتت

اند هحنهای ایران را نگاه كنید، همیشه مشتی آخوند در صكنند. تلویزیونمردم را از مستیر اصلی منحرف می 

ن ها برای چگونه شتتستمثل راه و روش مستتراح رفتن تا توصتیه به زن  اراجیفی  .بافندكه جز چرندیات نمی

كردند، محمد گور میبهسال پیش است! در زمان اعراب زنان را زنده هزاروچهارصدپاهای شتوهرشان! انگار  

 اهآن ،كرد، با غارت زنانی دیگری حمله میگور شتدن زنان شد؛ اما خود او وقتی به قبیله بهآمد و مانع زنده

ها گویند: استتالم با زنشتتان مدام میها در دفاع از دینآورد. حاال مستتلمانرا به عنوان برده به استتارت درمی

شود، یعنی با یک دین گور نمیبهكه زن زندهكرد! اینگور نمیبهخیلی خوب است، چون محمد زنان را زنده

ر كنند كه بهتها قانون وضع میكند؛ انسانیدین استالم جز در راستای سانسور حركت نم  ایم!؟متعالی مواجه

ولی ماهیت واقعی دین، قاهریّت و  .انون برای محدود كردن زندگی نیستتتزندگی كنند و استتاستتن تعیین ق

طور كه گفتم اساس كار ژورنالیست ایرانی سانسور است؛ زیرا او اوامر مال را همان .ستستیستم قهر قانونی 

ت كه سشود و این در حالیكم بدل به سانسورچی مید و بعد خودش نیز كمكنبدون هیچ مقاومتی قبول می

ا به جا بدن زن رآن .و سینما نیز همین جریان حاكم استژورنالیستت باید ستد ستانسور را بشکند. در تئاتر    

شود. مدیا پس از اعمال كنند، و در اصتل هستتی و بودن از صحنه حذف می  مثابه یک رستانه ستانستور می   

سی یبدهد، در اصل بیسی به ایران قرض میبیكند! مانند نانی كه بیر شروع به نان قرض دادن میستانستو  

     مثلن یسبیهای دیگر بیاگر كانال .آیدگونه كنار میاند، اینسالمیداران جمهوری اتنها با حیواناتی كه سردم

BBC4   شاعران و متخصصان روز دنیا در  نگاردترینفکران و آواشوید اغلب روشنتماشا كنید، متوجه میرا

هم دقیقن  (VOA) سواد است. صدای آمریکاستی فارسی محل اجتماع افراد بی بیبی ولیحضتور دارند،   آن

 چیز بایدست؟ چرا وقتی پای زبان فارسی در میان است، همهاما چرا فرهنگ ما سانسورچی .طور استهمین

ی تمام این ریشته  ایم كه ما را صتغیر فرض كنند و ش از حد اجازه دادهستانستور شتود؟ چون ما به مالها بی   
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آور مال شوند و آن لباس چندشدانم مردم ایران چگونه وقتی از خیابان رد مینمی .یسم استئها، مالبدبختی

 یک مال ی ما شعوری و آزاد باشد، حتیمن مطمئنم اگر جامعه .شودشتان بد نمی بینند، حالرو میرا در پیاده

ار كثیف را در جهان پخش ها عین بالهت و كثافت هستتتتند و جز افکتواند در خیابان تحمل كند، آنرا نمی

كارگران شتتهرداری مدام باید این كثافات را از اتمستتفر ایران  فکران شتتعوری به مثابهپس روشتتن .كنندنمی

جتماعی ایران حذف كرد. آخوندیسم تمام هایش را از فضتای فرهنگی، ستیاستی و ا   بزدایند. باید مال و نوچه

ی ایران پخش كرده است. كسی كه این بالهت چهل ساله را به كمک مدیای داخلی و خارجی در كل جامعه

شتتک خائن است و انسانیت را خواند، بیی كیهان و امثال آن را میكند یا روزنامهتلویزیون ایران را نگاه می

دانیم چگونه اعتراض كنیم. باید فرهنگ اعتراض كردن را بیاموزیم، چون نمی هاگتذارد. متا ایرانی  زیر پتا می 

راض روند، پتانسیل باالیی برای اعتی فوتبال به ورزشگاه میی زیادی كه برای دیدن یک مسابقهمثلن آن عده

ه ی رفتن باجازهها چرا وقتی به زن را لمپنیستتم در ایران فراگیر شتتده؟كنند؟ چدارند، اما چرا این كار را نمی

ست و آخوندیسم از هر ی ما ستر تا پا سیاسی روند؟ جامعهدهند، مردان ما به استتادیوم می ورزشتگاه را نمی 

ا چون تحریم كردن و ی ؛كنیما چنین فجتایعی را تحریم نمی ولی مت  .بردفضتتتایی برای تبلی  خود ستتتود می

ی ایران بدل به فکر در جامعهستتت كه روشتتنو دلیلش این ا فکری را بلد نیستتتیممردمی و روشتتناعتراض 

 .فحش شده و هیچ نقشی در آن ندارد

افتند، اما دقیقن كسانی بدل كند؟ افراد زیادی در ایران به زندان میمدیا چه كسانی را بدل به قهرمان می

ام كند، تمینگار در زندان حکومت گیر مكه یک روزنامهاند. به محض اینشوند كه ژورنالیستبه قهرمان می

ه خارج خواهند او را بافتد، یعنی میشوند تا او را مطرح كنند و وقتی چنین اتفاقی میها بسی  میژورنالیست

هند، ابتدا بدقصد دارند در خارج از ایران به یک ژورنالیست مسئولیتی  زمانی كهاز كشتور بفرستند. در واقع  

تر دقت كنید، كنند فعال حقوق بشتتترند، بیشه ادعا میخصتتتوص اگر به آن عده كبه .كننداش میدادگتاهی 

كنند؛ طوری كه انگار در حین مرخصی از زندان فرار میچگونه دهند و ها مرخصی میبینید چگونه به آنمی

سی و صدای آمریکا بیهم زدنی، یا در بیشوند و در چشم بهجمهوری اسالمی قاق است! بعد وارد تركیه می

كنند. حقوق بشر به همت ژورنالیستِ ایرانی بدل به های حقوق حشتری فعالیت می ستازمان و یا در یکی از 

 .تشود، ایران استر از نقاط دیگر جهان زیر پا گذاشته میجایی كه در آن حقوق بشر بیش ،حشر شده حقوق

لیس در انگ ولی ستنگار ایرانیكند. طرف روزنامهاما فعال حقوق حشر ما در بنگالدش یا آفریقا فعالیت می

ها تن ؛كندی ایران هیچ كاری نمیستتت كه دربارهگویند، و این در حالیو آمریکا به او فعال حقوق بشتتر می

اق ای مثل قیام فرودستان اتفگیرد تا اگر واقعه، این استت كه تمام قدرتش را به كار می كاری كه شتاید بکند 

ی معدودی از مردم ایران هستتتتند. هر جایی كه ها عدهد آنمایز و كوچک كند و بگویچیز را مینیافتاد، همه

 جا رجوع كنند، قبلن توستتط جاستتوسان استمرارطلب )كه بدل بهشتان به آن مردم بخواهند برای احقاق حق

ها این است كه هر اعتراض سیاسی را در صورتی كه ماهیت وجودی آن .اند( اِشغال شده استقهرمان شتده 
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هیم كه نشان دكنیم؟ برای اینی حجاب و حقوق زنان كار میكنند. چرا ما برای مسئلهتراضی مدنی بدل به اع

خواهند با مردها برابر شوند. ها میی اصلی زنان نیست، در اصل آنست و روسری دغدغهاعتراض ما سیاسی

ود و شی مشتکالت ما حل می ها ستعی دارند نشتان دهند با برداشتتن حجاب، دیگر همه   ولی استتمرارطلب 

ابر خواهد با مرد برگویند كه زن ایرانی مییا نمی .حاضتر نیستند اعتراف كنند كه اساس اسالم ضد زن است 

شان خوب دهند، حتی این اواخر چند دختر جوان را كه انگلیستتیچیز را معکوس جلوه میها همهباشتد. آن 

ی حکومت ایران چیزهایی درباره های اجتماعی،ها و شتتتبکه، ستتتایتاند تا در وبالگاستتتت، آموزش داده

تان آب بیفتد! مثلن در اینستتتتاگرام، یک دختر مقیم آمریکا دو پاراگراف خوانید دهانبنویستتتند كه وقتی می

 .تانگیز اسگیرد و این مسئله حیرتنویسد و ناگهان هشتادهزار الیک از طرف سیصدهزار فالوور خود میمی

 .شودصرف میبرای تروی  فیک و درو   همه خرج و تبلیغاتاما در واقع این

تمام هدفم از طرح چنین بحثی این استت كه تاكید كنم انسان را باید رعایت كرد. ما نباید بگوییم مردم  

شتان پایین استت و قرار هم نیست وكیل انحراف مردم باشیم. وقتی انسان به سن باالی   فهمند و فرهنگنمی

ی تمام ستتیاستتت مام این باید و نبایدها اراجیف استتت. امروز نتیجهیابد كه ترستتد، درمیشتتانزده ستتال می

ی تاریخی مثل زمان حال، ستتانسور در كشور ایران بینیم. در هیچ برههمان میستانستور ایرانی را در فرهنگ  

ر ولی اگ .ا نه، ایران را از فساد نجات دهدهمه سانسور و سیستم این را بکن آن روجود نداشت. قرار بود این

ما  ایم. رذالت اخالقی در كشوربینیم كه بدل به فاستدترین كشتور دنیا شتده   ها آمار بگیریم، میدر تمام زمینه

ستتت. در حال حاضتتر ایران پر از درو  و ریاكاری .ها چیزی كه وجود ندارد اخالق استتتكند و تنبیداد می

ت ریاكار سوانید، بلکه كافیس بخریاكاری در ایران بدل به یک صتنعت شده، طوری كه دیگر نیاز نیست در 

 گویی در ایران هنر است و هرشوید. یعنی درو دار خوب میچون به راحتی بدل به یک دالل و بنگاه ؛شوید

د. دهنستتتت كه مردم به آن پز میتر استتتت و این چیزیتر باشتتتد و زیباتر درو  بگوید، موفقكس دروغگو

احمق استتت و زند، چنین حرفی میكه  كستتیاال كشتتیده، گوید فالنی خیلی باهوش استتت و حستتابی بمی

شود عث میاند اختالس مقدس است و باها مدعیاللهیها و حزبفهمد حق خودش ضایع شده. مسلماننمی

 ستدهد كه ژورنالیگردد و نشتان می تمام این مستائل به عملکرد ضتعیف مدیا برمی   .تا امام زمان ظهور كند

چون  ؛نویسند، مزدورندهای ایران میمههایی كه در روزنادر اصل اغلب آن .ندادهكارش را به درستتی انجام  

دهند؟ هیچ آدم با شتتتعور و با . اما چرا این شتتتغل را ادامه میی دروغین دارنددانند كه شتتتغلخودشتتتان می

ست و رسانیداند كه مجبور به درو كند، چون تحت آن سانسور میشتخصیتی در ایران كار ژورنالیستی نمی 

ها در روزنامه قیام فرودستتتانهیچ خبری از مثلن  .به جای گزارش خبری، باید مجری اوامر حکومت باشتتد

گذارد! خب پس چرا ژورنالیست هستید؟ گویند حکومت نمیپرسیم، میمنتشتر نشد، وقتی هم علتش را می 

هایی كه هیچ و با احمقست. ااش چاپلوسیدر واقع خبرنگار ایرانی متخصتد ماالندن استت و شتغل اصلی   

شتتان ندارد، اند و حتی خودِ خبرنگار قبولدر پوشتتش دكتر و مهندس به وزارت رستتیده  حاالفهمند و نمی
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دانیم و این ماهیت واقعی مدیای ها را مزدور میبه خاطر همین ما آن .دهدكند و تن به خفت میصاحبه میم

و البته مدیای خارج از كشور هم دست كمی از مدیای  كندداخل كشور فعالیت می در ستت كه زبانیفارستی 

زش هم آموانگلیسی سی بیباز و ریاكار استت، حتی اگر در بی داخلی ندارد. كستی كه از پایه و استاس حقه  

اپیدن تر است، مثلن با چمان نیز وضع فجیعست. در موسیقیچی و دالل سیاسی و ادبیببیند باز همان معامله

كنند تا مطرحش كرده باشند، پس در چنین شرایطی هنرمند استعداد با او مصاحبه میو بی سوادیک شومن بی

 ایرانی باید بگوییم كه ژورنالیستست، كُشیی آدمترین شیوهاگر قبول كنیم سانسور فجیع .واقعی هم نداریم

ایران و كارمندانش  ی ارشادها چه كسانی هستند؟ ادارهقاتل استت. اما مركز سانسور كجاست و سانسورچی 

 رسد، حاصل تالشند. هر فکری كه به ثمر میی مطبوعات و كتاب در ارتباطو در نهایت كستانی كه با اداره 

چهارچوبی خاص است. تعداد معدودی از این نسل نخبه هستند و در نهایت طیدر شان یک نستل و فعالیت 

خواهد در هیئت كتاب و یا در مطبوعات به دست یرستند، اما این فکر كه م سته چهار نفر به فکر و ایده می 

عام زنند و ما با قتلشود. یعنی آن نسل را دارند گردن میخوانندگان برستد، ناگهان با تی  سانسور مواجه می 

افتد. بارها برایم پیش آمده كه با من ، تلویزیون و مدیا اتفاق میطرف هستتتتیم و چنین اعتدامی در روزنتامه  

ها به من درو  گفتند و بعد از مصاحبه آن، هایم ستانسور شده ش بزرگی از گفتهند و بعد بخامصتاحبه كرده 

ت و ستوانیم این قسمت را منتشر كنیم چون جامعه اخالقیبخشتی از آن را حذف كردند و گفتند كه ما نمی 

جد است؟ به آید. انگار ما با مسجد طرف هستیم، مگر مدیا مسشان نمیهای ستیاسی خوش گروهاز بعضتی  

خواهد چیز ما كار دارد و نمیكشتتتیم از مستتتجد استتتت. مستتتجد به همهچه می گویم ما هرهمین دلیل می

نند. مان دخالت كی مزدوران را تحریم كنیم و نگذاریم بیش از این در امور زندگینشتتینی كند. باید النهعقب

نا( ئه منهور من مذهب نیست. دین )دالبت بخش باشتد و به ما شجاعت و آگاهی را تزریق كند، دین باید لذت

اند به متاسفانه گند زدهو هیچ نسبتی با آن ندارند.  ها آن را از درون تهی كردندآید، اما این لعنتیاز درون می

ورد. خهم میآور بهی چندشتان از آن ریاكاری و قیافهبینید، حالتدین، طوری كه وقتی یک آدم دینی را می

باشتتد و  نداشتتته كاری به كار دیگران ،كنید كه به حق بقیه تجاوز نکند نید یک آدم مذهبی پیداتواشتتما نمی

هستتتند. من كاری به استتالم و  عام فکر و اندیشتتهگذار در حال قتلدر واقع دین و دین .شتتان را نخوردمال

و مُهر  كنندن راه كاسبی نمیتوانند نماز بخوانند و روزه بگیرند چون از ایمسیحیت ندارم، پدر و مادرتان می

د به گویند كه ما سید و مقدس هستیم و بایكوبند كه بگویند نمازخوان هستند، یا نمیشان نمیرا روی پیشانی

ه در واقع باید دستتت ب .باید علیه این طبقات اعتراض كنیمای طبقاتی هستتتیم و ما جامعه .ما احترام بگذارید

ای را عوض كنیم؟ انقالب اجتماعی یعنی خواهیم خامنهی گفته كه فقط میكستتهای زیادی بزنیم! چهانقالب

شود. ها؛ زیرا اگر از این مشتکالت غافل شویم، دوباره دیکتاتوری تازه تولید می انقالب در تمام زیر ستاخت 

ل ثما نفت و گاز و ثروت و استتتتعدادهایی مانند دریای خزر، خلی  فارس و معادن غنی را داریم، پس باید م

حقیقت  ی یک قاتل،ای كه ده دختر زیبا دارد، روی منابع سرشارمان غیرت داشته باشیم. سانسور به مثابهخانه
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ای شتتتود و چنین جامعهتر میتر عمل كند، جامعه ناآگاهكُشتتتد و هر چقدر كه فجیعی فکرتان را میو ثمره

ه جان ی ناآگاو استبداد است. جامعهخوراک غرب و استتعمار كثیفش و همچنین ستیستم دیکتاتوری مالیی   

توانید در زمان كمی ثروتمند شتتتما راحت می ،همین دلیل استتتت كه در ایران برداری، بهدهد برای كالهمی

زمان مه او فکر، مال بر مسند امور است وبینید كه آگاهی ببخشد، به جای روشنشوید. در ایران جایی را نمی

گو و كثافت استت و عامل تمام بدبختی سراسری ایران،  درو  مالمکد. ت را میزند، خونكه به تو لبخند می

 .كسی جز او نیست
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 برانداز كیست؟

 هاستسال آن از یِجُدا و امكرده مطرح را یادیز یهابحث زبان قدرتِ و قدرت زبانِ یدرباره ترشیپ

 هاحاصطال و كلمات از یبعض چرا ؟!اندآورده زبان سرِ بر ییبال چه! كنمیم مصاحبه و ستم ینویم بارهنیا در

 مزدوران و مالها كه است سال چهل .استت  «انقالب» معناباخته، كلمات نیا از یکی ؟!اندشتده  معنا از یخال

 هب یارتباط چیه كه كنندیم مطرح را یموضتتوعات یادیز یعده انیم نیا در و ندیگویم انقالب از یحکومت

 چیه او واقع در .استتت خزعبل و چرند یمشتتت انقالب، یدرباره یاخامنه یهاحرف مثلن .ندارد انقالب

 .است انقالب ضّدِ یمعنا به نامد،یم انقالب كه را چهآن و دهدینم ارائه انقالب از یفیتعر

 حکومتِ خواهدیم شخشتتم و قدرت تمام با كه ستتتیكستت برانداز ستتت؟یك براندازاما به راستتتی 

 یالبانق کی با برانداز تفاوتِ .ندارد یابرنامهحکومت  ینابود از بعد یبرا اما كند، ابودن را یاسالم یجمهور

 روعش یبرانداز از پس یواقع انقالب كه داندیم او دارد، برنامه یبرانداز از بعد یبرا یانقالب كه ستنیا در

ما  برانداز وندانِهم و دوستان مِتما كند. اما آیامی یگرروشنو  داند،یم مستئول  را خودو در واقع  شتود یم

 كه اندداده نشان هاآن اما! براندازند چونالبد  هستند، ما با اتحاد خواهان روزها نیا ی زیادیعده ؟اندیانقالب

خواهد دیکتاتوری تازه یا او نمی .ستتتیآزاد طرفدار و كندیم یشتتعور كار یانقالب ، زیراستتتندین یانقالب

 الِس صتد و ده  از یدرك و كندیم فکر یانقالب یکتاتوری را دارد، به قدرت برستد. ستیستتمی كه استتعداد د   

 ما سرِ بر ییبالها چه سال صد و ده نیا یِط كه داندیم و شناسدیم را ریاخ قرنِ کی خِیتار او دارد، گذشتته 

 خودتنها ها آن. هنددینم انجام یبرانداز یبرا یكار چیه ولی براندازند، یاعدهخواهم بگویم می. است آمده

 بیآس یكس به ندیگویم! برگزار شود ستکوت  درتهاهراتی كه  اما ؛ندتهاهرات خواهانِ و نامندیم برانداز را

 بر را یفیوظا چه یانقالب ای برانداز . اساسنمینکن یكار چیه ولی در اصتل منهورشان این است كه  م،ینرستان 

 ار افراد برانداز از یبعض و اظهارنهرهای هاصحبت كه یمانز ست؟یچ یگرروشن در شاننقش و دارند عهده

 فاعدكه دركی از آن ندارند،  یزیچ از باید این عده چرابینم! ها نمیها و بسیجیم، هیچ فرقی بین آنخوانیم

و نقش خود را در این جنبش توضتید دهند و بگویند كه قصد انجام چه   فیوظا هاآدم گونهنیاكاش  كنند؟

 نداداده انجام كاری چه تاكنون شانخواسته و آمال یبرا است؟ نقش یگریهوچ انقالبی را دارند. آیا حركت

 ازهای دیگران را مصتتتادره كنند و تالش كه خواهندمی مدام چرا كنند؟ كارچه خواهندیم پس نیا از و

 و كشندیم زحمت یاعده .میابوده روروبه یمعضتل  نیچن با مانكشتور  در شته یهم ؟بخورند بقیه رن ِدستت 
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خود را  و نندینشیم ستفره  سترِ  بالفاصتله  خواههای تمامیتستت یاپورتونلی ناگهان و ؛شتوند یم كشتته حتی 

دستتته كه همین حاال در ایران مزدوری  شتتک آنكنند. اگر انقالبی اتفاق بیفتد، بیصتتاحب ستتفره تلقی می 

 تمامبرای مثال ! ی خود ادامه خواهند دادمزدوربه  و شتتد خواهند کینزد غالب ستتتمِیستت به دوباره كنند،می

 و از كشور خارج شدند بعد سال ده بنیتقر ،كردندیم سانسور هاروزنامه در مرا هفتاد و نه سال تا كه یكسان

 طلباصالح ،یجیبس ،وكماندیفاط كه ییهاآن تمامِ به عبارت دیگر. دنداد ادامه من ستانسورِ  بهنیز  جانیا در

شان )سانسور من و امثال من( را از سر گرفتند. البته كار ستابق  ،پس از خروج از كشتور  بودند، اگرولاصت  ای

 ،لمپندوباره افراد  .بود یمخواه اتفاقی نیچن شتتاهد هم یبعد حکومتِ در طور كه گفتم شتتک ندارمهمان

 كنار را گانختهیفره و شد خواهند جمع یبعد ستتمِ یست  دورِ متوستط  و ستواد یب ،تیخاصت یب ،بیپرنست یب

 كنند؟یم فیتعر چگونه را برانداز و یانقالب و هستند قائل خود یبرا را یفیوظا چه اما این دسته. زد خواهند

 و ستشان اسالمیاخالق اما هستند، یانقالبظاهرن  و دارند خبری كانال تلگرام در كه شتناسم یم را یافراد

ها و ناشتتران ایرانی، دستتت به دقیقن مشتتابه وزارت ارشتتاد، روزنامه هاآن! هاستتتاللهیباورشتتان مثل حزب

 خالف جهتند و اما دقیقن ضد انقالب ؛های خوبی هم باشندزنند. البته ممکن است آدمسانسور دیگران می

د كشتتور از این خواهناند و تنها میاتفاقی صتتاحب كانالی پرجمعیت شتتده  كنند.فکری حركت میروشتتن

ش هستند مانند شرایط حال شرایط و وضعیت بعدی هم كه خواهاندر عین ولی الص شتود؛ وضتعیت بد خ 

ای هما برای نقشاما مگر و ممکن است خودشان هم در شرایط جدید نقش جدیدی داشته باشند.  ستكنونی

 میواهخیم ایآ م؟یریبگ را هایستتانستتورچ ای یمانیستتل ستتردار یجا میخواهیم ایآكنیم؟ خودمان انقالب می

 توانستند در ایران وزیر شوند، پیشنهاداتكه نبو  خاصی داشتند و می ایعدهبودند  م؟ینیبنشت  یاخامنه یجا

های انسان شان در اولویت بود.برای «بودن انسان» چون، زدند كنار را قدرت هانآ اما ها شد،فراوانی هم به آن

 در ننمطمئ شود، انقالب رانیا در دوباره اگر ،ندانسان تیرعا طرفداركسانی كه  یا به عبارت دیگرباشتعور،  

 غربستتت كه اگر انقالبی روبنایی و ظاهری رخ دهد به این معنی .داشتتت نخواهند ینقشتت یبعد حکومتِ

مق جانشین اح احمقی .امكرده صحبت اریبس اشدرباره كه یستمیس همان و این یعنی دستت به انقالب زده 

. ندارد ینقش لیتحص و شعور ،یفکرروشن هم همین استت و مثل همیشته   وامع خواستتِ شتود و  دیگر می

 ،گیردیم( دكترا) یداویپ ی كهشخص ران،یا یِدانشگاه ستمِیس در! ستیعام روزهانیا هم كردهلیتحص یحت

 دكترا كشتتوراز  خارج در كه ییهاآن یحت نیستتت و برخوردار باالیی اریبستت دانشِ و شتتعور درک، ازلزومن 

 درسهم و رستتان یدبمثل  یمابق دارد، وجودواقعی  دانشتگاه  چهار ای سته  لندن در د نیز، فرقی ندارند.انرفتهگ

. اردد وجود ی دنیاجاهمه در یستمیس نیچن ، منهورم این است كهفروشتند یم دكترا و صترفن فقط  هستتند 

ما  قشن اما. میشتتو قائل یشت نق و فهیوظ خود یبرا و میبکشتت زحمت و میکنب یشتتعور كارِ میریناگز ماپس 

 ار همه ،یجیبس ارِیمع و متر با نباشیم و هایستانستورچ   و هاطلبفرصتت كه مثل  ستت نیا هدف ؟ستت یچ

ریاد شان فیوهایراد و هاونیزیتلو ها،كانال در شیپ ماهِ چند هایی هستند كهطلب همانافراد فرصت !مینسنج
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 مردم سرِ كه دنشد متوجه ماه دو و وقتی بعد از ندبده یرى یوحانر به مردم كه دندیدریم را خود و زدندمی

 مدامها آن. اندخواهی نبودههرگز اهل معذرت ها؛ زیرا در واقع آندننکرد یعذرخواه د،ناگذاشتتتته كالهرا 

 هوش،. دنده ادامه را ی خودگذشتتته كارِ ،وقاحت و بالهت تِینها در دناگرفته ادی و دنكنیم راهگم را مردم

 اتفاق یبرانداز تا میشتتو متحد میخواهیم ما .دنزنیم حرف هوا یرو اغلب و دنندار هم مطالعه و دانش

را  ركشو شودیم لمپن جماعتِ با ایآ اما م،یبستاز  را كشتورمان  و میكن انقالب مان این استت كه هدف فتد،یب

 یرى تیاكثر شود،یم فراگیر یورشعیبزمانی كه  و دهدیم بسط را یشعوریب فقط لمپن جماعتِ ستاخت؟ 

، یعنی ورعشتتیب یعنی یجیبستت ندارد، دم و شتتاخ هم یجیبستت .هایجیبستت همانیعنی  تیاكثر و آوردیم

رن ظاه كه یكسان . اغلبندارد دیتشخ وجهو  كندیم دنبال را یاسالم اخالقِ كه یكس یعنی ستانستورچی،  

 تِینها در یویت وتومن! ندمخالف...( و یآزار مزدور) ی ماالبانق هایاكت با كنند،یم یانقالب كارِ روزها نیا

 و ماكت پاهاخُرده یبرا و شتتودیم قائل ضیتبع «مین شتتبکه»پر طرفدار عروستتکی و ی برنامه در بالهت

 نیا بینیم.ی را در این برنامه نمیاو ما عروسک خامنه ندارد، یاخامنه به یكار اما .كندیم درست کاتوریكار

 دهبر كنندیم درستتت را برنامه آن كهی كستتان تکِتک نیستتت و در اصتتل یگهبرد فرهنگِ یمعنا ر جز بهكا

 كثافتِ از میكشیم چه هر ما كه یصورت در ،كنندینم عیضا را شاهها و آن ستا شاه یاخامنه چون .هستتند 

 و ندارد شاهایخامنه به یكار یویت وتومناما  .هیصفو شاهِ قاجار، شاهِ محمدرضاشاه، شاه،یاخامنه .ستشاه

 م؟یهستت  ستطد  کی در عده نیا با ما ایآ .بردكند و زیر ستوال می ای و خمینی همه را مستخره می جز خامنه

 كه ستا نیان ماهدف و میندار ا این دستهب یكار ما و این یعنی دارند، یمتفاوت یِمعان یآنارش و سمیآنارشت 

 صدا را یجیبس ،یجیبس .گذشت دیبا یراه چه ازاستاسن  كیستت و   یانقالب ،ستت یكست  چه برانداز میبفهم

 وگوگفت ازمندِین ما. میاشده كالفه یگبرده اخالقِ از ما رادر ارتجاع است و به آن نیاز دارد.ب ارتجاع زند؛یم

ا خراب كنند. تا كارمان ر میدهینمخودمان راه  نیب ها راجاسوسشتویم و  نمی متحد یكست  هر با و میهستت 

 منعکس را شانیشعارها هارسانه و هاتیساوب بخش بزرگی از زنند امامی دست به تهاهرات نفر هاونیلیم

در حال حاضتتر . میهستتت كشتتور این فکرانِروشتتن زیرا باشتتد جمع مانحواس دیباما مستتئولیم و . دكنننمی

مدام  شانستفاده قدرت و موقعیتا باو  نددار نبویتر و پولست كه مهندسی روان و دمکراسی دست افرادی

 مگر. دارد خودش ِدرون در یکتاتورید ینوع هم یدمکراس ست؟یچ یکراست دماما  كنند.می معامله و زدوبند

 یِکتاتوریدیعنی  یدمکراس. شتد  لیتبد ایپرولتار یِکتاتورید بهاما دیدیم كه در نهایت  نبود؟ آمال ستم یكمون

 شرفتِیپ به جامعه كه ستت یعال و دیمف یزمان یدمکراست اما  ،زنیمحرف می یاست دمکر از ما یهمه. تیاكثر

اشد چیز باید آزاد بای همهجامعه چنین در. باشد برخوردار یاسیس شعورِیا به عبارت دیگر از  ،برسد یشعور

 ماجرا كنند.ها اداره نباید سانسورچیهم ها را ها و كانالمطبوعات و رسانه ایکوت شود.و ستانستور در آن ب  

تامین  چگونه هاونیزیتلووگرنه . كندیم كار دارد ینفت یدالرهاو  دارند پول یاعده ،ستتته استتاد اریبستت

 ی براندازیفرداالبد  و اندكرده واگذار هااحمق و هامتوستتط ها،ستتتیژورنال به را پول در واقع شتتوند؟می
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 ابله، یتیاكثر باز و كند یگریهوچ ونیزیتلو و عاتمطبو پولِ همان دوباره برگزار شود و یپرسهمه قرارست

 د و دهص كه یاتفاق همانمشابه  و این یعنی .كنند یمعرفاست،  خودشان از ترابلهرا كه  شتخد دیکتاتوری 

 انتخابات ریاست همین و یا وهفت،پنجاه سالِ انقالبیعنی همان  ،افتاد همشتروط  انقالبِ از بعد ،شیپ ستال 

هفتاد درصد از  مگر ؟دیانکرده انتخاب یدمکراس یرو از را یروحان شما مگرو شتش.   جمهوری ستال نود 

ماجرا تکرار همان اتفاقات قبلی  ؟بود چه ماجرا ؟ندادند یرى یروحان به و نکردند شركت انتخابات در شتما 

 ؛مهستتتی یتارستتاخ انقالبِخواهان  ما ولی بود و تکرار چنین اتفاقی باز انقالبی ستتیاستتی را رقم خواهد زد.

 و متحد میتوانینم یكس هر با پس. میباش دهیرس یآگاه به ما ،آن یپروسه یِط و باشتد  یشتعور  كه یانقالب

 شان را خوب بررسی كنیم. هایشعار، طرز فکر و خواسته دیبا، چرا كه میشو صداهم

 واستِخ با یتفاوت چیه افراد نیاچیست؟ خواست  ،كنندافرادی كه به ایرانارشیسم حمله می یخواستته 

ها آن كنند، مغزمی متمركز ظاهر یرو را شانتیذهن تمامِ و دیبپوش چادر ندیگویم هایجیبس. ندارد هایجیبس

 بحثِ مورد چندهستتتند، و تنها  یارتجاع و زدهزنگ ستتت یا بهتر استتت بگویم دارای مغزیپوو و توخالی

 یكسخواهند وقتی می یاسالم یِجمهور درمعمولن . كنندیم بیتخر را افراد آن اساسِ بر و دانندیم یاخالق

گویند فالنی با افراد زیادی ستکس داشته است؛ البته چنین  د و میشتون یم شتختخواب واردِ تخریب كنند، را

اما . میهست هم یخیتار و یفرهنگ یانقالب ازمندِین ما گویم كهزند، برای همین میكاری جز از بالهت سر نمی

 ساختارِ عوض شدن صترفن  و هدف ما میخواهینم ییبناور انقالبِ ما معناستت؟  چه به یستاختار  بِانقال

 در مثلن .كنندیم انتخاب میرمستقیغ یِدمکراس راه از را جمهورسیرئ کی كشتورها  اغلبِنیستت.   یاست یست 

 ،دارد را هندینما نیترشیب كه یحزب و روندیم مجلس به هاندهینما ستتتت؛یپارلمان حکومتت  سیانگل

 یندهینما هم كه ما كشورِ در اما. ستت یدمکراست  از یاگونهستیستتم    نیا و كندیم انتخاب را ریوزنخستت 

 افتد؟یم یاتفاق چه تینها در م،یكنیم انتخاب را خبرگاناعضتتای مجلس  هم و جمهورسیرئ هم مجلس،

تاتور دیک دوبارهستتتیم ممکن استتت و چون مردم متفکری نی كندبر ما حکومت می شتتاه از بدتر یکتاتورید

یعنی قیام  ما انقالبِ كه دنكرد یكار شتتتانواربالهت یهازمزمه با ایعده .حاكم شتتتوددیگری بر ایران 

 شعارِ كسچیه لیدل نیهم به و بودند هاابانیخ در انفکرروشتن در آن،  قیامی كه .دوشت  خاموش فرودستتان 

، همین شتتعارهای رادیکال و گرید هایقیام با فرودستتتان امِیق تفاوت لیدلاصتتلن . دادینم ینید و یارتجاع

ران جوان فکاگر در جنبش سبز ریش و سبیل نقش داشت، در قیام فرودستان روشن ساختار شعوری آن بود.

 «براندازم من» بحثِ یرو یكستت چه. شتتناستتم یم شتتهرها اغلبِ در را هاآن تربیشدار بودند و من میدان

 را برانداز ما. شتتدیم اعدام براندازم، من گفتیم یكستت اگر ام،یق از شیپ ماه ستته قنیقد كرد؟ یگذارهدف

ها روی این طلبان و ژورنالیستتتها، اصتتالحطلبكدام از ستتلطنتستتت كه هیچو این در حالی میكرد یعیطب

 رد ساختند، را شعارها نیا فرودستان امِیق در كه یدوستتان  موضتوع كار نکرده بودند. در حال حاضتر اغلب  

 یاخامنه كارشان اوجِ در چون هستند. سرددل ،د و در نهایت زندانی و شکنجه شدندكردن سپرنهیست  شتهرها 
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 شتتعارِ هم ایعده. كردند ستتوءاستتتفاده لهمستتئ نیا از ین هممجاهد ونستتبت داد  خلق نِیمجاهد به را هاآن

 دتاكید كردن شعار نیا یرونیز  كشور از خارج یهاونیزیتلو تمامِ بعد و دادند را سر «شاه رضا دشتاه، یجاو»

شتتعارشتتان  و بودند یگرید افرادِ گرعمل هایروین تاثیر نبود؛ زیراهم در ناامیدی مردم بی موضتتوعهمین  و

، ندگرفت یماه آلودگل آبِ از كه خروجی خاصتی داشته باشند بدون این در این میان هم افرادی متفاوت بود.

ه اید كحال  فکر كردهتا به ای را ارائه دهند.ند كه دستت به اكت خاصی بزنند و برنامه جمعیتی هم ندارها آن

چرا باید افراد  زنند؟یم جا رهبر را خود ییرو چه با و دارند ای برای براندازیچه برنامه احزاباین دسته از 

 رانیا پِچ حزبِ د؟كنن منتشر منشور سوادیب و ترسو مشتی بعد و شوند شتکنجه  دیگری زحمت بکشتند و 

 یاتورکتید منشورِفرقی با  دیشویم متوجه د،یخوانیم را آن یوقت كه كرده منتشر را یانامهاستاس  و منشتور 

 بالهتِ و فاجعه  لنكُ در های آنجلستته اند،خلق ییِفدا یهاکیچر و ستتتیكمون ی،تیاكثر عده نیا ؛ندارد

 الس نزدیک پنجاه كه یاسیست  قشتر  نیا یستواد یب و بالهت رب عالوه ،شتان منشتور  ندنخوا با بود و مطلق

واهند تا خها قیام ما را میآن. بریممی شتتان نیزنییپا اریبستت یاستتیستت شتتعورِبه  یپ ،اندكرده یانقالب یمبارزه

 واسشح جوان نسلِبهتر است . كنند یدریل ما بر و بعد از قیام، خودشان حکومت را به عهده بگیرندبتوانند 

جوان حتی اگر تعدادشان پن  یا ده نفر  انفکرروشتن  .هدند دانیم یرشتعور یغكدام از افراد هیچ به و دباشت 

لف، های مختعالوه بر نقد بیانیه و منشتتورو  دنبخوان كتاب و دنكن فکر مدامدار باشتتند و استتت باید میدان

ر د و است استمرارطلبان فستِیمان مثل چپ یجبهه. های شبه جمهوری اسالمی را نشان دهندعملکرد گروه

شک جبهه شد. بی توان منکر وجود افرادی شریف در اینالبته نمی برد،یم شیپ را این جناح استتِ یست واقع 

ود سیستم ناب كنند، شتان ستتم یست  وارد را یک مزدور كهی زمان اما .ستتند ین مزدور دارفرخ نگهها مثل تمام آن

 قل كند.كه پیام خاصی را منتشود بی اینمی

شتتوند كه فقط با راس های زیادی تاستتیس میشتتده و این روزها حزب متاستتفانه اپورتونیستتت درونی

ی با اعده كه ها در این فکرندآن گیرند.را نادیده می مردم ها مبارزاتگونه حزباین كاری دارند،قدرت هم

ود و طبیعتن پس از براندازی شتتتفضتتتایی را ایجتاد خواهنتد كرد كه منجر به پیروزی انقالب می   جنگیتدن 

ت سگر چیزی جز بالهت نیست. بدیهیچنین طرز تفکری تداعی ضرورت وجود رهبر احساس خواهد شد.

 یكسان چه اد كه این دستته د نشتان  دیبا. شتود ینم روزیپ یابرنامه و حركت چیه ،یستاختار  درکِ بدونِ كه

منتشر  ای راخواهند بیانیهحتی وقتی می و سوادند،یكه تلویزیون دارند، ب هایی كه. واضد است، همانهستند

ه كه فردی آمد. برایم پیش فارسی را هم بلد نیستندها در واقع آن ست.شتان پر از اشکاالت ابتدایی تنكنند، م

 ،كرده و باسواد است و من وقتی برای شناخت بهتر آن فردد كه فالنی تحصتیل و گفتن را به من معرفی كردند

ست و هایش چرند، مضحک و تکراریام، متوجه شدم كه تمام حرفسرو كرده اشدرباره مجازیدر فضای 

ا بهتر ی شودیم الگوبدل به  یسوادیب باشد، سوادیب جامعه زمانی كه. ای ندارداستاسن هیچ ایده و فکر تازه 

و  زنندیم سند خودشان مِنا به را گرانیدو فکر  حرفمثلن افرادی  شود.می الگو یدزد و دیتقل ماست بگوی
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 نامِ هب حرف و تفکرشان ، بهتر استپدرشان گورِ پس ،شتان این است كه چون این عده تریبون ندارند توجیه

 خوب ستتت وصتتداخوش. چرا مجری تلویزیون باید نقش لیدر ستتیاستتی را ایفا كند؟ چون بخورد ستتند ما

چیز زیرا چنین انقالبی همهست، قالب ساختاریبرای همین تاكیدم بر ان نیست؟ مسخره ؟كندیم یگرعشتوه 

جای بالهت و  كه رودیم شتترفتیپ و بهبود به رو یصتتورت در ایران ها تغییر خواهد داد.را در تمام جهت

ه ست كو این در حالی است خطرناک احساس یِکتاتورید .شود آغازتوام با دانش  یشعور یحركتاحساس، 

كنند و در پی كستب دانش نیستند و در این  زیرا مردم فکر نمی داریم؛محور به شتدت احستاس   ایما جامعه

 . كند ختهیبرانگ را ات مردماحساس كه است برنده یحزب میان همان

ش پادشاهی بوده و حاال باید حکومت چرا باید فردی احساس كند كه چهل سال به او ظلم شده و حق

 دارای هیچ نوع حقی نیستتتند؟ البد مردمو  استتت هیفق یِول و شتتاه مختد فقط را به او برگردانند؟ چرا حق

ست پس حق ایگویند كه چون پسر خامنهای میشود و باز عدهمی آوارهنیز بعد از چهل سال  یاخامنه پسر

. در واقع تخصد اصلی ما كار هم هستیمكه درک غلطی داریم، فراموشعالوه بر این ما دارد پادشتاه شتود!  

 شویم.برای تفکر هیچ نسبیتی قائل نمیست و كاریفراموش

 ومتِحک مذهب،واضتتد استتت كه دیگر  ؟یمكن دنبال را یاهداف چه دیبا ما فتدیب اتفاق یبرانداز اگراما  

 ؟دیاورب مانیبرا را هادوباره همین كه میكن انتخاب را ستتیستتتمی دیبا ایآ ولی م،یخواهینم را مالی و مذهب

افرادی  دستتتتِ قدرت و مطبوعات ها،ونیزیتلو ریاخ یهاستتال  در فانهطور كه اشتتاره كردم متاستت  همان

و  ستتوادیبهم اغلب  مااران مدارِاستتتیست  و اندها راه كثیفی را انتخاب كردهتستتیژورنال .طلب افتادفرصتت 

ی راه كم اند و در میانهاگر دركی دارند فاقد شتتجاعت الزم، و حتی ند و درک ستتیاستتی ندارندمستتئولیتبی

تی این افراد هیچ حقیق در واقع .ند تا مردم و كشورشان را بفروشندنشینآورند و ستریع سر میز مذاكره می می

 و حزب ماستتت كه آن هم معنایی جز درو  ندارد. استتاستتن  ندارند و اگر هم حقیقتی دارند، حقیقت حزبی

. ندارند ما ابترین نستتبت فرهنگی كوچک كه میكنیم دیتقل ییهایدئولوژیا ازتر بیش ، زیرامیندار یدئولوژیا

را ایفا  گراملهمعكه ملی باشیم، نقش تر از اینبیش اما میهست... و یستبرالیل ست،یآنارش ستت، یكموناغلب ما 

 شود.جاست كه ضرورت یک انقالب بزرگ احساس مینیاكنیم. می

 رد دیبا ویست ی درست نریمسشک چنین كنیم و بیحركت میستانسور   ما در حال حاضتر به ستمت  

 در هك هاییآن تربیش. افراد مشکوک است و هایجیبست  دستتِ  هاونیزیتلو و هاكانال هنوز. شتود  خفه نطفه

یا  و «یشهرهم» ،«رانیا»مثل  ییهاروزنامه در شیپ سال چند تا هستند؛ ی دبیرمرزبرون یِونیزیتلو یهابرنامه

ین ، با اكرد خواهند یداردانیم دوباره افراد نیاوبنایی رخ دهد انقالبی ر ، و اگركردندیم كار مایس و صدادر 

ی به ادعاگوید كمونیستتت است یا بار شتیخ بدل به شتاه خواهد شتد. به ادعای كستی كه می    تفاوت كه این

د و جنبیدن ایعده ای هستند.ها اغلب تودهزیرا آن ، توجه نکنید؛زنندهایی كه حرف از حزب چپ میاكثریتی

در  .رندنهایت استفاده را بب ،شاه زماندر  خلق انِییفدا مثبتی تا از سابقه گذاشتند «خلق انِییداف» را دخو نام
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ست كه نیز بهره بردند كه مثلن چپ بودن خود را نشتان دهند، و این در حالی  «حزب چپ»كنار آن از استم  

ها طلبو مانند ستتلطنت اندمدهآ معامله یبرا دستتته نیا ستتت.عملکردشتتان هر دو ستتمت را به گند كشتتیده

جمهوری استتالمی  حکومت كهدانند و می خورده شتتانمشتتام به پول یبو واقع در ،خواهند ستتهمی ببرندمی

شوند و تن خورها بسی  میها و مفتدر چنین شرایطی بزدل و راهی جز براندازی وجود ندارد. خراب كرده

 یرقصخوشمغزها سوادها و تهیدر این میان بی و ستیقطع انایر در یفروپاش دهند.به معامله با آمریکا می

ستوادهایی كه اغلب هم دكتر هستتند، البته دكتر بودن ابدن ربطی به سواد و تحصیالت   بی .كنندیم ینوكر و

الهت توانند بی آن میكند، لقبی كه به وستتتیلهی دكتر فقط نقش لقب را ایفا مینتدارد، برای این عده كلمه 

ت سشان است. این چه دكتریای از بالهتست كه عملکرد این افراد نمایهپنهان كنند و این در حالی خود را

و برنامه  كه ما فکر كنیمی یعنی اینشعور انقالبِ ش را از او بگیریم دیگر دكتر نخواهد بود؟كه اگر تلویزیون

 شوند. ها باید رعایتو اصول و پرنسیب داشته باشیم و این اصول و پرنسیب

 ورا در دست گرفتند  حکومت هفتاد یدهه در بودند، دست به قچما شصت یدهه در هااستمرارطلب 

خانه را  نیبهتر. تصرف كردند را كشتور از  خارج مطبوعاتِ كلِ و شتدند  ونیست یاپوز واردِ هشتتاد  یدهه در

 ها واضد است، پس ما دیگر نبایدها و مادرستید ی این لمپنستابقه  .دگرفتننیز  را هاحقوق داشتتند و بهترین 

 تام كه یم و بدانیبخوان را هاآدم یو ستتابقه خیتار باید مقاوم باشتتیم، مان نفوذ كنند.اجازه دهیم كه باز در بین

 ای وكند و برایش خامنهطلب یعنی مزدور، مزدوری كه فعالیت ستتیاستتی می. اصتتالحكردندیم كارچه روزید

 خواهد پولی به جیب بزند و خرج عیاشی كند، این نگاه اوست و جز ایناو می .خمینی و ولیعهد فرقی ندارد

افرادی به ستوه آمده كه حتی  كنند؛یم مبارزه یكسانچه كه دانمو می نمیبیم من، هیچ ستاختاری ندارد.  نگاه

 ماا كنند.یشتاشتند و دیوارنویسی م  میای و خامنههایی كه به عکس خمینی نان شتب ندارند، همان پارتیزان 

طور كه در ایران مرا اند و همانی كه هیچ تغییری نکردهمزدوران ند.خورمفت و ستتتتیاپورتونای هنوز عتده 

 امِن تاكه  طلبفرصت هایكردند، در خارج از ایران نیز دست به سانسور من زدند. ژورنالیستستانستور می  

 چیه. ستشان خوردهگوشتت به مشتام   چون بوی ،دنشتو یم جمع دورشی فور ندشتنو یم را یپهلو رضتا 

 وآفش گونهنیا یسیبیب و یویت وتومن روزنامه، با فقط این عده. بردینم را یپهلو رضا نامِ یفکرروشتن 

 كند.ی فرودستتت را درک نمیهای طبقه، رن مرفه یطبقه كه ندندایم( دردمند یطبقه) مردم. دناندازیم راه

 به بدل را مال ،زادهشاه تفکرِ همانزیرا  ؛میندار یشخص نیچن به یازین ما م؟یكن كارچه میخواهیم را زادهشاه

 شکاگر صتد ستال بعد بخواهند تاریخ ایران را بنویسند، بی   استت؟  شتاه  از تركم یاخامنه مگر، كرده شتاه 

 کیکراتدم یحکومت هرگز ما واقع درای خواهند كرد. خامنهخمینی و شاهای را تبدیل به شتاه خمینی و خامنه

. هیچ اتفاقی نیفتاد چون ما آمد كار ستترِ ییمال یِشتتاهنشتتاه و شتتد عوض یپهلو یِشتتاهنشتتاه. میانداشتتته

ركت ح خودمان جهانِ بامعاصتتر  و میستتتیننبودیم و  باهوش یكاف قدرِ به چوننخواستتتیم اتفاقی بیفتد. 

اگر هم خواهان انجام كاری باشتتتیم نیت خواهیم كار بزرگی انجام دهیم و ملتی هستتتتیم كته نمی  .كنیمنمی
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ت وهفانقالب پنجاهكه  همان موقعیمثل  .كنیمكاره رها میآن كار را نیمهكنیم كه انجام نشود و در نهایت می

ای وقتی كته براندازی شتتتد انقالب را ول كردیم و آن را دو دستتتتی تحویل مالها دادیم. عده ، اتفتاق افتتاد  

؟ ایدب ندارند، این حرف چه معنایی دارد؟ مگر قیام فرودستتتان را فراموش كردهگویند مردم آمادگی انقالمی

 اگرو  ودب انقالب کی تنهکی( ماهید) امیقآن  كردند؟ انقالب یكسان چه افتاد؟ یاتفاق چه فرودستان امِیق در

دزدِ انقالب یاعدهجاست كه له اینئ. مسشدیم محسوب انقالبنوعی  داد،یم رخ یكشتور  هر در اتفاق نیا

 ندارند بونیتر فیط نیا امااند، طیفی از جامعه به رشد شعوری رسیده د.كننیم عوض را انقالب رِیمس، لمپن

 و است زادهتریبون شاه ویوتو تیتعلق به مالهاستت، من ستی و صتدای آمریکا م  بیزیرا صتدا و ستیما، بی  

اید شعور ب .اندها توسط شیخ و شاه تسخیر شدهبون. در واقع تمام تریهاستاستمرارطلبدست  هم وزیانیگو

ند كه طوری عمل ك یون باید تحلیل و بحث ارائه شود، اساسن رسانه بایدرا تبلی  كرد نه شتعار را، در تلویز 

 دید فلسفی، سیاسی و رویکرد افراد را نسبت به زندگی تغییر دهد. 

مستتخره  چیزی برای ارائه ندارد. كمر قِرِ زی نیز جویت وتومن و ،یافشتتاگرشتتده مركز  کایآمر یصتتدا

وی در رابطه با جمهوری اسالمی حرف بزند؟ شعارهایی كه در وتو تینیست كه مرید سردار سلیمانی در من

یو فکری ما اكتدهد كه روشنیقیام فرودستان سر داده شد، شعارهایی رادیکال و شعوری بودند و این نشان م

ستتوه آمده در این قیام حضتور داشتند. جلوی   فرودستتان نامیدیم چون مردمی به  م ما این قیام را قیا .استت 

گفتند ایران بعد از براندازی ستوریه خواهد شد( ایستادیم و در همان  ها میطلبان )آنبار فکری اصتالح آتش

 یوقتطلب و ژورنالیستتتتی آن را انجام نداد. های زیادی را نوشتتتتیم، كاری كه هیچ ستتتلطنتدی ماه مقاله

كار هبدست خودمانما باید  باشد، نداشته وجود یانقالب بونِیتر و ندهد انجام درستت  را كارش ستت یژورنال

 ذفح یواقع یهاچهره كه دارد وجود یعمد معمولن. میكن درست یانقالب یفضا و م،یبساز بونیترشویم و 

 و شود پخش امکانات وزتر شتده  ا بافضت  اگر .میندار دانیم درواقعی  مدارِاستت یست  به همین علت ،شتوند 

 ،آیندمی دانیم به یواقع یهاچهره و شوندمی عوض یاسیست  یهاچهره تمامِ باشتد،  برابربرای همه  طیشترا 

 را یزیچ وقتی گری و بالهت میدان بدهیم.به هوچینباید  ترند.كرده و شتتتعوریهایی كه تحصتتتیلهمان

 مانانوادهخ و یدستبغل به م،ایهگرفت ادی كه را چهآن و میباشت  مستئول  خودمان فهمِ به نستبت باید  میفهمیم

 .شودیم بازار و كوچهو  هادانشگاه و مدارس واردِ بعد شود؛یم آغاز هاخانواده از یشعور جنگِ. میده انتقال

ا و م كندینم فکر كسچیهمتاسفانه در ایران  خش شده باشد.دهد كه شعور پترین انقالب وقتی رخ میبزرگ

 فکرانروشن از یاعده. پوسندیم هیحاش در قشربریم و این ای نمیفکران و افراد ملی و مستقل بهرهاز روشن

 یاعده و معتاد گرید یاعده شدند، مزدور( شتدند  مشتهور  و مطرح هفتاد یدهه در كه یافراد) من نستلِ هم

 فتاد،ه یدهه در اگر . فراموش نکنید كهدن شدننشیگوشه و كردند فرار كشور از ای و نشدند یباز واردِیا  هم

 .هاستسندهینو همان زحمات حاصلِ و انقالب سکسی رخ داد، شد عوض استیست  و فلستفه  نما،یست  فکر،

 ند.  اهای نکردخود را درگیر هیچ تلویزیون و روزنامههرگز نویسندگانی كه 
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 جنبش ویداهای موحد

قیام  ماه وقاحت مذهبی باعث شد كه مردم مشهد در ششم دیی فقر و فساد، هجومِ اختالس و ستیطره 

، ویروس قیام در ستراسر كشور پخش شود. حاال دیگر وقت آن رسیده بود كه یک زن  روز كنند و فردای آن

دارد و به ای به صورت دیکتاتور تُف كند. پس حجابش را برمی، شرم را با فرم و ژانر تازه«ویدا موحد»به نام 

از  ها قبلرود تا دقیقن در زمان شتتروع قیام فرودستتتان، انقالب حجاب كلید بخورد. خیلی ب میمیدان انقال

شان بدل به یک جنبش سراسری یا همان داشتند، اما حركتروستری از ستر برمی  دیگر ویدا در برخی نقاط 

ی مدنی به اعتراض دستتر بیشها آن .شان انقالبی نبودچون اساسن اَكت ؛انقالب نشد خیابانجنبش دختران 

 .پردازمدر ادامه به آن میفرقی بزرگ وجود دارد كه مقوله  بین این دوو  زده بودند

دهد، شتترم و حیا را نیز با خود به همراه دارد. در واقع زمان كه معنای پوشتتش میاستتاستتن حجاب هم

وید گ. البته حکومت میكشدزند كه در برابر مرد، خجالت میست و فریاد میگذار، به نوعی شترمنده حجاب

ی حجاب بگذارید تا در كوچه و خیابان امنیت داشتته باشید و مردها آزارتان ندهند. پس در این میان، وظیفه 

، نازیدقدر به قدرت نهامی خود در منطقه میپلیس چیستتت؟ نیروی انتهامی مگر قاق استتت؟ شتتما كه این 

لکه با زن، پوشتتش نیست، ب المین كنید!؟ بنابراین مشتکل م ها تادر خیابانرا چطور قادر نیستتید امنیت زنان  

تی اهمی شانبرایدهند، امنیت یا ناموس شعار میكه چه خالف آن برو  نس حجاب استیی اصلی، بیزلهئمس

ها ن. آمطرح استتت و اجرای آپارتاید جنستتیتی ی جنستتیی یک بردهاستتتثمار زن به مثابه تر،بیشو  ندارد

گذاران نیز حجاب است. به همین خاطر حجاب شرمی مرد باشد و پرچم و نماد م شرمندهخواهند زن مدامی

گویند. یعنی جایی را كه حتی به خودشان هستی بخشیده و برای اولین بار از گاه میبه عضو جنسی زن، شرم

و درد بزرگ بود كه  نامند. این یک غَبنگاه میاند، شرمرا دیده اند و عجایب آنهمین دریچه وارد دنیا شتده 

انقالب پیدا  خیابانكرد. در آن روز بزرگ، ویدا موحد ستتتکویی در متدام، امثتال ویدا موحد را همراهی می  

 حالدر عین زند وستتترِ چوب میبر زن، همكنتد و حجتاب یتا همتان شتتترمش را مثل یک چیز حال به    می

انقالب! حاال  خیابانگیرد؛ زنی آرام وسط آورد و بعد، آرام میگاهش را بر ستر بالهت مذهبی فرود می شترم 

یاد بیاورید. واقعن چه ه اش را بكنند. زنی مثل دریا آرام، اما عمیق و طوفانی. چهرههمته دارنتد نگتاهش می   

اتفتاقی برایش افتاده بود؟ ویدا مادر بود و بچه داشتتتت، اما عین خیالش نبود كه ده دقیقه بعد دستتتتگیرش  
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 هایی زناز كجا آورده و چه چیزی باعث شده بود كه نترسد و این جرات به بقیه كنند. او این قدرت رامی

 جنبش دختران خیابان انقالب نیز منتقل شود؟

ی ست و مبارزه با آن و حکومتی دینی كه از تبعیض به مثابهشتناخت و افشتای ستتم جنسی كار مهمی   

اه، ویدا مخود نیست كه روز ششم دیست. بییكند، كار صعبهای ارزشی و هویتی خود دفاع مییکی از پایه

ایستد و برای عابران، انقالبش را به اكران كند و باالی جعبه تقستیم تلفن می اش را پرچم میموحد روستری 

ی ستفید را كه عالمت صتلد و تسلیم است، به پرچم طغیان و جنگ علیه تبعیض   گذارد و به ناگاه پارچهمی

با را البته جنبش ویداها  .مادر جوان كه كودكی نوزده ماهه دارد، بستتیار مهم استتت باكی این كند. بیبدل می

یک حركت ستتمبلیک  صتترفننباید  ،ی شتتور و هیجانی كه بین مردم و ترستتی كه در رژیم تولید كرده همه

ود ی زن منجر شجانبه، بلکه باید به آزادی و برابری همهشدهقلمداد كرد كه فقط به برداشتن حجاب محدود 

لیه تحت هیچ شرایطی به جنبشی ع این جنبشباید مواظب بود كه و  های برابری مدّنهر باشدتمام خواستهو 

در آن  ای كه فقط تبعیضستتت علیه تبعیض جنستتیتی و جامعه، اعتراضتتیجنبش ویداهاحجاب تقلیل نیابد. 

یض ها مثل تبعتمام نابرابریكند. در واقع اقدام ویدا موحد فقط مختد زنان نیستتتت، بلکه فرمایی میحکم

گیرد. به همین دلیل باید كمک كرد تا این حركت فراگیر شتتتود و در برمیدر  را …نژادی، قومی، زبتانی و 

 .ها حضور داشته باشدارچوب تمام مخالفتهچ

احمدی نوشتتین »كماندویی مثل های فاطیطلبان به خصتتوص فمنیستتت استتاستتن تمام طیف اصتتالح 

ها با گاردهای رند كه اَكت و عمل ویدا را صتترفن اعتراضتتی مدنی قلمداد كنند. آن ماموریت دا «خراستتانی

گونه تعریف كنند تا شتتتکافی بین قیامِ ستتتیاستتتی  خواجته عمد دارند جنبش دختران خیابان انقالب را این 

روز  آنكه بداند یا بفهمد، تنه بدون اینوجود آورند، در حالی كه ویدا موحد یک هجنبش باین فرودستتتان و 

انقالب آرام گرفته بود. من دقیقن همان روز مطلبی نوشتتتم و حركت خیابان  بود كه وستتط یخودش انقالب

ر و تویدا موحد را با اعتراض رُزا پاركس آمریکایی قیاس كردم، اما واقعیت این استتت كه حركت ویدا عمیق

ماندگار را به اجرا و  آوانگارد، ودویژهتر از عمل رُزا پاركس بود. ویدا آن روز یک پرفورمنس هنری خاساسی

ستتتت. ما در اَكت ویدا موحد ظاهرن با درآورد و این حركتت، شتتتروعی تتازه برای ادبیتات و هنر انقالبی   

اما این ستتکوت در ادامه صتتدای همه را درآورد! چه چیزی در هنر ویدا  ،رو بودیمهپرفورمنس ستتکوت روب

االیی دارد. ب شد؟ پاسخ نیروی انقالب است كه پتانسیل سیاسی كه بدل به یک انرژی واگیردار وجود داشتت 

 .آورد؛ جنبش دختران خیابان انقالبپدید میرا ست كه یک جنبش انقالبی در واقع این پتانسیل سیاسی

ای را در فمنیسم ایرانی شروع كرد. پیام او خود اَكت و عمل و انقالب ویدا با این پرفورمنس، فصل تازه

های مسلمان را كه برای جمع كردن یک میلیون امضا پر از فمنیست بزرگِ ستیم آخر زد و دیگِ  استت. او به 

روزه بدل به هشتتتاد ی زهرا بود، واژگون كرد. ویدا یک نفر بود اما چنان انقالبی عمل كرد كه یکآش فاطمه

همراه كرد، بلکه فقط چادر از  سرها را با خودمیلیون نفر شتد. ویدا نه امضا خواست، نه بیانیه داد، نه چادربه 
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را باال آورد؛ باال آوردن  سر برداشت. ویدا آن روز حجاب و شرمش را به میدان انقالب برد و جلوی همه آن

، بلکه حجابش را برداشت و این یعنی شرم ی انقالب و در بطن خود تغییر كردن. او نه تنها روستری به مثابه

 ای آرام مثلتف كرد! برای همین بعد آرام گرفت، راحت شد و با چهرهگاهش را به صورت ولی فقیه و شرم

حاال دیگر انقالب پیروز شتتده بود تا  ، نگاه كرد.كردنددریا به مردمی كه در ستتاحل انقالب تماشتتایش می 

 .انقالبی بعد از انقالب پدید بیاید؛ قیام فرودستان

رم را دور ریخته و به آدم گفت یا برابری یا نه! تنه انقالب كرده بود. او به همانند لیلیث، شتتتویتدا یتک  

د كند، خدا هم لیلیث را تهدیحضرت آدم هم كه كم آورده بود، پیش خدا رفت و گفت كه لیلیث تمکین نمی

 كنم كهین پس در مقام شتتیطان، كاری میا كرد و گفت اگر تمکین نکنی، از بهشتتت رانده خواهی شتتد و از

داشتتته باشتتد. اما لیلیث باز شتترم نکرد و به خدا گفت نه و ترجید داد كه بالهت آینده از تو نفرت و انزجار 

ها او را شیطان بنامد و در مراسمی مثل ح  به طرفش سنگ پرتاب كند. ویدا آن روز خودِ لیلیث مذهبی قرن

تا  ختبود كه دوباره جلوی خدایِ مذهب و مذهبی ایستتاد و پیروز شتد، ایستاد و جنبش بزرگی به راه اندا  

 .تاریخ مدام از او یاد كند

ها احمق بودند. چطور قیامی بدون گفتند كه قیام رهبر ندارد. آنها در طول قیام فرودستان مدام میخیلی

همه فراگیر شتتتود!؟ یکی از رهبران مهم این قیام، خودِ ویدا موحد بود. عمل و پرفورمنس توانتد آن رهبر می

ی یک ایده رهبری كرد. ویدا آن روز پرفورمنستتی را با موكد یام ما را به مثابهی انقالبی بود و قویدا یک ایده

زُدایی كرد. دیگر نباید مرد یا زن مهم كردن اندروژنی به اجرا درآورد. او در میدان انقالب، از انقالب جنسیت

ایت كنند و این انستان و انسانیت و با كار بزرگش از همه خواست كه انسان را رع با موكد كردن باشتد. وی  

ی اصلی مردم در قیام فرودستان، رعایت انسان و مفاد حقوق . خواستته استت ی مركزیِ قیام فرودستتان  ایده

خواستند انسانی زندگی كنند. مسلمن چنین توقعی را یک حکومت ضدّ بشری ها میبشتر در ایران بود و آن 

ه ایدئولوژی مذهبی بین زن و مرد بنا كرده بود، ویدا حجاب را برداشتتت تا دیواری ك .تواند برآورده كندنمی

جب ست و نیازی به حُها این بود كه دیگر خجالت كشتیدن از مردان كافی فرو بریزد. پیام انقالبی ویدا به زن

گوید. ستتر میو حجاب نیستتت! مذهب به زنی كه ستتوال یا اعتراض كند و حقش را بخواهد، دریده و خیره

ای! اب و دریدهحجاگر چادر داشته باشی و به ملّا اعتراض كنی، باز هم بی حجاب فقط پوشتش نیست، شما 

ی مردی خواهد زن را به صیغه مینیستت، بلکه حُجب و شترم توست. مال   پوشتش تو  الدر واقع مشتکل م 

 .دكنست كه با عقد و صیغه و امثالهم تجارت میش را بگیرد. در واقع او جاكشی شرعیدربیاورد و پول

كنند. شتان خورده شتود، تحمل نمی  دهند حقها زنانی را كه اجازه نمی، جاكشخانهدر روستپی  معمولن

 یتوانند استتتثمارش كنند. زن وستتیله تر میدهند، چون بیشها روستتپیِ مهلوم و شتترمنده را ترجید می آن

ه او را مدام شتتان بر این استتت كخواهند او اعتراض كند و تمام ستتعیبیزینس مالهاستتت، برای همین نمی

ی شتترمندگی اوستتت. زنی كه حجاب  حجاب یا همان درجه هاو مهم برای آند نشتترمنده و خجل نگه دار
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كند. ویدا زند كه با مرد برابر است و حقوقش نصف مرد نیست و دیگر از او شرم نمینداشته باشد، فریاد می

صتتف مرد نیستتت و به آزادی و برابری انقالب وقتی حجابش را برداشتتت، دید كه دیگر ن خیابانآن روز در 

چنان اساسی جنگید كه ناگهان و  شد او تنه در انقالب، انقالب كرده و همین عامل باعث آرامشیکو رسیده 

ی قیام فرودستان شد، پس حركتش صرفن یک اعتراض مدنی به صتلدِ درون رستید. در واقع ویدا استطوره   

وار تکثیر و باعث شتتد كه لشتتکری از ویداهای بود كه ریزومنبود، بلکه اقدامی انقالبی و شتتدیدن ستتیاستتی 

 .صورت ولی فقیه تُف كنند رویشان را موحد در خیابان روی سکوها، شرم

خواهند جنبش ویداها سیاسی جلوه كند و مدام توضید طلبان نمیراستتی چه اتفاقی افتاده كه اصتالح  به

خواهند فقط به وجه اجتماعی جنبش ها مییست؟ آنشان ندهند كه حجاب، هویت اصلی انقالب اسالمیمی

كنند تا این حركت، جنبشتی ستیاستی تلقی نشود. اما چرا؟ مسئله    شتان را می زنان توجه شتود و تمام تالش 

ها ل انقالب زنیزنند، اواپور حرف از جنبشی اجتماعی میمثل جالئی كه كاملن مشتخد است. تمام كسانی 

داشتتته باشتتند. عجیب استتت افرادی كه پونز در پیشتتانی زنان بدحجاب فرو  كردند كه حجاب را مجبور می

م نویسند كه در اسالمقاله می گشتتند، حاال ها به دنبال چنین زنانی میكردند یا چماق به دستت در خیابان می

ستتت و حتی نباید حجاب اجباری باشتتد و این مستتئله جزء هویت انقالب ما نیستتت و موضتتوعی تحمیلی 

كه انقالب استالمی با شترم، پوشش و تبعیض آغاز   به حجاب اجباری اعتقادی نداشتت. در حالی خمینی هم 

چیز آرام باشد؟ چرا فکر خواهند همهكنند این جنبش سیاسی خوانده نشود؟ چرا میها سعی میشتد. چرا آن 

مین كار را توان حقوق زنان را مطالبه كرد؟ چهل ستتتال استتتت هكننتد با آرامش و التماس از قدرت می می

دهند. قیامی رخ داده و سرتاسری شده و همه را ترسانده است. زنی از باال فریب میكنند و مردم را با چانهمی

های تهران پوشتتش مثل سابق نیست. پشت این نباید مستئله فقط حجاب باشتد، چون همین حاال در خیابان  

كنند،  را قبول ها تحمیل كرد تا آنبه مالید ی اصتتلی و مهم كه باپوشتتش، انقالبی دیگر نهفته استتت. مستتئله

اتفاق خاصی  چونتوانید روسری خود را بردارید بین زن و مرد استت. در حال حاضتر نیز شتما می    برابری

گیرد. اگر همین حركت در زمان دیگری اتفاق افتتد. اَكتت انقالبی ویتدا از قیتام فرودستتتتتان انرژی می     نمی

ور كرد. در اصتتل آتش و پتانستتیل این عمل را قیام فرودستتتان شتتعلهایجاد نمیافتاد، چنین شتتور انقالبی می

ا دهد. ویدا انقالب جدیدی ری آن قیام را تشکیل میبینید كه جنبش ویداها بخشی از بدنهكند و شتما می می

بان های مهم قیام فرودستتتتان، جنبش دختران خیارا همگتانی كرد. یکی از زیرمجموعه  وجود آورد و آنه بت 

زنتتد، پس انقالب استتتت. چون حركتتت ویتتدا از درخواستتتت مهم بخش بزرگی از مردم ایران حرف می 

 و ستازد و اگر او افسرده باشد، تمام اجتماع را افسردگی فرا خواهد گرفت ستت. زن، زندگی را می ستیاستی  

ات ل دارند با كلمطلبان طبق معمواصالح ، فضای افسرده و غمگین است.فضایی كه االن در ایران وجود دارد

كاهند. حجاب عملن ها میكنند و با استتتتفاده از تکنیک فروكاهندگی، از بارِ مفهومی واژهو مفاهیم بازی می

كند، به طوری كه بندی میهای مردم جامعه را تفکیک و طبقهستتازد و آحاد و طیفبستتتر آن حکومت را می
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م كنید. اساسن چرا مرد حجاب ندارد و دین هرگز از حجاب و باحجاب تقسیتوانید جامعه را به بیشتما می 

ها نصفِ مرد خواهد زنان را محدود كند و توی سرشان بزند و به آن؟ چون میزندنمی حرفیحجاب مردان 

بودن را تحمیل كند. اجتماعی كه انسان در آن خود را نصف دیگری ببیند، بیمار است. ما این بیماری را طی 

رود، به طوری كه افسردگی سراسری شده و شادی دیدیم. ایران به سمت نابودی میاین چهل سال به چشم 

هستند كه در آن غیبت دارد. عجیب استت در كشتوری كه از لحا  ستیاستی و اجتماعی فل  شتده، كسانی      

دهد. البته این فقط مشکل ها را نشان میجنبش ویداها ستیاستی نیست. این موضوع، عدم درک آن   گویندمی

 چون به واقعیت حركت ؛بیت رهبری نیز این مشکل را دارندگراها و طلب ایرانی نیست، بلکه اصولاصتالح 

هاست كه یک انقالب جنسی آغاز شده و در حال حركت . در ایران ستال واقف نیستتند انقالبی نستل جدید  

سنتی كه -یاستت و چندین زیرمجموعه دارد مثل انقالب ستکسی. دیگر آن شرم و ریاكاری و اخالق اسالم  

اب حجمحدود به ها و مطالبات نسل جوان فقط خواسته فرما نیست.های گذشته بود، در جامعه حکمدر نسل

سر هها در حماقت كامل بی امور را داشته باشد. آنخواهد آزادی در همه. نستل تازه می شتود نمیو پوشتش  

، تفکر و ادبیات خاص خود را این نسل ند كهاو نفهمیده اندبرند كه هنوز این نستل را كاملن درک نکرده می

ین انقالب ندارند و تا ا های ستتیاستتی هم دركی ازاین فقط مشتتکل حکومت نیستتت، بلکه جناحالبته دارد. 

طور كامل از دست خواهند داد. مسئله این است كه ما باید به هبخواهند بفهمند چه اتفاقی افتاده، ستکان را ب 

ش ی حق انتخاب پوش، و این حركت را محدود به مطالبهیداها را گسترش دهیمشکل علمی بتوانیم انقالب و

هتر بنشتتینی كند؛ مثل اتفاقی كه در خیلی از كشتتورها افتاد. تواند عقب، چون حکومت خیلی راحت مینکنیم

ا حركت ر ی آغاز آنمن نقطهو در ایران كلید بخورد  باید نیسم واقعیی زن باشد. فملهئتاكید ما بر مساست 

مرد بود، به نحوی كه حتی اغلب واقع هرچه كه تاكنون در ایران رخ داده، پرستتتتش  دانم. درویدا موحد می

نیسم دینی، دو چیز همین نوشین خراسانی كه با طرح فماز جمله  ،ها خود به نوعی ضتدّ زن بودند نیستت فم

گوید حقوق زن نصف مرد است. می كاملن متضتاد را در كنار هم قرار داد. دین استاسن ضدّ زن است، چون  

؛ هاستكند. ویدا نه تنها نصتف یک مرد نیست، بلکه تمام مردها و زن یک زن، انقالبی را رهبری میاما حاال 

اید ب، پس كندمعنای واقعی خود را پیدا می ،نیستتتم ایرانیجاستتتت كه فمی یک انقالب. اینابهیک زن به مث

یبای العاده زی نوع تیپ ویدا یا میمیک فوقدرباره و نوشت را ایزهستازی كرد و ستناریوی تا  برایش فلستفه 

رام افتد اما او هنوز آش میبینید. پلیس به جاناش فکرپردازی كرد. شما حس پیروزی ویدا را كاملن میچهره

 و  و بالهتر از تبعیض به ستتتوه آمده و از مالستتت كه دیگگر شتتعور باالی زن ایرانیاستتت. آرامش او بیان

كاری خستته شتده. كار او یک شتعر بزرگ بود. ما به نوعی فردیت آنارشتتیستی را در دختران خیابان    كثافت

گذارند. خودشان را به اكران میو فردیت  اعتراض ،ریزی شدهها بدون قرار قبلی و برنامهبینیم. آنانقالب می

هست، چون فرم اجرا و مدلی كه از آن  شان همگانی نیزست، اما از طرفی جنبشهااین بُعد فردی حركت آن

 یشان را درآورده و بر سر تکه چوبروستری  های مختلفها و مکانها در زمانستت. آن كنند، یکیتبعیت می
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 یک كنند،پیروی میمشتتخصتتی شتتان را كنار یکدیگر بگذاریم، چون از فرمت و ژانر آویزند، اما اگر همهمی

كس ست كه هیچایاین مسئلهو  دهدمدرن را شکل میستتی و پست ستت كه انقالبی نومدرنی حركت گروهی

زمانی كرد؟ آیا باید ی همی درزمانی را بدل به یک پروستتهتوان این پروستتهكند. چگونه میبه آن توجه نمی

شتتورای اعضتتای های فمنیستتت یا ستتت كه زنجنبش را ادامه داد یا بدل به جنبشتتی دیگر كرد؟ این چیزی

ریم. تر را بگیدهند. ما باید جلوی تلفات بیشب ه آنارچوب دیگری بهبه آن توجه كنند و چهمتاهنگی بتاید   

 از شوند و نبایدهای انقالب محسوب میاند و سرمایهكنند، مقدستک زنانی كه با سترِ نترس ریسک می تک

به بعد اگر خانمی  ها فکر كنیم. مثلن از اینهایی هستتتتند كه باید به آنها مجموعه بحثدستتتت بروند. این

جمعی عمل كنند. معمولن اش را با چند نفر در میان بگذارد تا دستتتهستتت ایدهخواهد اعتراض كند، كافیمی

توانید به تر نیستند، بنابراین اگر جمعیتی پانزده نفره داشته باشید، میگر دو یا سه نفر بیشنیروهای ستركوب 

اب به ها نقرستتیده كه نیروی انتهامی از مردم بترستتد و بستتیجی ها برخورد كنید. دیگر وقت آنراحتی با آن

د ست و نبایگیریچهره بزنند. حاال باید این ترس را ستراسری كرد. جریانات جذابی در ایران در حال شکل 

گونه خط خود را دنبال كنند. باید قدرت را از دست بگیرند و ایندر طلبان اجازه داد تا رهبری را به اصتالح 

تا فکرپردازی كنند و سناریوهای  زنان اختصاص دهد ی را بهها ستلب كرد. شتورای هماهنگی باید بخشت   آن

كه با  های بزرگو اجازه ندهند این حركت برندین نیروی بزرگ انقالبی به خوبی بهره با تازه بنویستتتند و از

 در حال حاضر گیرند، كوچک تلقی شوند. مشکل فقط روسری نیست.های هنگفت شتکل می صترف هزینه 

های دیگر، در این ها مثل خیلی زمینهخواهد، وجود ندارد و آنحجاب به آن شکلی كه جمهوری اسالمی می

ی ابعاد مغلوب و بدل به جسدی مرده اند. در واقع رژیم جمهوری اسالمی در همهبُعد نیز شتکستت خورده  

مغزی شتتده و در انتهار تشتتییع است، اما ی یک ایدئولوژی وجود دارد كه دچار مرگ در ایران جنازه، شتده 

ی در چون اگر یک انقالب اساس ؛شوندشان باعث به تاخیرافتادن این تشییع جنازه میطلبان با كارهایاصالح

دیگر مانند  هایجناحاز طلبان نیستند و بسیاری شود. مشکل فقط اصالحشان رو میایران اتفاق بیفتد، دستت 

خواهند در ایران انقالب اتفاق بیفتد و صرفن ها هم نمیه خون مردم آلوده است. آنشان بها نیز دستایتوده

 ها خواهان انقالبكنند. در حالی كه نسل تازه چنین نیستند. آنی سیاسی را عوض میجای بازیگران عرصته 

ها نآ رفته،اندروژنی  ستمت و پستتران نستل تازه دیگر جنستتیتی نیستتت و به   ان. نوع روابط دختراندجنستی 

ها نسبت به قبل خیلی آزادتر شده است. در حال حاضر ذهن و اندی سکس را بین خودشان حل كردهمسئله

خواندند در حالی كه وقتی به غرب آمدم، گر میطور نبود. چند دهه پیش من را یک عصیاندر نسل ما ایناما 

ی هفتاد در ایران راحت رفتار در دهه وطبیعی و عادی هستتتم. من فقط فرزند زمان بودم  فردیدیدم كه من 

 زدند.شد و همه از آن حرف میترین اَكت شعری من بدل به یک چیز غیرطبیعی میاما حتی عادی ،كردممی

چیان عجیب و غریب بود. رفتارهای من شتتتبیه یک زندگی معمولی من عادی بودم اما كارهایم برای فرهنگ

ه لگیر شتده است. تابو بودن این مسئ تابو بود اما حاال در ایران همه . آن مدل زندگی در آن زماندر غرب بود
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ها نیز پیروز جا را فراگرفته و حتی اگر انقالب چپستتت. مذهب همهفکری مذهبیخاطر عملکرد روشتتنه ب

فقط محدود به اعتقادات  نه تنها بود. در واقع مذهب افیون ماستتتت و پای مذهب در میانشتتتد، باز هم می

ارهای مان را با رفتچیز سایه انداخته است. حال وقتش شده تا ما تکلیفبر همه بلکهشود راد نمیشتخصی اف 

اند و برخی بودایی. اساسن ای مسیحیمذهبی روشتن كنیم. این بدان معنا نیستت كه ضدّ مذهب شویم. عده  

كنند. زندگی خود را می ندارند وله با این مسئهستتند و مردم مشکلی   مذهبی یانگلیس یا آمریکا، كشتورهای 

بُعدی هاست كه جامعه را مریض و تکدادن دخالت، زیرا همین های اجتماعی كنیمنباید مذهب را وارد حیطه

گیرد. برای همین استتتت كته نستتتل جدید دیگر ریاكاری و دور  را  كنتد و زنتدگی و تنوع را از آن می  می

ز اپرداخت. بستتتیاری  به آنتر بیشتوان دارد كه میاین بحتث زوایا و اطراف بستتتیاری   البتته تتابتد.   برنمی

. در حرف زدشتتان توان دربارههای فرهنگی در ایران قابل طرح نیستتتند، اما در شتتورای هماهنگی میچالش

یرد و گها را دربرمیقیام ویدا تمام ایندر كل توان فکر كرد. ها و زبان بستتتیار میگذاریها، نامرابطه با نامیده

 .تقسیم كردمدنی،سیاسی، فرهنگی و... بخش  چندتوان به ش را میاقالبیاَكت ان
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 ماهرفراندم، طرحی علیه قیام دی

پوشی یا یک كردم با چشمشتد، ستعی می  ی رفراندم ستوال می طی روزهای اخیر هر وقت از من درباره

پرداختن به آن یعنی آب در ای در كار استتت و دانستتتم توطئهاز كنارش رد شتتوم، چون می جواب خالصتته

دم سی بحث رفرانبیی بیخصوص شبکههای داخلی و خارجی، بهآسیاب دشمن ریختن. اما حاال تمام رسانه

توان مقابل چنین اقدامی سکوت كرد. مطالبی برند، در نتیجه نمیكنند و این ستیاست را پیش می را مطرح می

ای ی توطئه توجهی نشده و اگر اشارهلهئباقی مانده؛ مثلن به مسحد شعار  رفراندم نوشته شده در هم كه علیه

اند؛ در واقع رفراندم علیه قیام فرودستان است و اند و به زوایای آن نپرداختهاند، تحلیلی ارائه ندادهبه آن كرده

 .همكنم با توجه به سه قرائتی كه از رفراندم وجود دارد، علت توطئه بودن آن را نشان دمن سعی می

كند و هرگز هاستتت آن را تکرار میستتت كه ستتالی رفراندم مربوط به رضتتا پهلویاولین قرائت درباره

ها را آزاد كند و مردم جشتن شتادی بگیرند، با   ای تمام زندانیكه خامنهكاری از پیش نبرده، چون تصتور این 

ی . پهلوی چند سال است دربارههیچ حستاب و كتاب و آمار و احتماالتی تطابق ندارد و جز رویابافی نیست 

الفت غم مخردهد و فقط بعد از قیام فرودستتتتان راجع به آن تاكید نکرده، و البته من علیرفرانتدم بیتانیه می  

گفت كه  توانطلبانه نیست و نمیفرصت افراد دیگرپردازم؛ زیرا مثل كارهای له نمیئشتدید با او، به این مست  

 .ودستان انجام داده استاین كار را برای تضعیف قیام فر

ر شود. او دودو بهمن برگزار شد، مربوط میاما قرائت دوم به سخنرانی حسن روحانی كه در روز بیست

دی زودر این باره است و به ایآن روز بحث رفراندم را پیش كشتید و حتی اعالم كرد در حال نوشتن الیحه 

مواجهه با قیام دی ماه گفت قانون اساسی معیار ماست آن را در اختیار مجلس خواهد گذاشتت. روحانی در  

ته و ها را برداشبستستت. او معتقد است كه قانون اساسی بن و هر كستی آن را قبول داشتته باشتد، انقالبی   

ونه قانون اساسی مراجعه كنیم ظرفیت زیادی دارد و اگر ستر موضوعی مشکل ایجاد شود باید به اصل پنجاه 

 :گویدكه می

تواند از راه ی مقننه میائل بستتیار مهم اقتصتتادی، ستتیاستتی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه  در مستت»

درخواست مراجعه به »كند كه بعد هم تاكید می «مستتقیم به آراء مردم صورت بگیرد  یپرستی و مراجعه همه

 «.آراء عمومی باید به تصویب دو سوم از مجموع نمایندگان مجلس برسد
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خواستتتت به چند هدف برستتتد، اولین هدف گری با طرح رفراندم مینهایت حیله در واقع روحانی در

ی قیام فرودستتتان ننویستتند یا ها به ستتمت خودش بود، طوری كه بعد از آن دیگر دربارهجلب توجه رستتانه

های داخل و زیرا بعد از ستتتخنرانی دیدیم كه رستتتانه ؛تر به آن توجه بکنند و از این جهت هم موفق بودكم

 .رج دیگر توجهی به آزادی زندانیان قیام نکردندخا

همه تلفات برای خواستتت مردم ناراضتتی را كمی آرام كند و معترضتتان قیام فکر نکنند آنكه میدوم این

ِ بخشی از شتان بکاهد، از این جهت هم رضایت هیچ و پوو بود و در اصتل ستعی داشتت از شتدت نگرانی    

 .معترضان غیرشعوری را جلب كرد

ی ستتتوم روحانی از این طریق، به رقبایش در داخل نهام غلبه كرد و نشتتتان داد كه از رقیبان هلته در و

گراها و اصول های استمرارطلبانخورد، چون حیلهتر به درد دیکتاتوری میگرایش بیشطلب و اصولاصالح

ند نهارت استصوابی مخالف تواند عنوان كند كه مردم باتازه روحانی با طرح رفراندم می .مطلقن كارساز نبود

گونه به جنگ یکی از مخالفان و نیازی نداریم كه شتتورای نگهبان صتتالحیت كاندیداها را تایید بکند؛ و این 

كنتتد. مردم در قیتتام رود و بتتا این گتتارد، مردم معترض را هم كمی آرام میحکومتی خودش )جنتی( می

اهند. خوه حکومت والیت فقیه و در اصل كل نهام را نمینشان دادند ك« ایمرگ بر خامنه»فرودستان با شعار 

ونه قانون استتاستتی این ظرفیت را تواند با رفراندم این مشتتکل را حل كند؟ آیا اصتتل پنجاهاما آیا روحانی می

ی اختالفاتی كه گوید، آن هم دربارهی مقننه میهای مجلس یا قوهی اختالف نمایندهدارد؟ این اصتتتل درباره

تواند افتد، نه تغییر ساختار سیاسی یا نوع حکومت! پس روحانی با طرح رفراندم نمینهام اتفاق می در درون

اش زند تا شتتانس رهبریاو از این طریق فقط رقبایش را كنار می .خواهد كه مشتتکل مردم را حل كندمیو ن

یا حکومت رفراندم برگزار كند، آی تغییر تر بشود. گیرم كه روحانی بخواهد دربارهای بیشبعد از مرگ خامنه

دهند؟ ای هستند، به این طرح رای مثبت میی خامنهنشتانده های مجلس كه اغلب دستت دو ستوم از نماینده 

های مجلس به او رای مثبت دادند، آیا شورای نگهبان نمایندهاز سوم  اما بیایید فرض كنیم كه دو !بعید است

رود؟ باز هم بعید است! پس هدف روحانی ید این طرح مجلس مییعنی شخد جنتی زیر بار تصویب و تای

 .های ایران برپا شده استر خیابانچیزی نبوده جز تعویق قیام و انقالب مردم و آب پاشیدن روی آتشی كه د

خواهد یک مشکل حقوقی را حل كند. مردم شان سیاسی بود، در حالی كه روحانی میاز طرفی مردم اعتراض

خوان رستتتتم بگذرد، فقط خواهند و روحانی اگر خیلی موفق باشتتتد و بتواند از هفتنمی خود حکومت را

 .تواند جزئی كوچک از موانع دمکراسی را برداردمی

حاال « شهوزیر عوض میخواییم، نخستگیم شاه نمیما می»دادند وهفت مردم شتعار می در ستال پنجاه 

ی تکرار استتت. شتتود، در واقع تاریخِ دیکتاتورها عرصتته میهم با طرح رفراندم همان بازی و توطئه تکرار 

ت ی مطبوعاتر اهدافش رسید و بعدها همهمتاسفانه طرح ضد مردمی حسن روحانی موفق بود، چون به بیش

هوشی به رفراندم پرداختند و قیام دی ماه كاملن به حاشیه رفت و فارسی درون و بیرون كشور، در نهایت كم
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ن باره، ای در ایی بیانیهانی روحانی، قرائت سوم رفراندم هم تکرار شد و پانزده نفر با ارائهتازه بعد از ستخنر 

هوشی آن را انعکاس مرزی باز در نهایت كمهای ایران و برونطور كامل به اجرا رساندند و رسانهپروژه را به

 .برداری خودشان را بکنندتا بهره ی روز كردنددادند و یک طرح احمقانه و غیر قابل اجرا را بدل به مسئله

ی اند، در حالطلبیبینیم كه ظاهرن حاال مخالف اصالحطلب میها سیزده اصالحمثلن در جمع امضاكننده

ث كنند. اگر توجهی به بحطلبانِ به حاشتیه رفته را دوباره به میدان احضار می كه دانستته و ندانستته اصتالح   

های ستتتابق تیها یا اكثریایبینید كه با دعوتِ یکی از منفورترین تودهمی ستتتی بکنید،بیمیزگرد تلویزیون بی

محستتن »به عنوان مخالف رفراندم، و « ملیحه محمدی»طلب دیگری به استتم و اصتتالح« دارفرخ نگه»یعنی 

به عنوان « حستن شریعتمداری »زند و مطلقن ثبات ستیاستی ندارد( و   )كه هر ستال یک ستاز می  « مخملباف

طلبان. این چهار نفر طوری ی اصالحكند، جز احیای دوبارههای رفراندم، هیچ هدفی را دنبال نمیهامضتاكنند 

طلب اصتتالح»زنند كه انگار قیام فرودستتتان اتفاق نیفتاده و شتتعار از پایگاه مردمی استتتمرارطلبان حرف می

ر این برنامه رذالت را به حد دار دشان نخورده است. فرخ نگهاصلن به گوش« گرا، دیگه تمومه ماجرااصتول 

ای نیز شتد. مخملباف هم با تیکه انداختن به رضا پهلوی عمد داشت كه به  اعال رستاند و وكیل مدافع خامنه 

خواهان واقعی را از این ای، او را به عنوان تنها آلترناتیو برای حکومت بعدی نشان بدهد و آزادیطرز ابلهانه

تازه اگر  .افتدد، دوباره حکومت دست شاه میای برود اگر دیکتاتور خامنهطریق بترستاند، طوری كه فکر كنن 

ترین هوش ستیاسی برخوردار نیست. ملیحه محمدی هم اصلن  این هدف را نداشتت، الاقل نشتان داد از كم  

كند به شتتماری میرستتید لحههنفهمیدم چرا به عنوان مخالف به میزگرد دعوت شتتده بود، چون به نهر می

ه به دل از حاشیاستمرارطلبان  بازگرداندنسی بیكه تمام تالش بیطلبان برگردد. خالصته این الحآغوش اصت 

كنند و آن خاموشی و به فراموشی هر دو قرائت از رفراندم فقط یک هدف استاستی را دنبال می   .دوصتحنه ب 

افتد، یابی اتفاق نمسپردن قیام فرودستان است. از این جهت طرح رویایی رفراندم كه طبق هیچ حساب و كت

 ی دستاوردهایفقط علیه قیام فرودستتان مطرح شتده و یک زنگ خطر بزرگ است و اگر غافل بشویم، همه  

علی »باز بروند و به  1422رود و دوباره باید منتهر انتخابات بنشتتینیم تا مردم در ستتال قیام دی ماه بر باد می

 .مهورش كنندجپاسدار رای بدهند و در نهایت رییس« الریجانی

ی سه قرائت غیر قابل اجرای رفراندم حرف طور كه در شتروع گفتم من تا االن اكراه داشتم درباره همان

اید كند. ما بای، هیچ هدفی را دنبال نمیبزنم، چون شتک نداشتم جز رویابافی و آب ریختن به آسیاب خامنه 

ریم و بتازی خودمان را بکنیم و حکومت  هتای رژیم را نخو برای آخرین بتار یتاد بگیریم كته فریتب بتازی     

 انقالبچه زودتر شتتتورای هماهنگی  از این جهت باید هر .وادار كنیم در میدان ما بازی كنددیکتاتوری را 

ای را در دهی مناسب، بازی ما را طرح كند و حکومت خامنهتشتکیل شتود تا با اتخاذ استتراتژی و ستازمان    

بار فکری دشمن هر روز یک توطئه و كاالی ما باشد. متاسفانه آتشگوی بازی شترایطی قرار دهد كه پاستخ  

ها گذارد و فقدان تریبون باعث شتده كه صتدای ما به گوش مردم نرسد. لعنتی  فکری تازه را توی ویترین می
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ا ت .سازی مردم نیستشان آگاهلب، هدفهای پرجمعیت تلگرامی هم نفوذ كردند، طوری كه اغحتی در كانال

 .ها را برمال كرده باشدهمه در مخالفت با رفراندم نوشتند، اما ندیدم كه حتی یک نفر اهداف آنناالن ای

فکران و نویسندگان شعوری، هنوز های مخالف رژیم، یعنی احزاب و روشنمتاستفانه بستیاری از گروه  

ز چاله در چاه ی تاریخی مهمی هستتتیم و اگر غافل شتتویم ا اند كه در حال ستتپری كردن چه دورهنفهمیده

و حتی  مگذاریمیپاسخ شتان را بی و عمل افتیم و به تمام قربانیان و زندانیان قیام فرودستتان خیانت كرده می

و  مطبوعات زیرا بار دشتمن قدرتمند است برود. آتش ممکن استت دستتاوردهای قیام فرودستتان نیز از بین   

ر كنند، اگها افرادِ متعلق به خود رژیم را دعوت مییزیونمعمولن تلو .مرزی را در اختیار داردهای برونرسانه

كار و كنسرواتیوی هستند. وقتی هم شخصی مخالف رژیم باشد، های محافهههم از درون رژیم نباشتند، آدم 

های زند و ستتعی دارند او را وارد بازیگویند او زیادی خشتتن و رادیکال استتت و تند حرف میستتریع می

ها اخالقی نیست، بلکه خائنانه و غیر مسئوالنه است. به نهر من هر كسی ر اصتل بازی آن اخالقی كنند؛ اما د

 هایی كه زدم اتفاق افتاد و در آینده طوریتک حرفسازی باشد، دقیقن تکتواند یک تریبون و عنصر آگاهمی

ه و كنند. ما با توطئشتوید چگونه سعی دارند قیام فرودستان را خاموش  كند كه شتما متوجه می بروز پیدا می

دم را ها مجددن مرزنگی دینامیک نداشتتته باشتتیم، آنبههوش باشتتیم و اگر گوشحیله طرفیم و باید كاملن به

در صتتتورت عدم تغییر  .اندازنداقل پن  ستتتال به تاخیر میتغییر حکومت را حد دهنتد و انقالبِ فریتب می 

نشتتینی كنیم. ما از هر لحا  در حال عقبرر میدهیم و ضتتتر تاوان میحکومت و با گذشتتت هر ماه، بیش

طوری  .دار نیستكدام از اصولی كه خودش در طول این چهل سال طرح كرده، وفاهستتیم، حکومت به هیچ 

ها با گوید كه خانمكند و مستقیم میفروشی دعوت میبا وقاحت تمام عملن مردم را به تن االهدكه آقای علم

شتتان متبرک است، اما این حرف آیند و تنها از كربال میی برقرار كنند، چون آنی جنست رابطه مردان عراقی

ها نفکر و باهوشی هستیم، باید ایستادگی كنیم، ایگوییم ملت دلیر و روشنست. وقتی مینهایت نژادپرستتی 

ن اصول تریاند. یعنی حکومت حتی ابتداییترین اصول شهروندیای هستند و در اصل از ابتداییاصتول ساده 

دانیم دهد، طوری كه االن ما نمیكند و آن را با فریب و تحمیق توده انجام میشتتهروندی را از ما ستتلب می 

باید به چه كستی اعتماد كنیم. تنها راه برای رستتیدن به انقالب و نیل به براندازی این استتت كه استتتراتژی و  

تر از حکومت خواهها و احزابِ فعلی تمامیتا گروههایی را مطرح كردیم، امدهی داشته باشیم. بحثستازمان 

خواهند حکومت گذارد و دردش، درد مردم و خاک ایران نیستتت. همه میهستتتند؛ یعنی كستتی پا پیش نمی

های های ما مدام مقالهگیرند مردم استتت. چپبعدی را در دستتت بگیرند، ولی تنها چیزی را كه در نهر نمی

و مطالب مرده مواجه  شان بزنید، با حجمی از مقالههایو اگر ستری به سایت  نویستند خنثا و فاقد هوش می

اند. زنگ خطر به صدا درآمده، ما دهند و جای ریش و سبیل، كراوات زدهها فقط شعار میشتوید. راستتی  می

های هایی كه در خیابانقربانی دادیم و االن باید مستتئول باشتتیم و مستتئولیت به پای خود مردم استتت. جوان

هوش باشند. باید فکری به حال خودمان بکنیم، اند، همه در دنیای مجازی حضتور دارند و بهتر است به ایران
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چیز برای ما باقی نمانده است، قبلن منابع ما را تاراج كردند، طبیعت ما را از بین بردند، حاال دارند دیگر هیچ

 .كنددارد كوالک می گذارند؛ مافیای بیزینس مشهداز تن و بدن ما مایه می
 

 7931/اسفند/1
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 ی سیاسیاستخاره

ی منابع طبیعی و حکومتِ جمهوری استتتالمی ایران چهل ستتتال تاریخ دارد، یعنی چهل ستتتال از همه 

و  ها را صرف تحمیقتان دست برده و از شما مالیات گرفته و تمام اینی شما استفاده كرده، در جیبسرمایه

دهی این امور باعث شده كشوری مثل ایران های مختلف كرده استت. ستامان  بین اقلیتفریب و ایجاد تفرقه 

 انبکند؟ ما باید بدانیم كه كار ما آسسیستم اطالعاتی عریض و طویلی داشته باشد. اما چرا باید این كارها را 

 .خواهدیای هزینه مفیکون كرد. انجام چنین پروژهچیز را كنباره همهتوان به یکنیست و نمی

خواهان كه ی اجامعهتک شهروندان باید تک ست كهو این در حالی سازی ندارندها قدرت تصمیمایرانی

و  مرید ،یی فرهنگ مرجعِ تقلیدسازی داشته باشند. متاسفانه سیطرهقدرت تصمیم، ستبرقراری دمکراستی 

كنند كه دیگر نیازی به فکر كردن ندارند. ولی فقیه و رهبر بودن باعث شده افراد جامعه فکر  همچنین ،رادیم

ها ی زمینهنی در همهی ایراای و منحط باعث شده كه جامعهی افکار بَدوی و فرهنگ قبیلهچهل سال سیطره

د كناصل اساسی تز والیت فقیه، مردم را نابال  و صغیر فرض می .دهدبش را از دست اسازیقدرت تصتمیم 

ها مقلّد و مطیع ولی فقیه باشتتتند. این اراجیف ها باید در تمام زمینهستتتت كه آنو در نهایتِ اقتدار، معتقد ا

های بندِتنبانی ایران تکرار شده كه حاال مردم در تمامی امورشان، مقلّدند و قدر در صتدا و سیما و روزنامه آن

 .ها مشاور دارندتوانند تصمیم بگیرند؛ به طوری كه در تمامی زمینهمطلقن نمی

خواهد خانه بخرد، شود. مثلن كسی كه میجور كالس محسوب میدر ایران، داشتن مشاور یکاستاسن  

شناسم كه در ایران تبدیل به مشاور را می شتناستان زیادی  روان .كندگیری به مشتاور رجوع می برای تصتمیم 

وقتی از او  وبه او این پیشنهاد را داده چون مشاورش  ،شتود جدا می همسترش اند. مردی از اقتصتادی شتده  

او ده كه اما چون مشاورم توصیه كر ،دهد آریرا دوست داشتی، پاسخ می همسرتپرستی كه آیا خودت  می

غرب نداریم. یک  رویکردی را مطلقن در اروپا و ما چنین !برای همین جدا شتتدم ،خوردبه دردت نمی دیگر

 گیری درستتت مهیارا برای تصتتمیمبگیرد، بلکه شتترایط كاو هرگز اجازه ندارد برای مریضتتش تصتتمیم روان

 ش است، انتخاب كند. دررا كه به نفع چیزی دهد كه بین چند انتخاب، آنقرار می موقعیتیو او را در  كندمی

 ،داریم. در واقع چه در داخل و چه در خارج از ایران، حزب سیاسی فعالی مشکل چنینمستائل سیاسی هم  

مشکل ما با  ، امادنارد، بلکه چند مشتاور ستیاستی وجود دار   گروه فکری یا یک ستازمان شتعوری وجود ند  

 .شود و تا زمانی كه فکر كردن را یاد نگیریم، راه به جایی نخواهیم بردمشاور سیاسی حل نمی
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ی ایرانی خواهان تغییر و انقالب استتتت، اما خودش هتا همگی معضتتتل حركتت ماستتتت. جامعه  این

مشتتاور یا مرجع این كار را برایش انجام دهد و این امر، جز خواهد كاری كند، بلکه دوستتت دارد یک نمی

 .( عاقبتی نخواهد داشت21افتادن از چاله به چاه )مثل انقالب 

ن اند كه در فال، شتاید صدها نفر از من پرسیده ایرانارشتیستم   تلگرامی حزب گروهفعالیتم در طی مدت 

ا ملّا گو یمگر من پیش ؟اقی خواهد افتادآن چه اتفکنیم، بعد از بیا اگر این كار را و كتار كننتد   هموقعیتت چت  

ت یا ی الیگران، طبقهبینی كنم؟ متاستتتفانه اغلب این پرستتتشهستتتتم كته استتتتختاره ببینم و فردا را پیش  

د. استخاره انكرده فکرانی هستند كه عالقه به مسائل سیاسی و آینده دارند و اكثرشان باهوش و تحصیلروشن

ستتت، دم به ستتاعت در ایكه مثلن فوتبالیستتت تحصتتیل كرده «علی دایی»ورده و حتی پدر فرهنگ ما را درآ

ی این گوید برای فالن كار استتتتخاره كردم و خوب نیامد. تروی  هوشتتتمندانههای تلویزیونی میمصتتتاحبه

ه رجا و در اینترنت هم از من بخواهند استخاهای ملی باعث شده كه حتی اینخرافات در تلویزیون و رستانه 

در طول تاریخ، مشتاور شاه و كدخدا بودند تا حکومت و   روش كار استتبداد استت. جماعت مال   بگیرم. این

كنند. سر و كار تمام شتان برقرار بماند. حاال خودشتان شتاه شدند و شما را مدام با استخاره آرام می   ریاستت 

 ویم رسیم كه باید فکر كنره به جایی میست. اما ما باالخطلبان و روحانیون با استخارهگرایان و اصالحاصول

تش شک دمکراسی برای كشوری مفید است كه جمعیبرای مخالفت با دیکتاتوری، استراتژی داشته باشیم. بی

زب حدر شتترایط فکر قرار بگیرد یا ابزارش را دارا باشتتد تا مدام برایش استتتخاره نبینند. چند روز پیش در  

بعد از ظهر،  2صبد،  12پرسی گذاشتیم ) بهمن همه ودوبیستهاهرات ، برای تعیین ستاعت ت ایرانارشتیستم  

شان استخاره دیده بودند. برایای عدهچون قبلن  ؛صبد رای دادند دهعصتر(، ولی بیش از هفتاد درصتد به   2

 ودوبیستطور مستتدل نشتان دادم كه چرا اصلن شركت در تهاهرات   بعد همان شتب ستخنرانی كردم و به  

مشتتروعیت خودش را از دستتت داده،  ی كهمان نیستتت و در روز مشتتروعیت حکومت، حکومتبهمن به نفع

كنیم و د ها را نابوچون ما قادر نیستیم یک روزه آن دست به تهاهرات بزنیم؛به خیابان برویم و اساسن نباید 

ای نهخامكه  باید بگویم اگر این تهاهرات برای ستتلب مشتتتروعیت حکومت استتت،   براندازی اتفاق بیفتد.

ه است. فایدبه خیابان رفتن بی در چنین روزی طور كامل از دست داده ومشتروعیتش را در قیام فرودستان به 

ن باید افتد، گفتند كه حتمبراندازی اتفاق می در این روزاما باز جمع كثیری مخالفت كردند و به این خیال كه 

ت ده نروید چون معمولن بخشتتتی از جمعیتِ تهاهرات كنیم. در نتیجه اعالم كردیم كه الاقل صتتتبد ستتتاع

ها دلیل دیگر آوردم و بعد باز چنین دهزود بیدار شود و تهاهرات كند. همش را ندارد صتبد  احستاستی حال  

گیری كردیم كه بین ستتاعات مختلف، انتخاب كنند ولی دوباره بیش از هفتاد درصتتد به ده صتتبد رای   رای

و اولین  توانیم تصمیم بگیریمنداریم و نمی تفکرباوریم و اعتماد به خارهكه ما استت ین اتفاق یعنی ایندادند. ا

خوریم، ستترا  آن میكنیم. تازه بعد هم كه شتتکستتت پیشتتنهاد را كه ظاهری مخالف داشتتته باشتتد، قبول می

غلط است. مشکل خود ما روش اندازیم. این ی تقصیرات را گردن او میرویم و همهساز میی تصمیمرسانه
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یریم. به اصالت تراژدی پی ببریم و بیاموزیم كه عبرت بگ ،میم بگیریم كه تن به كمدی ندهیمتیم. باید تصهس

کر باید راه و رسم چگونه ف فکر كنیم. قبل از حرف زدنعبرت این است كه ما ناگزیر از فکر كردنیم. ما باید 

، حرف ت باشیم تا كسانی كه كه فکری دارندبلد نیستیم، الاقل یاد بگیریم كه ساكهم كردن را بیاموزیم و اگر 

یس ایرانارشیسم را تاس حزبمن اگر به تنهایی قادر به انجام كاری بودم، استفاده كنیم. ها بزنند و ما هم از آن

در ده روز قیام یک كتاب دیدید گونه كه همان و را دوست دارم كار اصلی من، ادبیات است و آن كردم،نمی

ار بیعنی ما باید مقابل آن آتش ،كاری كنیم. یک دست صدا نداردتوانیم ت ما فقط با هم مینوشتم. گاهی اوقا

هزاران استتتراتژی ی، دلهمعالوه بر زند، شتتما را به جیب می ه دارد میلیاردها میلیارد پولفکری قدرتمندی ك

ند و گیرندین برابر پول میكنند، چهر فکر یا كاری كه می و شان همین استها شتغل زیرا آن داشتته باشتیم.  

یط پس ما در شرا .ترسندنمیشان از به خطر افتادن امنیتامکانات زیادی را تحت اختیار خود دارند و مثل ما 

ها تواند ما را نجات دهد. آنتنها خرجِ هوش میچرا كه برابری قرار نتداریم و باید خیلی باهوش عمل كنیم.  

خواهید و همیشه دنبال رهبر یكنید و مشاور مدهند چون فکر نمیب میاز داخل و خارج دارند شتما را فری 

. ما باید شویمتوانیم متحد نفره باشیم، در آن صورت میی ما بتوانیم یک حزب تکهستید. اگر همه ئیسو ر

 های، گفتمان خاص خود را داشتقدر بحث كنیم تا هر دستهستازی را انجام دهیم و آن انواع و اقستام گفتمان 

رای ما كه بی سیاسی چندین نوع سلیقه داشتنارائه دهد. را ی سیاسی باشتد و نهایتن آن گفتمان، یک سلیقه 

م، محوریبریم. ما درو ای راه به جایی نمیهای گلّهزیرا با این حركت ، الزم است.به جایی برسیم خواهیممی

را  . تا واقعیتاشتتتدفجیع بآن واقعیت گر ستتتت، بگذارید به شتتتما واقعیت را بگویند حتی ااما دیگر كافی

خواهد، به شتتما گفته شود. شما به دنبال امید تان میگیرید و منتهرید حرفی كه دل، همه گارد میشتنوید می

ه به سر كند و با توجكه قرآن را باز می الواهی هستید و دوست دارید برای شما استخاره ببینند، دقیقن مثل م

بیند كه خیال شتتما ای نمیبخواهد شتتما را دوباره ببیند و به او پول دهید، استتتخارهش تان، اگر دلو وضتتع

فقط  را كنار گذاشت. انگار حاال استخاره ایپروسه چنینباید اما كند. تان زمان تعیین میبرای وراحت شتود  

 .نیست المال م

 کنند. حکومتبتوانند كاری هی نمیداند، ولی بدین شکل و بدون سازمانكارهفرودستانِ داخل ایران همه

چیز مهز هشما حتی اگر ا و د. مثلن اگر االن این فضا بخوابدكنتریبون دارد و مدام شتما را بمباران فکری می 

دهند. این مستتئله عمومیت دارد و حتی برای متنفر باشتتید، شتتش ماه بعد دوباره فکرهای شتتما را تغییر می 

یم. دهد. مقصر ما هستیم كه بلد نیستیم فکر كنند نیز رخ میكنند باهوشیها و كسانی كه فکر مكردهتحصتیل 

ها چون اصلن منتهر اتفاقی نبودم. تن ؛بهمن ناراحت نیستم ودوبیستت من به خاطر نیامدن مردم به خیابان در 

 دمانگر و چیند و وقتی حجم وستتیع نیروهای ستتركوب عام مردم بود. حاال دیگر مردم باهوشم قتلانگرانی

كنند كه ناگهان یک ها را دیدند، به خانه برگشتتتتند. مردم در یک صتتتورت جرات تهاهرات پیدا میقوی آن

ل د. اتفاقن مردم هوشتتیار عمبزرگ كه خطر دستتتگیری در آن كم باشتت یاكثریت شتتکل بگیرد، یعنی جمعیت
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ن را باال ماما باید امنیت حماقت استت تن به تیر دادن و كشتته شدن یا بیهوده دستگیر شدن.   ، چرا كهكردند

دهی كنیم كه برای كستی خطر جانی نداشته باشد. چرا باید تلفات بدهیم؟ چرا چند  ببریم و طوری ستازمان 

یا زندانی و یا اسیر ای كه به آگاهی رستیده، كشته  كردهمزدور زنده بمانند اما یک جوان دانشتجوی تحصتیل  

دارد و  یجهمان نتهایدهیم، باید بدانیم كوششبگونه هزینه اینگر شود؟ ما حاضر نیستیم شکنجه یالمشتی م

برد. من مطلقن ناراحت نیستتتم كه در آن روز تهاهرات شتتکل نگرفته و نهام منحل ما را چند قدم جلوتر می

نیم. تر عمل كهاست بنابراین باید كمی باهوشبهمن مال آن ودوبیستت گونه شتود.  نشتده، زیرا قرار نبود این 

های خاص خود را دارم و برایم ستتخت استتت با كستتی حرف بزنم یا آدم مستتتقلی هستتتم و محدودیتمن 

را فراهم كردیم تا مردم با هم صتحبت كنند و اگر كسانی   حزب ایرانارشتیستم  ی مثل تماس بگیرم. ما تریبون

ومت، حک كهنه ایند. هم كنار بیاین مله نیست، باشان بالماسکه یا معاواقعن درد ملت و كشور دارند و كارهای

هایی بگیرند و فضاهای دیگری را شکل هزینه هااكت و كار مردم را به اسم چند گروه سند بزند و این گروه

ها را هایی هستتتتند كه ما باید آنها واقعیتوضتتتعیت مردم روز به روز بدتر شتتتود. این و در این میاندهند 

م فکر و الیت با اسی روشنر نتیجه وقت آن رسیده كه طبقهما از هر جهت در حال ضربه خوردنیم، د. بدانیم

ند. دیگر گری كها روشنیا دیگر تریبون ایرانارشیسم و حزبمستعار )برای حفظ امنیت( به میدان بیاید و در 

شعر و  در این شرایط و كنم، چون اوضاع ما فجیع استنمی نباید گفت كه من ستیاسی نیستم و سیاسی فکر 

ت، بالهت در اوج اس كهوضعیتی ترین كار ممکن است. به عبارت بهتر در قانه نوشتن، احمقانهداستتانِ عاشت  

و ند كش را عوض ترین عمل است. هر كس باید بتواند چند نفر از اطرافیاننویسی ضدّ شعریشعر و داستان

ز امثال ما كه ا ازی دهند؟ما را با چند تریبون ب . چرا بایدسازدشتان آگاه  ها را نستبت به موقعیت اجتماعی آن

خواهند واقعن یک تهاهرات را شتکل دهند، باید آگاهی محلی داشته باشند  هایی كه میایران دوریم، ولی آن

ق توان كاری كرد. ممکن است یکی دو بار موفو فضا را بسنجند. باید توجه داشت كه صرفن با اینترنت نمی

با جامعه و اینترنت و تلگرام هماهنگ ( ی فرودستص طبقهبه خصو)جامعه  شوید، ولی بخش بزرگی از آن

یا عمل  نامهمثلن از طریق پخش شتتتب ،گیردبعملیات صتتتورت  یهتای مختلف یعنی بتایتد از راه   .نیستتتت

های مبارزه و بحث و ی روشهایی تشتتتکیل شتتتود. كار ما، تبادل نهر دربارههستتتته ،های فرهنگیپارتیزان

رات جزیرا  هم چنین گفتمانی داریم خواجه شده؛و اگر فتمان سیاسی نداریم ما گاساسن ست. سازیگفتمان

توانیم بحث و می ایرانارشتتیستتم حزبدر . دهندهای خود را ارائه حستتاستتی بحث ندارند در چنین لحهات

كنند كه چرا فالنی را دعوت زند، اعتراض میآید و حرفی میتتا شتتتخد مخالفی می امتا  گو كنیم. وگفتت 

شان را بزنند. هر ها باید آزاد باشتند كه حرف بزنند. بگذارید همه حرف ستت. آدم ن فرهنگ شتیعی كردید. ای

ست كه همه برانداز باشند چون هر نگاه، یک گروه خوانشی كند. كافیی مخالف ایجاد میگفتمانی یک دسته

دارد.  یی سیاسی خاصستلیقه  كس ها اَنگ مریدی بزنیم. هركند و نباید به آندارد و به تدری ، پیرو پیدا می

ش درست كنند و ای در ایران رهبر است، شخد دیگری را مقابلخواهند چون خامنهمی متاسفانه اكثر مردم
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به  بازی، مربوطیسئپرستی و رفرهنگ شاه ،ستیزیر علم او ستینه بزنند. این طرز فکر، غلط و جهان ستوم  

رضا  فکر باویکم هستیم. فرق افراد به ظاهر روشنبیست كه ما در قرن ستت در حالیو این عهد عتیق استت  

پهلوی یا مریم رجوی چیستتت؟ نوع دیگری نگاه كنید. ما فقط دو انتخاب نداریم بلکه هزاران انتخاب دیگر 

كمونیست  قتی یکوای هستید كه باید فعال و اكتیو باشید و فکر تولید كنید. توانید بسازید. شما نسل تازهمی

 ربطی به كشتورفروشی و مُرید مطلقن  مكمونیست ی قضتیه فروشتی به او بزنید،  د نباید انگ وطنزنحرف می

گر ستتخنران ستتت. یا ایجریان بزرگ مكمونیستت، ی كوچک را فراموش كنیدربهروستتیه بودن ندارد. آن تج

تا  یكه حکومت مركزطلب و ضدّ دین است. آنارشیسم یعنی اینومرجهرج اود یگویآنارشتیستت باشد، می  

های محلی، كوچک شتتود. جایی كه ممکن استتت جلوی استتتبداد خود را بگیرد و از طریق تشتتکیل كمیته  

داری خطرناک سرمایههای شود چون برای تریبونولی ستریع تخریب می  ،های جالبی داردآنارشتیستم بحث  

، اما آور استمن چندش مذهبی برای-چه نگاهِ سیاسی توانند بیایند و بحث كنند. اگرها هم میاستت. لیبرال 

زنی و ایجاد دیالکتیک همگانی، تولید . پرهیز از اَنگحرف بزنندهم های مذهبی بتایتد اجتازه دهیم حتی آدم   

و در  كنندایجاد میرا های خارجی، چندصدایی ها و گروهپیروان آن و از این طرقكند های فرعی میگفتمان

دهد. دیکتاتوری فقط ی ما را از دیکتاتوری نجات میچنین فضتتتایی فرهنگ و ستتتیاستتتت و جامعهنهایت 

تک ما در مغزمان یک میکرودیکتاتور ی ما، فرهنگ دیکتاتورستتازی دارد. تکنیستت بلکه جامعه  المختدّ م

كار خودش را كرده و از طریق تلویزیون و رادیو برای شتما استتخاره دیده استت. در چنین     الچون م ،داریم

ا در م .نی بیش نیستو اگر چنین نباشد، خائاعم از چپ یا راست، مسئول است فکری وضتعیتی هر روشتن  

ه های ایرانی كی ایران باید تغییر كند. برای من جالب است حتی زنجامعهو  زیرزمین جهان زندانی هستتیم 

شان را خواهند پشتت نقاب باشتند و قصتد دارند حجاب   قدر شتجاع شتدند كه دیگر نمی  ند، آنزیر حجاب

حاال كستتی كه در ایران استتت، حق دارد كه برای حفظ   !روندهای ما پشتتت نقاب میرادیکالولی  ،ارندبرد

ا اسم ترسی و بكنی چریکی، چرا میولی تویی كه خارج از كشوری و ادعا می ؛امنیتش با استم مستعار بیاید 

ست كه كنی؟ االن زمانیر میسگذارند، چادر بهحجاب را كنار میهای ایرانی آیی؟ چرا وقتی زنمستتعار می 

 .تان را آزادانه بزنیدهایهمگی باید حرف
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 ی گورباچفرد گم كنی به شیوه

، او در این در دانشگاه كلمبیا آمریکا داشت 21ای پیرامون جنگ سرد در قرن سخنرانی گورباچفاخیرن 

زد و همین مستئله باعث شتتد یکی از اعضای گروه   ی ایرانبرانگیز زیادی دربارههای بحثحرفستخنرانی  

سواالتی را در مورد این سخنرانی از علی عبدالرضایی بپرسد. متن پیش رو، « جنبش ایرانارشتیستم  »تلگرامی 

 پاسخ علی عبدالرضایی به سوال اوست.

 

ز ابرهه اولین چیزی که از س  خنرانی رورباچب به نمرم رس  ید این بود که چرا این م ال  در این 

سازی ایران تمام زمان بیان ش ده اس تا البته دود رورباچب در این س خنرانی رفته که یرفیت بحران   

عیان  طورش رششته که اینش ده  یعنی تاریخ  رشش ته اس ت. ولی آیا سیاست  نر سرد ها تاری    

با  لطپرده از نوع روابط این نوع  نر نس  بتن زررری برداش  ته ش  ده یا در این س  خنرانی اط عاتی  

واقعیات درآمیخته شده استا چه منافعی در پس این سخنرانی نهفتها آیا تحولی در سادتار روابط بین 

اش کمک و ترفندهای س یاسی ایااد شده که اکنون برای پیشبرد آن از افشای سادتار رششته  هاقدرت

ما چه معام تی می یهبرای آیند  ریرندا ارر تاکنون قدرت در ایران عمل کرده باشد که چنین استمی

زه مداران مبارتوانیا برای استق ل سیاسی در ایران مقابل آن سیاستتواند صورت بگیرد و ما چگونه می

 بکنیاا آقای عبدالرضایی پاس  شما به من دیلی کمک دواهد کرد  ممنونا.

 

همان سیاست  ماا ،مریکا تمام شدآهیر شتوروی، جنگ سرد بین شوروی و  بعد از فروپاشتی اتحاد جما 

د از بعبودن آن را توضید خواهم داد. سطحی علت  و كرد، ایران ایفا سطحیای خیلی جنگ سرد را به گونه

ز ا وه روسیه به دریای مدیترانه و خلی  فارس دسترسی پیدا كرد ،گذاری ایرانسرمایه و بای ستوریه  مستئله 

از  خواهیسهم خاورمیانه دنبالروسیه در  حاضتر در حال یعنی در خاورمیانه استت.  هم مریکا آمنافع طرفی 

كه دوباره جنگ سرد بین  نداشتت و این به آن معناستتت جا در آنهای قبل ستهمی  ستال  طیكه  ستت جایی

در . خواهد كردجنگ ادامه پیدا  این ،ایران هم نباشتد فعلی حکومت  مریکا آغاز شتده و حتی اگر آروستیه و  

، همین جنگ بین ترامپ و پوتین است اچف زیركانه به آن اشاره نکردی جنگ ستردی كه گورب پروسته واقع 

گورباچف به كه از دو سال پیش شروع شده و در حال حاضر جنگ سردی بین ایران و روسیه وجود ندارد. 
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در حالی كه ایران در جهت منافع  داد،مریکا نشان آایران را حیاط خلوت  ، اودن بودنوعی در حال رد گم كر

ی مثل یک برده و حال استتتفاده و چاپیدن ایران استتت كند. روستتیه از هر طریقی دربازی میور كشتتهر دو 

. نبردشود كه آمریکا از ایران سودی این موضوع دلیل نمیاما  .كندمی استفاده ه از كشور ماجورجنستی، همه 

كرد، هرگز عربستتتان نمی عربستتتان را تهدید ،و با تجهیز یمن نبود اگر ستتردار ستتلیمانی در ستتوریه و عراق

 .كرده استجا ایران به نفع ترامپ عمل پس اینخرید. سالح از آمریکا نمیچهارصد میلیارد دالر 

ها از تلویزیون بسیاری یدر حال حاضر ایران هزینهزنم تا متوجه نوع كاركرد ایران بشوید؛ من مثالی می

كه كنند فکر می اغلب مردم. اما كندتامین می ،ستتتندظاهر علیه ایران هدر كه را  جاستتوستتی هایستتازمانیا 

تا  دكنمخاطب جذب می از این طریق صورتی كه ایران در شود،متقبل میمریکا آها را این تلویزیون یهزینه

های كه تقاطعی بین ستتیاستتت ایهمانیاین ،داریم هم همانیجا نوعی ایندر این ستتود ببرد. هااز آنبه موقع 

ای از مجموعهها این صتتتحبتشتتتوم چون بتوانم خیلی وارد این بحث نمیالبته من ریکاستتتت. مآایران و 

كه ضد جمهوری اسالمی رفتار می ی خبریهاكانالاز در مورد بعضتی   توانممی. ولی من استت های حدس

 رامیی تلگهااین كانال ، مثالی بزنم.ریزندكنند ولی در مواقعی خاص آب به آستتیاب جمهوری استتالمی می 

ن نقش را جمهوری یهمو  ش هستتتندكنند و گاهی مخالف جمهوری استتالمی و گاهی موافقنقش بازی می

مثل همین  هابعضی وقتدهد اما شتعار می  آمریکاعلیه جمهوری استالمی  كند. مریکا ایفا میآاستالمی برای  

ی كه ایران خطر تروریسم را از وقت. دقیقن كندعمل می ین كشوربه نفع اماجرای فروش اسلحه به عربستان، 

فتد؟ اخطر چگونه اتفاق میاحساس این شکل گرفت. اما بین كشورهای عربی  یاتحاد، در منطقه افزایش داد

خواهند خودشان را حفظ كنند. عربستان و اردن همه می ،خطرناک وجود دارد یستت كه وقتی عنصر طبیعی

از طریق  مریکا به عنوان حامی اسرائیلو آایستند سترائیل می كنار ااما حاال  ،گارد داشتتند  ئیلمدام علیه استرا 

بدل به  وجود داشت،كه بین اعراب و اسرائیل را  یو خصم زندبا یک تیر چند نشان می جمهوری استالمی، 

ایران  سمت دیگراز  و رسدمریکا به هدفش میآشناسند و دیگر را به رسمیت میانگار همه هم .كندآشتی می

كسی در آیا ؟ ساختقهرمان  یکسردار سلیمانی كستی از  چهكند. طرح میمیک خطر در منطقه  را به عنوان

باج  ی دیگراز این طریق از كشورها تا دادندجلوه میمریکا او را قهرمان آوعات شتناخت؟ مطب ایران او را می

کا مریآاز روستتیه و شتتدند، در نتیجه باید مجهز هم میگیرند. كشتتورهای عربی در كنار اتحاد با یکدیگر ب

 وجود داشت،جهت منافع دو كشتور  در رفاقتی كه بین ریگان و گورباچف  مشتابه . در واقع استلحه خریدند 

كشورها از در بعضی  البته فروشند.چون هر دو به عربستتان می  ایجاد شتده استت؛  بین ترامپ و پوتین  حاال

هی توج رد،شی كه ایران برای روسیه دابه نقاصلن  اشدر ستخنرانی تر استت. گورباچف  ستهم روستیه بیش  

خواست بگوید كرد و میاو داشت رد گم میطور كه گفتم همان نکرد و این پاستخ به ستوال شماست. چون  

 ست كهو این در حالی مریکاستآسرویس دادن به ، به خاطر كاری افتادهاگر ایران به این وانفسا و كثافتكه 

های كشتی روسیه است. مردم ایران دارند ماجرای زباله ی بهرهنتیجه ،الستافلینی كه ما دچارش هستتیم  استفل 
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زنند؟ چرا حرفی نمی ،قدر گندش درآمدهنآهتا در مورد چیزی كه  چرا این تلویزیونامتا  فهمنتد.  اتمی را می

برای جمهوری بزرگی فاش شتتود چه رستتوایی  دانید اگر این مستتئلهماجرای محیط زیستتت دفن شتتده؟ می

 یستتت كه گورباچف ستتخنرانی كند و بگوید ایران مستتتعمره؟ طبیعیمدوستتیه به بار خواهد آراستتالمی و 

. درست هم نکندروسیه نقش ای به هیچ اشاره حالو در عین این كشتور است مریکا و ستگ حیاط خلوت  آ

 چون بازی سیاست محکمی نیستولی این دلیل  ،عراق در زمان جنگ از روسیه تسلیحات خرید كهگوید می

ها را ترین كمکترین دشمن ایران بود اما حاال ایران بیش. در جنگ هشتت ساله، عراق بزرگ خوردچرخ می

این تنفر از در ایران كشی كرده و بهرهشدت به كشتور ما  كند. موضتوع این استت كه روستیه از    به عراق می

ه زمین دشمن انداخته است. مردم گارد توپ را ب گورباچف با این و حاال شود،تر میروز بیش روز به كشور

ها ایتوده در حال حاضرهای روسیه بوده و كاریفهمند كه اگر بالیی به سرشان آمده حاصل كثافتدارند می

با مزدورها همها را ها و كمونیستایتودهچرا ما اما اند. های روستی در ایران بسیار ذلیل شده و كمونیستت 

كثیف بوده است. االن گورباچف هم نقش روسیه  وكردند، سوسی روسیه را میجاها آن زیرادانیم؟ می رسنگ

زند و این را می ییهاحرف چنین دارد،و كستی كه در كل شتخصتیت ستیاسی خوبی      مثبت فردیبه عنوان 

ه و مریکا با كمک فرانسآواخر وقتی همین ااگر یادتان باشد  .روسیه استدر جهت منافع ملی فقط سخنرانی 

ها را هدف قرار ها و هم محل شلیک آنتهدید كرده بود كه هم موشک روسیه ،به ستوریه حمله كرد انگلیس 

كردم روستتیه حتمن . من فکر میستتتی مهمینکتهاین خودش و هیچ كاری نکرد!  اما در نهایتخواهد داد 

یه و ون اگر جنگ ستتردی كه بین روستت چ ؛برای همین مخالف آن حمله بودمو  دستتت به كار خواهد شتتد 

كه  دیمشای میما درگیر غائله گرفت ومیایران در صف روسیه قرار  ،دشمیمریکاست بدل به جنگ عملی آ

ی بود و كار مثبتاین حمله كه متوجه شدم . ولی وقتی روستیه پاپس كشتید   انداختمیبراندازی را به تعویق 

 وریهسمریکا و ایران را در آگ نیابتی بین رگیری و در واقع جناین كار ادامه پیدا كند و ما د تمایل داشتتم كه 

جلوگیری از  ،ایت كردیممریکا از برجام حمآما از خروج كه اینعلت . ایرانداخل نه در  ،داشتتتتته باشتتتیم 

اشته انب بستان تسلیحات بفروشد كه تسلیحاتتواند به عرمریکا در صتورتی دوباره می آمریکاستت.  آ یحمله

بته العراق و سوریه است.  ،ایران ،بهترین جا برای مصرف این تسلیحات ، ومصرف شود ،در خاورمیانهشده 

های نیابتی جنگ یخیلی عجیب است. همهاین موضوع دهد و كم دارد این نقش را از دستت می ستوریه كم 

بهترین  ، بنابراینكنیمما خیلی ضرر می باشد،ها مستتقیم در ایران  شتود و اگر این جنگ در ستوریه انجام می 

و به توانند مستقیم ه این استت كه براندازی توسط مردم در ایران صورت بگیرد. از طرفی مردم هم نمی شتیو 

بهترین شیوه این  در نتیجه ستت. مخوف و غیرانستانی ایران چون حکومت  راحتی منجر به براندازی شتوند، 

خواستیم. فکرش را یخروج آمریکا از برجام به نفع ما بود؛ زیرا ما جنگ نماست كه حکومت ضعیف شود. 

ما دچار  ،ها ضربه بخوردكدام از آن هر وجود دارد كه اگرالجیشی سوق یششصد نقطهایران هزارو دربکنید 

چرا این اما مریکا هستند. آفوالد و مخازن نفت، همه هدف ، نشویم. نقاطی مثل ذوب آهخسارت بزرگی می
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نابود شتتتوند ما دوباره باید  نقاط وقتی این زیرا؟ یرندگو چنین نقاطی در جنگ هدف قرار می فتدااتفاق می

شویم ناگزیر میانجام خواهد شتتد و ما  اروپامریکا و یا ، آها توستط روستیه  بازستازی كنیم و این بازستازی  

 بهتر است حکومت تضعیف شود و ما خودمان به جان این رژیم بیفتیم. . پس شان را پر كنیمجیبدوباره 

ود سرائیل به دنبال منافع خمریکا و اآست كه طبیعی امید ما باید به آمریکا باشتد؟ ا گارد ما چیستت؟ آی  

 اش جمهوری ی ریاستدر دورهنژاد احمدیو نیازی نیست كه گورباچف این موضوع را مطرح كند.  هستند

ه حاال دیگر هم. به نفع اسرائیل تمام شدو این ماجرا هولوكاست را رد كرد، ی تاریخی واقعهبا وقاحت تمام 

و مقاله هم در این كند و هزاران مطلب به نفع استترائیل عمل می در جاهایی جمهوری استتالمی دانند كه می

به این دلیل شود فقط مطرح میحاال  مسئلهاین نیست. اگر مطرح  اصلن بحث گورباچف ه ومورد نوشته شد

ور ها در ایران منفایهای روسی و تودهنیستكمو. كشیده شوداز زیر بار این اتهامات بیرون  كه روسیه استت 

 حاال .اندبدل كرده حیاط خلوت روسیه بهها ایران را اللهیگراها و حزبها، مالها، اصولطلباصالحاند. شده

 هاایتودهو روستتیه،  استتت! ش باال زدهاو گه شتتده آبكه وارد همان گاوی هستتتند  مثلها در ایران روس

خود را به دست  یهایی آبروی رفتهطی دیسکورس كنندو در حال حاضتر ستعی می   اندبدجور خراب كرده

را به مدیترانه و خلی  فارس روستتتیه ستتتت كه ت ایران نیاز دارند. ایران جاییچون به حیاط خلو ؛بیتاورند 

ردم م در نهایت خوبی داشتتته باشتتد و آن حکومت را یباید با روستتیه رابطه پس حکومت آینده ،رستتاندمی

های اتمی روسیه در ایران بشوند، قطعن انزجاری تاریخی متوجه دفن زبالهمردم  وقتی همتعیین خواهند كرد. 

 خواهند داشت.ها نسبت به روس

مریکا و روسیه در جریان بود، هرگز آبین  ،رویدر طول جنگ زرگری یا جنگ سرد كه تا فروپاشی شو

اما  .كردنددیگر یعنی بلوک شرق و غرب تقسیم مینافع را بین هممدام م هاو آن طور عملی رخ ندادهجنگی ب

ی تعرفه ترامپبین چین و آمریکا نیز یک جنگ اقتصادی شکل گرفته، مریکا خیلی فرق كرده و آاالن اوضاع 

ن بیهم جنگ ستترد  از طرفیشتتده استتت. جنگ تجاری منجر به این را خیلی باال برده و  ینبرای چگمركی 

و  كندسعی دارد نقش روسیه را مخفی  كاریپنهاناما گورباچف با  شروع شده،یه در ستوریه  مریکا و روست آ

حمله به داعش وارد  یایران به بهانه. رساندسود می ایران در سوریه به روسیه حضتور  ستت كه این در حالی

 دیگری ه و بخشروسیاز این بازسازی را  یبخش ،شده های آزادوقت بازسازی بخش ستوریه شد و حاال كه 

در صحنه  و تفکر ملیهوشمندی سیاسی  ،ند. وقتی گفتماناهایران را كاملن كنار زد و هرا تركیه به دست گرفت

همه ریخت و پاش رسیم. سپاه قدس در عراق اینبه این بدبختی میافتد و دوباره میباز هم این اتفاق  نباشد

كه هستی ما در عراق و جز این ،رسدعی در عراق به ایران میچه منافاستاسن  ، چه اتفاقی افتاد؟ كردو هزینه 

و كند گونه سخنرانی میگورباچف این اما حاال برد.در نهایت سودش را روسیه می شتود و می خرجستوریه  

و این یعنی آمریکا هم در ایران دست دارد و  هكه به نفع اسرائیل تمام شد هی كردكارهای نژاداحمدیگوید می

یکا مرآجنگ ستترد بین ایران و  كند. البته حرف او درستتت استتت؛ زیرا ر جهت منافع آمریکا كار میایران د
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كند. در به نفع روسیه عمل می تر از آمریکا رستاند. اما صتدبرابر بیش  به آمریکا ستود می  وجود دارد و ایران

، عالوه بر این سیه استكل آسمان ما دست رودر حال حاضر ماست.  بدبختیواقع روسیه از هر لحا  باعث 

مان ایدهیم تا برخواهیم به هند بفروشتتیم به روستتیه میایم كه نفتی را كه میای از بدبختی رستتیدهبه درجه

ر اصل شود. دی نفت است و به نوعی رقیب نفتی ما نیز محسوب میای كه خودش فروشندهبفروشد، روسیه

 اهبه روس، ستتتبزرگی گن شتتک بی را كه خزر یدریام. كنیهای روستتیه را ایفا میما نقش یکی از ایالت

داند ایران كه می زندمی شرایطیدر ها را این حرف. گورباچف نداریمجا آن را در هیچ كاریحق بخشیدیم و 

 دنآن را انجام داد فکرانروشنشعوری كه  حركتیست. چون ما قیام فرودستان را داشتیم، فروپاشتی  در حال

كند. جنبش ستتبز جنبشتتی بود كه توستتط خود  كار بزرگ می ،هوش بزرگاستتاستتن بود.  بزرگ یک كارو 

توان می و استولی قیام فرودستان خالف حکومت  تدارک دیده شد،تایید همان حکومت  جهتحکومت و 

ها را طلبفهمید كه مردم، حکومت و اصتتتالح و غرب این پیام را گرفت تلقی كرد.انقالب برانتدازان   آن را

تمام حکومت بدهد.  دست وی را بهوتوتیسی و رادیو فردا و منبیوگرنه احمق نیستت كه بی  ،واهندخنمی

طلب اصالح وجود دارد وطلب اصالح یها یک رجل خواجهآن تمامدر  و ندتریبون حکومتها این تلویزیون

ای حمایت از خامنهمدام سی یب. قیام فرودستان را به یاد بیاورید، بیافزاری جمهوری اسالمییعنی بخش نرم

من برای مثال كنیم؟ را تحریم می هاكند. ما چرا این تلویزیونهنوز هم بته همتان شتتتکل عمل می   و كردمی

اری میدنگه ی ملی بریتانیاخانهكتابدر  و صدایم آثار كنم وزندگی میدر خود لندن فکری هستم كه روشن

دو  به مدت اند وبه چندین زبان ترجمه شده مم كه شعرهایر جهانشاع وسهسیجزو  عالوه بر این، شتود و 

ضتتویت كشتور درآن ع  ودوبیش از چهل بودم كه نویستتندگاندر تبعید بریتانیا  بنیاد نویستندگان  ستال رئیس 

 !منتشر كرده استمریکا یک بار خبرش را آاید؟ البته صدای سی شنیدهبیبی ازرا  خبارااین شما اما آیا  دارند.

قدر به آناما روسیه  .االن هم گورباچف در حال رفع اتهام از روسیه است ،ها خیلی فرق دارندگذاریسیاست

. بهتر توجه كنیم و آمریکا نباید به روسیهما  كه اعتماد دوباره به این كشور حماقت محض است. ما ضربه زده

كاری با این دو كشتتور بدهیم و ه هممان ضتتربه بزنیم، تن بخواهیم به دشتتمناستتت تنها در صتتورتی كه می

اگولِ گ هایمثل كمونیست برویم و نبایدفقط به این سمت باید دشتمن ما مالها و استعمار عربی است. االن  

، وارد ایجاب كند نماهرجا كه منافعو ما اهل دیالوگ هستتتتیم، گاردهای ضتتتد آمریکایی بگیریم.  ،روستتتی

وفی سما هنوز شناختی از رانی كند. م حکمس، خرد ایرانی و سوفینده باید هوشدر آی وگو خواهیم شد.گفت

این  وبرگردیم  به خرد ایرانی ما بایدو  بود بلکه خردمند ،وفی هرگز اهل وحدانیت نبودستت، نداریمو عارف 

جو كنیم. در ومریکا و فرانسه جستآدر هم خرد یونانی را حال و در عین ی كوک بزنیمبه خرد یونان خرد را

زارت و ست كهبود و این در حالیملی عراق  ی، كتابخانهتخریب شد مریکا به عراق اولین جایی كهآ یهحمل

 یكار د،جایی كه مقر سربازان عراقی بو به مریکاچرا آ . اماملی است یروی كتابخانههروبدقیقن  ،ارتش عراق

گیری ن استتنادی كه از زمان شتتکلتریقدیمی؟ چون ملی عراق را به آتش كشتتید ینداشتتت و اول كتابخانه
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 رانفکتمام روشنشدند و به خاطر این موضوع داد داری میخانه نگهالنهرین وجود داشتند، در این كتاببین

این موضوع ؟ هدف آمریکا از این كار چه بود چیزی از این فاجعه گفته شده است؟ در ایرانآیا درآمد.  جهان

البته خواهیم؟ میرا چه چیزی ما فع خودمان و حکومت بعدی فکر كنیم. باید به منافعلن ولی ما  ستتتمهمی

اما باید بدانیم چه می ،تا پای جان براندازیمخواهیم و واضتد استت كه ما این حکومت ضتد انسانی را نمی   

ش كنند؟ نه! مریکا چپاولآباز روسیه و  ای شتود و دیگری جانشتین خامنه  خواهیم گوستفند خواهیم. آیا می

مان در جهت منافع ملیمریکا و روسیه آكه با  حکومتی را بر ستر كار بیاوریم ما باید طور نیستت،  قن اینمطل

ا می بعدی را به نفع كشورمان تمام بکند. ، معاملهضترر كرد  ایمعاملهاگر در و حتی  كند معامله و گووگفت

سال بعد از مالها، به عنوان دجاالن  شک چندبی .وحشتناک استمسئله كنیم و این ضرر میاالن مدام داریم 

 گاهی، آخوندیستم تا ابد در ایران جای حکومت جمهوری استالمی بعد از فروپاشتی   تاریخ یاد خواهند كرد و

شتتدیم و در زیرزمین جهان زندگی میچهل ستتال شتتکنجه میدادیم، باید تاوان مینخواهد داشتتت. ما باید 

 ،روداز ایران ب كاری مالییو كثافتاین ارتجاع وشی هستیم و اگر ما ملت باهشود.  مالها كندهكردیم تا شتر  

در آن روز  بسپاریم.ها و افراد ملی كردهدست تحصیلرا حکومت  ،درست یزیرستاخت و گارد  توانیم بامی

ایران را از ایرانی تهی  وواقعی را خواهیم دید. ایرانی را از تفکر  وقت ایرانیِچیز عوض خواهد شد و آنهمه

ملی باشیم و گاردی جاست كه باید . ایناست و مادرسید شده بردارجاكش و كاله مشتیاند. ایران جای كرده

شتتود و اگر از خودمان ربطی به نژادپرستتت بودن ندارد. به ما از همه طریقی دارد تجاوز میمستتئله ابدن این 

همان حکومت هستند به ما می یكه تربیت شده یجاكش انفکرروشتن ، آن دستته از به اصتطالح   دفاع كنیم

 تنژادپرسباید  در برابر مالالبته كه پرستم! من نژاداصلن د. بله من ناسیونالیستم! گویند ناستیونالیستت هستی  

استتتتدعا »مثلن دهم. ترجید میم را به زبان عربی و زبانام را به یک مالی عربی من زندگی و خانواده بود و

زند. ما بحث داریم و بحث باره حرف نمیلط استت و هیچ شاعری هم در این ؟ این زبان غهیعنی چ «كنممی

باید اهل دیالوگ باشیم و  زیرا كنیمدشمنی نمیدلیل با كسی هم بی .ما همراهی با پوتین یا گورباچف نیست

 شیم،آن با و نیستتیم كه ضد این هم احمقانه  انتخاب كنیم. اهل تفکر شتیعیِ  ،كه به نفع ماستت را هر چیزی 

 هاستمریکا كمونیآخود در مریکا باشیم؟ آضد باید حرف نزنیم. كدام احمقی گفته با كسی قهر كنیم و  مدام

مریکا بهترین آدر حال حاضر  ؟اندبرای ما تابو كردهچرا آمریکا را . كنندهای زیادی زندگی میو آنارشتیست 

د باز الب؟ وگو كنیمگفتا این تمدن پیشتترفته و نویستتندگان را دارد. ما چرا نباید ب اعرانشتت و فکرهاروشتتن

 مما باید یاد بگیری ! زیرااحمقگویم می من به این عدهمریکایی شده! آعبدالرضتایی  ای خواهند گفت كه عده

مریکایی یا آبندید و غیرمستقیم جنس . در را میاستفاده كنیم ای مثل آمریکاكشتور پیشترفته  از تکنولوژی  كه

و اید. این احمقانه فهمید كه از استتترائیل خرید كردهبعد ناگهان می و خریدای دیگری میاستتترائیلی را از ج

دیده ها هم طلبسلطنت و های مسلمانكمونیستجز جمهوری اسالمی در هاین ریاكاری بو  استریاكارانه 

همه  ،راستسنت سیاسی، سنت چپ و سنت نابود شود. سنت در ایران حکم افیون را دارد و باید  .شتود می
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و این كار را نسل تازه طور استاستی در ایران رویش داشتته باشد    الزم استت كه چیزی به . باید از بین بروند

 ت. سیاخالق سركشی ترم مهم و اخالق سركشی را مد كندكه  ، زیرا پتانسیل این را داردتواند انجام دهدمی

 كارحزب كارگر و حزب محافهه . این جنگ بینوجود داردجتا  جنتگ زرگری همته   كته اینخالصتتته 

هر دو پیرو  كهبا این شود. این دو حزبدیده مینیز مریکایی آ نخواهاها و جمهوریکراتبین دمو ، انگلیس

 .كنندترامپ از كاپیتالیسم كالسیک پیروی می وولی مثلن بوش پدر، بوش پسر اند داریسرمایه هایستیاست 

در  یا ترامپبوش  كه را یهایستتیاستتت اگر و محور استتتخشتتونت و نما، قدرتكاپیتالیستتمی كه زورمحور

ها خیلی با جمهوری این شتتتوید.كنند، زیر نهر بگیرید؛ كاملن متوجه این موضتتتوع میاِعمال میخاورمیانه 

ایران  برجام نبود و اوباما آن پول نقد را بهكاری دارند. اگر ولی با خودشتتان هم اندنکردهكاری استتالمی هم

منهورم این ن بفروشد. را به عربستاسالح میلیارد دالر  چهارصتد توانستت  كرد، ترامپ هم نمیت نمیپرداخ

 رسراسمریکاست ولی جنگ ما نه! جنگ ما آمنافع ملی  در جهتمریکایی آدر نهایت جنگ دوآلیسم است كه 

عملکرد  م وهستتتیدیکتاتوری احستتاس ی ما تابع همهكند و كار نمی نماچون خرد در كشتتور ،ضتترر استتت

 ،بانه هم احساسی عمل كردیماعتصابات در مورد احستاستی ما چیزی جز فاجعه به بار نیاورده استت. حتی    

انه آن را بدل به چیزی احمق در نهایتولی  شتتتدبرداری میبتانه اكت خوبی بود و باید از آن درستتتت بهره 

در افتادن با  ،كندخرج میمدام ردم پول مبا چون چیز دخالت دارد همه تخریب كردیم. جمهوری اسالمی در

طور كه ما راهی جز تضعیف آن نداریم. همانست و هنوز قویزیرا حکومت  راحت نیستت؛ خیلی این غول 

همه  م.وگو شویفقط در جهت منافع ملی خودمان وارد گفتمریکا آروسیه یا  باید باما در اواسط بحث گفتم 

 یچیزی هستیم و خواستهو حاال وقت آن رسیده كه بدانیم دنبال چه خواهیمنمی ی راچیزچه دانند كه مامی

 خواهیم كرد و تنهاتوجه و نه به آمریکا خواهیم دیگر نه به روسیه چه میكه اگر بدانیم مان چیستت.  اصتلی 

جدایی دین از سیاست  وکراسی مستقیم خواهیم یک دمچیزی كه ما میخودمان خواهیم بود.  گیر اهدافپی

در  ...و انقالب ساختاری در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یا یک انقالب سوسیالیستی اگرو  است،

 داریم. برای چنین اتفاقی پتانسیل باالیی  در حال حاضرما  .ایران اتفاق بیفتد كار همه تمام است
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 یا دزدی حکومت از مردم؟ افزایش قیمت دالر

بر استاس كتابی نوشتته شده كه متعلق به هزاروچهارصد سال پیش    چهل ستال استت قوانین كشتور ما   

ما در ا و ارتباطات بسیار پیشرفت كرده،شناسی، سیاست، فرهنگ سال اخیر جامعه هزاروچهارصد طی است.

شده ای نكه بعضی چیزها قدغن اعالم شده، به بسیاری از مسائل اشارهستنت اسالمی   طبق هامستلمان كتاب 

ی دزدی شود و در مقابل خیلی از كارها جنبهمحسوب میهای خاص دزدی برخی چیزاب استت. در این كت 

ی دورهشتتود در میجمهوری كه انتخاب یسرود یا هر رئمیمثلن هر ستتال قیمت دالر در ایران باال  ندارند.

. این دهدیی بعد قیمت آن را افزایش ماش كتاری با قیمت دالر ندارد؛ اما در دوره اول ریتاستتتت جمهوری 

هاست كه ی كثیف یعنی رفسنجانی شروع شده و سالجمهوری دزد اعهم و كوسه ی ریاستت دزدی از دوره

اند و این موضتتوع در جمهوری استتالمی بدل به مد شتتده دیگران نیز بعد از او بر طبق همین روال پیش رفته

ه بارکرده و همان روال ستتابق در اینتر یعنی اوضتتاع فرقی نتری داریم و فجیعمستتال دزدی فجیعااستتت. ما 

جمهوری هر  ادامه دارد. قیمت دالر در حال حاضتر زیاد شتده و این قیمت معمولن در اواخر دوران ریاست  

ایان ، در پتومان تحویل گرفت صدبا قیمت حدودن رفستنجانی دالر را  شتود. برای مثال  كستی سته برابر می  

 اش اما در دور دوم ریاستتت جمهوری صتتدوپانزده تومان شتتد،ی اول ریاستتت جمهوری او قیمت دالر دوره

شود، جمهور بوقتی قرار شد خاتمی رییستومان رسید.  چهارصتد به برابر افزایش پیدا كرد و دالر سته قیمت 

ر دقیمت دالر را چهل درصد كم كرد و با قیمت سیصدوشصت تومان آن را تحویل خاتمی داد.  رفستنجانی 

دوم قیمت دالر چیزی  یهولی در پایان دور ؛وری خاتمی قیمت دالر تغییری نکرداول ریاستتت جمه یدوره

نژاد آمد، مجددن ده درصد از و به هزارودویست تومان رسید. زمانی هم كه احمدیدر حدود سته برابر شد،  

. آن را تحویل گرفتتومان  نهصتتدوشتتصتتت   نژاد با قیمتقیمت دالر كاهش پیدا كرد و در نهایت احمدی

چنانی تغییر آناین قیمت نژاد ریاستتت جمهوری احمدیاول  یدر دورهاره همان پروستته تکرار شتتد و  دوب

چهارهزار تومان شد او هم قیمت را كم دالر كه دور دوم در و رستید   نداشتت و به هزارودویستت تومان  

ی روحانی نیز همین بازی برای ریاست جمهور هزاروشصت تومانی را به روحانی تحویل داد.كرد و دالر سه

بینیم كه در دور دوم ریاستتتت كنتد، امتا حاال می  ی اول قیمتت دالر تغییری نمی در دورهشتتتود و تکرار می

های ستتابق مردم ستتکوت ت دالر روزانه در حال افزایش استتت و اگر قرار باشتتد مثل دورهقیم اوجمهوری 

تری رخ خواهد ی بزرگای برسد، فاجعهههزارو خوردبرابر شود و به چیزی حدود دهبکنند و قیمت دالر سه 
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زودی از این قیمت شود و بههزار تومان خرید و فروش میهفتحدود بازار با قیمتی همین االن دالر در  داد.

هفت تومان با قیمت دالر را  وهفتستت كه جمهوری اسالمی در سال پنجاه این در حالی فراتر خواهد رفت.

وزیری هویدا تغییر قیمتی نداشت، حاال در ی نخسته در طی دوران ده سالهی كدالرو همان  تحویل گرفته،

كه اگر شما هزار سهم داشتید، ه و هزار برابر یعنی اینهزار برابر شد شقیمت ی مالهاطی حکومت چهل ساله

 دشوتامین مینفت از فروش شما كشور درآمد  ست. معمولندولت نهصد و نود و نه سهم را از شما دزدیده

یک ستتال این درآمد تقستتیم بشتتود و شتتما هزار دالر  كنید. فرض كنید اگرل نفت را با دالر دریافت میو پو

ن اند و ایبگیرید، دزدی مالها به مثابه این استت كه نهصد و نود و نه دالرِ این هزار دالر را از شما كش رفته 

 ،ال بخریدط تکه دوتوانستید می تانولبا مبل  مشخصی از پ دو ماه گذشتهدر شما  موضتوع وحشتناک است. 

ر تان را دوقتی پول ممکن است فکر كنید. توان خرید یک تکه طال را داریدبا همان پول  اما در حال حاضتر 

در ست. در حالی كه پول شتما نصتف شتده و این عین دزدی    ماند،مینخورده باقی گذارید، دستت بانک می

این یعنی عالوه بر اختالس مقدس، خود حکومت هم در حال  ی مالها دزدی آرام استتتت وشتتتیوهاصتتتل 

گوید كه در حال دفاع از جنگد و به شما میی حکومت این است كه دارد در سوریه مینهست. االن بهادزدی

ی رفستتنجانی و خاتمی كه  ها بهانه استتت؛ چون در دورهحرف حرم زینب هستتتیم. ولی در واقع تمام این

خواهم بگویم كه در این ای وجود نداشتتت، ما باز هم شتتاهد این دزدی بودیم. می قبیله هایها و جنگحرم

مند به تاراج رفته است. اگر االن  چیزی ندارید به این دلیل است كه طور نهامچهل سال، هستی مردم ایران به

ی با جملهته فقط قیمت دالر باال رف گوییم اید. وقتی میمند جمهوری استتتالمی نشتتتدهمتوجته دزدی قانون 

و دستت بردن در جیب مردم است. اگر شما با ماشین جایی   مستئله یک فاجعه ، این ای مواجه نیستتیم ستاده 

و  داداند، تان را دزدیدهكه كارتان تمام شتتد، متوجه شتتوید كه ماشتتیناینرا پارک كنید و بعد از  آنبروید و 

 ی مردم ایرانافتد ولی چون دزدی از همهفاق میان دزدی اتهم نیز مشابه دالرقیمت كنید. با افزایش هوار می

ه ب شما اند، هستیتان را آتش زدهاند و خانهرا برده شمادر واقع مال گیرد. صتورت گرفته، كسی دردش نمی 

 چنین اتفاقی كه دكنیتصتتتور می ؛دزدی شتتتده انتوطنانی هماز همه زمان با شتتتمااما چون هم تاراج رفته

« ریال پشتتم» ی با عنوانهشتتتگما در توئیتر . مواجه نیستتتیدطبیعی اصتتلن با اتفاقی در حالی كه  .ستتتطبیعی

 ماشاند. را تبدیل به پشم كرده شماستاله پول  ای چهلدر طی پروسته طراحی كردیم، و منهورمان این بود كه 

ه پولی را كحتی  و د، پشتتم استتتكنیدریافت میدر نهایت ولی پولی كه  دریزیو عرق می دكشتتیزحمت می

ر كند و با همیتبعیت . مالیی كه از قانون دزدی ددهیدر نهایت دو دستتتتی تحویل مال می اید،انداز كردهپس

كند كه شتترایطی را ایجاد می خودش استتت و دارِنگهستتر گذار واو قانون. گارد داردنوع فرهنگ شتتهروندی 

ر حال بو در عین گذاردانتخابات مختلف سر كار میی برگزارشتما را با  تان ستخت شتود. مال   مقاومت برای

اال دزدد. بترین اختیارات را دارد و در اوج وقاحت از شما میكند. او بیشاساس تز والیت فقیه حکومت می

ی واقعی هستید و رسمن رفتن قیمت دالر دزدی علنی از تمام اموال شتماستت و در این پروسته شما بازنده   
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انداز كرده بود، شود. كسی كه در بانک پولی را برای خرید خانه پسی از شتما سلب می گذارقدرتِ سترمایه 

بشود؛ زیرا به فرض اگر صد میلیون در بانک داشت، آن صد میلیون بدل  تواند صتاحب خانه حاال دیگر نمی

و  كندا میل پیدنیز تنزسطد فرهنگی زمان همو شوند فقیرتر می روز به روزمردم به پنجاه میلیون شده است. 

دار به جای بیستتت هزار ت نباشتتد، مغازهكنی، اگر حواسمی شتتود كه وقتی خریددر نهایت نتیجه این می

ذار گوقتی قانون شود. چرا كهگیر میگیرد و دزدی در سطد كوچک نیز همه، چهل هزار تومان از تو میتومان

تواند دزدی یابد. یعنی هر كستتتی مینتقال میدزدی به كف جامعه هم افرهنگ این  ، ناخودآگاهدزد استتتت

ت و گرسنه اسمثلن فردی شتوند كه در سطد پایین جامعه قرار دارند.  ولی تنها كستانی دستتگیر می   ،كندمی

ز چیهمه بینید؟میشتتود. دستتتگیر میها، تنها او و در آخر از میان دزددزدد می را برای رفع گرستتنگی چیزی

را در ایران اجبه طرز وحشتناكی به طور قانونی مسئله در طول این چهل سال،  علیه فرودستتان استت و این  

فرودست قرار گرفته و این یعنی گرسنگی به  یی متوسط جامعه هم در طبقهشده است. در حال حاضر طبقه

به  هكی ماست صدای فریاد و اعتراض را خواهید شنید و این وظیفهاز این به بعد شما ست. حد اعال رسیده

یز بلکه دالیل گرسنگی را ن ،تنها از ستر گرستنگی فریاد نکشند   ی شتعوری بدهیم، تا مردم ها جنبهاین فریاد

ر واقع د ها باید بدانند كهخبر است، آنشان بیگرسنگی ای از گونه فکر كنند كه خامنهمردم نباید ایند. نبدان

ی كه سیستم اسالمی و دین ست. در هر كشوریگی، مسبب گرسنكنداز آن پیروی میخود رهبر و قانونی كه 

ینند. نشش به خاک سیاه میدر نهایت آن كشور و مردم ،حکومت كنند مردمباشد و بر اساس بدویت بر حاكم 

نز نیستتت، این هشتتتگ یک اعتراض استتت و ما باید با این دزدی گارد داشتتته باشتتیم. ط در واقع ریال پشتم 

ایم. تفاوت جامعه را در نهر گرفتهاست و در این هشتگ قشر بی« م وطنسیب زمینی نباش ه»ما  هشتگ دوم

حتی شاعران و نویسندگان نیز « بی خیال سیاست!»گویند ، ولی میاندزیادی از مردم مخالف حکومت یعده

شق عاها ستت كه اكثر ایرانی اند و معتقدند كه نباید وارد ستیاستت شتوند، و این در حالی   نشتینی كرده عقب

مریکا و شان ارتش آند و امام زمانها در انتهار امام زمان. آنخواهند اوضتاع كشور عوض شود ند و میییرتغ

 اشد،بملتی منتهر تغییر شود مگر می. عصریموحشتناكی هم این اواخر رضتا پهلوی بود. در واقع ما با بالهتِ 

رگ غیرت زمینی بیمثل ستتتیب اهد، ولی آندزدنمالعام پول این مردم را میدر  را تغییر ندهد؟خودش  امتا 

ی ند و فقط هستند كه طبقهی متوسطاند. اغلب این مردم از طبقهخوریندارند و مدام در حال تماشا و مفت

ند و این دسته همیشه به فکر زندگی بخور و نمیرشاننیاید. شان درصدای هاآن دست مدام قربانی دهد وفرو

 كنند. ا هستند چرا كه خبیث و خنثا رفتار میهدر اصل دشمن ما همین

عبدالرضایی شاعر »گویند: می ی منو درباره گذارندفکر میشتان را روشتن  استم  افرادی هم هستتند كه 

آید و شتتعور از آگاهی شتتاعر از شتتعور می ،«هدنبال ستتیاستتت رفت ها بهاما متاستتفانه مثل احمق ستتتخوبی

اند بیرون نرفته در تمام عمرشان از خانه شود. این عدهكردن حاصل می نیز با سفرگیرد. آگاهی سرچشمه می

ان شبا این طرز فکر، دلداری در ایران است و تنها معطوف به سیستم حکومت ،از جهان شانو درک تجربی
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نباشد و نتواند سالی اش از جهان چیزی فراتر از ایران كسی كه دید تجربیشتاعر جهانی شتوند.     خواهدمی

ه در ایران به بند كشیده شد زیرا. برسداز جهان  به دید خاصیتواند نمییک بار به خارج از ایران ستفر كند،  

یعنی در واقع ست. راضی شكه از شرایط خودبدتر ایندود و را برای پرداخت اجاره خانه میتمام عمرش و 

اصلن بد نیست ولی بُعد تجربی و زیستی عر ایران كند. شت اند تا در زیرزمین جهان زندگی او را راضتی كرده 

به دست آمده و در واقع هنوز ها رمانخواندن  گاهش از جهان فقط ازدیدندارد و به شناخت جهانی نرسیده. 

 !دبی و تركیه استتتت ،از مدرنیته شتتتاعر ایرانینهایت درک عینی فکرش را بکنید كه  جهان را لمس نکرده،

ر طریقی ی كه به هتفاوتی متوسط و بیی خنثاست، طبقهای برای طبقهنامهدعوت وطن،هم زمینی نباشسیب

 گوید.نمیهم آخ  ،ترتیبش را بدهی

وبوی البته بحث ما رنگ در توئیتر مطرح كردیم، و «ایران عراق نیست» دیگری را هم با عنوان اما هشتگ

 یدر دههدیگر دخالت كند.  هایهیچ كشوری حق ندارد در امور كشورنژادپرستانه نداشت. واضد است كه 

شتصتت ایران وارد جنگی هشتت ساله با عراق شد كه تلفات و تخریبات بسیاری را به بار آورد و میلیاردها    

تا هویزه و آبادان، دوباره به عراق بخشید را جنگ پول خسارت آن  ای مادرستید دالر ضترر كردیم، اما خامنه 

زده نه شهری جنگبا نبود ولی ضعیفش كردند، گونهمان شاه اینزدر د. بانه نبادان ستابق نشتو  مثل هویزه و آ

ذهاب هنوز . بانه، سقز، مریوان و سرپلجا شروع به كار نکردآندر صنایعی  بازستازی نشتد و   كه هرگز استت 

اند. این گرسنگی در تمام ایران فراگیر و خوزستان گرسنهردستان وهای كتمام شتهر اصتلن   .هستتند  گرستنه 

تشتتخید  مجمع یسكردند. رئگی میپدر و مادرش در عراق زند ستتت وكه رهبر شتتما عراقیشتتده، چرا 

 ی قضتتاییه )صتتادق الریجانی( و رئیس مجلس )علی الریجانی( نیز مصتتلت نهام )شتتاهرودی(، رئیس قوه 

وقاهت به حدی اما . محل تولدش عِرق خاصی داشته باشدنسبت به  ستت كه هر كستی  طبیعیستت.  عراقی

 های مرزی ایران تبلی ، در شهراین كشور مجلس عراق، زمان انتخاباتنمایندگی برای  كاندیداهایرسیده كه 

های ایران عراقی شده ز شهرآمد دارند و انگار بخشی اوها به راحتی در این شتهرها رفت زیرا عراقی ؛كنندمی

چون  ین خواست حکومت بودهها. اشوند و از غرب عراقیكشور میها وارد شرق افغانستانیسمت . از است

برد. وژی و تز والیت فقیه را پیش بكند تا ایدئولها به عنوان نیروی انستانی و سترباز رایگان استفاده می  از آن

چنین اتفاقاتی برای كشتتوری كه دارای حکومت، ارتش و ستتپاهی خواجه استتت، چیز عجبیی محستتوب    

و حق و . اصتول شهروندی  مشتخصتی دارید   یشتود. ایران عراق نیستت، شتما یک كشتورید و نقشته     نمی

این حقوق شماست كه پایمال  ،بشود كشورتانبتواند بدون ویزا وارد  یكس . اگر هرتان واضتد استت  حقوق

ه كسی به شما حملرود. مالیات شماست كه بر باد می دهید و در چنین شرایطیزیرا شما مالیات میشود. می

دانید مدام در ها را خودی میكسانی كه آنكرد، زیرا شما حمله میری خارجی به ای كاش كشتو نکرده، ولی 

پاستتداری كنار  كنند. فقط ماندهم دخالت میخواب شتتما هكردن به شتتما هستتتند و حتی در تختحمله حال 

در حال حاضر ما منتهر تصمیم ترامپ . تختخواب شتما بگذارند تا خوابیدن و ستکس شتما نیز چک بشتود    
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ق كرد زریت ، پولنژاد مرده بودبه حکومتی كه در زمان احمدی ،آمریکا یعنی اوباما سابقر جمهوهستیم، رییس

و در واقع به جمهوری اسالمی سوخت رساند تا سر پا بماند. البته ناگفته نماند كه همان تزریق پول اوباما به 

ی دهدارننگه شد. در اصلاستلحه به عربستان بفرو  ایران در نهایت باعث شتده آمریکا چهارصتد میلیارد دالر  

ود یا نه. در شاز برجام خارج میباید ببینیم كه ترامپ اما مریکا و روسیه هستند. این سیستم قرون وسطایی آ

كند. البته این شتتتود و جمهوری استتتالمی را دوباره احیا میی برجام پول هنگفتی به ایران تزریق میمعاهده

برای خرید تسلیحات و هواپیما به آمریکا پول داده بود كه این جریان سترمایه از زمان شاه وجود داشته، شاه  

ای كه متعلق به مردم بود اما دیدیم كه شتتتدههای بلوكهها بلوكه شتتتد. پولبا انقالب ایران تداخل كرد و پول

را هم ها را در سوریه و عراق هزینه كردند و بخشی از آن چیزی از آن نصیب مردم نشد و در نهایت این پول

زنند. ها را از هر روشی تی  میكنند و آنباال كشیدند. بماند كه عالوه بر این پول، باز دست در جیب مردم می

ره شوید. مسخها داشته باشید متوجه این موضوع میها، دزدی بانکی و اختالسباختهاگر نگاهی به حجم مال

كنند، دوباره جیب كه آن را در كشور خرج نمیبر این گیرند و عالوهنیست؟ پولی را در مالعام از آمریکا می

ش ظلم و كثافت نیستت، این همان جهنم است و در واقع ما در ایران  زنند. این تراژدی استم مردم را هم می

 نآ بلکه كارگذار قوانین جهنم است و كنیم. حکومت اسالمی حکومت نیست،پرفورمنس جهنم را تماشتا می 

های داران و رانندهكند. بعضتتی از مغازهتمام و كمال اجرا می اند،در رابطه با جهنم داده های واهی را كهوعده

گویند و در كند. همه درو  میشوند، و این دزدی گاهی بین كارمندان یک اداره رواج پیدا میمی تاكسی دزد

شده، و این همان  جهنمی با اخالقیات جهنمی برپاجا دوستت و دشتمن قابل تشتخید نیست. آن    این میان

اند. جمهوری اسالمی در واقع تخیل را بدل به از آن حرف زده مسلمانان در كتاب آستمانی ستت كه  جهنمی

این است كه از این  ،ستاعت ستیاه  عملیات  های خیابانی مثلعملیاتقصتد ما از انجام  . واقعیت كرده استت 

، ایی بد همان زامبی خامنهیشهاند نجات پیدا كند.ی بد ی ابلیس و اندیشهاز سیطره جهنم رها بشویم و ایران

اند ها خندانایم. برخی از زامبیمواجهها زامبیما با انواع مختلفی از  ست.و زامبی محمد خاتمی زامبی جنتی

هایی كه بر كشور ما اند و زامبیها موجوداتی هستتند كه از گذشتته احضار شده  زامبی. شتان خشتن  و برخی

تا مردم را با د نسازها را میهالیوود فیلم زامبیاند. در كنند متعلق به هزاروچهارصتد ستال پیش  حکومت می

 های هالیوودی متعلقهای فیلمزامبی. اندشدهاحضتار  عملن ها زامبی وار آشتنا كنند، ولی در ایران تفکر زامبی

اند، كه متعلق به هزاروچهارصد سال پیشینجا عالوه بر اهای ایناند ولی زامبیهستند و مدرن به همین قرن

ست كه مقلد رفتار همان خشتونت و كثافت و بدویت هزاروچهارصتد ستال پیش را هم دارند. پاسدار كسی   

ای كند. نست با نود سال سن كه با دختری جوان ازدواج میاو ماموتییک استتعاره است.  ستت. جنتی  زامبی

د. توانید كاری به كارش داشته باشیرگ هستید نمیزمینی بیما سیبتا وقتی كه شولی حرف زدن هم ندارد، 

دانید. تان را نمیاما خودتان هم دلیل ترس دترسیمی ست،زمینیوقتی هستی و بود وباش شما از جنس سیب

 واند را از شتتما دزدیدهبلکه چیزی  تغییری نکرده،ت دالر مقیكنید قیمت دالر باال رفته اما در اصتتل فکر می
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قیمت مواد غذایی باال  شود وزیاد میها كرایه حاالاز همین آن را درک كنید. كه باید  ستموضوع مهمیاین 

ز . چرا كه بعد ارا زیاد كردبعد از عید فشار  ،دآرام آرام قیمت دالر را باال ببركه به جای اینحکومت رود. می

قیمت  د كهشتتبدهد و این فشتتار باعث مینوبی انتقال جهای آفریقایستتی میلیارد دالر به بانکقرار بود عید 

ها و ها را تهدید كرد و تمام ژورنالیستتتها را بستتت و داللدالر پایین بیاید اما حکومت یک ستتری از مغازه

ها هم بستتی  شتتدند تا به مردم بگویند مواظب باشتتید؛ زیرا قیمت دالر چهارهزارودویستتت تومان  تلویزیون

ت به این قیمت دالر بخرد و یا حتی بفروشتتتد. مردم منتهر ماندند، اما دولت كه كس نتوانستتتاستتتت. هیچ

ها بعد از عالف كردن مردم، یک ماه بعد یعنی حاال ی دالر است به این قیمت دالر را نفروخت. آنفروشتنده 

 ترامپ هنوز نهرش را ماند، زیراگونه نمیاند. البته اوضاع اینهزار تومان است، بازار را باز كردهكه دالر هفت

 هزار تومان هم خواهد رسید و ایننگفته و در صورتی كه اعالم نهر كند، قیمت دالر به مبلغی باالتر از هشت

 ی بزرگی در راه است.یعنی فاجعه
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  یعباد نیریش یمصاحبه نگاهی به

 كنندیم یچنددستگ دجایا و شوندیم وارد ییهادست م،یآوریم دستبه یتیموفق هر كه ستت وقتی چند

 یسائلم یرو تمركز ماولی  .شود كم كنندیم كه یكار به نسبت شانمانیا و شوند سرددل برانداز یروهاین تا

 نیا و ودش خارج برجام از ترامپقرار استت   كه شتده  اعالم مثلن. استت  مهم ما امیق و مردم یبرا كه میدار

 منافع كه دندار وجود هاییكنچاق كار ر این میاند .ستیاسالم یجمهور یبرا بزرگ شکست کی خودش

 میمستق طوربه ما كاری كنند كه خواهندمی ،یاهیحاش مسائلایجاد  و ستازی فضتا  با و كنندیم دنبال را خود

تبدیل شدن ایران به  و میرژ یفروپاش مثل موضوعاتی هاآن مثلن .مینشتو  یاستالم  یجمهور ضتعف  متوجه

را  نهایجومسالمت مقاومت سال چهلو  سبز جنبش یتجربه مافراموش نکنید كه . كنندیم مطرح ستوریه را 

 یبرا یزنچانه و یطلباصتالح شتروع كار   از)از ستال هفتاد و شتتش تا به امروز(   ستال یک وستت یبو  ریمدا

 زمان در یخاتماید؟ كه اوضتتاع بدتر شتتده تغییر دیگری دیدهجز ایندر این مدت آیا . گذردیم اصتتالحات

 تومان هزارحاال دالر هفت اما گرفت لیتحو تومان ستیصتدوشتصت    دالر با را دولت اشجمهوری ریاستت 

 رفتهگ بود تومان سیصدوشصت دالر كه یسال همان را درست میتصم ما اگر. شد خواهد هم ترشیب و استت 

 خوشدل هاترسو  هافحر نیهم به ما نیز موقع آن. افتادینم اتفاق انیز و ضتترر و فاجعه همهنیا ،میبود

 وارد یتئولوژ و نید یوقت دانندیم همه گرید. شتتودب یفروپاشتت دچار كشتتور ترستتیدیم كهو می میبود كرده

ین ا مدركی بر اثباتقرون وسطا  یتجربه و كندیم نابود درون از را كشور آن انهیمور مثل بشتود،  استت یست 

 ستتمیفمن مثل. استت  متضتتاد یجمهور با استالم  ذات چرا كه ،ندینشت ینم بار بههرگز  درخت نیاادعاستت.  

 هك یجمهورسیرئ و میدار فاالنژ رهبر کی ما. كه هرگز تحقق نخواهند یافت ینید یستتاالرمردم و یاستتالم

 یعنی. شودیم ربطیب و هودهیب ینزاع صرف كشور یاسیس یانرژ تمامدر این میان  و باشتد  چپ استت  قرار

 تینها رد ولی ،كنند خلق یاتازه بیترك تا كنندیم طوخلم گریدکی با را نمک قاشق کی و شکر قاشق کی

 آب مثل زیچهمه چون ؛میدار یجیتدر مرگ بلکه میندار انقالب و رییتغ رانیا در! كندینم رییتغ چیزچیه

 لمقاب در ما ندیگویم و هستند خشن اكت مخالف هایلیخ. گنددیم نباشد، حركت در اگر آب و است راكد

 یدروغحرف  نیا اما .استتت خشتتونت خواهان حکومت خودِ زیرا ؛میده خرج به خشتتونت دینبا کومتح

 مثل یمدافعان با و كندیم یریگشیپ خشونت از و ترسدیم خشن اعمال از شدت به حکومت. ستت ین شیب

 یفهفلستت امتم. هستتتند تیاكثر در مردم چون ندارد یكاف یروین البته كه ،ترستتاندیم را شتتما طلبان،اصتتالح
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 پارهکهت كه یجنوب یقایآفر یكشورها مثل تا شود یراض او، یاخامنه عد از صحبت باب كه است نیا مرفراند

ای داریم كه ملی هگانیب حکومت رانیا در رایز استتت رممکنیغله مستتئ نیا و میباشتت داشتتته مرفراند شتتدند،

 .افتدینم اتفاق هم یاصتتالح ترینكوچک لحانیع در و كنندیم انتخاب خودشتتان را یروحانها آن. نیستتت

 و قانون اصالح یبرا كه یمیتصم هر جهینت در. است رهبر دستت  در یحکومت حکم و خبرگان مجلس چون

 .اصتالحات در ایران كارساز نیست  كه شتده  ثابت همه بهدیگر . كندیم وتو را آن رهبر شتود،  گرفته جامعه

 را کومتح ، نیرویی كهمیباش داشتته  باال در یمندقدرت یروین كه تدتواند اتفاق بیفزمانی می هم ینیگزیجا

 حمله یاسالم یجمهور به و دیایب کایمرآ مثل یخارج یحکومت اگرنیز  صتورت  نیا در .كند رییتغ به مجبور

 رفشا اعمال كشور داخل از دیبا ما م؟یبکن كارهچ دیبا پس. به بار خواهد آورد یادیز تلفات رانیا یبرا كند،

 تکتک به. ندارند آن از بعدبرای  یشتتنهادیپ چیه را كنار بگذارید، خشتتونت ندیگویم كه یكستتان. میكن

 ،ای از ستتتازمان مللحکومت باید با نهارت نماینده كنندادعا میها كه همان د؛یبکن توجه هاستتتتیمرفراند

نند! ها را پخش كو در سراسر كشور آن بیاورند یالمللنیب ناظرخواهند چندهزار البد می برگزار كند. مرفراند

نهام،  یفروپاش و قبل از كشور كل در كه شودمی یراض او به نهر شما !کتاتورید یاخامنه یلوا تحت هم آن

 ی كنمرا بررسها با خبرگزاری گویانیوز ی یکی از رفراندمیستمصاحبهخواهم حاال می د؟یكن برگزار مرفراند

 هاچهره نیترمطرح از یکی باگویانیوز  .را به شتما نشان دهم ی جمهوری استالمی  هاكنچاق كارعملکرد  تا

 از و استو ضد جنگ  بشر حقوق فعال كه دیگویم عبادی. است كرده مصاحبه «یعباد نیریش» خانم یعنی

 و دباش هداشت یبشتر  حقوق تیفعال دتوانینم ،ی اتفاق بیفتدجنگ رانیا در اگر و ،مدفهینم یزیچ استت یست 

 یداخل جنگ با معادل را انقالب شتتود. در واقع عبادیهای خشتتن ایجاد میجنگ داخلی نیز با اعمال اكت

 با ممتخاص و گانهیب كشور دو كه معناست نیا به جنگ است؟ جنگ ،انقالب یمعنا یراست بهاما آیا  .داندیم

 و میهست در ایران یساختار رییتغ همان ای یانقالب تیوضع شتاهد ما  حاضتر  حال در یول شتوند،  ریدرگ هم

 در راچ دیشو متوجه ترشیب كهنیا یبرا خواهمیم. دانندینم هم را نیادیبن فیتعار از یلیخ عده نیا اساسن

 ررسی كنمب را یعباد نیریش یمصاحبه از یمشخص یهاپاره ،ندارد وجود یاسیس تفکر و نشیب ،یكنون رانیا

ی عبادی این بود كه او در این مصتتاحبه به وضتتوح  ب مصتتاحبهدلیل انتخا .بدهم نشتتان را تضتتادها  و

را به طور مشتتخد مطرح شتتان دیدگاه ،های خودهایش را بیان كرده، بر خالف بقیه كه در مصتتاحبهدیدگاه

 اند! اند و انگار مشغول بادسوارینکرده

ودند بران مشابهی مواجه جنوبی هم مردم با بحدر آفریقای : »دیگویم در قسمتی از مصاحبه یعباد خانم

   «اما با رفراندم نجات یافتند. كرد.چیز درست كار نمیكه برای سالیان طوالنی هیچ

آن  ها درجنوبی كه حکومتی نژادپرستت داشتت و فقط سفیدپوست   یقایآفرایشتان از ماجرای ماندال و  

 و وقتیحاكم بود آپارتاید نژادی  نوعیآفریقایی كه در آن  زند.چیز را اداره كنند، حرف میحق داشتتتتند همه

ور كامل از بین طنژادپرستتتی بهتوان با قاطعیت گفت كه نمیالبته اتفاق افتاد. ماندال پیروز شتتد برابری نژادی 
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فته ناگبرگزاری رفراندم گامی در همین جهت بود. و بت به گذشتتته كمی بهتر شتتده اما اوضتتاع حداقل نستت رفته،

های این یاستس ،است زبانیسیانگل كشور کی دارد و ایتانیبر با یمیمستتق  یبطهرا یجنوب یقایآفرنماند كه 

 . بکند فشار اعمال تواندیم كشورها گونهنیا به راحت یلیخ ایتانیبر و نددو كشور به هم نزدیک

جویانه و خودجوش مردمی به رژیم شتاید تنها راه این است كه با مبارزات مسالمت »: دیگویم ادامه در

 «م بزند.ر بیاوریم تا خودش دست به رفراندفشا

 مییگوب و بعد برگزار كند مرفراند كه شتتود مجبور یاخامنه تا میبکن زیآممستتالمت یمبارزه قدرآن یعنی

 را یاسالم یجمهور مردم كه داندیم یگرید كس هر از بهتر یاخامنه نه؟ ای میخواهیم را یاسالم یجمهور

 و دكشیم اعتراض و تهاهرات خاطربه را انسان همهنیا كه او مثل یکتاتورید دیكنیم فکر شما. خواهندینم

  رود؟یم مرفراند بار ریز ایآ بوده، نیمجاهد ای صدریبن یتوطئهكارها  نیا دیگویم بعد

 یكه مردم با همهجا ما با یک دردسر اضافه هم مواجه هستیم و آن ایندر این»پرستد:  خبرنگار از او می

شده  ها فرسایشیآمدن و اعالم رفراندم را ندارند، اعتراضایستتادگی، توانایی مجبور كردن ستیستم به كوتاه  

احبه با امیر انتهام یا كند. مصهای خود را باز میسوپاپ اطمینانمدت های كوتاهاستت و رژیم هم با انعطاف 

كشتتی داشته مواردی از باز شدن ه قصتد خود اند كا حدی شتکنجه كرده بادی كه در زندان او را تآاحمد زید

 «های اطمینان برای كاهش فشار است.سوپاپ

ممکن استتت شتترایطی مانند ونزوئال پیش بیاید. مردم در این كشتتور »: دهدگونه جواب میو عبادی این

یکتاتوری دتوانند دیکتاتور را بركنار كنند نهام روند. مردم نمیثروتمند برای خرید نان به كشتور همسایه می 

توانم بگویم چه شتتتاید دقیق نتوان گفت چه كاری باید كرد. اما می. شتتتود كردآید. اما چه میهم كوتاه نمی

ها این است كه نباید دست به خشونت زد. زیرا این زمینه شروع جنگ داخلی ترین آنكاری نباید بکنیم. مهم

 «.است

 همهنیای نتیجه زد؟ خشتتونت به دستتتنباید  دییگویم چرا م،یبکن دیبا كارچه كه دیدانینم شتتما اگر

 الس ،هفتادوشش سال مثل یزیآممسالمت ضاتااعتر یتجربه ما شد؟ چه اعتراض و زیآممستالمت  یمبارزه

 یشکل به و ندنبود مندهدف هاتهاهرات نیا. میداشت را ششنَودو ماهید در فرودستان امیق و هشتتادوهشتت  

 هانقالبا ریسا و وهفتپنجاه انقالب شانیا یعنی ؟ندداشت سركوب جز یاجهینت ایآ اما ،بودند شده شروع نرم

 و شتتوند وارد مردم صتتف در كه استتت نیا طلباناصتتالح و حکومت شتتگرد ؟داندیم یداخل جنگ هم را

 ات كنند انشتیحما میرمستقیغ وكرده  خلقرا  یطلبانهیتجز و ندیبگو یقوم نگاه و یطلبهیتجز از خودشتان 

یگر دمشکلی با یک هاترک و لرها ردها،وكو  میمتحد ما كه یصورت در. دنبترسان یاستاس  اترییتغ از را مردم

عضتو هستند و بدون   (رانیا ملت از یاهینما) ایرانارشتیستم   حزب در هاتیقوم و آحاد تماماز  مثلن .ندارند

 شیپ با و فرستندیم مردم نیب رااطالعاتی نشانده و دست عده کیكنند. فعالیت می هیچ مشکلی در كنار هم 

 بالهت ازیعنی . ترستتتانندیم ها راآن و كنندبین مردم چنددستتتتگی ایجاد می ،هاتیقوم بحث دنیكشتتت
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 مازنند. هم از جنگ داخلی حرف می خانم نیا مثل ایعده و دهندیم بیفر را هاآن و كرده استتتفادهءستتو

 میاشتد هانمونه نیا از هم خیتار در. میداررا  ترور یحت و شکستن شهیش انقالب در. میكن انقالب میخواهیم

  در جهت بازی دادن ماست. ها و كارهای این حرفهمه. اندبه عنوان جنگ داخلی از آن یاد نکرده هرگز و

 تیانه در یول ،میداد یخبر پوشش را آن همان اول از و میبود بانه اعتصابات یاصل مدافع برای مثال ما

 از بعد درستناگهان دیدیم  .ستیزیربرنامه مشغول سپاه اطالعات كردم احساس من و شد مشکوک هیقض

 كه نبود جاآن یكس موقع آن تا. گرفتند نژادپرستانهو بوی  رنگ شعارها و شد عوض فضا بانه به یلیجل رفتن

 یبرانگیزبه طرز كاملن شک اما ؛میهست یاستالم  یجمهور و آخوند ضتد  ما گفتندیم! رانمیا ضتد  من دیبگو

 اشتباه دینبا كجاها كه در كل منهور من این است ،میهست بانه مردم با هنوز ماالبته . رفت كنار حکومت بحث

 در اگر دیگویمعبادی . ستتتتیبرداربهره حال درعبادی  خانم یهاگفته از حکومتت  االن نیهم. میكن

 دلبخشونت در نهایت  نیا ،ها(ساعت سیاه ایرانارشیست بزنیم )مثل عملیات خشونت به دست مانیهااكت

 انقالب ما بحث .دهدیم یانقالب یهیروح مردم به حركت نیا دیگوینم او هرگز اما !شودیم یداخل جنگ به

 كه فرن پانزده آن نیب شتتیرین عبادی. تر جمع كنیمرا بیش مانحواس دیبا و استتت نگرش رییتغ و یشتتعور

 یاو در ادامه درباره است. گرفته هم نوبل یزهیجا هاست ونیترمعروف جزو كردند امضا ار رفراندم یبرگه

اما  ایگویند كه تو فعال حقوق بشتتتر بودهها به من میاین روزها خیلی»: دیگویمی رفراندم امضتتتای بیانیه

 اسخ من این استحقوق بشر است. پ یصدور بیانیه و درخواست رفراندم یک كار سیاسی و خارج از حوزه

ریزی و برادركشی بشوم. زیرا اگر صلد نباشد دیگر حقوق بشر كه من قصد دارم مانع جنگ بشوم، مانع خون

 «موضوعیت ندارد.

 دره ست ك، این در حالیشود یبرادركش و یزیرخون، جنگ مانع مرفراند با هداشت قصد دیگویمعبادی 

 در الس هرو  میداد كشته اریبس فرودستان امیق نیهم در. دارد انیجر هاستسال یكشآدم و یبرادركش رانیا

 در شورك تا مینکن انقالب ما ست؟ین یبرادركشت كار  نیاآیا استم  . شتوند یم اعدام نفرهفتصتد   از شیب رانیا

در اصل  ،بین قرار دهیمزیر ذرهرا بهتر  نگاه نیابگذارید  ؟باشد داشته تیموضوع بشر حقوق و باشتد  صتلد 

 شما از میبتوانگونه این ما و بگذارد پا بشر حقوق یرو یاخامنه تا دینکن انقالب ادی این استت كه منهور عب

گیرد ی صورت نجنگ اگر یول میكن دفاع بشر حقوق از میتوانینم ما شود جنگ جاآن اگر چرا كه! میكن دفاع

قوق حمدافع  میتوانیم ما قتو آن ،قرار بگیرند یبشر حقوق ضد یفشارهاانواع  تحت و باشند برده مردم و

 شما شتند،ك را نفر وپن سی و دستگیر كردند را نفر هزارپن  فرودستان امیق نیهم در! ایران باشتیم انستان در  

 چیه ماش واقع در. ادامه دادید سکوتبه  بعد و منتشر كردید را مرفراند یهیانیب تاندوستان با د؟یكرد كارچه

 یاسیس دانش از یوقت. دیندار یكارراهاساسن  چرا كه .دیهستت  یپراكناوهی حال در هم هنوز و دینکرد یكار

 !دینیبنش یاگوشه در و دیكن سکوت الاقل ،دیباش ستیاستراتژ دیتوانینمو  دیستین برخوردار
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االن ما با امضای این بیانیه و درخواست رفراندم »: حرف زدههم با دستاوردهای رفراندم عبادی در رابطه 

این است كه ماموران امنیتی همکاری داخل و  ،تر بودد مانع را شتکستتیم. اولین دستتاورد كه از همه مهم   چن

 بودند. اند را قطع كردهخارج را تابو كرده بودند و ارتباط داخل با كسانی كه كشور را ترک كرده و تبعید شده

كه ما هم  ترین شکل گفتیمكردند و به علنی خارج بیانیه را امضا برای شکستن این تابو فعاالنی از داخل و از

 «كنیم.كاری مینهر هستیم و با هم هم

 ینكسا تمام، اما اندشده متحد هم بانیز و داخل  خارج یهاونیسیاپوز بارنیا كه است نیاعبادی  منهور

 و یردادخ دوم بلکه ستتتندین یواقع ونیستتیاپوز تنها نه و ندستتتمیستت داخل كردند، امضتتا را برگه آن كه

هم  سالمت و ریخ و زایو با ،دیشد خارج كشور از خودتان ، بلکهدینشد دیتبع شمادر اصل  .ندطلباصتالح 

 طلباناصالح از یبخش شما !یعباد خانم دانمینم خارج ونیسیاپوز را شما منحقیقیت این استت كه  . دیرفت

 مسعود ،یپهلو رضا اگر. ریخ هست؟یانیه بین امضاكنندگان این ب یپهلو رضا ایآ. دیهست كشتور  از خارج در

 یچهره اگرمنهورم این است كه . كردندیم تیاذ را امضاكنندگان شما وقتآن بود، شما نیب یرجو میمر ای

د شمی موقعآن بود، شما نیب (طلباصالح ونهام  یبدنه از یافراد نه) حکومت مخالف واقعن یشدهشناخته

ه بارها شد .هست و بوده شهیهم یجمعدسته یامضاها گونهنیا و دینکرد یكار شما. تایید كرد را شما حرف

گاهی تعدادشان  هاآن. كنند امضا را پای آن و دهند هیانیب شاعران و خارج و داخل یاسیس فعاالن از یاریبست 

 لداخ در سندگانینو كانون كه ییهاهیانیب رستد! اكثر هم میعدد صتد  تعداد تر هم هستت و امضتاها به   بیش

 دستتتاورد و ستتتین یاتازه زیچله مستتئ نیا و كندیم یهمراه آنبا  هم دیتبع در ستتندگانینو كانون دهد،یم

 .  است مردم گذاشتن كارسرِ ، این تنهاشودینم محسوب

 «دومین تابو این بود كه با صدای بلند گفتیم این رژیم باید عوض شود.: »دیگویم در ادامه

 بر مرگ»شعار  خیابان كف مردم آن هم در شترایطی كه . شتود  برگزار مندرفرا دیبا كه دیگفت شتما فقط 

 برمدام  مردمعالوه بر این  .ستیاسالم یجمهور از لیتمث کی یاخامنه در اصتل  .دادندرا سترمی  «یاخامنه

 یاسیس یچهره کی عنوان به شما وقتآن. خواهنداین نهام را نمی ندیگویم و سندینویم شتعار  وارید و در

 حد نیا ات تانبرای هیقضیعنی  م؟یخواهینم را یاستالم  یجمهور شتکنی كردیم و علنن گفتیم تابو دییگویم

های مختلفی برای آزادی زندانیان امضا بود و پتیشتن  از قهرمانان قیامحرف جا زمانی كه همه ستت؟ یشتوخ 

 امیق هبی رفراندم را امضتتا كردند و انیهه همراه چند نفر دیگر بیب یعباد نیریشتت خانم ما ستتتینوبل شتتد،می

مطبوعاتی كه تریبون  و جهت دادن به مطبوعات، ی تازهاها با باز كردن پروندهآن ند.زد ضتتتربه فرودستتتتان

 مرفراندبعد هم گفتند  جهت قیام را منحرف كردند. ،با ایجاد بحث در رابطه با رفراندم اصتتالحات استتت و 

 دچار را امیق مرفراند طرح با یافزارنرم لحا  از واقع در. میدیند هرگز را ادامه آن ما ولی ،است امیق یادامه

 را پترام یستتخنران ما چون چرا؟. كشتتندیم شیپ را مرفراند بحث دوبارهحاال . كردند یگانیبا وارد و قیتعل

 .خواهد شد یامننا دچار ستمیسكه جاست این و شودمی خارج برجام از به احتمال زیاد و او میدار رو شیپ



 211| علی عبدالرضایی

 

ی نتیجه تری از جانب مردم خواهیم بود.ی بیشهااعتراضشاهد  دوباره قطعن و است خراب هم یمال وضع

سان یک كشور یفروپاش با را یفروپاش نیا عبادی یول .ستت یاستالم  یجمهور یفروپاشت هم  هااعتراض نیا

 خودی و بدون جایگزین و بدون هیچبهمن معتقدم اگر فروپاشتی این سیستم خود » :دیگویم و كندیم تلقی

 ومرج كه در شرایط فعلیتواند منجر به فروپاشی كشور ایران شود. و این یعنی هرجهماهنگی باشتد این می 

 «خاورمیانه باید از آن اجتناب كرد. وقتی حکومت مركزی جانشین نداشته باشد این فروپاشی كشور است.

د شاه كه یهایكشوردر . استت  فتادهین اتفاق یكشتور  چیه رد یزیچ نیچن این حرف چه معنایی دارد؟

 تا پس از معرفی شده داده یفرصت و آمده یدیجد دولت و موسس ئتیه کیاند، بوده یبرانداز و یفروپاشت 

ن تحقق چنین كاری ممک یبرانداز از قبلمگر  شود. نیگزیجا دیجد قدرت ای دولت آن ساختار سیاسی تازه،

 ؟بکند را كار نیا دیبا یكس چهاست؟ 

جویانه. اگر سیستم در كنید و مقاومت مسالمتشتما از رفراندوم صتحبت می  » :دپرست یم او ازخبرنگار 

كنند اما كنند حقوق خود را درخواستتتت میكارگران اعتراض می نمثل ،مقابل خواستتتت مردم مقاومت كرد

از  كند و هر فشاریستم مقاومت میكنند. وقتی سیها را دستتگیر می آن یشتوند و حتی خانواده دستتگیر می 

  «؟شود، حال چه باید كردتری را منجر میسوی مردم سركوب بیش

و  شدگانشتود كرد ثبت كردن نام دستتگیرشتدگان و كشتته    حداقل كاری كه می»: دیگویم یعباد خانم

ه جویانلمتالمللی یک راهکار مقاومت مساهاست. افشاگری در مجامع بینمدت دستتگیری یا محکومیت آن 

شتتود مقابل این ستتركوب یک آینه گذاشتتت تا همه جهان آن را می ،كندیعنی اگر رژیم ستتركوب می استتت.

شتتتدگان و مجروحان و شتتتمار كشتتتته ،طلبان بودببینند. در جنبش ستتتبز چون رهبری جنبش با اصتتتالح

شته و مجروح شدند شد، اما در جنبش دی ماه كسانی كه كها ثبت میشدگان و مدت محکومیت آنبازداشت

ها نفر دستتگیر شتدند، ولی به جز چند نفر اسامی آن   3122های مستئول حداقل  كم نبودند و طبق گفته مقام

 .«معلوم نیست

 عامالن یاآ شد؟ یدگیرس شانپرونده به و دندیرس شانحق به شدند، كشته سبز جنبش در كه ییهاآن ایآ

 دتوانستن هیبق ،بود پاسدار و یرهبر مشاور پدرشچون  هم او كه مورد کی جز به شتدند؟  مجازات قاتالن و

 خفه گلو در هاآن یهمه ادیفر ای دیرستت ییجا به ندا مادر یهاضتتجه ایآ كنند؟ یریگیپ را ی خودخواستتته

 را هاآن اسم كردند؟ كارچه طلباناصالح همه آدم،در قبال كشتار این ؟اتفاقی افتاد چه ستبز  جنبشدر  شتد؟ 

 كه فرانسه لمث یحکومت از قیطر نیا از ای د؟بده هیانیب شانیبرا كه خواستند المللنیب عفو از و كردند ثبت

 ایآ شود،ن تکرار گرید كه استت  مهم یوقت كارها نیا گرفتند؟ یترشیب باج كند، معامله رانیا با خواستت یم

از  نفروپن  یس االن ما. ستین شیب یااوهی هاحرف نیا یعنی هافتاد اتفاق اگر فتاد؟ین اتفاق دوباره سبز جنبش

 همهنیا با هاطلباصالح كار ،میدانینم را شانیاسام و میشناسینم را فرودستان امیق شدگانكشته و انیقربان

 نیهم در هااستدالل یهمهبینید؟ تقریبن می ؟پیدا كردن نام این عده است فقط دارند،در دست  كه یمطبوعات
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 جمع درمدام  من و بودند كشتتته را یمختار و ندهیپو تازههفتادوهفت  ستتال در .استتت فتادهاعقب و ستتطد

 و نوشتیم مطلب هاروزنامه در هاسال آن در هم خانم عبادی. كردمشركت می سندگانینو كانون یمشتورت 

 دری عباد. بود دهش ژاندارک کی به بدل لیدل نیهم به و شدهم می بازداشتو البته  كرد،یم دفاع كودكان از

داشت. هم حال اعتقادات مذهبی در عین و شد مطرحها و از طریق آن كرد،یم كار یطلباصتالح  یهاروزنامه

كند، ها حمایت نمیخورند و هیچ حزبی از آنمعمولن در كشتتور ما وقتی افراد ستتیاستتی به مشتتکل برمی   

ان شوند و چون در آن زمها پنهان میو نویسنده و پشت شاعرها برندپناه می گانستند ینو كانونبالفاصتله به  

هیچ  زد،یم حرف كه یوقت او یادم هستو ، آمد كانون بههای زیادی متوجه شیرین عبادی بود، او هم حمله

ست و اساسن در ایران هر چه یعنی حتی نوبلیست ما یک آدم عامی فرقی با یک زن مومن و عامی نداشتت! 

 انگد صددرص خانم نیابه مناصب باالیی خواهی رسید. البته من قصد ندارم به  ،تر باشیستوادتر و نادان بی

 . است شانیا یفکر سطددر رابطه با  ترمن بیش بحث و بودن بزنم یحکومت

 مایق كه داد نشان ما حركتهای بسیاری را به دست آورده، موفقیت سمیرانارشت یاحزب در حال حاضتر  

 مثل همین اواخر كه شتتود.تر میروز منستتجمستتت و روزبهز جوان و زندههنو بلکه نمردهتنها نه فرودستتتان

وتو این طرح من مثل زبان یفارس یهاونیزیتلوطوری كه  ،را ترند كردند Cancleirandeal# هاستیرانارشیا

 جبورم معتقدند، انیب یآزاد به درصد ده یحت كه ییاهایمد باشد داشته وجود اعتراض یوقت را پوشش دادند،

 میكن اعتراض دیبا همه ما. جوی فجیع در آن حاكم است كه یسیبیب جز ،دهند نشان العملعکس شوندیم

 و زنندیم ادیفر مردم ،كندینم خواهشیکی از آن كسچیه انقالب در كه چرا استتت، خشتتن یانقالب عمل و

 یوافقت حکومت و ما نیب ، اماسندبر توافق به توانندبا معامله می هستند ستو هم كه نفر دو. نددها خشتن ایفر

 به اعتمادمان تمام و اساسن خواهیممی یبرانداز ما، چون شده شتکستته   یارتباط یهاپل تمام و ندارد وجود

كه دستتت به و دلیل این كنمدر خارج از ایران زندگی می و امستتندهینو کی من. استتت رفته نیب از حکومت

 یجنده ایو  خودفروخته كه نمیبیم صتتحنه در را یكستتان. تچنین اكتی زدم، مواجه شتتدن با بالهت استت

 هب لحهه و روزشبانه ماه نیچنددیدم، اگر آدم مسئولی میی شهرت! خوش و تشنهای الکیعده. اندیاست یست 

ا هرا در نهر بگیرید، آن یكردوان و مخملباف. دادمی هم انجام نمیكار كردم وی نمیریگیپاتفاقات را  لحهه

 ام در صورت فروپاشی حکومت، كه چه یعنی ند؟یآیم كنار خفت نیا باچگونه  هستند؟ كجال حاضر در حا

 ستمیس نهمی دربی افتد،یم اتفاق انقالب یوقت ،ستت یانقالب هر یجهینت نیا داشتت؟  میخواه یداخل جنگ

 و كنندیم شروع ار خود كارزیادی  افرادشک و بی ستین یشتگ یهم ینهمیب نیا اما ؛شتود كشتور ایجاد می 

 وجود ایكردهلیتحص و متفکرافراد  و فضاست بسته بودنشکل ما در حال حاضر م. شتد  خواهد ترباز فضتا 

با وقوع انقالب و بازتر شتتدن . زنمحرف می شتتانتکتک یجا به من و ندارند زدن حرف جرىت كه دندار

 ندكنیم كار قدرو آن دهندیم شنهادیپ و شوندیم عرصه وارد فکرخوش جوانان و یاصل یروهاین تمام فضا،
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 بانقال یاصل خصلت نیا. خواهند كرد ظهور هاعرصه یهمه در یرهبران یعنی در واقع .رودب جلو ستمیس تا

   كشور سیر صعودی خواهد داشت. باشد، هوشمندانه اگر انقالبو  است

. كندینم ما به یكمکتفاقات بعضتتتی از ا چون م،یكنیم ستتتکوت اتفاقات از یلیخ در مواجهه با ما

 ما زتمرك دینبااین موارد  اما .تاس موثر و تازه ن نیزمایجنگ یهاوهیش و ستین خشتن  یلیخ ما هایاتیعمل

 سم،یرانارشیا حزب رد یول باشد نداشتته  اعتماد یگرید به كسچیه كه شتده  باعث حکومت. دببر نیب از را

 ما ات شود ترقیعم دیبا اعتماد نیاو  است داده شتکل  ما نیب را یاداعتم م،یاداده انجام مشتتركن  كه ییكارها

 و دریل كه استتت نیا ما کیتکن. ندارم قبولرا  یرانیا مبارزات ستتنت من. میشتتو تریجد یروین کی به بدل

ه ك قرار بگیریمستتمتی  حال درعین و در كنیم عمل باهوش دیبا مانتکتک. میبده آموزش یدانیم فرمانده

رسد ی اجرا بگیریم اما وقتی قرار است این تصمیم به مرحلهاول تصتمیم می . ردیبگ پاستخ  مانهایایدهتمام 

همه باید به آن عمل كنیم و به نوعی هر كدام از ما نقش رهبری را بر عهده بگیریم. در این میان اگر كستتتی 

ها اجرا یمی و ستتتنتی ایرانیدوباره همان روش قد بگذارد، بعد نفر یعهده بهكارش را  و بکند یكوتتاه 

 یتكناردس فرد را نهیهز و دهد انجام گرید نفر کی را یاصل كارتا  هستند منتهر شهیهم كه همهشتود، این می

 یانهیهز كسچیه انگار كه دیآیم نییپا قدرآن نهیهز همه دست به اكت بزنند، یوقت كه دانندینم هاآن .بدهد

را  یگریدآنو در اصل  بکند، یكار یگریدآن تا كشندیم كنار یاعده بمتاستفانه اغل . متحمل نشتده استت  

 ! قهرمان نه م،یداشت یقربان ما واقع در! قهرمان یندگومی او به بعد و كنندقربانی می

یر دستتتگ رادختران  نیا. شتتدندینم یقربان وقتچیه میكردیم یكارهمما با دختران خیابان انقالب  اگر

 چنین نیروهایی به ماست كه این در حالی. كشندیم را شتهامت  کیو در واقع  زنندیم شتان کكت و كنندمی

 رد دیبا هاشجاعت نیا ،انددهیرس نقطه نیا به كهند شتعور  و شتور و خودِ  ما یانقالب موتور هاآن م،یدار ازین

 انریا در. كنندیم خفه را ااین نیروه ،یعباد نیریش امثال و هاطلباصالح نیهم. شود خرج یمؤثرتر یجاها

 موجود، وضتتع مخالفِو  برانداز یعنی منتقد، یعنی یواقع چپ. ندارند فرق هم با یلیخ هاراستتت و هاچپ

 چپ را خودش وكند كه چپ استتت ادعا می یبهشتتت ا تیآ پستتر. دارد ی خاصتتیمعنا خودش یبرا چپ

 راستتتهر دو  واقع در یول ،شتتودمحستتوب می یک چپ كرما  به نستتبت ! البته اوداندیم یستتتمیست درون

 دهندیم لداخ به را شکم اول دن،یكش نفس موقع هایرانیا. میریبگ ادی را دنیكش نفس دوباره دیباما  .هستند

فراموش ! دهندیم انجامرا  معکوس عمل واقع در هاآن .كنندیم تنفسی شکم، بعد از خالی شتدن محفهه  و

 اتفاق خطر در جز یزندگ و یزندگ یعنی یتازگ .میدهینم گوش مهمالت هب میشتتتو تازه اگرنکنید كه 

 یرییغت هرگززیرا در چنین حالتی  ،انجام دهند یگرید یعده را ما كار و انقالب میباش منتهر نباید. افتدینم

چرا كه  د،نهست فروشتن صتفت  قیال مالها یهیبق و یاخامنه ،یخاتم .میكن یبردگ دیبا بازو  افتدینم اتفاق

 باكالمیز یدرباره كه یاول روز ،میباش داشته خالق مقاومت دیباما  اند.و بویی از انسانیت نبرده ستندین انسان

 آن به تن هرگز من! یكنیم یحسود او به تو گفتند یاعده ،گری كردمروشتن  او به یآزاد یزهیجا یاهدا و
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 با دیفهمیم شود، برداشته چادرشان او مثل یكسان یروز راگ. دهمینم ،كرده عادت آن به باكالمیز كه خفتی

 در یكس و شوند یخواننقش بار کی اگر! هاکیف و هاقهرمان اصطالح به نیا تکتک. دیهست طرف یكس چه

 .دیدانینم چیزعده هیچ نیا خاستگاه و خیتار یدرباره شما .دیكنیم وحشت بزند، حرف هاآن نقش مورد

 زبان به را «یاخامنه بر مرگ» یوقت. ما ستمیس یبرانداز ، انقالب یعنیندارد جنگ به یربط كردن انقالب

ستتت. ایم و این نوعی جنگ زبانیمان كشتتتهای را در ذهنایم و خامنهدستتت به اكت زده واقع در میآوریم

 «جاعش» مثل. است خشن یاكت نیا و قصد داریم انزجارمان را نشان دهیم م،یدهیم فحش یكس به زمانی كه

 یبانز جنگ با ما برد، ولهچهیدو از را یآزاد یزهیجا باكالمیز كه روزی. اندشده یعیطب گرید كه «دیمادرس» و

 كه فتگ و كرد مصاحبه بعد یمدتزیباكالم نیز  .میداد لو را او عنیسر( وله_صتادق _چهیدو#) تریئتو در خود

 هایریبم تو آن از گرید یریبم تو نیا دیفهم كه راچ !رمیبگ دستتت به استتلحه نهام نیا یبرا حاضتترم من

و راهی برای  شناسدیم را هاتمام این فیک تیهو و شده دانیم وارد یفکرروشن یروینحاال دیگر . ستت ین

  فریب دادن مردم باقی نمانده است.
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 های مزدور فارسی زبانرسانه

ان مدیا و نداشتن یک تریبون مستقل و مردمی بود. رسانه گاهی ضعف بزرگ ما طی قیام فرودستان، فقد

ن اختستت ،شتتورای هماهنگی انقالب اولین كار و تاثیر زیادی دارد. تواند یک انقالب را رهبری كندمیاوقات 

. در آن داشتتت وهفتپنجاهانقالب ستتال  ستتی نقش پررنگی در پیروزیبیبی یک تریبون بزرگ استت. مثلن 

شنیدند. سی را میبیودم اما یادم هستت كه اعضتای خانواده و فامیل دائمن اخبار رادیو بی  زمان من كودک ب

آن  سی در انحرافبیها معتقدند رادیو بیكارا و موثر بود، به طوری كه خیلیبستیار   رادیویی كه در آن زمان

دانند. ملکرد آن رادیو میستزایی داشتت و یکی از دالیل تنفر ایرانیان از انگلیس را حاصل ع  هنقش ب انقالب

 شاكس در خانه پردازند و هرشتتناستتم. پول این مدیا را مردم انگلیس می ستتی واقعی را میبیمن البته بی

ول مردم ستتی را پبیستتی بدهد. یعنی بیبیپوند به بی ستتیصتتدحدود  ستتالدر تلویزیون داشتتته باشتتد، باید 

 شلدخستتی از بیبی خرجآید كه . گاهی اوقات پیش میچرخاند، بنابراین باید حافظ منافع ملت باشتتدمی

ستتی فارستتی را وزارت امور  بیبیی هزینهبدهند.  این شتتبکه راتوانند پول رود و دیگر مردم نمیفراتر می

كاری را خانه مامور استت تا منافع ملی كشورش را حفظ كند و هیچ پردازد. این وزارتی انگلیس میخارجه

ستتتی یبكند و وقتی كه بیدهد. به عبارتی فقط برای خودش كار میش انجام نمین نفعنهر گرفت بتدون در 

. این رویکرد حاوی شودمانع از بسته شدن آن میاش با تقبل هزینهآورد، وزارت امور خارجه فارسی كم می

ا  ستتر الحا ستتی فارستتی با مردم انگلیس نیستتت.بیی بیهزینهدر واقع  دهد كهو نشتتان می یک پیام استتت

حال نزاع با حکومت  بتا ایران جنگ دارند و در  هتای آمریکتایی بته ظتاهر    رویم. دولتت آمریکتا ب  تلویزیون

های ایران مطلب در روزنامه قبلنهای ایرانی كه حال ژورنالیستتتهاما چرا تا ب ،هستتتند جمهوری استتالمی

 لویزیونت پرسنلشوند!؟ تمام كار میهیا رادیو فردا مشغول ب ی صدای آمریکانوشتتند، مستتقیم در شتبکه   می

 ودنقدر مخالف نهام ایران است، حداقل چرا آمریکایی كه این !اندکا مستقیم از ایران پُست شدهآمری صتدای 

ها جا هستند كه خیلی بهتر از اینهای بزرگی آندر حالی كه انسان ؟اندش از ایران آمدهدرصد كاركنان رسانه

 نقد عملکرد تمامصتتدا با مردم را اداره كنند. منهور ما از نقد مدیا، ای مستتتقل یا همهتوانستتتند تلویزیونمی

ها اكت مردم و حکومت را كه اساسن آناست و اینبعد از قیام فرودستان  هاها و روزنامهها، تلویزیونهرسان

ی آن بحث رزی دربارهمهای برونم را داد، تمام رستتانهی رفراندوقتی حکومت بیانیه چگونه پوشتتش دادند.

د های چرنصحبت ست كهاین در حالی .كدام حرفی نزدندشدگان هیچكردند، ولی در مورد زندانیان و كشتته 
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اند نفر بوده بیستنفر كشته نشده بلکه  وپن سیگفت در جریان اعتراضات مثل بهزاد نبوی را كه می یمزدور

 یاسام حتی نیامد كسیسریع منعکس شد و در این میان ند، ادان خودكشتی كرده نفر در زن دهها آن بین و از

ی رژیم هستتتند، حرفی ها را بگوید. هنوز هم كستتی از زندانیان فعلی كه زیر شتتکنجهشتتدهكشتتته یا زندانیان

این  انگار نمایندگانو مشغول به كار هستند  طلبانمدافعان اصالحالملل هم زند. حتی در سازمان عفو بیننمی

چنین كسانی معمولن به جای  !ندگان و مدافعان حقوق مردم ایرانكنند نه نمایالملل كار میعفو بیندر  جناح

)مثل اعتراض به حجاب اجباری را های مدنی فعالیتصرفن به ستیاسی جلوه دادن اعتراضات، اَكت مردم را  

 ایران مردم بگویند المللیبین مجامع بهها آن استتتت محال .دهندمی كنند( تقلیلی مدنی قلمداد میمبارزه

در  دهند.دودی نسبت مح یعده به را گسترده و سراسری اعتراضتات  كنندتر ستعی می ها بیش. آنبراندازند

 ها باید درژورنالیست ست كهبرد و این در حالیمیبه حجم وسیع براندازان پی دارد كم خود جهان كم واقع

 كردند. گری میاین زمینه روشن

 و مدام نقش عوض ش استتتجیبفکر تر به ژورنالیستتت ایرانی بیشچرا و  چیستتتمدیا كاری دلیل كم

و وتو منسی و صدای آمریکا بیها و صدا و سیما یا گارد بیكند؟ ایرانیان داخل كشتور، عملکرد روزنامه می

قد ن ها ران تریبونایند توانرا طی قیام فرودستان دیدند و می)البته رویکرد این شبکه نسبت به بقیه بهتر بود( 

یعنی ممکن است یک حزب، تریبونی با مخاطب  .شتوند می ادارهای ستلیقه  اهتریبونتر بیشمتاستفانه  كنند. 

یک واهد خپذیر نیست و بیننده نمیبمحدود داشتته باشد و هرگز شناخته نشود، چون نوع اِستتیکش مخاط 

. مخاطب دیگر باشد بی حد و مرزست كه مدافع آزادی ریبونید، بلکه به دنبال تبینرا بایدئولوژیک  تلویزیون

تحمیقش كنند و در او شور كاذب به وجود  اسالم طریقخورد كه از م میه ش بهاز اسالم خسته شده و حال

خورد، بلکه شتتورِ شتتعوری درد نمیه شتتورِ استتالمی دیگر بزیرا بیاورند. باید دستتت از این بالهت برداریم. 

و شیعی از روی  شود، از سرِ شعور باشد. شورِ اسالمیاگر شوری در ما زنده می هتر استت بكارستاز استت.   

از سر بالهت است. ما این شورهای قرون وسطایی را باید دور بریزیم.  یناموسشور شتورِ غیرت و   و نادانی

 فکران ران و روشنها و دانشمندابرای همین نخبه ،شتود ی یک انستان برخورد نمی در ایران با شتما به مثابه 

د، افتاها اگر در كشورهای اروپایی اتفاق میكدام از آن قتل خورد. هركُشتند و آب از آب تکان نمی ای میفله

 وپن سیولی در ایران انسان ارزش ندارد و اصلن قرار نیست او رعایت شود.  .آوردنددمار حکومت را درمی

 شتتان هیچچون انستتان برای ،گویند مهم نیستتتطلبان میصتتالحنفر را فقط به خاطر تهاهرات كُشتتتند، اما ا

به خاطر رعایت انسان مدام بجنگیم. اساسن اند كه جان انسان مهم است و ما باید ارزشی ندارد و یاد نگرفته

ها ف آنتکلی ،ماموت هستندمشتی گرایان دارند. اصول اند و فقط هیئت انستانی ها بویی از انستانیت نبرده آن

طلبان است، چون به اصالحمعطوف ی اصتلی ما  حملهدر اصتل  ها كاری نداریم، با آناستت و ما  مشتخد  

ما ا كنیم؛شان بحث میدربارهما كنند كه هایی استفاده میظاهرن از مؤلفه و آورندن بودن در میادای انسا هاآن

 !اندكه واكس خوردهاند ی شصتیدستان و فاالنژهای دههه واقع همان چماق ب درها طلباصالح
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ی اند و مخالف جمهورزندان رفته كنیم بهفکر میهایی هستند كه تمام بدبختی و معضل بزرگ ما همین

ها و حتی ام رسانهچون تمكنند و متاستفانه موفق هم هستتتند.  این عده حركت ما را منحرف می، نداستالمی 

 سایت گویانیوز،مثلن وب .شودجا منتشتر می ن در آنشتا مطالبو  دارند در اختیار را مثل آمدنیوز ییهاكانال

ای دو طیف عمده و معمولن خریداری شده هاطلباصالحست توسط ظاهرن تریبون مستقل و پر مخاطبیكه 

م نداریم ه مستقلسایت . ما حتی یک وبهستند طلبانها و اصالحاینویسند، تودهدر گویانیوز مطلب می كه

شد و اگر شورای هماهنگی انقالب تشکیل می .و این وحشتناک استیبون استفاده كنیم كه از آن به عنوان تر

در شناخت. ها را به عنوان نمایندگان مردم ایران نمیطلبكردیم، دیگر غرب اصالحهمگی از آن حمایت می

حتی  هاحال حاضتتر تمام تریبون درو  هم مردم و هم غرب را فریب داد این جناححکومت از طریق اصتتل 

 گاهی اوقات ممکنالبته اند. شده وارد میدانطلبان ستت كه توستط اصالح  نگارانیخبروی دستت  تو تیومن

های طلبی اتخاذ كنند، ولی در اصتتل ستتیاستتتگاردهای به ظاهر مخالف جریان اصتتالح هااین تریبون استتت

ده این ع. یستندن موضوعینین ی قادر به درک چبَرند و مردم عاداستتمرارطلبان یا همان حکومت را پیش می 

خصتتوص در فضتتای مجازی )مثلن صتتفحات چندصتتدهزار نفری در   بهشتتوند و میگاهی بدل به قهرمان 

طلبان الحهای اصسیاستبرد شان بر پیشتمام سعیدر استاس  اما ، كننداینستتاگرام دارند( محبوبیت پیدا می 

 یناندركاران اولی دست .رسانی كرد، آمدنیوز بودهایی كه در قیام فرودستتان خوب خبر . یکی از كانالاستت 

وز شد، در خود آمدنیمنتشر میدر گویانیوز را كه طلبان های اصالحكاری اغلب گفتهاز سر ندانمشتاید  كانال 

 (بدیزاده یا عباس عمثل تاج)نوشتند میهایی كه ضد قیام فرودستان تک آنتکمطالب . یعنی دادندنشتر می 

زاده را امثال عبدی و تاجپاستتخ ای عده. شتتدمنتشتتر میدر آمدنیوز هم  از گویانیوزاصتتله ستتاعت ف با چند

كردند، اغلب كرد و اگر هم پاستتتخی را منتشتتتر میانتشتتتار پیدا نمیدر آمدنیوز ها این پاستتتخ، اما دادندمی

ز كه من هنو «آزادی»ام نیز همین نقش را دارد. در این بین كانالی به ن «توانا»هایی ستتطحی بود. كانال پاستتخ

و نقش موثری داشتت و سعی   كردماه منتشتر می را در قیام دیهای من شتناستم، تمام بیانیه  را نمی ادمین آن

ته به وابسها تمام ژورنالیستشغل ی تئوری خودزنی است. بحث مدیا، بحث دربارهگری كند. كرد روشنمی

ای به عنوان نمایندگان این هزینه را عدهازی یک مدیا را ندارند. اندپول كافی برای راه هااغلب آناما مدیاست 

زیون دو تلوی دهد؟مثلن عربستان در حال حاضر به چه كسانی امکانات مالی می .كنندطلبی تامین میاصتالح 

و توته منور. البطسی نیز همینبی. بیشودتامین میطلبان اصالحشتان توستط   هزینهكه  انددر عربستتان فعال 

تر و بیش نیستند اهل فکركه  به كارند مشغول یطلبی اصالحهاچهره در این شبکه ،وی نقش متفاوتی داردتی

تفاقن كه ا ستت برای تفرید و سرگرمی و پر كردن اوقات فراغت مردم، ایوتو شتبکه من دارند.بزكی ی جنبه

خواهد سیاسی باشد، از مفسران یا كه می، اما در زمان مناستب یعنی زمانی  را هم بر عهده گرفته نقش خوبی

ع واق طلب استتت و درشتتان اصتتالحفقط استتم عده . اینكنداستتتفاده میطلب به عبارت بهتر مبلغان اصتتالح

 ویند.گمیها میرحسین موسوی یا موسوی خوئینی، ای، از خاتمیحتی موقع نقد خامنهاستمرارطلب هستند و 
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 مان سیاستی، هبرندیک سیاست را پیش می شانهر كدامنیست و  ین چهار نفرا تفاوتی بیندانیم البته همه می

همگی خواهان تقویت ایدئولوژی اسالمی بین  هاآن .ستاستی و آزادی و چندصدایی سیاسی كه ضتد دمکر 

دهد كه چنین تفکری محکوم ی قرون وسطا در اروپا نشان میتجربههستند. و دخالت دین در سیاست مردم 

در ایران نیز این طرز تفکر چهل سال است كه شکست خورده اما مُشتی ابله هنوز دست از است. به شکست 

، داران ایران ملی بودندستتردمخواهان آن استتت. اگر )آمریکا و روستتیه( چون استتتعمار  ،دارندستترش برنمی

 برداری ازدرحال بهره هكه تمام كشورهای حاشی ،ز خزرتوانیم اد. ما هنوز نمیادندقدر به روسیه باج نمیاین

كند. مین استفادهدرست تواند یک مركز بزرگ تجارت باشد، اما ایران از آن آن هستند، سودی ببریم. خزر می

ت نفاز ایران از خلی  فارس  تربیش ،حتی كشتتتورهتای میکروستتتکوپیک مثل قطر و بحرین  ،یتا در جنوب 

جارت ی تدرست از وسط صحنهیا به عبارت دیگر  شدیم بازی به حاشیه رانده وسط كنند. ما ازاستخراج می

تمام  هستند وفقط در فکر تروریسمِ اسالمی حاكم بر ایران های ایم، چون ماموتشده ابجهانی به بیرون پرت

تان نیز های مردم افغانسمسبب بدبختیداعش یا ناامن كردن افغانستان است.  هایی مثلساختن گروه شانعشق

ژیم رها برادران ما هستند اما ایدئولوژی اسالمی، افغانستان را هم گرفتار كرده و اگر آنت. حکومت ایران اس

و مردم  دكننشینی میهم عقبپاكستان مراتب بهتر خواهد شد. اوضاع افغانستان بهنباشد،  جمهوری استالمی 

خورده است. ما باید  ضربهایران و چهل سال از حکومت  كشدانستان زجر میرسند. افغبه درد خودشتان می 

رژیم )در ایران سگی ست، به همین دلیل البته استتعمار جهانی خواستار چنین اتفاقاتی . ها حمایت كنیماز آن

 .ندها تسلیحات بفروشتر به آنرا بترسانند و راحت ی اطرافكشورها یاند تا بقیهبستهجمهوری اسالمی( 

مرگ بر شتتعارهای های ایران مدام شتتود. تلویزیونیهای غرب به خوبی در خاورمیانه اجرا مستتیاستتت

ها پردازند. آنهای آمریکا در منطقه نمیكنند، ولی به تحلیل ستتیاستتتاستترائیل را مؤكد میمرگ بر آمریکا و 

، دهبه سوشیانت و مهدی شمردم تقدس پیدا كرده و بدل آمریکا برای  اند كه حاالقدر مرگ بر آمریکا گفتهآن

ما از  فکریاین یک گروتسک وحشتناک است. تمام روشن !دهد شانبیاید و نجات آمریکا ندرمنته طوری كه

 كهخواهیم میاز آمریکا ملتماستتانه ی پنجاه ضتتد آمریکا جنگیدند تا زیر استتتعمار آن نباشتتند، اما االن  دهه

و الزم  اندمان كردهتحمیق و مدامت. ما ملت نادانی هستتتتیم در واقع این تاوان بالهت ماستتت !مان دهدنجات

 استتت این واقعیت به ما گفته شتتود. تاریخ در آینده به ما خواهد خندید. اگر یک شتتاعر یا نویستتنده چنین  

ال دانم صد سند، به خاطر این است كه نشان دهد با بقیه فرق دارد. من میكپروا اقدام به كار ستیاستی می  بی

ما پاره خواهند خندید. و ترس ما از یک مشت استخوان بعد چقدر از ما انزجار خواهند داشتت و به بالهت 

شان نگاه ایم. به ریخت و قیافهدچار توهم ترس از مالها شتده  و در واقع ترستیم ها میو استکلت  هااز زامبی

 ،ی كه دارند، فریب است. ملت ایرانرود. تنها چیزو با یک ستوزن بادشان در می  ها توخالی هستتند آنكنید. 

كنند. ضعف دارند نهایت استفاده را میست و دیگران از همین نقطها و دیکتاتورساز سازشاه ،رستپبت یملت

ن ائمه ، االستتاختشتتاه می این مردم بپرستتتد. قبلن برایمال به خوبی این را فهمیده كه ایرانی باید چیزی را 
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قط ف داند. مال مینی باید بپرستدهمان بتی كه ایرا شتود به كند و بدل میو خودش را مادرستید می ستازد  می

 دهند. حاالاین كارها را در ایران، مستتاجد و مالها انجام می تمام .شتتود چنین فریفتهاینتواند یک ایرانی می

گویند چرا مسجد و منبر باید تحریم شود. واضد است كه اسالم و سید در حدی نیستند كه ای احمق میعده

من  .استتتقرن پیش  ستتیزدهمتعلق به و ستتواد بی ستتتت كنم. محمد، متفکریمخالف آن دومنِ نویستتنده با 

دهند اند و حتی اجازه نمیدارم!؟ بحث این است كه به جان مردم ما افتاده او عیست  امد و موست كار به محهچ

ه شتهای من دسترسی داكتاب به ی دنیاهمهچرا باید جز هموطنانم، در های من در ایران خوانده شوند. كتاب

كنند. هر ژورنالیستی كه از روی شان را اجرا میهایتمام ستیاست ها ها با كمک مدیا و رستانه ؟ زامبیدنباشت 

 تک خبرهایش درو  و درداند تکكسی كه می، كاری با اوستت حال هم كند، درآگاهی به اوامر مال عمل می

شتتک مزدور زند بین كاری میو فقط به خاطر پول دستتت به چنی جهت شتیوع خرافه و تحمیق ملت استتت 

ی اگر حتاین خبرنگاران  و خبرنگار مالجماعت باشد. عمله در خیابان گدایی كند بهتر است تااستت. او اگر  

مجری اوامر حاكم  ،های حکومت بعدیكنتد و دوباره در روزنامه شتتتان فرقی نمیانقالب هم بشتتتود، برای

، ی امثال من باشدكه باید خانه ، غربیدر غرب حاالن ستانستورچیان م  دارند.  یشتوند. چون ذات مزدور می

ان شزنبه  رسدخارج از ایران میشان به شب اولی كه پای ها هماناین سانسورچیمشغول سانسورم هستند. 

ستتت، گیحجابی مستتاوی جندهاللهی كه اعتقاد دارد بییعنی یک آدم خرحزب !گویند كشتتف حجاب كنمی

اما  فرقی با روستتپی ندارد، حجاب. از نهر او یک زن بیكنده كشتتف حجاب میهمستترش را وادار بناگهان 

كند كار را میاست. او این همسرشكند، برداشتن روسری از سر اولین كاری كه برای رسیدن به اهدافش می

 هاین اتفاقات را ن متاستتفانه مردم تا بگوید مدرن شتتده و توبه كرده اما در باطن همان مزدور ستتابق استتت. 

شوم. من مطلقن آدم شان حاضر نمیهاید. بارها از من انتقاد شده كه چرا در رسانهنكننه درک میو د نبینمی

خواهم بعدها در تاریخ ثبت شود كه در قرن خواهم مزدوری همگانی شتود، می نمی ولیخودخواهی نیستتم  

د. در واقع رقابت اصلی در ایران بر خواستتند مزدور باشن فهمیدند و نمیزیستتند كه می ای میچهاردهم عده

ین راه ا شود و ازست كه بخش مهمی از گسترش و تروی  آن توسط مدیا انجام میمزدوری ستر انجام امور 

 .مدیای فارسی به طرز فجیعی كثیف است دهد.و آن را گسترش می زندی سر مردم میتو

م. كنیان انواع و اقسام مدیا را نیز نقد میزمكه به تشکیل شورای هماهنگی توجه داریم، همما ضتمن این 

نهر بگیرد.  های من و از روی فکر و اندیشه، كارهای مدیا را زیربدون توجه به حرف بهتر استت هر كستی  

تر طها را متوستر و متوسطمثلن ببیند صتدا و ستیما چقدر باعث تحمیق ما شده و جامعه را سطحی و سنتی  

ممکن است یک نفر كند. گریِ همگانی و گروهی بسیار به ما كمک میوشنكرده استت. این كار در جهت ر 

ها و آزاد و شتتعوری ما كه اجتماع نخبهحزب اما آیا در  .ستتی دفاع كند، مشتتکلی نیستتت  بید از بیبخواه

ه كند تا بتواند بکند!؟ در واقع چنین دفاعی به دیگران كمک میهاستتتت، كستتتی چنین دفاعی میفرهیختته 

 حتی اگر او را مزدور تلقی نکنیم،شتخد مدافع پی ببرند! اگر كستی از صدا و سیما دفاع كند،    مزدوری آن
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خود را مردمی نشتتان ی مثل گویانیوز ارستتانه .گوستتتكه چقدر درو  دادهدر همان دفاعش نشتتان  خودش

ل ها یکی به نعند. آنزباره هیچ حرفی نمیكسی در این و دادهاز خود نشان ترین رفتارها را د، اما كثیفدهمی

ه گردآوری كرده ك اها دوستتتتش دارند، چند آدم خنثیلیزدنتد و یکی به میخ. یا مثلن كانالی مثل توانا كه خ 

احتمالن به زودی رقد المبادایی را نیز مُد  زنید.خشونت ندست به گویند گاندی و ماندال باشتید و  دائم می

ترسند و مردم را به آرامش دعوت ها به محض دیدن خشتونت، می كنند تا مردم را خواجه بار بیاورند! آنمی

خواهیم چون منفعل، متفکر بشو نیست. فکرپرداز باید كنند. ما در شترایط كنونی آدم مخنّث و منفعل نمی می

حال  خوار درآدم باشد!؟ ما با مُشتی مالیتواند متفکر ی ترسو و سوسول چگونه میشجاع باشد. یک خواجه

كنند و تر عمل میهای ما االن از مردان قویهتا دربیفتند. حتی زن تواننتد بتا آن  هتا نمی ایم و خواجته مبتارزه 

انتد كته بتایتد جستتتارت به خرج بدهند. نباید با مالها آرام برخورد كرد. االن دیگر وقت آرامش و     فهمیتده 

قدر نرم و آرام نبود. . گاندی اینندابه مردم دادهها حتی تصور غلطی از ماندال و گاندی ماندالبازی نیست. آن

ی ستتتت و این دقیقن همان خواستتتتهكنند، گفتمان خواجگیها دارند طرح میدیتالوگ و گفتمتانی كته این   

ل مث ییهاكند تا مردم را متوهم بار بیاورد. كانالخواهد و تمام تالشش را میمالهاست. مال مردم را ترسو می

اند و بعد به هایی كه چند ماه در زندان جمهوری استتالمی بودهاز آن .كنند اخنثگیرند تا مردم را پول میتوانا 

جهت كستتی را رها خود و بیاند، باید ترستتید. چون جمهوری استتالمی كثیف استتت و بیراحتی آزاد شتتده

گ افرادی اَن اینی گویم به همهداند چگونه با چنین كستتانی وارد معامله شتتود. من نمیكند و خوب مینمی

ستتتازی را از خودمان دور كنیم. تنها ها خط نگیرید. ما باید فرهنگ خواجهبزنید، اما مراقب باشتتتید و از آن

خواهیم، تركیب شجاعت و تفکر است. اگر تفکر را با هر چیزی میکس كردند، چیزی كه در حال حاضر می

ی كه اكردهآید. دكتر تحصتتیلیمانتال به كار ما نمبدانید پشتتت آن دروغی پنهان شتتده استتت. اخالق ستتانتی

است. كسی كه بخواهد چنین  زند، خودفروشبرای رژیم آخوندی قلم می كند و در رستانه التماس مال را می

تر استتت. با مالجماعت باید جنگید! جنگ الفبای خاص خود را دارد فرهنگی را اپیدمی كند، از آخوند كثیف

درد ما  هی خواجه و نرم بتر از هر سالحی هستند. كلمهكُشندهدست گرفتن نیست. كلمات ه و فقط ستالح ب 

اند. یک گر شدههای ما هم كنشزن در حال حاضرایم. خسته شده ما دیگر از فرهنگ التماس زیرا خوردینم

مل ترین عگر و فعال باشد. بزرگمبارز ما باید عملخالق و مان تغییر كند. نیهیلیست جایی باید فرم جنگیدن

 ر اگ اساسن ؛گذردمهم نیست كه در جامعه چه میاصلن ش و برای ستت نیهیلیستت انفعالی، خودكُشتی   یک

 .منفعل ستنه نیهیلیگر باشیم كنشنیهیلیستی برخورد نیهیلیستی داشته باشیم، بهتر است  بخواهیم

كه  تسچهل ستال است تحت تئوری تحمیق در حال ضرر دادنیم و اوضاع مناسبی نداریم، پس طبیعی 

های مدنی از هیچ كاری نکردن بهتر است، اما د. نافرمانیبخورم هاللهی و بستیجی به مان از مال و حزبحال

اند. در جنبش ستبز، سته میلیون نفر به خیابان آمدند و اگر لیدرشان   مان شتده ها باعث ترسهمین استتراتژی 

اشت. اگر رهبر آن جنبش یک آدم شتک االن دیگر جمهوری اسالمی وجود ند میرحستین موستوی نبود، بی  
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نشاند ثمر میكرد و انقالب را به دهی میواقعی بود، مردم را سازمان یفکركل روشتن  باهوش و نترس و در

شد. آن شور ترتیب مالها داده می هشتتادوهشتت  كردیم و در همان ستال  همه ضترر نمی و ما بعد از آن این

حکومتی مهتار كردند. هنوز هم امثال خاتمی و كروبی و   بزرگ و میلیونی و عهیم را توستتتط اپوزیستتتیون

د، ایستتتنوقتی مردم در مقابل حکومت می !اندها مقدسعباس عبدی برای بعضتتیها و حتی خوئینیموستتوی

ترند. ظلم و ای، حکومتیها را باید دید و فهمید كه چه فاالنژهایی هستتتتند و از خود خامنهعمل اینالعکس

های حکومت را كنار ما هستند تا سیاست عده در آن مواقع باید نهاره كرد. این ا درگرشتان ر خوی شتکنجه 

سخنرانی  یل مدیا ازمین داله . بهرا به ما تحمیل كنندجای انقالب ساختاری، انقالب روبنایی ه پیش ببرند و ب

دهد، الق نجات میین باتا ترسد و حاضر نیست منتشرشان كند. تنها چیزی كه ما را ازهای من میو صحبت

 اشد، هم اگر تنها بطور كه تفکر تواند بکند، همانشجاعت همراه با تفکر است. شجاعت به تنهایی كاری نمی

گر است و وارد عملیات دهد چون عملمان می. فکرِ شتجاع نجات نخواهد بودقادر به انجام كاری شتعوری  

ترین مهم .دوحشت دار از قاطعیتحکومت كند. ل میعم انهعقاط یشتود و اگر نیاز ببیند، در مواقع خاص می

ها ضد دوی این در داخل و خارج ایران است. هر مشتکل ما در حال حاضر، ماهیت مدیایِ حکومتیِ فارسی 

 بدون دلیل فقط به حکومت اغلب .بینید كه شتتتبیه من حرف بزندنمی شتتتانبیناند و حتی یک نفر در مردم

های خواهیم، بلکته تحلیتل و بررستتتی نیاز امروز ماستتتت. بستتتیجی   مید. متا آدم فحتاش ن  نت دهفحش می

م. خواهیكُلی می تته باشند، اما ما شجاعها داریم كه ممکن استت سرِ نترسی داش ای در تلویزیونزدهكراوات

انتد و از هیچ جنتایتی در حق ما   اللهی رحم كرد چون پتدر ایران را درآورده نبتایتد بته تفکر مالیی و حزب   

در خدمت دیالوگ  هایییم. چنین تریبونو ضربه خورد یممصتادره شد  یاند. ما از هر طریقری نکردهفروگذا

 دهند كه لبِ پنجره بنشینند و خودشان را دریاد نمیها گویند و به آننمیبه مردم حقیقت را  ،انقالبی نیستند

در زیرزمین  نما دقیقشتتده استتت.   گیرشتتانببینند تا بفهمند چه بدبختی بزرگی گریبانحال عبور از خیابان 

 !شویمجزء كشتورهای جهان محستوب نمی   اما كه یکی از كشتورهای این جهانیم  . ماكنیمجهان زندگی می

زبان  ، ضدچون حکومت ما ضد ایرانی؟ ، زبان فارستی وجود ندارد apple (ios)در بِیس ستیستتم عامل    چرا

 .ستتکنولوژیضد و  فارسی
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   ستیشراناریا برتنیل

 رمگ م؟یگذارینم فراتر را پا چرا م؛یبساز یمعمول کی مقدس از است قرار و میهست ستنت  ضتد  ما اگر

 حالنیع در. شده محدود زیچهمه و است قدغن «ریك» مال قانون در ست؟ین ممنوع امر كردن یعاد ما هدف

 ها،مال نهر از. ستین قانون نیا رجلودا یكست  استاستن   و كندینم كنترل را مال قانون یعدالتیب هم زیچچیه

 حركت «یانسان منِ» از فراتر شهیهم مال قانون لیدل نیهم به. ندارد وجود( قرآن) هاآن قانون از فراتر یزیچ

 حال در مدام بلکه كند،ینم خدمت شتتما به تنها نه قانون نیا واقع در. استتت كردن امر حال در و كندیم

 یانستتان اخالق و قانون مال، اخالق و قانون هیعل تواندیم كه هاستتتبرتنیل ظهور تنها .شتتماستتت ستتركوب

 طفق شتتکیب! ییمال اخالق شتتدن دفرمه با مگر شتتود،ینم دیتول هم یانستتان اخالق. بکند دیتول را خودش

 .  كند دفرمه را ییمال اخالق تواندیم كوس و ریك قدرت

 چه،ین ابرانسان واقع در. دیگویم هابرتنیل از( چهین رهبر) دوسادیمارك و زندیم حرف اَبَرانسان از چهین

 و یگتنان در یآزاد ،یآزاد یعنی برتنیل. كنند ظهور رانیا در استتت قرار كه ییهابرتنیل. هستتتند هابرتنیل

 و« دا» آن یجا و شودیم سالح خلع مذهب هابرتنیل برابر در. هستند مدرن اشانیع هابرتنیل. یانقالب یتنانگ

. شودیم راههم آن با زین برتنیل گذارد؛یم دانیم به پا دا یوقت و ستیعیطب دا فقط اصل در. ندینشت یم «ادئن»

 هانبرتیل واقع در شتتده، ظاهر یآمدگ ستتتوه به پشتتت كه یلخت و تنها یِآزاد. ستتتیآزاد خودِ كه یبرتنیل

 اندهندگنجات نیا از تواندیم احمق کی نهات. گذارندیم تهران یهانابایخ به پا كه هستند ما یهاانتیسوش

 . كند خطاب ادبیب را هاآن و بترسد یواقع

 برتنیل تسیرانارشیا ای و ستیرانارشیا یهابرتنیل م،یهست مانرانیا و ستت یرانارشت یا كهنیا بر عالوه ما 

 ها،برتنیل وهكارگر در. دیپاربس خاطربه را برتهیل و برتنیل. است متفاوت ما نگاه و مبارزه یوهیش. میهستت  هم

 .كنندیم عمل یاسالم اخالق یورا كه ییهاابرمرد و هاابرزن. میكنیم احضار را خودمان یهاابرانسان فقط ما

 ار تازه اخالق نیا نام و هستتتند اند،كرده دیتول خودشتتان كه یاتازه اخالق پیرو تنها كه ییهاابرانستتان همان

 یعنی دوستتادیمارك شتتاهکار یدرباره روستتو هجدهم، قرن اواخر در یعنی 1191 لستتا در. گذارندیم قانون

 راهمگ بخواند، را كتاب نیا از صتفحه  کی فقط اگر یجوان دختر هر: »ستتدینویم( تقوا مصتتائب) «نیژوستت »

 .«  شد خواهد
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 زا صفحه کی یكست  هر: »ندیگویم هاآن. میهستت  زین هایاتوده و مالها نیب در یگفتار نیچن شتاهد  ما

 یراهگم یجا یخودكش مالها گفتار در البته.« كرد خواهد یخودكشت  بخواند، را مستخ  ای و آئورا كور، بوف

. میشویم روروبه امکان کی با ما حالت نیا در. است شتده  Q یگزاره به لیتبد P یگزاره اصتل  در و آمده

 عراج میتوانیم چقدر و میدانیم دوساد یمارك «لعق» كتاب یدرباره یزیچچه ما. لیتاو کی فِیتحر امکانِ

 به توانیم طورچه استتاستتن م؟یكن فیتعر را یدوستتاد یكمار برتنیل میتوانیم چگونه م؟یبزن حرف آن به

 نیا یمامت داشت؟ چهین ابرانسان ای ابرمرد از یدرك كهنیا بدون د،یرس دوساد یمارك برتنیل فیتعر و لیتحل

 یگاه و پورن خود با یگاه  و میهست طرف پورن یشهیاند با یگاه ما. افتندیم اتفاق ورنپ ینوع در میمفاه

 كند؟ زیتپیاستر تواندیم چگونه كلمه. است شده یمخف شهیاند پشت كه یتنانگ همان ،یتنانگ با هم اوقات

 هایرانیا معمولن. ستین د،شویم برداشت آن از رانیا در كه یزیچ و اشانهیعام یمعنا پورن از منهورم البته

 ضد و دنیپوش و یاكاریر ضد بودن، انیع فاش، یمعنا به پورن! كنندیم یتلق پورن را یسکس یهالمیف تنها

 طرح را آن بار نیاول یبرا هجدهم قرن در دوساد یمارك كه ستیتیضد نیا واقع در. استت  شترم  و حجب

 و است ریخ ایر سمت کی آمده، وجود به شر و ریخ قابلت از یاكاریر! اسازیر یدوگانگ ضتد  همان. كندیم

 هرن در را مال یمصلحت درو . آورندیدرم را ریخ یادا بکنند، یمخف را شر كهنیا یبرا و. شر گرشید سمت

 مناسب جماعت نیا. پوشاندیم را هاآن انیع در و دهدیم انجام خفا در كه را ییكارها كردن پنهان و دیریبگ

 پنهان پرده تپش در را شانیواقع منِ  ،یاست ساخت با و افتدیم اتفاق  یاست پشت تفکرشان رایز ند؛ یاستت 

 یاكاریر نیهم. میاشده محاصتره  هاکیف انبوه با ما. میستت ین صتحنه  در ک،یف جز یزیچ شتاهد  ما و كنندیم

 با دیبا ام! دیبده فحش تیهان در اما د؛یشو هیتخل و دیببر لذت هابرتنیل یتماشا هنگام شما شتود یم باعث

 کی ستتالح. میكن شتتانپاک ایر از قتیحق در و میكن لخت هم را كلمات و هافحش ،یاكاریر كردن لخت

 حستتال خلع ما پس. كندیم عمل یجیبستت همان تفنگ مثل جانیا در ریك. استتت شكوس ای ریك برتن،یل

 خلع را مالها یهمه ما خشم. هستند ما سالح نیترمهم سیخ كوس و راست ریك خشم، بر عالوه و میانشده

 نیا رد. ندارد را راست ریك کی بردن نیب از ییتوانا ،یایاتم بمب و اسلحه چیه حالنیع در و كندیم سالح

 . كندیم دایپ تحقق هابرتنیل با تنها یواقع یآزاد شکیب و خاسته پا به شعور صحنه

 شینما به را رشتتانیك خواهندیم فقط هانیا دیگویم مال. افتدیم اتفاق ستتتیز و مرگ نیب ستتمیبرتنیل 

 كه شد دیخواه متوجه د؛یباشت  داشتته  قیتعل از یدرك اگر. ستت یاكاریر هیعل یتفنگ جانیا ریك نه،. بگذارند

 او به کیشل حق قانون كه ستیحال در نیا و كنندیم شنگاه وواجهاج هیبق درآورده، را رشیك یبرتنیل یوقت

 هم مال خود و شتتده قیتعل دچار مال قانون رایز. ندارد وجود یقانون گرید كه جاستت نیا مستتئله اما دارد، را

 مرگ منهورم البته ستتت،ا مرده او. دیندار یاخامنه نام به یرهبر شتتما گرید كه هاستتتمدت. استتت معلق

 امیق در ،یاخامنه و یاستالم  یجمهور یاست یست  مرگ. استت  من مدنهر او یاست یست  مرگ ستت، ین یجستم 

 اخالق، آن بدن یاعضا كه هاستماه و افتاد اتفاق پروسه آن در هم یمذهب اخالق مرگ. شد اعالم فرودستان
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 یاسالم یجمهور از یدیجد یهایكاركثافت امروز، تا ماه ید از. ستت ا شتدن  منهدم حال در و قطعهقطعه

 ونتعف یبو د،یكن برخورد آن با یسمت هر از و ندارد یسمت چیه گرید یاسالم یجمهور واقع در. شده یعلن

 را خودش نتواند یاستتالم یجمهور شتتده باعث كه یقیتعل. دارد قیتعل از تیحکا هانیا تمام و دهدیم

 یاسالم یجمهور یهایگندكار تمام شما دارد؟ ییمعنا چه ،یبازساز در ییتوانا عدم نیا اما. كند یبازستاز 

 ظتحفا هامغازه از دیبا كه یدولت یروهاین مثلن د،ینیبیم هم تانخانه یروروبه در یحت و ونیزیتلو در را

 و شده ییستایا دچار قیتعل در قانون آن یعنی نیا. افتندیم هانیماش و هامغازه جان به باتوم و چماق با بکنند

 اضاتق هرگز ما كه كرده رضهع را یزیچ كتاب نیا. دینیبیم را قرآن كتاب خود ای و قانون آن خود شما حاال

 مذهب از یخوشتت دل مردم. شتود  قیتعل دچار هم قرآن همان تا شتتده باعث تقاضتتا عدم نیا و میبود نکرده

 و درآورده، را رشیك كه مینیبیم را یبرتنیل ست،یابانیخ اعتراضات از یکی به مربوط كه ییدئویو در. ندارند

 دارد؟ تیاهم یتنانگ تنها درآورده، را رشیك كه یبرتنیل یبرا ایآ. اندستادهیا او اطراف در نقاب با زین نفر چند

 را؟ ستیرانارشیابرتنیل ای كنند؟ فیتعر را سمیرانارشت یا خواهندیم ایآ هستتند؟  یزیچ چه دنبال داراننقاب

 حاال و اردند یاسابقه رانیا در رفتارها گونهنیا است؟ گرفته نشأت یایذهن رساختیز نوع چه از اتفاق نیا

 . میاكرده احضار را ساد یهابرتنیل رانیا یهاابانیخ در انگار

 نیوانق یمحاصره در او واقع در گرفته، قرار یكنترل نهام کی درون زند؛یم حرف آن از ساد كه یبرتنیل

 شتتانکدر و شتتناستتدیم را نیقوان آن یهمه كهنیا با و دارد قرار یمذهب و یدولت نیقوان و اخالق ،یعرف

 اتتهاهر در را ساد یهابرتنیل ما حاال. كندیم امیق نیقوان نیا هیعل تینها در و ندارد شتان قبول ستت؛ كرده

 الخیب یمثابهبه را ریك و شتتده ستتالح کی به منجر امیق خود و ندارد امیق جز یهدف كه یامیق. مینیبیم رانیا

 هب استتت، لذت از یاهینما كه را برتنیل کی حضتتور امیق نیا. دهدیم نشتتان یقرآن نیقوان و قرآن مقابل در

 یحضور دانیم در كه چهآن مدت نیا در و میبود یزندگ و لذت ابیغ شاهد سال چهل ما. گذاردیم شینما

 شیر در را مرد. نبود یاكاره هم تنوع و شد یمخف حجاب پشت ییبایز. لذت مرگ! بود مرگ داشتت،  فعال

 كماندوهایفاط و عبا پشت به مالها كه یلذت همان. بود بیغا جهت هر از هم لذت! كردند خالصته  پشتم  و

 در ،یستتاد برتنیل یبرا لذت. كردند شپنهان هم خلق نیمجاهد و هایمذهب یمل و بردند چادر ریز به را آن

 یهوسوس با ما جانیا در. است مستقر یكنترل یهانهام و هاتیوضع از یفرارو یبرا یشتگ یهم تالشِ نیهم

 در ما چون ستتت؛ین خود لیم یارضتتا دنبال وجه چیه به رانیا در برتنیل. میهستتت طرفهم  یالویل و یثیلیل

 لذت از یاهینما را عدالت و یآزاد استتت، لذت خواهان كه یملت. میامواجه یمل و یجمع لیم کی با جاآن

 زیچچیه در الیام نیا تمام لك در و تیجنستت كردن دفرمه ،یتیجنستت یبرابر ض،یتبع عدم لذت،. ندیبیم

 یآزاد ز،ین یآزاد تیغا. شتتودیم فیتعر یآزاد در فقط تیغا آن و تیغا کی مگر كند،ینم دایپ حضتتور

 یمل و ستتربه لچک خلق نیمجاهد ها،زادهشتتاش ما لیدل نیا به. باشتتد نداشتتته یمرز و حد كه ستتتیانیب

 وجهچیه هب برتنیل و همان طور كه اشاره كردم است آورتهوع ما یبرا سنت. میتابیبرنم را هایسنت و هایمنقل
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. كندیم دنبال را خودش انحراف برتنیل اصل در. ستیمل یلیم دنبال او ستت، ین خودش لیم یارضتا  دنبال

 گرا حاال و تیانسان به باور و تیانسان از انحراف م،یامواجه انحراف با ما است، سنت محصتول  كه یانحراف

 از یفرارو باشتتد، مشتتغول آن از مراقبت و انحراف نیا فیتعر به كه ندارد وجود چهارچوب نیا در ینهم

 استاسن  و یاستالم  یجمهور ،یاخامنه ستنت،  قانون،. داشتت  نخواهد ییمعنا چیه یمذهب و یاستالم  قانون

 .  شده خارج یعاد حالت از زیچهمه چون شود؛یم قطع برق و آب مدام نیهم یبرا. است قیتعل در زیچهمه

 نیا واقع در و استتت نیهم موجود وضتتع چون د،یاورین باال. دیكن تماشتتا بار چند را یستتاد برتنیل یک دیبا

 ارزهمب یاكاریر ورشی با تا ستآمده ریك اصل در. دهدیم نشان را یاكاریر ورشی و قیتعل در اخالقِ شینما

 آلت را ریك و گاهشرم را كوس چرا دیپرست  هاوثید از دیبا حاال. دهد نجات یاكاریر شتر  از را مردم و كند

 مذاهب را نیا. است مثل دیتول یبرا صرفن و كندینم لذت جادیا ریك یعنی یتناستل  آلت اند؟دهینام یتناستل 

. اندردهك بدل یتناسل آلت به را ریك و گاهشرم به را كوس كه هستند مذاهب اصتل  در. اندبه ماگفته یمیابراه

 یهچیدر و دهنده نجات شانیبرا كوس. نندیبینم یزندگ لیدل و لذت و ستیز یبرا یالحهاس را ریك هاآن

 و دیكشیم نفس تو یجا یمادر چون ،یداشت آرامش كوس در تو كه كنند قبول خواهندینم. ستین بهشتت 

 یسازبدن نیا. كرد نوزاد به بدل را یانقطه ماه نه یط كه یمادر همان. یكردیم جان نوش مادر آن خون از

 یعقده عمر تمام كند؛یم اترونیب بهشتتت از مادرخدا یوقت. جاستتتهمان بهشتتت و استتت مادرت كار

 بهشت یخواهیم. یكنیم تالش رحم یفضا یتداع یبرا مدام آن از بعد. یدار را مادر بهشتت  به بازگشتت 

. یكن یبازساز را فضا آن تا یزیریم نمک حمام وان در ای و یباش داشته شور ساحل یرو ا،یدر كنار را مادر

 پنجم از مالها كه یطوربه م،یاكرده قیتعل دچار را مال و قانون سنت، رانیا در ما. ستت ین یشتدن  كار نیا اما

 دچار انینیشیپ سنت و یسنت قانون سنت، چون. رستند ینم یوردادستت  چیه به كنند،یم كه یغلط هر ماه ید

 شمیتسل ار خودت یریناگز تو پس ،دهیكش ریتهفت سنت هیعل رشیك دندرآور با برتنیل نیا. استت  قیتعل

 یستتنت دیبا حاال! مال ،یكن میتستتل برتنیل نیا ریك به را اتیدرون ستتنت تا دهیرستت آن وقت! یجیبستت ،یكن

 مسلمان! شو میتسل ریك نیا برابر در مال یا. یكن برتنیل نیا ریك به آوردن اسالم به وادار را، اسالم را، تبودن

 قدرت نیا میتسل دیبا. است برتنیل نیا ریك به آوردن اسالم از ریناگز یاسالم یجمهور. شتو  یاستالم ! شتو 

 ک،یتخمات عرفان کی یلوا در و مسجد و حجاب و پشم و شیر با عمر کی كه یزیچ شود؛ یتنانگ و بزرگ

 .است داشته شكردن یمخف در یسع

 از فراتر وا اكت و شودیم دانیم وارد كه ماست برتنِیل تنها ،ییاستثنا تیوضتع  و قیتعل طیشترا  نیا در 

 ،یاخامنه. شتتود مجازات ماتشیتصتتم خاطربه حاكم كه دهیرستت آن وقت حاال. كندیم حركت قانون و قرآن

 رفرات بلکه حاكم، سنت و قدرت فقط نه جانیا. شوندیم مجازات گرید یمالها و سنت درو ، سپاه، ستردار 

. شتتد خواهد مجازات زین «مجازات» ت،ینها در و شتتد خواهد مجازات هم شتتده قیتعل دچار هك هانیا از

 و شودیم متولد یاتازه یمعنا دوباره بود؛ شده معنازده انستان  و بود دهیرست  انیپا به معنا كه یزمان درستت 
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 د؛یرستیم ماه ید از بلق تا كه یدختر. دیكن تماشا را دخترها. گذاردیم دانیم به پا یخطرناك و یساد انسان

 در دختر نیهم. زندیم ادیفر را «كشسكو یاخامنه» و كشدیم آتش به را( یرهبرتیب) آشتغال  ستطل  حاال

 یعصر در حاال یعنی هانشانه نیا. دهدیم سر را «كشهكوس یاخامنه/ فشتفشه  تانک توپ» شتعار  هاابانیخ

. دگذارنیم شینما به هم را زبان قدرت حالنیع در هانیا. شده مد به بدل ییگاسنت و ییمالگا كه میهستت 

 ار آن هاییونای كه یرانیا حکمت در شتتهیر مزبان چون كنم؛ تجاوز یستتنت و مال هر به توانمیم زبان با من

 و دخوابنب خرد یهینما نیا برتن،یل نیا ریز تا دیاوریب را فقها و فقه یهمه حاال. دارد دند،ینامیم ییسوفسطا

. داده ار شیجا چون ندارد؛ هم جاده زده، جا گرید و شده رپرستیك سنت. كنند یرپرستت یك رش،یك برابر در

 ازین فقط ما روزها نیا. خوردینم ما درد به یمجاهدخلق ای یشاه ،یخیش سنت. است میتستل  از ریناگز حاال

 کی خواهان ما. میكن احضتتار را یستتدمکرا و تیانستتان دیبا. میدار تازه اخالق و شتتعف ،یزندگ ،یتازگ به

 به وبارهد نشود؛ برقرار مردم تیحاكم اگر. میهست مردم تیحاكم با عدالت از مملو یحکومت و کیئال ستمیس

 . ندارند یشوخ كسچیه با كه كنندیم ظهور ییهابرتنیل و دیرس میخواه ریك ظهور

 و ریك الیخیب و دیكن گذر یتنانگ از. دیشویم یفکر ارگاستم  دچار ناخودآگاه د،ینیبیم را یبرتنیل یوقت

 از ترشیب ما د،یبکن رها بند از را مغز. دیكن ادهیپ مغز در را اگولسنس و دیده حركت را ارگاسم. دیشو كوس

 یآزاد. هست جاهمه و ندارد قیتعل ییرها اما دارد، «یبرا» و «از» یآزاد چون. میهست ییرها خواهان یآزاد

 ها،ر آدم. شد ینخواه دهیكش بند به گرید ،یباش كه رها ولی داد، دستتش  از توانیم و آورد دستت به دیبا را

 آوردند؟ ساد سر ییبال چه. دارد یآزاد لیتخ هم زندان در كه ستت یستاد  برتنیل رها، برتنِیل. رهاستت  آدم

 و سمیمدرن چه،ین تا ماند یباق ساد اما كرد، استفاده ساد سركوب یبرا یترفند هر از هجدهم قرن در مذهب

 كرد ایاح را یتنانگ چون ست؛ین دوساد یمارك جز یكست  حاضتر  عصتر  امبریپ. بزند رقم را ستم یمدرن پستت 

 دو نیا. هستند دوستاد  یمارك یهاتالش یجهینت ستتوا یكر ایژول و کستو یست  هلن. را ستم یفمن كه طورهمان

 و كنند تحمل را یرمعمولیغ توانندینم هرگز هایمعمول. شوندیم محستوب  ستاد  كوچک انیخدا و امبرانیپ

 نیهم زمان، گذشتتت از بعد اما. كنندیم دشتتانیتبع و زنندیم هاخاص یشتتکنجه به دستتت نیهم یبرا

 و امبریپ. شتتد مقدس شبودن یرمعمولیغ خاطر به ستتایع. ستتازندیم مقدس ،یرمعمولیغ همان از هایمعمول

 دند،یكش بیصل به و كردند شکنجه را او لیدل نیهم به و بود اصخ کی سایع. ستین شیب یداستان یامبریپ

 یمارك م،یكن نگاه موضتتوع به هیزاو نیا از اگر. بستتازند مقدس کی او از مرگش از بعد شتتدند ریناگز بعد و

 . كردند شکنجه هم را او سایع مثل اما كند، رها بند از را انسان بود آمده او ساست،یع همان هم دوساد

. یزادآ فتد؟یب دیبا یاتقاف چه م؟یبکن دیبا كارچه حاال .میداد سال چهل نیهم در را اوسط قرون وانتا ما

 یآزاد بر را نامب دیبا م؛یباش داشته یاتازه یحکومت ستمیس و شود نوشته یدیجد یاساس قانون است قرار اگر

 رانیا در حاال. است سازیرانیا ،یادآز اساسن و هستند یآزاد محتاج یعیفج طرز به هایرانیا چون. میبگذار

 دستتت به را آن و كنند یهج را یآزاد دوباره كه شتتوندیم یواقع یرانیا به بدل یوقت و هستتتند یرانیان همه
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. داردن یمذهب اخالق و فیكث قانون آن قیتعل و ستتنت گذاشتتتن پا ریز جز یراه ،یآزاد به دنیرستت. اورندیب

 قطف بلکه ناعادل، نه و مینژادپرست نه ما. است شده لیتحم هایرانیا به سال هزاروچهارصد كه ییزهایچ همان

 زا چون دارد؛ وجود هم یآپولون نومدرن و فرامدرن رفتار جورکی ،یزوست یونید تیبدو نیا در. مینیخشتمگ 

 سوك و یتناسل آلت را ریك نیهم یبرا. دیندار را ما درک ییتوانا شما و میكنیم یرویپ دیجد انستان  منطق

 دیبا شما. میكنیم زشت آن به بدل را شما جهان ما باشد؛ زشت شما یبرا كه یزیچ هر. دینامیم گاهشرم را

 در یاتازه انیجر روزها نیا. دینیبیم دیپل را زیچهمه رایز د،ییبشو را تانیهاچشتم  و دیكن عوض را دتانید

 به ات. دینباش «نه» شمقابل در و دیكن یكارهم ؛دیبشو کیشر یآزاد نیا در دیخواهیم اگر و شده آغاز رانیا

 خلق نیا در م،یكن آغاز را تیخالق میخواهیم بزرگ نه با كه االن. دیابوده «بله» زیچهمه مقابل در امروز

 جا. شود آغاز یزندگ ،یلخت نیا از تا دیكن صبر. دیبترست  دینبادیگر  د،یده رییتغ را تاننگاه و دیباشت  کیشتر 

 .دیانکرده یزندگ اصلن و دیبود مرده امروز به تا كه دیفهمیم وقتآن. دیكن درک را یزندگ یمعنا تا دینزن
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 ندها قهرمانان عصر مدرنعیاش

ها را بهصفات زشت و بد آدمی كلمات(، با استفاده از آن )به واسطهست كه ما استاستن فحش عبارتی  

مثلن ما به همستتر مزدوری كه خودش جاعش و مادرستتید استتت،  . نیمكیادآوری می هاطور صتترید به آن

 بخشی از و در واقع اوخرند چون زن را می ،ها سر زن حساس هستنداین جاعش معمولن سید.گوییم زنمی

یادآوری  عده به اینو قصدمان این است جا كنش فمنیستی نداریم ما اینپس  .شودشتان محسوب می اموال

كنند. وقتی ما كافر و غیركافر تقسیم می و غیرحرامی ،ها را به حرامیآدم هامسلمان. اندخریدها ر كنیم كه زن

گویند می و مداماند زادهحرام زیرا این افراد ؛شان داریماشاره به خودشان و صفت ،گوییم مادرسیدها میبه آن

به مادر ما تجاوز كردند و ما به  شدند، ورلهخواهند بگویند وقتی اعراب به ایران حممی ها. آنما سید هستیم

 .كندستتت كه گوینده صتتراحت خود را در نامیدن صتتفت اعالم مییم. از این جهت فحش عبارتیآمدوجود 

تر مادرش با اعراب ارتباط ست كه چند نسل قبلاو كسیزیرا  ؛گوییدشتما بیهوده به كسی مادرسید نمی پس 

وقتی  هستم و مادرم جنده است! «سید محمد خاتمی»گوید من مثلن می. كندمیو به این ارتباط افتخار  داشته

زنند كه گویند مادرسیدیم و جار میمی هاآن. گذارندمیشرافت استمش را  شتود  این مادرجندگی درونی می

می بودن چرا؟ چون حرا .خوردها برمیزاده، به آنگویم حرامها میمن به آن زمانی كه ، امازاده هستتتتندحرام

مال عدم اع و به نوعی فحش بد نیست اگر از این زاویه به موضوع نگاه كنیم،. ی فحش داردها جنبهبرای آن

گوییم ببه او نباید پس چرا  ،واقع مادرجنده استتت درو ای مادرستتید . خامنهشتتودمحستتوب میریاكاری 

نیز او جاكش  .دهداش را نشان میرفتارش هم مادرجندگیاو خودش این مسئله را اعالم كرده و مادرستید؟  

های تمام بردهدر حقیقت چون جاكشی سیاسی هم دارد.  ،«جاعش»كنیم به او بگوییم ما ستعی می  هستت و 

طور كه گفتم همان. هستتتند اوهای غالم و غلمانحال و مادرستتیدند و در عین جاعشمثل خودش ای خامنه

گذاری نامرا  افراد ،هاو با این صفت كردهها یادآوری ا به آنها رصفات آدم آن، فحش عبارتی استت كه ما با 

گوییم به كستتی میوقتی  ،دارند یزنیم. برخی صتتفات خوبها جهان را صتتدا میما با نام در اصتتل .كنیممی

ه شاهنامه ك پهلوان رستم. مثلن استخردمندانه  منشییا پهلوان اشاره به  این سوفیست ،پهلوانیا  ستوفیست 

تفکر وجود دارد. رستم این شخصیت،  در بطن بلکه ،جو و قهرمان نیستت زند فقط یک جنگرف میح اواز 

ابن ابیطالب، علیمثل  شجاع و عمر كیست؟ یک غاصب برود،كند كه به جنگ با عمر سپاهی را بازسازی می

خاتمی البته  اند.هشداحضار ای و خاتمی در قالب خامنهاسالمی  در جمهوری هااین جاعش. ابوبکر و عثمان
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اند. موكد كرده مادرجندگی خود رای سیاه عمامه با هامادرسیدو امثال این  عمروعاص است مثلمادرستیدی  

ین اپتانستتیلی كه  كنیم.و در واقع از پتانستتیل فحش استتتفاده میزنیم ها را صتتدا میآنصتتفت واقعی ما پس 

او  ؛ زیراگوییدشما بیهوده به كسی مادرسید نمیپس ید. ها را صدا بزنصفات آدم تادهد قدرت را به شما می

این . مادرجندگی این استتت كه شتتما یک شتتهر را خراب كنید و بعد مادرجندگی بوده نوعحتمن مجری یک

، نام دیگری مادرجنده آیا جزد. در كازرون كرجمهوری استتتالمی . كاری كه بیتاندازید مردم  خرابی را گردن

صراحت  بطن خود نوعی در كاریخرابچرا كه كاری نیست، ؟ این فقط خراباشتها گذتوان روی اینمی

های فاسدی را كه به ، مکانهمه ظلم و در دفاع از مردمپارتیزان و انقالبی در اعتراض به این وقتی یکدارد. 

 آن درچون ؛ شوندكشد، مردم خوشحال میبه آتش می وكند تخریب می اند،ها ستاخته شتده  جای آتشتکده 

گویند فحاش. ها و مادرسیدها به من می. مالها، جاعششودچیز دیگری اشاعه نمیسق و فجور فجز  هامکان

گویند ما مادرسید میها آن. زنندشان مرا صدا میهایبا عمامه این عده و ممن عیاش ،من فحاش نیستتم ولی 

فحاش كسی نیست كه فحش چون ستیم كنیم. ما فحاش نیهستتیم و ما مادرشتان را به خودشتان تعارف می   

، گیردپول میو عقد صیغه  و در ازایكند سازی میدهد. مال فاحشهفحاشتی را رواج می فقط  ،، فحاشبدهد

و  ستتتتكردن دفاتر جاكشتتتی باز اشاصتتتلیو بیزینس شتتتغل  و جاعش استتتتو در واقع او جاكش  پس

 این راهدهند از شان میهایانی كه به بچهنمالها جز جاكشی نیست و  شغل و هستیاساسن ! ستگریصیغه

 نانبه اقتضای شغل پدرش،  و در اصل جوان رشیدی شده یكرده و مجتبای جاكشی خامنه آید.به دست می

، در نتیجه او نیز جاكش محسوب برای صتدها نفر صیغه خوانده نیز  خود مجتبیجاكشتی را خورده استت.   

ید! ببخشید! جاعش، ببخش ،جاكش تاون پول داده ل پیش شش میلیسا كه چند امشود. من شخصی را دیدهمی

و ی عربی خوانده یک عقد با كلمات مسخره یعنی در اصل خاتمی. بخواندمادرستید خاتمی برای او صتیغه   

 ،نیمصدا بزش دوست دارد او را سید كسی كه مادرجنده است و خوداگر به  .شتش میلیون تومان پول گرفته 

ت كه پیامبر قرن مدرن استتكامو  ما عیاشتیم و آلبر  ابدن،ببخشتید! مادرستید، ما فحاشتتیم؟   بگوییم مادرجنده، 

در  پس .«هستند هاهیلیستینمندترین و كنشآزادترین و  ان عصتر مدرن ترین قهرمانبزرگها گوید: عیاشمی

زند من یم. وقتی محمد خاتمی فریاد معیاش بلکهفحاش نیستتتتم نیز  من ،ها رستتتتگارندواقع فقط عیتاش 

دهیم، چه باید بکنم؟ ما فحش نمی ،شتتنومبار كه لفظ ستتید را می من هر و كندمرا احضتتار می ،مادرستتیدم

كنیم. زبان فقط زبان را از ریاكاری خالی میدر اصتتل  جنگیم و مان میبا زبان و در كنار آن كنیمعیاشتتی می 

ها. در گوییم: نامیده، نامها میت كه به آنسحاوی كلماتی و این سیستماست  سیستمزبان یک وسیله نیست، 

به  ، جهانزنیم و اگر به جهان درو  بگوییمها جهان را صدا میما با نامو واقع زبان پر از نام و نامیده استت  

ها را با جاكشیا  هاشتتان و جاعشستتیدها را با مادرجندگیو  اگر در زبان عیاشتتی نکنیمكند. ما خیانت می

فحاش، جاكش، جاعش و  شتتویم. فرق من با یک مال این استتت كه او بدل به مال می، منیزشتتان صتتدا ن نام

و استتت من هم با مادرجندگی  و جاكش گوید مادرستتیدمال می و وقتی مولی من عیاش ،مادرستتید استتت 
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های از زن تاایستتتد می، رددا زور بازویک نفر كه ها خانهمعمولن دم در روستتپی. زنمصتتدایش میجاكشتتی 

جز خواندن چهار  مالی جاكشاما  الاقل فعالیت دارد و كارش بستیار تاثیرگذار استت.   او .وستپی دفاع كند ر

جاكش دیدید كه گیرد. می اشیكارچند میلیون مزد بابت فریب و ددهانجام نمی خاصتتتی كتار  هیچكلمته  

م و م؟ نه من عیاشحاشمن ف به نهرتانكرد، حاال گرفت و عقد میخاتمی، بیست سال پیش شش میلیون می

 بالد.این مالست كه به جاكشی خود می

ها را صدا فحش خصاید و صفات آدمما با تعریف فحش را بدانند.  خواهممیها من از برخی بسیجی

 «عمامه»برای مالها  ی شمایلی مادرسیدند. نشانهلئی شمایلی قاشان نشانههایی كه برای صفاتزنیم. آدممی

خودشان را به نمایش می های شمایلیبا نشانه عده . اینشان استجلوی اسم «سید»ی ا كلمهو برای ستیده 

 ها به خاطر این تجربهآن ؛ زیراارند و به همین دلیل ضتتد زن هستتتنددرا  لواط یمالها تجربه اغلب .گذارند

 هاكنیم. كار عیاشآوری میصفات خودشان را یادتنها ما طور كه گفتم هماندانند. ها میخودشان را رقیب زن

ما می ، ولیمال مازوخیست استبه متن جامعه است.  لذت تروی ایجاد صداقت در جهان و ، قهرمانی كردن

، ترمگوید من از رگ گردن به شتتما نزدیکخدا می. نه آزار برستتان. از جهان لذت ببر گوییم نه آزار بگیر و

 ید؛ زیراگوید خدا شقاوت دارد پس كار بد نکنمی دربیاورد،ه پول كاما مال برای این ید.با من معاشقه كن پس

بستتیار  ها مستتائلاین و نماز پولکی بخواند!تان به مال ندارید كه برای یکنید دیگر نیازب یاگر شتتما كار بد

نیم كدر مواجهه با آدم شریف عیاشی نمیما  فحاشی نکردم و اساسنبه آدم شریف  هرگزمن  هستند. ایساده

عنی یو شاعر ش صدا بزنیم. فالنی شاعر است، آدم شریف را باید با اسمدانیم دهیم، چرا كه میو فحش نمی

توانید فحش سعدی نمی یا . شما به شاعر، به حافظ وزندمیكستی كه شتعور را صتدا    یعنی به شتعور آمده،  

اما چرا  دهد.نشتتان میرا  نابه شتتاعر این حستتادت تاریخی مالهادهند و مالها به مولوی فحش میبدهید. 

ا را دور زده است. به مولوی مال هآنو  شتت نیازی به مال ندای فحاشتی مالها شتده؟ چون او   مولوی ستوژه 

در  . اساسن مالهاخورندمیحرص كه مالها از این نهر است شتود و  موالنا می زیرا او در نهایت ؛گوییمنمی

ن است. تکلیف ما روشیک مالزاده و یا پاسدار نیز . بسیجی سوز دارندهمیشه واقع یک مشت مادرسیدند كه 

گوید مرا سید صدا بزنید. فحاش و می گذارداكران میست كه فحاشی را به كسیفحاش  و ما عیاشیم، استت 

ما حتی حاضر  نیست؟احمقانه  نامد.میرا غیرسید دیگر ای كند و یک عده را سید و عدهجامعه را طبقاتی می

ها بر آدم بندیبه طبقه ست. در واقعسوی اندروژنیمان بهو حركت ه را به زن و مرد تقسیم كنیمجامعنیستیم 

ای در كه عده تصادف یصحنهیک در ها مسلمانحستب نژاد و جنسیت و عقیده، هیچ اعتقادی نداریم. اگر  

چه كسانی  ها بپرسیداز آنر شمارند و اگها را میاول تعداد زن ،اند حاضر شوندآن جان خود را از دست داده

دل به بیک عامل شناسایی و  جنسیتجا در این. هستندزن  شاننفر كه پن  نفر پانزدهگویند می مثلن؟ اندمرده

زیرا نقش اساسی در ست فرعیای مقولهندارد. جنسیت  هویت افرادربطی به  جنسیتاما  ،ها شدههویت آدم

ف ی این تعریتعریفی از جنسیت دارد و اگر فردی در محدودهق مذهبی اخالكند. تعیین آن را جامعه ایفا می
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این موضوع باعث اعتراض قشر مذهبی و  یعنی علیه این تعریف طغیان كرده د(مثلن گی یا لزبین باشنباشد )

ش هم این است و دلیلانزجار دارند  هاو لزبین هاگیگیر از سختهای مذهبی و در انگلیس یهودیشود. می

، اما مگر مالها این ها ندارداند. جنسیت ربطی به خصلت آدمایستادهجنسیتی بندی جلوی تقسیم كه این عده

تواند امام جمعه مرد میگویند می . مثلندهندارائه میف یتعرو زن مرد برای مالها  كنند؟موضوع را درک می

را مال خودشان ، او خرندد و چون زن را میضد زن هستنها ذاتن آن .توانداما زن نمی ،باشتد جمور یا رئیس

ها بگیریم. اگر شان را از آنخواهیم زنمی كنند كهبدهی فکر می شاناگر فحش .گیرندكنند و به بردگی میمی

 و كنیدها را آزاد میكار آنید، چون شما با اینزن و دخترش را از او بگیر دله كنیبه بستیجی حم  دخواهیمی

 ست.آزادسازی جنسیتیبلکه نوعی  ،ش فحاشی نیستاسم ابدن این

یند گومیها در این فیلم كنند. آنویدئویی یک زوج بسیجی به جوانی كه سگی همراه خود دارد، حمله میدر 

بله و ا متعلق به دو عدداین عهمت  هب یآیا كشورو نباید با سگ بیرون بیایید. اما  كشتور مال خودمان است 

از لیس یستتیفاما ستتت. گویند ستتگ عامل بیماریمی ؟رستتدبه یک ستتگ میفقط  احمق استتت كه زورشتتان

اهل جهنم از بوی تعفن »گویتد  خمینی می ؟كننتد هتا دوری نمی پس چرا از طلبته  آمتده،  هتای طلبگی حجره

به من خرده . زاستتتمال و بستتیجی بیماری معترف استتت كهخودش او  و این یعنی« ندروحانیون در عذاب

زن و  زنم.صتتتدا میرا نام خودشتتتان  بلکهدهم فحش نمیدر واقع من  دهم، اماچرا فحش میگیرند كه می

و مال، دختر و زن مال صاحب هیچ زنی نیست. دختر ، زیرا داری نکنندم تا بردهكنصتدا می هم دخترشتان را  

واجهه با در مهر ایرانی كاری كنیم تا این آزادسازی اتفاق بیفتد. ما باید هم و دنباید آزاد شو زن او نیستتند و 

آن خانواده  چون هاستایرانی یی مال برای همهفحاشی نیست. خانوادهش و این كار نامد ید عیاشی كنمال با

 م، زیراخالص كنیگی و غالمی درا از بر باید اوو ما  بیندمیبه مثابه غالم را مال پسرش . باید نجات پیدا كند

چون سگ هم رغبتی به خواهیم. در واقع مالگایی درست نیست ها میآن و آزادی و لذت را برای مما عیاشی

 را جایگزین مالگایی بکنیم. مالشاشی پس بهتر است  مال ندارد،
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  رهبریایده

ا ها رآنهستتتتند كه  یبه دنبال چوپان زیرا  مثل گلهتاكید زیادی برای داشتتتتن رهبر دارند،  مردم عادی

شتتان بودند، انقالب رهبران هاعضتتو این حزب ترینی تشتتکیل شتتده كه كثیف تاخت بزند. احزاب بستتیار

ی های تیمی كه در دههی زیادی زندانی شدند و آن خانهدر آن زمان عده. سندی بر این ادعاستهفت وپنجاه

 و در حال حاضر ما نیازی به رهبر نداریمها لو رفت. و پدرخوانده شصت وجود داشت، توسط همین رهبران

به  بینیم وفرد را به مثابه یک حزب میما هر  خواهیم.میكردن مردم  شتتورای هماهنگی جهت هماهنگ یک

ی بدهیم، تراهمیت بیش« صراحت»كنیم. بهتر است ریاكاری را كنار بگذاریم و به می فکرگرهای میدانی عمل

اید شتتخد ثروتمندی بعد از چرا ب كند؟یعنی چه كه طرف در كازینو نشتتستتته و فرمان انقالبی صتتادر می 

انقالب )همتان زمان كه دالر هفت تومان بود( فرار كند و حاال كه ثروتش چند برابر شتتتده و زندگی راحتی  

دارد، برای بدبختی مردم دل بستوزاند؟ آن رهبر حزبی كه به فکر شهرت است، حقیقتی ندارد و با شخصیت  

 ایم و روند وخورد؟ ما با چنین احزابی غریبهدردی می تواند شتتعار انقالبی بدهد، به چهش فقط میدروغین

اند. ما به عمل، فکر و ایده باور داریم و ی مالها بیگانهشان را قبول نداریم، این عده به اندازهشتعار و مسلک 

دارند ار وهای رایزومی كه حركتی شتتاخهپارتیزان مثل ایایده كند.رهبری ما تواند بر میایده  معتقدیم كه تنها

حق و حسین را كنار بگذارید. وقتی مبارز و در حال جنگ هستید شوند. توانند تکثیر و تبدیل میو هر كدام 

افزایی کنیک ترس. این تمیپنجاه نفر ییدبگو د، اگر پن  نفریییددرو  بگواصلن . دشیطان باشیگر و باید حیله

اند و فجیع باش وقتی نستتان باش وقتی انستتان توان واقعی بود. ااستتت. با مال و جهل نمی شتتراستتتتیک و 

اما  مان تیز استتتتها هستتتتیم چون دركی از مهرمانی داریم. زبانترین آدمرحمیم اما مهربانما بیاند. حیوان

ما خشتتن نیستتتیم و مهرمانیم و  كنند. همه ما را باور میبه همین دلیل و  لخت هستتتیمگوییم. حقیقت را می

 آوریم.مان كنند دمار از روزگارشان درمیبقیه نداریم؛ اما در صتورتی كه ستركوب  درستی جز مهرمانی برای  

از  كه مان در این استرابر انستان. ما فقط مهلوم نیستیم و فرق تریم در برحمیم در برابر شتقاوت، مهربان بی

اوش اریم. سیانزجار د ،كربال را برای ما بازگو كندصحرای و حکومتی كه بخواهد درس حسین  انطلباصالح

خواهیم؟ اهل خرد ایرانی شهرزاد را به حسین غالب كرد و از حستین عربی را برای چه می  مال خودمان بود.

ولی در دوران  را هم خودمان تولید كردیم؛ی خودمان بود. تشیع ستیاوش ستاخت. حستین ساخته    ،حستین 

 ود امابتخریب استعمار عربی  برای كردند. تشیع سیستمیعوض را جهت تشتیع  العامل علمای جبلصتفویه  
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فهمد. راه آستتان استتت، باید فکری ایران نمی ستتت كه روشتتناین چیزی شتتدیم و قربانی آن مانخود حاال

ا ام گوید.می اندیشه افقی گی حركتچگونه وهای رایزومی . دلوز از اندیشهوار و رایزومی عمل كنیمشتاخه 

چگونه هر نفر بدل به پنجاه نفر  و نشتتتان بدهم كه ف بزنمحر از عملیتات پارتیزانی رایزومی خواهم من می

جایی به بعد یک از  لیو ،این تداركات كار استتت كنید وستتازی گروهباید شتتود. در حال حاضتتر فقط  می

گر و او فقط یک معامله زیرا رهبر به مثابه فرد دروغی بیش نیستتت،شتتوید. ستتاز میخودتان رهبر و عملیات

اگر زند، به ایده گوش كنید و دارد حرف می« ایده» صدای اندیشه است و انگارن های مچوپان است. حرف

ی به مرحلهآن را  قابل توجهی داشت،ایده را بگیرید و اگر خروجی یعنی . یدبه آن عمل كن دآن را باور داری

ارد و شان تلفات دچون براید. ترسنخشتونت شتما می  از عملیات ایذایی و  عوامل حکومت. برستانید  عمل

شان مردم را به برگزاری تهاهرات شوند، برای همین توسط جاسوسانشان سرخورده میهایبسیاری از نیرو

ها را به تا كی چند دختر برای اعتراض به خیابان بروند و روسری بردارند و ماموران آنكنند. آرام تشویق می

ما باشد. آینده باید برای ش نشینی كنید،ر به عقبها را واداو آن كار شویدبهتر است دست بهزندان بفرستند؟ 

رعایت انسان است و  ،ترین اصتل ستت. مهم هفتادی فردایی یدههیک جوان كند و فردا به خود خیانت نمی

و  درهمیشه هایی كه گوقربانشود. ایران پر است از بلهستت كه در ایران به آن توجهی نمی این همان چیزی

بلکه  ،در واقع خانواده نیستتتت گویند. در كشتتتور ما خانواده... همه درو ، عمه، عمو وگویند. پدر، مادرمی

بانی فکری كه قر مشتی حمالخانواده در ایران یعنی گفته است. « شمچَ»چیز در زندگی به همهست كه فیکی

 ثلن عملیاتمتان را بگیرید. حق اند و هیچ دركی از حقیقت ندارند.ک زندگی متوستتتط و بخورنمیر شتتتدهی

بگذارید حکومت در قدر قدرتمندید. هدهید كه چستاعت سیاه را اجرا كنید و در یک ساعت مشخد نشان  

و حق حاكمیت مال مردم  به مردم تعلق داردهر حکومتی  كندفکر میچرا جهان آن یک ستتتاعت بفهمد كه 

ه زندگی كسی ك .ف با خطر استزندگی مترادیادتان باشد كه ولی و خطر كنید، گویم نترسید من نمی است.

ی متحرک محسوب كند و به نوعی مردهزند، در واقع دارد مردن را تمرین میاما دستت به خطر نمی كند می

زندگی متعلق به فرداستتت و فردا بدون ریستتک و خطر تحقق پیدا نخواهد كرد. شتتخصتتی كه در  شتتود.می

ماند، كارمندی كه عادت به زندگی بخورونمیر میی متوسط باقی در حد یک كارمند طبقه زندگی خطر نکند

وآمد استتتت. او هیچ دركی از زندگی انستتتان ندارد و تنها چند دارد و متدام بین ختانه و محل كار در رفت  

ما اگر آخوندها به ش»، و یا «حقوق بشر را رعایت كنید»باره شنیده است. جمالتی مثل ی روتین در اینجمله

شاعر  . بهشودگفته میجا مدام به شما كه در همه اندها جمالتیاین «د و انسان باشید.شان كنیكنند ولظلم می

انی گویند فالنی انسدوری كن و هرگز نمی از اوپس ست ستیاسی  گویند فالنیند ستیاستی نباش. می  گویمی

از من ی است. عدهجمهوری اسالمیها و ی كثیف كار اصالح طلبدوست است. این توطئهستوز و وطن دل

 چون هاییچرا باید با ماموت طلبان جبهه داری؟ پاستخ واضتد است،  در مقابل اصتالح  چرا فقط پرستند می

ند و دهكه نشان می اندها همان كثافتیدانم آنمیوقتی  ه باشم،دشتمنی داشتت   ، جنتی و رئیستی احمد خاتمی
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با مردم از  نود و ششكه تا سال  خطرناک استت مثل محمد خاتمی كستی   زنند؟قاتل بودن خود را فریاد می

ولی پس از آن روی دیگر خود را نشان داد.  ،كشاندها را به پای صندوق رای میشد و آندر دوستی وارد می

او وزیر  اند.هردكشی كده نفرشان خود ه كهشد گفت بیست نفر كشتهاما بهزادِ كثیف نبوی  ،سی نفر را كشتند

قهرمان و حامی مردم! و همسرش  همین میرحسینی كه شده بود.چی وركش و سانسحستین موستوی آدم  میر

زهرا رهنورد كه ضتتد بدحجابی بود و دانشتتجویان زیادی را بابت بدحجابی از دانشتتگاه الزهرا اخراج كرد،  

به قول باید اول  .خوریمما دیگر فریب نمیكشتتتد! امروز در حمایت از دختران خیابان انقالب نقاشتتتی می

گویند تک كسانی كه میباشید. تکحمایت از مردم را داشتته   ادعای و عذر بخواهید، بعده كنید خودتان توب

هر كجا كه مذهب  دقیقن همین است وماهیت اسالم  . چرا كهگویندمان از انقالب این نبود درو  میما هدف

در كشتتور ما  ه استتت.بینیم فاجعچیزی كه در ایران می امامشتتکالت به وجود آمد.  این ،وارد حکومت شتتد

 های ما به خارجبرد. هر ساله بهترین نخبهترین سود را از ما میزدایی شده و در حال حاضر غرب بیشنخبه

كنند و این یعنی خدمت به آمریکا و كانادا. كانادا مگر كجاستتت؟ كشتتوری خواجه و از كشتتور مهاجرت می

د رود. وزیر كشور گفته حدوتو میتو یا همان تهراندزدد به تورنهای شما را میشخصیت كه هر كسی پولبی

 ست و شما را از زندگیهای استرالیا و كانادا وجود دارد. استرالیا جهان تاریکیدو میلیون پرونده در سفارت

كنید. چرا؟ از دستتت این حکومت مادرستتید. باید یاد بگیریم كه جا مهاجرت میكند، اما شتتما  به آندور می

ن داشته باشیم، ادب و اخالق معنایی ندارد، انسان را بچسبید، اگر انسانی رفتار كردند اخالص قدرت نه گفت

از او بپرسید: شرط  ،ی آرامممن طرفدار مبارزه :كس به شما گفت هر شتان را بدهید. داشتته باشتید و جواب  

 ای چیستتت؟خامنه ات برای مبارزه با حکومت؟ برنامهداریای و نقشتتهچه استتتراتژی و  عملیاتت چیستتت

 در واقع هیچ دركی از تزهای انقالبی ندارد. گوید؛ زیراای ندارد و چرند میاو هیچ برنامهكه  یدمطمئن باش

ای هبا استاد دیگری مواجه شده كه سخنرانیگفت و میا ،استاد دانشگاهی در ایران است دوستانمیکی از 

 ستتتزد. به دوستتتم گفتم این عالیو فکرهایم حرف میی من كرده و با ترس خاصتی درباره من را دنبال می

 های مختلف دست به اكت باید با ایده ام.ای دارد كه من ایجاد كردهزیرا نشان از جنگ زبانی و جنگ فکری

باید هوشتتتمند و  نیز ی فرودستتتتطبقهبزنیم و موجی از ترس را در بین مزدورهتای حکومتی ایجاد كنیم.  

ر این دانقالبی شود.  شعور بدل به شور راه كند و در نهایت اینشعور و شور خود را همبا  گر باشد وعصیان

وقتی خشتتتم داری  ستتتت. وقتی فریاد داری، فریاد بزن وبرهه از زمان باید خشتتتن بود، مهربانی دیگر كافی

ه تروی  کبل ،ادب نیستش استم گویند آن را رعایت كنید این چیزی كه به شتما می  .عصتبانیتت را بروز بده 

 ست.گیو خواجه عمال فن اختگیاِ فرهنگ ریا و
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 ؟نیاز به رهبر داردآیا یک عمل انقالبی 

اتفاق میشما  گویم انقالب در مغزكه میاین .ان استت. هر ایرانی یک انقالب استت  هر ایرانی یک امک

یزی هستتیم و استاسن چه   چبهتر استت بدانیم دنبال چه  ،انقالب را باید در مغز ستاخت  .نیستت  شتعار افتد 

نقش  جااینستتگ البته خواهیم. را نمی های پیر دیگرو ستتگ دانیم كه این ستتگ پیرما می یهمهخواهیم. می

سگ زیباست،  .كرد مقایسهتوان با سگ نمیرا  حکومت جالد اینواضتد استت كه   وگرنه  را دارد،استتعاره  

 چیز را ازبه خودشان هم وفادار نیستند. همه عده این. زندگی و وفادارییعنی ستگ یک هیئت استت، سگ   

چرا كه  ،انسان نیستند و استاسن  ندحقیقتحق و ها فاقد كنند. اینچیز معامله میستر همه  و دهنددستت می 

وچهار كه در حال ستایش پنجاهرا در سال  االهدعلمحتمن فیلم كردند. پیدا می به انسان باور ،اگر انسان بودند

ی كه به اما نقش ؛بلد است آدم باشدالهدا زند و این یعنی علمجا خوب حرف میاید. او در آنیدهشاه است، د

 سه نفر برای این است كه بینید. وجود اینست كه در حال حاضر میاند، چیزیاو، جنتی و مصباح یزدی داده

 بدانید كه و د. به هوش باشیدباطنی تعریف شو خاتمی هم باید باشتد تا ابلیسِ و ابلیس ظاهر داشتته باشتد،   

 دسمثل اختالس مق ،بنا شده ریای مقدسمبنای اساس تز كركی بر و  همین استستیاست مالیی  ی فلستفه 

كاله شتتترعی یعنی همین! با كاله  دانند.را گناه میبرداری كالهها آنفکر نکنید رواج پیدا كرده. كته در ایران  

 مالهاچگونه باید با كشانند. ی فقر میبه ورطهكشور را  و ندكنشترعی و درو  مصتلحتی مردم را غارت می  

فقط كه را توانیم كسی نمی و ما ندانقالبی نیست احساساتی افراد طور باید اكت داشته باشیم؟هچ و مبارزه كنیم

ای ه؛ زیرا چنین فردی ممکن است تحت تاثیر حرفزند انقالبی بدانیمدارد و با حرارت حرف می یهووهای

تواند كاری . احساسات نمیبزندسینه نیز و برای حستین صتحرای كربال   یک آخوند متاثر شتود و گریه كند  

توانیم كاری با شعور میخوابیده و پشت شور انقالبی، شعور  چون خواهیم،برای ما بکند، ما شور انقالبی می

تخیل عینی داشتتته  آنبرای  ا ببینید وفردا ر . بایددورنآمی انستترت ربچه بالیی كه  دبدانی بهتر استتتکنیم. ب

های فرار خواهد پر از راهتان پیش پایو  آیدمی شماكند و به سمت عوض می ش را، آن وقت راه جهتدباشی

و تنها  ایمما ضتتد جاده شتتما ندارد.جایی برای  و جاده جایش را داده ، یعنیده/  جا !به جاده فکر نکنیدبود. 

دستت توستت و فقط تو می  در خود راه مهم استت. راه بستاز، راه    ،برراه و روون رهكنیم، بدراه را دنبال می

به آید. ما خود راه پیش پای تو می ،اگر فکر بکنی .شتتود مگر با شتتعوربستتازی. راه ستتاخته نمی آن را توانی

كدام از پارتیزانیچما هكند. عمل انقالبی را فرد تولید می، و خواهیمفرد انقالبی میدنبال جمعیت نیستیم، ما 
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دوست پسر و دوست  یا خواهر و برادر و اغلب ها مستتقل هستند آن .ایممان را وارد هیچ گروهی نکردههای

 و دضد عشق بودن هااست، زیرا آنسنت مجاهدین خلق  بر ضد سنت شیعی وند. این یعنی عملکرد ما دختر

 یعنیگوییم اگر عاشق هستید ما میولی  .مبارزه كنید توانیدنمی باشید،هم  شتعارشتان این بود كه اگر عاشقِ  

ت. سما زندگی مبارزه كنید. مرگ كثیف استت، اصتلِ   توانیدرا بخواهید، میاگر زندگی  خواهید ومیزندگی 

 ،اگر برای زندگی بجنگیدچرا كه د، یبجنگ و برایشچیز را فتدای زنتدگی بکنیتد. زنتدگی را بخواهیتد      همته 

خواهد جهان را عوض كنی، تو را چه به امر به نمی ،ایتد. خودت را عوض كن دادههمته را نجتات    زنتدگیِ 

 ،انقالبو خواهیم ما عمل انقالبی میفهمی از ختدا داری؟  و منکر تو دركی از آیتا  ؟ نهی از منکر و معروف

روحیه بعد این  و دهدقلتب به تو روحیه می  ،كنتد افتتد. مغز خودش تو را رهبری می اول در مغر اتفتاق می 

افتد؛ پشتتتت خرد نیز خالقیت استتتت و خرد اتفاق می وشتتتود بین مغز و قلب میدیالوگی منجر به ایجاد 

از چیزی كه به آن یک عمل انقالبی انجام بده،  . خودت واقعه درستتت كن!ستتتخالقیت همان عمل انقالبی

یم. خالقیت دارو ر ایران ایده ما هنوز د كهتتا مردم ببیننتد   نشتتتر بتده  در اینترنتت   و فیلم بگیر ،كنیمی فکر

در ایران به  . عشقعاشقانه بنویسی یک داستتان آپارتمانی  و یااین نیستت كه یک شتعر منفعل   خالقیت فقط 

شق یعنی عبودی  او عاشقهم  و اگر بعد از سکست بخوابی ، اول باید با عشقرفتهمرض و بیماری ستمت  

دانید كه و نمی خوابیدچون با هم نمی ،كنیدتمهید میبه  بدلشتتتما عشتتتق را ای. واقعی خودت را پیدا كرده

ز هرگو معشوق عاشق  ،داستان و شعرت مثل آثار كالسیک و احمقانهدر . ستیبازی، بیمارعشق بدون عشق

را چ. خواب شروع شودبگذار رابطه از تخت . برای یک بار هم كه شتده این تابو را بشکن و رستند به هم نمی

كه داری هم تو  به احتمال زیاد؟ باشندنشگاهی و پشت كنکوری ما مدام در حال خودارضایی های دابچه باید

ای و گرفتهجواب ن ؛ زیراهنوز در حال خودارضتتایی هستتتی، زن یا شتتوهر داری و خوانیاین نوشتتته را می

تانچیز خاصی نیست. داسست و اساسن طبیعی و واقعیسکس  .اندكرده بدل به معضتل برای تو  ستکس را 

به زندگی ندارد.  ربطی باور كن چنین عشقی شتود. هم نمیخیال بی و پردازدعشتق می این به مدام نویس ما 

كنی كه فکر كنی داری زندگی میعشق را بهانه می ،اگر زندگی نکنی ست وت واقعی، عشقاگر زندگی كنی

ی از طبقه می.مهلو و نداری چون جرات ؛فرار استتت نوعیزنی كنی. در واقع عشتتقی كه تو از آن حرف می

نویسی كه متوسط را پیدا كنی. ساده میساده می مایه باقی بمانی. برای همینخواهی میانو می هستی متوسط

ت را هم كشفت كنند. زبان بقیه یبگذارو  یكشف كن اما بهتر است نویستی كه دیده شتوی و تو را بفهمند.  

. تو به عرض آنبه عرض زندگی وستتعت ببخشتتیم نه طول   تانویستتیم ما می و یادت باشتتد كه عوض كن

باش كه فردا از تو یاد . پس حق ماست یترین دغدغهمهم ماندگاریو  بمانیبخشتی كه  زندگی وستعت می 

ای. فرو  زنده استت و در میان ماستت چون از او یاد   زندهیعنی ، كننداگر از تو یاد  ، چرا كهدیاد كند و بگیر

 ست.كافی همین ستطر از شتعر فرو   ، دهنده در آینه استت نجات ،در گور خفته استت  دهندهنیم. نجاتكمی

 احزابدهنده بود و آن بال سرش آمد. دنبال نجات بینی؟را میمریکا را ول كن! سوریه آدهنده خودتی. نجات
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یرا قرار نیستتت ز ؛توانندنمیهر كاری هم بکنند، باز هم ها آنی ستتوستتول را نادیده بگیر. زادهدرپیتی و شتتاه

 نیز ئولمس و ل انقالبی یعنی تو باید شروع كنیبه داد تو برستد. خودت باید كاری كنی، عم  كستی از خارج 

مشکل از خودت است  ،مهلومی و عرضهاگر بی گوید كهمالمتیه می. حرف مالمتیه استاین  هستی، خودت

 جادار همیشه و همهسرمایهریب خوردی. ف كنی واعتراض خودت نخواستی چون ای ندارد. و ربطی به خامنه

ای چنان وجود خواهد داشتت. درو  هم از بین نخواهد رفت؛ چون هیچ سرمایه همهستت، پس ظالم  

و  زنیمستئول فریب خوردن تو خودت هستتی، زیرا دست به اعتراض نمی  شتود.  تر نمیبدون درو  بیش

 بستیجی ضربدر بزن، هر ی خانهروی در . ی كنیخواهحقباید به هر طریقی كه شتده   خواهی.ت را نمیحق

 انجام بده.  ، بدون هیچ ترسیجور اعتراض استیکعمل انقالبی یا كنی كاری كه فکر می

كمونیستتم نخوانده و فقط  یچیز دربارههیچ كه ستتتو این در حالی گوید من كمونیستتتممیشتتخصتتی 

 رئیسش متنفر است ستم، فقط به این خاطر كه ازگوید من آنارشیشنیده كمونیست یعنی طرفدار كارگران! می

این ربطی به استتتت و با همه فرق دارد. عجیب و غریب كار باشتتتد و نشتتتان دهد كه خواهتد خراب و می

 و اگر تغییر كنیكه خودت را پیدا بکنی. عمل انقالبی یعنی این و م ندارد. اول باید خودت باشتتیستتآنارشتتی

هفت میلیون ایرانی در خارج حقیقت این است كه كنی من قهرمانم؟ ی. فکر میغلبه كن تترستویی بر ترس 

تهران  ازتر بیشدهد؟ اصلن من در شهری هستم كه مثل من فحش می اما آیا كسی، كنندزندگی میكشور از 

ای عدهگیرند و هایی كه از ستتتپاه پول میتلویزیون وی و كلوتو تیستتتی و منبیاطالعاتی دارد. بیمامور 

ا ج. من ایندر لندن هستتتند كند،ها را آمریکا تامین میی این تلویزیونكه بودجهگویند می تی به درو حکوم

بینم. كس را نمیهیچاساسن شک دارم و  نیزحتی به دوستان نزدیکم  و شومدر هیچ جمع ایرانی حاضتر نمی 

لی و ،مبارزه بترسی وقتِ مهم است. مهم نیست كهو زندگی جان چون باید مواظب باشی،  وقتی شتک داری 

یرون كه چون در خطری دیگر بقرار نیست  زیرا ترس غلبه كن . بریهدایت كنت را باید یاد بگیری كه ترس

 كه طراحی و این خصتتلت مغز استتت ت را مدیریت كنی، پس باید ترسزندگی نکنی و لذت نبری.  ،نروی

 ی توزندگ در محلشتتک بی. یانجام بده انقالبیعمل در نتیجه ستتعی كن با غلبه به ترس . ریزی كندبرنامه

داد در برابر ابلیس! تعباش . ابلیس شتتتان نباید رحم كنیكدامبه هیچ. كندزندگی میآدم فروش  و یک مزدور

  دهنده نیست.حسین نجات ،ها نیستید. دنبال حسین صحرای كربال نباشیدمثل آن مافنگی و تر استشما بیش

ای محالت حاشیهاز  ی یکیگزارشی درباره ،شرق یروزنامهخبرنگار « متیشتهرزاد ه » چند وقت پیش

ن ات او از ایتوصیفگراست. او نثر حستی و خوبی داشت و مشخد بود كه فردی واقع  ،بودوشتته  ن مشتهد 

ه گوننای ای از مردمعدهتان كشور بلرزد كه در تانباید تنید اگر ایرانی و انستان باش قطعن فاجعه بود!  محله

مواد هم فرستتتتد و خودش گری میرا برای روستتتپی همستتترش یمرد فکرش را بکنیدكننتد.  زنتدگی می 

 از انتشار این گزارشبعد  .بود كه چنین خبرنگاری داشته باشدشرق بعید  یاز روزنامهخالصته  فروشتد!  می

فاجعه در این حد خواهم بگویم می كه از خودشتتان استتت، بازداشتتت كردند!روزنامه را با اینمدیر مستتئول 



 اندها از فردا آمدهایرانارشیست|  323

 

 مشکالت در آن سکونت دارند. شعو رئیسی جا االهدعلم كه افتداست و چنین اتفاقاتی در همان شهری می

ردم م اتفاقاتی تلخ و واقعی را پوشش دهد. اما در این میانیک خبرنگار توانستته با نثری گیرا   ما كم نیستت. 

حکومت از  و چون نداهدر روزنامه هم خواند ،ود داردوجكه در واقعیت را چیزی و  نداهفقط واقعیت را دید

  كند.ترسد مدیر مسئول شرق را دستگیر میواقعیت می

نفر ک یدنبال و هرگز ، و اعتراض كنیم باید واقعی باشیمهمه ما  این موضوع را مطرح كردم تا بگویم كه

دهیم. سه نفر خودش یک حزب و گروه توانیم مدیر باشتیم و عمل انقالبی انجام ب هر كدام از ما مینباشتیم.  

نباشتید كه عبدالرضتایی یا آمریکا و... شما را نجات دهند. ترامپ فقط به منافع كشور    منتهرستت.  پارتیزانی

ی باید هر دولتفراموش نکنید كه  ،مریکا دشمن باشیمآنباید با  كند و درستش هم همین است. ماخود فکر می

ی یک وزیر امور خارجهنیاز به  ما از استتیک شر پیروی كند.و  دهدسر  تیدوسشعار انسان، كار باشتد فریب

 متاسفانه .خواهیممیهم  ، اهل معامله و عاقلدوستانسانجمهور و یک رئیسوزیر كار  اما یکداریم، مکار 

 خالصه .متفکر و فیلسوف نداریمدر میان این احزاب فردی ما  و و احزاب در كشتور ما غلط استت   چیدمان

ل كستتتانی مث چرا كه ترس ازنترستتتید،  .زندب حکومت جاكه شتتما توانایی این را دارید كه كاری بکنید  این

 !، معنایی نداردحضور دارندهای فکر رژیم كه در اتاق كرمم و شاگردان ا زیباكال
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 باست؟یز هنوز یملک لیخل چرا

ر فکملکی یک روشتتن. نبود بلد را اوكستتی  ا، زیرنزد را گرید حرف آن كسهیچ یملک لیخل یدرباره

 یوقت و بود شتتده یالکلاش در روزهای آخر زندگی .مُرد و كرد دقواقعی بود، یک واقعن تنها كه در نهایت 

 تمامعدها ب. دكردن اشبدرقه یر شتتهر یروزآبادیف قبرستتتان تا نفر صتتد به کینزد شتتدیم عییتشتت شتابوت

 از یکیملکی . شتتدند ی معروفیچهره به بدل داشتتتند، یشتتنوحرف وا از كه یكستتان و ملکی شتتاگردان

او ! یملک لیخل نه كنند،یم ادی مصدق از همه كه ستیدرحالو این  بود نفت صنعت شدن یمل شتقراوالن یپ

 بود كه به سرعت از این حزب جدا شد.هم  یکی از رهبران حزب توده

 هب كه داده شتتد تیمامورملکی به  ،كرد شتتروع زیرتب كردن جدا یبرا را خود كار یورشتتهیپ كه زمانی

ز شتتش عکس ا ای كه دیدصتتحنه نیاول ،ش شتتدكار دفتر وارد یوقت، جاآناو بعد از رستتیدن به . برود زیتبر

 رانقهرمانان ملی ای عکس ،هانیا یجا به گفت و برداشت را هاعدد از عکس پن  استالین بر دفتر دیوار بود.

 هب یروستت افستتران از یلیخ كه دیدوقتی عالوه بر این  .ستتتیكاف نیاستتتال از عکس کیهمین  د،یبزن را

 یمل شدت به و یواقع ستیالیسوس کیملکی . آزرده خاطر شد ،دهندیم دستور ریتحق با یرانیا یهایاتوده

حمایت  «خرداد پانزده» از توده حزبوقتی . نکرد تیحماها از آن هرگز و داشت انزجار مُالها نهضت از. بود

 كه یوقت، شمرگ از قبل سال وهشتستیب. ستیارتجاعشما  حركت نیا ها هشدار داد كهبه آنملکی  كرد،

و  یخودمختار ینوع جاآن در یورشتتهیپ یرهبر هب و كردیم هیتغذ زیتبر در را دموكرات یفرقه نیاستتتال

 به یگزارشاز وضتعیت تبریز   تا فرستتاد  جاآن به را یملکخواهی ایجاد شتده بود، حزب توده  جدایی جنبش

 جانیآذربا در كه را ییاعضتتا تمام بود خواستتته هایاتوده از نیاستتتالله با این مستتئ زمانهم .بدهد هایاتوده

 یورشهیپ هب شان را قطع كنند وارتباط توده حزب با و در واقع فرابخوانند یورشهیپ به وستتن یپ یبرا دارند،

ن در آن زمان قصد داشت آذربایجان جنوبی و تبریز را هم مثل آذربایجان شمالی از ایران استالی. ملحق شوند

 هك اوشود. از فهمیدن این موضوع متوجه استعمار روسی می پیش ملکیجدا كرده و به شتوروی وصل كند.  

زی كه تبریهای استالین و ی برخورد افسران روسی و فراگیر شدن عکساز نحوه بود، دانگشش یاتوده کی

قتی و و استتت نیاستتتال اوامر یمجر توده حزب كهبرد له میپی به این مستتئرنگ و بوی روستتی گرفته بود، 

 انشتتعابكند. و با طرح حزب نیروی ستتوم از حزب توده انشتتعاب می گرددیبرم شتتودمتوجه این بازی می

 ،یتولل دونیفر ،یزیپرو رسول مثل افرادیزمان با او هم و بود یفرهنگ و یشعوركاری  استاستن   هم ملکی
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 كه یآشتتور وشیدار و نادرپور نادر گلستتتان، میابراهاحمد، جالل آل ،یوثوق ناصتتر محصتتد، ریاردشتت

 اتنه یولی این عده اطالعات زیادی در دست است درباره توده انشعاب كردند.، از حزب بود شاننیترجوان

 یكستت م؛یندان كهنیا نه. میدانینم چیزچیه او یبارهدر ما. ستتتیملک لیخل ستتت،ین او از یحرف كه یامهره

 حزب زیرا ؛اندشتتده موم و مهر هالب اند وستتت كه همه ستتکوت كردههاستتال! دیگوینمی او درباره یزیچ

 «علم و زندگی»نامه و ماه« نیروی سوم»نامه و گروهش هفته ملکی. دارد طرهیس ما یفکرروشن برهنوز  توده

 واو دانش باالیی داشتتت ملکی بود،  خودهای این نشتتریات متعلق به و اغلب نوشتتته دندكرمنتشتتر میرا 

 مصدق با بودن ستیالیسوس نیع در ملکی. بکنند بحث رودررو او با توانستندینم هرگز توده حزب یدرهایل

 كار کیماتستیست  و یندار برنامه تو گفتیممصتدق   به او. استت  داشتته  هم انتقاد او به و كردهیم یكارهم

 یپ در ترشیب و ستیپوپول مصدق چوناما  ؛خورد یخواه شتکستت   كارهایت در انستجام  بدون و یكنینم

 اسم به هگوننیا هم را نفت شدن یمل یحت وبرایش اهمیتی نداشت  کیستتمات یست  عملکرد بود، مردم  ییته

 و قدرت، وجود ما به یانسان قاخال . گاهیاعتقاد داشت یانسان اخالق به و نبود یمذهب یملک. زد سند خود

 و بود معروفگویی او به راستتت .دنیگویم چه تیاكثر ستتتین مهم گرید ستتت كهجاو این دهدیم كاراكتر

 یریعضوگ یبرا و مطلقن داد لیتشک صداقت اساس بر را سوم یروین .داشتت  یفکر استتقالل  و جستارت 

تمام  ن، و تقریبهایش بودترین خصیصهز از مهمنیاش یفکرروشن و گرانهروشن خصتلت . نکرد یبیفرعوام

 .بودند لسوفیف و سندهینو شاعر، شانیاطراف

ر این دیدار د. بود فشار تحت چرا كه برای بسط دادن ساختار سیاسی ،ندیبب را ملکی خواست بار دو شاه

 را هاحرف نیا دیبا و دیهست شاه شما كه دانمیم من گفت یملک، زد را خود یهاحرف وقتی محمدرضاشاه

 ستشک به محکوم و بوده غلط د،یدار كه یاطالعات و یاسیس مسائل مورد در ی شماهاحرف تمام یول ،دیبزن

 یارتجاع شاه هم یگاردها از یاریبس ملکی متوجه وجود جریانی مذهبی و مرتجع شده بود و واقع در. است

 فاعد ینیخم و خرداد رعکس حزب توده از پانزدهنیروی سوم ب .ندپتانستیل اصتالح شتدن را داشت    اما ند،بود

 تمام در. خورد سند مصدق نام به نفت صتنعت  كردن یمل دفاع، عدم و كردن پشتت  نیهم خاطر بهو  کردن

 او و دنداورین ملکی از یاسم ،گرفته باشندانتقام  خرداد پانزده كه بابت ماجرایاین برای هاایتوده هاسال نیا

او ، میآیم ایدن به من رد،یمیم او سالی كه ،ماست پدر . خلیل ملکیشتد  نامگم کی به لبد ی مرگشتا لحهه

 تواننمی را قتیحق. كندیم دایپ را خودش راه و ماندیم قتیحقدر نهایت دانم كه می یولام را هرگز ندیده

یا  و درز کی ر نهایتچرا كه د گرفت، توانینم را نور یجلو. نگه داشت پنهان پرده پشتت  در وكتمان كرد 

فکر شتتعوری را این روشتتن حزب توده. میریبگ را او انتقام میخواهیم ما حاال .كندیم را خودش كار چهیدر

وسیه را او ر! است توده حزب ما یاصل دشمن گفت ،كرده یزندان را تو شاه گفتند ملکی به یوقتمخفی كرد. 

در یت باشد، پر فرهنگی ما صادق هداداگر پشک بیود. دانست و از حزب توده منزجر بعامل بدبختی ما می

زد، می حرف شاه باو حتی وقتی  ،به نفع مردم عمل كند كرد یسع شته یهماو ستت.  ستیاستی ما خلیل ملکی  
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 یكس هراساسن  و یمداراستیس هر. كه دست از گاردهای اشتباهش بردارد بکند متقاعد را او خواستت می

م ه راست و چپ است، شده ظلم او به كه رسدبه این نتیجه می بخواند، را انریا ریاخ یصتدساله  خیتار كه

ا چرا ب ست،یواقع یرانیا کی او. شود مد دینبا یملک لیخل چون ؛كنندیم ستکوت  اشدرباره هنوزاما . ندارد

 همه رد؟یگیم سرچشمه كجا از یندارچیه نیا م؟یباش نداریچیه دیبا م،یدار اومستقلی مثل شخصیت كه این

 گفتیم او. داشتند وحشت یملک لیخل یمل سمیالیسوس از كه زمان همان مثل دارند، وحشت سمیرانارشیا از

 استخوینم ملکی .میستین هیروس جاسوس و برده ما !یرانیا سمیالیستوست   اما ،استت  آلدهیا ستم یالیستوست  

 پناه هیروستت به و كردندیم فرار رانیا از یوقت یحت هایاتوده .گذاشتتتندینم هایاتوده اما كند یجاستتوستت

 ؛فتندگینم یزیچها ایتوده باز و كردندیم دیتبع یبریس چون یادورافتاده شهر به را هاآنها روس بردند،یم

 ردند؟كیم را كار نیا چرا !شتتودب بدنام بهشتتت همان ای هیروستت تا مبادا ندیگون یزیچ بودند گرفته ادی چون

 !و تقدستتش را از دستتت بدهد بشتتود دارلکه دینبا ،اوردیب انستتان ستتر ییبال هر مذهب و بودند یمذهب زیرا

 فیكث را آدم كه ستتتویروستتی مثل بودن یاتودهستتت. ها كافیایخلیل ملکی برای نفرت از تودهماجرای 

 شتتتانتخصتتتد و بلدند یجاستتتوستتت فقط هاایخور بودن ندارد. تودهو فرقی با پاستتدار و مفت  كندیم

 و بود ام دست حکومت یاطالعات یهاستمیس تمام دیگویم دیكن صحبت یاتوده کی با اگر .ستیزنرآبیز

 ارتش در یادیز یروهاین شتتاه زمان در كه استتت نیا هار آنافتخا. بودند یاتوده ارتش افستتران از یاریبستت

 مطلع ایران یهاضعف تمام زاها در واقع روس. شود داده انتقال هیروس به بود قرار كه ، همان ارتشیداشتتند 

 لیخل اب كه ییهاآن تمام تقریبن! میبود هیروس ضرب ریز شته یهم هاایتوده یفروشت وطن لیدل به ما و بودند

. ندترجید دادند سکوت كن ای و كردند پشت او به ای ،داشتند یفکرروشن و یاسیس درک و كرده رشد یملک

 نهات، حاال خلیل. نرود ادی از یملک تا ستتتندیبنو كتاب کی او یرهدربا افراد نیا از كدام هركافی بود كه 

 پرورش ان زیادی رافکرروشن كه یكس. ستین او از یاثر چیهو  شده خاطره به بدل ما یواقع مدارستیاست 

سیه استعمار رو كه بود یكس نیاول وا .ساخت هیروس و کایمرآ سمیالیامپر از یدور یبرا را سوم یروین و داد

 و ستتمیالیستتوستت ینوع . عالوه بر این موارد، ملکیدانستتتتر از استتتعمار آمریکا میتر و خطرناکجیعفرا 

 در م،یتسین هایاتوده هیشب ما ندیگویم كه یدیجد یهاستت یكمون چرا. كرد مؤكد را یرانیا برویل ستم یكمون

 ما ،هابه جای آن اچر ستتتت؟ین یرانیا ستتتمیكمون دارپرچم او مگر ؟زنندحرفی نمی یملک لیخل مورد

 از یلیخ. بکنند حسادت او به همه كه میكن زنده را اسم نیاطوری باید  ما م؟یزنیم حرف او از هاستیآنارش

 شدانشتت ستتت؟ین آلدهیا شمقاالت ایآ .زدندن یحرف یزیتبر یملک لیخل از یبراهن و یستتاعد مثل هاترک

از او  اما ،كندیم اشتباه مصدق كه دانستیم ملکی نبود؟ برویل زمان آن به نسبت اشیاسیس دید است؟ نییپا

استتمی از خودش  ،كه به هدف برستتندچیز درستتت پیش برود و در این میان برای اینتا همه كردیم حمایت

 یمل شهدف چون اما است فیضع اشیاستراتژ و یستیپوپول مصتدق  یگاردها كه دانستت یمخلیل  نیاورد.

  یتبل آن از یبخش های زیادی زد، اماتوان حرفمی یملک لیخل یدرباره. گذاشتن تنها را مصدق ، هرگزبود
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 نیا ما دیشتتا گرفتیم پا یملک لیخل زمان آن اگر. خوردینم رانیا یحاال درد به كه ستتتیگرید شیگرا

 ستتتمیستت به و كردیم اصتالح  را خودش حکومت زمان همان دیشتتا. مینداشتتت را عیفج و فیكث سترنوشتتت 

 . كنند هنیبه را آن توانستندیم و آمدند مشروطه انقالب از بعد امثال ملکی. رسیدیمیم یترآلدهیا یمشروطه

 از داریم و مییتنهاكه  میكن فکر ، ما نبایدكندیمزیادی  كمک ما به یملک لیخل مثل ییهاانسان شتناخت 

 یخودباور ما چون ؛است نشده داده ابه آن به اما شده شروع قبل هامدت از هاحركت نیا. میكنیم آغاز صفر

 شهیهم مادر واقع . كند ساپورت را ما یخارج یروین کی ای سمیا کی دیبا كه میكنیم الیخ شهیهم و نداریم

 و یکی از دالیل سانسورش همین ستیرانیا تز کی سمیرانارشیا! یروس ای یعرب چوپان. میاخواستته  چوپان

 ییاقتدارگرا و یزدگعوام تیماه. اندآورده در حرف شیبرا و داده شانن الخیب همه به این تز له استت. مستئ 

 .تاس خطرناک زدهفرد عوام یبرا یگرید یصدا ، و اساسنبشنود تواندینم را یگریدآن یصدا كه استاین 

 یراب ماكند. و اگر قدرتش را داشته باشد، آن صدا را دفن میكند را شروع میانگ زدن و ستانستور    نیبنابرا

 او فکراتت باكه باید با این. رمیبگ همه از را او انتقام كه هستم مناما  ،یست نبودشت ملکی آنار. میاآمده انتقام

و از ا توانم از كنار خصلت بسیار مهم او رد شوم. خصلت مهم ملکی این بود كهنمی اما باشم داشتته  مشتکل 

 ودوچهل سال خرداد پانزده در هم آن است؛ باتالق ینیخم كه دیفهماو . داشت انزجارارتجاع و آخوند و مال 

 آوردندیدرم را ملت پدر و هستند خطرناک مالها كه داد تذكر شاه به. كردندیم ستاپورت  را ینیخم همه كه

 یهاجاسوس چنگ از خواستمی شاه. بود فتصت یروست  یهاجاستوس  یستمبه  چون ؛دیفهمینم شتاه  اما

 ترین اشتباه و خیانت او بود. بزرگو این  افتاد هتبال دام در اما كند فرار یاتوده

 ما خیتار در یكسان چه كه مینیببب دیبا قصد دفاع از مردم را داریم، اگر و میباش داشته یمل ینگاه دیبا ما

 حاال هك احمقانه تز کی. برد شیپ را یكركمحقق  تز و نکرد یدفاعهیچ  ینیخم. كردند دفاع یرانیا و رانیا از

 نیرحسیم ،یخاتم محمد مثل افراد شیادی های اوكاریحاصل كثافت. استت  كرده مواجه فالكت نیا با را ما

 مال .را ارتجاع ارتجاع،و  زندیم صتتدا را بالهت بالهت،فراموش نکنید كه . هستتتند یاخامنه و یموستتو

، میهست تیاقل در نیهم یبرا ؛ریممعاص یسوادیب و یشتعور یب ما با !باشتد هم  بندهیچف ای یكراوات تواندیم

د و نفرصت دنبال هاآنچرا كه  .نخورند بیفرباز  مردم تا كنیم جمعرا  مانحواس و میباش باهوش دیبا پس

 آلدهیا زا صدا کی و یا گروه کیدر چنین شرایطی الزم است كه . است بدتر و بد نیبشان انتخاب تخصد

 تمسیس کی و در نهایت بخواهند را هانیبهتر تا میكن آماده را مردم دیبا مامنهورم این استت كه  . بزند حرف

 و دهشتت شبینصتت نیبدتر شتتکیب ،كرده انتخاب بدتر و بد نیب مدام كه یملت. شتتود شتتانبینصتت متعادل

 انرفکروشن بهو  مینگرفت نهر در را یملک لیخل . چرا؟ چون افرادی مثلستت فعلی ما وضتعیت ش حاصتل 

 دونیرف و احمدآلجالل  مثل یسوادیب و لمپن را بکنید جای خلیل ملکی افراد فکرش. میكرد انتیخ یواقع

 آن یبرا و گذارندیم كنار را اصلها آن. ندشناسینم را مستقل و یمل ها فردزیرا ایرانی! ندشد معروف یتولل

  ند.تپرسپیچ و دوستچیك و سازکیف یملتچرا كه اساسن  كنند؛یم درست پیچ و کیف ،چیك فرع،
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 در ،شتیمدا مدارسیاست چه هر مادر واقع . بودند پیچ یملک لیخل به نستبت  ،افرادی كه مطرح شتدند 

 یکی هم گانبازر دیبکن را فکرش! چیسوپرك بازرگان و است چیك مصدق .ندشدمحسوب می چیك یملک برابر

ر نهایت د كه یخرمذهب یک آدم. بود رفته آلمان به یملک لیخل همراهبه  و با بورس رضاشاه كه بود یكسان از

افراد  جاآن. ندارد اهمیتی شجاعت و صداقت شتعور،  ما مملکت در متاستفانه . شتد  هایمنقل -یمل دارستردم 

ست طبیعی .ستین شیب یدیمادرست  جاعش فعلی ایران رهبر لیدل نیهم به د،نشتو یم معروفزودتر  جاكش

 كنندمی حذف را او همه هاراست و هاچپ ،هاطلبطنتسل. سانسور شود یملک لیخل یاجامعه نیچن دركه 

در  ستتت،لیالک گفتندمی و زدندمی انگ ملکی به! شتتود حذف دیبا یمل فکرروشتتن کیها از نهر آن چون

 ازو  است ستیلینه و بازخانم گفتند تیهدا به .بنوشدكه  بود مجبور و كند، تحمل توانستت ینم اوكه حالی

 ؛دیبخوان را او یهانامه و اگر است تیهدا ما یفرهنگ ریپ ولی در اصل .داشتتند  وحشتت  او بودن یاست یست 

 و به من دفهمنینم كه یواناتیح مجتمع م؟یهست معاصر یكستان  چه با. دینیبیم چشتم  به را ما امروز یبدبخت

ر نتیجه ، دمیفکرروشن و سندهینو و شاعر زیرا میبزن كتک را هاآدم میتوانینم ما ؟یخشن چرا یعل ندیگویم

 و زنندیم حرف فقطبدون هیچ فکری،  كه مرده مشتی. اندخفته گور در همه شویم.مجبور به جنگ زبانی می

 یهاستیلایسوس از انتقام و یخیتار جبران یبرا دیبا مای همه !هستند گورخواب و ریفق یاعده ندیگویم بعد

 و خلق نیمجاهد .بزنیم ادیفر را یملک لیخل منا ،یاستتالم یجمهور و یروستت یهاستتتیكمون مستتلمان،

رایی گملی كهنیا یبرا هاطلبسلطنت و ،یملک لیخل بزنند ادیفر دیبا یعرب یاسام صتدا زدن  یجا شیدراو

 !یملک لیخل فقط. باشد یملک لیخلشان ورد زبان دیبا رندیبگ ادیرا 
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 ها چه كسانی هستندپارتیزان

شود و معمولن همه ها ایجاد میجیبی در مورد آنتصورات ع ،كنیمصحبت می «پارتیزان»از ما  زمانی كه

ما كند شوقتی كشتوری بیگانه به كشتور شما حمله می  كنند. فکر می دیده و خشتن به افراد چهارشتانه، دوره 

طی د كه می هستننیروهایی مردهای ایرانارشیست پارتیزان بیرون راندن آن نیروی غاصب هستید وناگزیر به 

برای  .حکومتی ایرانی نیستتت ،ها ستتیطره داردند حکومتی كه بر آناهستتاله به این نتیجه رستتیدچهلی تجربه

ت نهض». در كشتور ما نهضتتی به نام   گوییمها پارتیزان میبه آن ،بنامیم «چریک»ها را كه آنهمین به جای آن

یدند. جنگدیکتاتور و مستبد میحکومتی با  وک بودند چریهمه نهضت  اینافراد  و ،وجود داشت« ستیاهکل 

رغم عملکردهای زیرا محمدرضاشاه را علی ؛ش زوال كشتور نبود حکومتی ملی بود و هدفآن حکومت، ولی 

حا  كه از ل شتهستال ستیستتمی بر ما ستیطره دا     چهلدر این توان فردی غیرملی تلقی كرد. اشتتباهش، نمی 

وده ب ها پرچم و نماد ملی مابینیم چیزی كه ستتتال. برای مثال میكندبی میتبعیت از استتتتعمار عر ،فرهنگی

 «ا » ،های ما بودهرشتتیدی كه از زمان ستتاستتانی نقش ستتکهخو و جای شتتیر شتتود وناگهان از ما گرفته می

یعنی  این كنند.تکرار می ،ماستتتی فرهنگ پرچم كشتتور كه نمایه روی بار ودوبیستتتگذارند و آن را می

كه یک  رودمیهای اداری كلماتی به كار . در تمام نامهستتتن را از ما گرفتهمامت زبان و پرچم كشتتورحکو

غاصب بودن این هستند كه  افرادیها . پس در قدم اول پارتیزانفهمدنمیایرانی گاهی حتی معنای آن را هم 

ردمی در دنیا هستند كه به گروگان گرفته از جمله م هاند. آناهدر تله افتاددانند و می اندحکومت را درک كرده

درآمد. حکومت  و روستتیه تحت استتتعمار چین شتتاننفت و گاز و دریای ها را گرفتند.اند. اول مال آنشتتده

یک  ند. من اولین بار توسطكهای عربی صادر مینیز به كشور تر حتی دختران ما راپول بیش خاطرمركزی به 

شهد به م تهرانای دارم كه از لندن به تهران و بعد از شنا شدم. دوست نویسندهی مشهد آبا فاجعه غیر ایرانی

ترین و جا ارزانآن»از این موضتوع متعجب شتدم و علت آن را پرسیدم و او در جواب گفت    پرواز داشتت. 

ترین سکسیاند، به عنوان ی مذهبی به آن دادهجنبهمشهد را كه  فکرش را بکنید. «جهان را دارد زنانزیباترین 

 این موضوعاز  زنند،میهایی كه دم از ناموس و ایرانی رخ دادهجا ست كه آناند. این اتفاقیشهر دنیا بنا كرده

در حالت  و معلم، شاعرهای ما ست كه به این امر واقف است. بسیاری از پارتیزانپارتیزان كسیاما  خبرند!بی

ا ند و حضتتور پیداهاصتتل قضتتیه را فهمیدفقط نیستتتند بلکه  دیدهورهها دآناند. آمدهستتتوه  بهجوانانی  كلی

ما با ا .وجود دارد ،كنندنویسی میخوانند. قطعن ترس در وجود كستانی كه شعار یز فرا میاند و باقی را نكرده
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یرید اگزن كنندزیرا وقتی شما را چپاول می ؛دانند كه راه دیگری نیستمیو دهند تن به خطر میها آنحال این

ز را برای همه چیخواهیم بلکه همهچیز را برای خود نمیما هیچ»شتتعار ما این استتت:  كه خشتتن عمل كنید.

 زندگی هكجنگند ها میآن ها بجنگند تا بمیرند.یزانپارتقرار نیست ستت اما  پارتیزان یک فدایی «.خواهیممی

، او اما رن   را فهمیدهسیاسی خاصی نیست  عضو جناحرا به دست آورند. پارتیزان شاید یک دانشجوست و 

تقاد، داند كه اعست. پارتیزان میبه شعور و داناییرسیدن  ،با دیگرانتنها فرق او  در واقع خود فریاد استت و 

ه شتناختم كه افسرد شتخد ثروتمندی را می از اعتقاد، به اعتماد نیاز دارد.  تری ما بیشجامعهافیون استت و  

د. نبه دیگران كمک كاین بود كه  اوی من به تنها مشاورهخواست، رای فرار از افستردگی می كاری ببود و راه

ل عمهم نوعی چنین كاری ند كه فرد دیگری خوشتتحال شتتود.  كه پولی به كستتی بدهد بلکه كاری كنه این

ه بتواند می او .شتتود، لزومی ندارد پارتیزان فقط مزدورآزاری كند و شتتعار بنویستتد ی محستتوب میپارتیزان

یک راه برای  تنهاولی برای نشان دادن مقصد، راه  یدین یعنی نقشه .ها را شاد كندو آن زندگی دهددیگران 

ای رسیدن به مقصدِ درست برها نی تمام انستا شتماری به اندازه های بیراه .نیستت  كافیرستیدن به مقصتد   

 ،ستبرای رسیدن به هدف كه همان امکان زندگی را یمختلف هایاند و كارخالقنیز ها پارتیزان وجود دارد و

ه ها كیجیحتی همان پاسداران و بس ،اندها مخالف حکومتدر حال حاضر تقریبن تمام ایرانی دهند.انجام می

وال س گفتمان ما ناگزیر استتت كه فراگیر شتتود.اند كه چه راهی را انتخاب كنند. مانده اند،بگیران رژیمحقوق

ر م به طورژیبرستتیم، وقتی به اكثریت زیرا ما باید اكثریت شتتویم  ؟ما باید چگونه عمل كنیم جاستتت كهاین

متاسفانه همه  اما است. رهایی از چنگ اهریمن ،ی اصلی مامسئله در حال حاضتر شتود.  كامل نامشتروع می 

شنهاد فن چند پیصتر  ولی ،كنندزنند و فعالیت میحزب میاند. افراد زیادی تفاوتنستبت به این موضتوع بی  

. بهترین راه این استتتت كه تعداد دهندبرای بعد از براندازی دارند و برای شتتترایط فعلی ما پیشتتتنهادی نمی

حکومت ضربه  یكند تا به بدنهست كه از هر فرصتی استفاده میپارتیزان كسیزیرا  تر شتود؛ بیش هاپارتیزان

رژیم د ما بای ؛كندکومت را ضعیف میبیرون ح ،از برجامپ با بیرون آمدن اگر ترام .بزند و آن را ضعیف كند

 چرا كه ،فریاد بزند و بگوید كه من ایرانارشیستمپارتیزان كنیم. قرار نیست  شاز درون بپوستانیم و ضتعیف  را 

توانید استتتیک شیطان می  مقابل شتیطان تنها با در گر واقعی. شتما  ایرانارشتیستت واقعی یعنی یک حیله   یک

ا بروید تا هبه دل پایگاه توانید بستیجی شوید و ها میشتما پارتیزان ندارید. جز این راه دیگری  ومقابله كنید 

د. در شواین كار شتما نوعی مبارزه محسوب می ی برستانید.  به آگاه مردم راضتربه بزنید و  به حکومت بهتر 

بگویم هر كسی كه پی به  خواهممیشوید تا آن را از درون دچار ریزش بکنید. شما داخل سیستمی میاصل 

لیل ام به این دوارد میدان شده. اگر من شاعر ظالم بودن این سیستم و زجر كشیدن مردم برده، پارتیزان است

خواهم كسانی كه به آگاهی نمی من ی سیاسی!؟نه شاعر را چه به مبارزهوگر استت كه به كسی اعتماد ندارم، 

حاال و  بحث و سخنرانی هستمبرای همین مدام در حال  بشوند.وارد هر گروه و حزبی  ،اندو شتعور رستیده  

تند و های فرهنگی هسای پارتیزانعده ی سیاسی را تدوین كنیم.توانیم یک برنامهما میگویم كه به جرات می
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ست بان همان ایرانارشیستییزان ایرانستت؟ پارت چه كستی  باناما پارتیزان ایرانبان. ایران هایای پارتیزانعده

 تمام ولی ،ستعاشق ایران و ایرانی وی خود را داشته باشد خواهد شتناستنامه  می اوی وطن دارد. كه دغدغه

قانه چنین دیدگاهی احم زیرا فهمیده كه باشد؛ و انگلیسی و آمریکایی متنفراز غرب  شتود كه ها دلیل نمیاین

كه چیزی جز وطن و زبان  شباید به دین ید،به وجود بیاداند كه اگر مشتتتکلی می بانپارتیزان ایراناستتتت. 

زب ق شده به كمک حولی حکومت موف ،یار مهربانی هستندهای بسها انسانایرانی خودش نیستت، پناه ببرد. 

ها همه از هم متنفر باشند. ه ایرانیجوی را در خارج از كشور به وجود بیاورد كو سایر احزاب موجود، توده 

 ؛دبد بگوی ی دیگرهااز ایرانی شتوی كه او سعی دارد مدام وجه میمت ،صتحبت كنی جا با یک ایرانی اگر این

ها یل مقایسه با سایر ایرانقاب كه خودش داندو نمیی پیشرفت است دهندهكند كه این كار نشانون فکر میچ

د كه وهای كثیف فعالین فرهنگی جمهوری اسالمی این بچنین فردی احمق است. یکی از كاراساسن . نیست

و  شوند و كاری كرده كه همه به هم مشکوکجاستوسانی را در قالب احزاب مختلف در میان مردم فرستاده  

بشتتتکنیم  و برای آزادی خودمان وارد عمل و دیوار ترس را  نابود كنیماین مانع را از  باید. بترستتتنداز هم 

تی كه حکومگفتم  به او در پاسخ هید؟دها مدام فحش میا شما و پارتیزاناز من پرسید كه چر شخصی شویم.

مردم  پول ،كند و با استفاده از قدرتی كه در اختیار داردمدام به مردم تجاوز می ،در كشتور ایران مستقر است 

چرا به چنین حکومتی معترض . شودفوری زندانی و بعد اعدام می، كستی اعتراضتی كند  اگر هم دزدد. را می

گر ا كنید؟عتراض میا ،اش را از دست دادهستوه آمده و تمام هستی ه بهك كستی شتوید و به فحش دادن  نمی

مدام در حال تذكر دادن به مردم به جای انتقاد از ظالم، طلبان چون اصتتالحكه كستتانی هم بینیددقت كنید می

 یری فکستتتت و فرقی با یک جندهش از ظالم باالتر اجرم ،و اعتراض نکندهستتتتند. مهلوم اگر فریاد نزند 

وقتی  ،دهم تا ایده بگیرندها یاد میستتازد. من فحاشتتی را به آنمهلوم استتت كه ظالم را میدر اصتتل  ندارد.

ی ها را به لحههآن ،كشتتمرا پیش می «گاییمال»بحث  و زمانی كهدهم ها ایده میبه آن «ستتیدمادر»گویم می

ر دما باید همند مطلقن دركی از زبان ندارند. فباید بگویم افرادی كه این موضوع را نمی .رستانم ارگاستم می 

ست یدیدج و ایرانارشیست تز بلکه ایرانارشیست هستیم ،نارشیست نیستیمما تنها آ انقالب كنیم.هزار جهت 

ن در و ایزند از آن هستند. هیچ آنارشیستی از ملیت حرف نمی ایزیرمجموعهها توان گفت آنارشیستكه می

اشی تر بهر چه متاخراساسن  وپس چیز جدیدتری داریم  ،تریمت استت. ما متاخر بیس ما ملی ستت كه حالی

ی شتتتویم تا كارو جمع میگذاریم چرا كه وقت می ،بانیمتک ما پارتیزان و ایرانتکتر هستتتتی. روزبهیعنی 

هر خواو برادر  ،، پارتیزان همان همستتتایهعجیب و غریبی نیستتتت موجودپارتیزان كه خالصتتته این. بکنیم

ناگزیر باید این كار را انجام داند كه نویسد و میولی باز هم شعار می ،ترستد میهمان كستی كه  شتماستت.   

ها انزجار دارد. ما دیکتاتور نیستیم شتناسد و از آن ای را میی خامنهها و خانوادهها، مالكثافت ،پارتیزان .دهد

انیم كنیم. ما پارتیزات رحم نمیبه مال و خراف چ شرایطیایم و تحت هیون رسیدهبه جن و ایمستتوه آمده  ما به

 توانی پارتیزان باشی. تو هم می اما
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 كیرِ خر

توانم به او ذكری بدهم، مثلن یک مانترا، بعد هم ستتتت، میدوستتتت نازنینی دارم كه مدام دنبال آرامش

كه پیش  مکی از دوستان اسکاتیشپارستال از ی  .كنندها كه مدیتیشتن می مثل خیلی بخواهم آن را تکرار كند،

خوابم نشاندم و ش كند، بعد او را روی تختمن آمده بود تا به آرامش برستد، خواستتم ردای ستپیدم را تن   

ود برا ده دقیقه تکرار كند. درستتت بعد از ده دقیقه رفتم ستتراغش! خوابیده « كیر خر»ازش خواستتتم مانترای 

ش كرده بود اما دقیقن شش ساعت بعد، وقتی اول خستته و بعد خواب ش را ذهن« ركیر خ»خُرّ و پُف! تکرار 

 !معجزه كرد علی! عجب خواب آرامی داشتم« كیر خر»بیدار شد گفت 

كند و همین هارمونی، نوعی آرامش مصتتتنوعی را تکرار یتک كلمه یا جمله در ذهن ایجاد هارمونی می 

د گویمی« راجنیش چاندرا»ف و گوروی خودتان آورد كه هیچ ربطی به آرامش واقعی ندارد. فیلستتوپدید می

كند اغلبِ ند! او خود تاكید میاند و بیش از همه بر بُعدِ دروغین آن واقفها مُد كردهكته این درو  را هندی 

در واقع  شتتوند.رستتند بلکه هیپنوتیزم میكنند، هرگز به آرامش نمیكستتانی كه با ذكر و مانترا مدیتیشتتن می

دهد و سپس این انرژی صوتی چون كاتالیزوری باعث بروز واكنشی فیزیک ذهن را تغییر می تکرار صدا ابتدا

اید، كنید كه آرام شدهدهید و حس میشتود، دقیقن مثل وقتی كه به موستیقی گوش می  شتیمیایی در ذهن می 

ت كه سحالی تان تغییر كرده و این حالت رقیقِجا هم آرامشتی در كار نیستت، تنها شرایط شیمیایی ذهن  این

ی ست نقطهیتواند اتفاق بیفتد، كافكنید. چنین هیپنوتیزمی با تکرار نگاه هم میبعد از كشیدن علف تجربه می

آن  كه پلک بزنید بهمتری بدون آنی سهكوچک و ستیاهی را روی دیواری ستفید نشان كنید و بعد از فاصله  

خورد. با گوش تان كلید میرا نبینید آرامش یا هیپنوتیزم خیره شوید تا گم شود، دقیقن از وقتی كه دیگر نقطه

ا شود بها همه هیچ ربطی به آرامش واقعی ندارند، نمیشتود ذن و مدیتیشن كرد و هیپنوتیزم شد، این هم می

كند مصرف قرص و صدا و دراگ به آرامش رسید. مصرف دراگ و موسیقی یا انجام مدیتیشن فقط كمک می

ه به تان ببرد و خیال كنید كتان كرد، خوابشدت خستهرعت فرار كنید و وقتی این فرار بهكه از آرامش به س

كند كه دارم ست و هر روز شکایت میم كه مدام دنبال آرامشتوانم به آن دوست نازنیناید. میآرامش رسیده

رار شک از تکم بیتیشستت و برخالف رفیق اسکا كنم! یک مانترا بدهم، اما او ایرانیش را ستلب می آرامش

ش دارم كه نتوانم سرش كاله قدر دوستر فارسی ندارد! تازه آنرن  خواهد برد چون معنای خوبی د« كیر خر»

 .كم خودش آرامش واقعی را كشف كندهاش را تحمل كنم تا كمتر غُر زدنبگذارم، پس باید كمی بیش
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آگاهی حاصل شده باشد نه اطالعات! باید گیرد، شعوری كه با كسب آرامش واقعی از شتعور نشأت می 

ستتت. ما هرگز كند نشتتان دهد كه زندهیادش بدهم بدون هیچ تالشتتی زندگی كند، فقط یک مرده ستتعی می

جا ، همهكند كجا بباردتری دارد یتا دریا! باران كه انتخاب نمی توانیم بفهمیم بیتابتان بته بتاران نیتاز بیش     نمی

ام چرا مردم جا، در همه هستتت، ماندهطور برابر در همهجا بهچیزی همهپس همهطور برابر! بارد آن هم بهمی

ند، هایی كه آرامش ندارند معمولن پر از طلبی آدمكنند؟ همهشتتان را برای كستتب هیچ تلف می عمر كوتاه

تر هشتان را هی آشتفته و آشفت  رستند و همین ذهن طلبی كه دركی نستبت به آن ندارند، پس هرگز به آن نمی 

تر خواهد برود ماداگاستتکار تا بیشخواهد تا ستفر كند، می دانم پول میكند. دوستتِ پولیشتی دارم كه می  می

ستتفر كند و همین تواند درک كند و به شتتعورش نستتبت به خود و خداش بیفزاید اما چون پول ندارد، نمی 

ی من كه شماره»فتم در سفرم، گفت پرسی پرسید كجایی؟ گپریروز تلفن كرد، بعد احوال .كندترش میآشفته

ل سفر آباد كتوی بیسائو تا علیند! از گینهها مریضجور آدماین« ای؟ات سفر كردهات را گرفتم! به خانهخانه

كنید، كنند كه حسابی ببینند! وقتی به درون سفر میزنند، در خودشان سفر نمیكنند اما ستری به خود نمی می

 تانشود كه از چشماعث میبینید و همین مالقات بها را از نزدیک میرستید و آن میهاتان به درک خواستته 

میرند رستید و متاسفانه بسیارانی تنها وقتی كه می ای ندارید به آرامش میفقط وقتی كه دیگر خواستته  .بیفتند

نیازی یا احساس بینیازی بی .دارندشان برنمیهای احمقانهستهچون هرگز دستت از سر خوا  ؛شتوند آرام می

! تری برای تفکر داشتتته باشتتید، تفکرتان به حداقل برستتد و انرژی بیششتتود كه نرخ اتالف انرژیباعث می

 !ایم، حیفی عزیز را عن و گُهی كردهچقدر ما این كلمه

 

ی بخشتی از ستخنرانی علی عبدالرضایی در كمپ حکمت هندی در گیلدفورد )جنوب شرقی   ترجمه*

 انگلستان(
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 نمای هانیهسی یا گربهبیبی

ا آن تجا حاضرست جایی خبر دست اول و ناب باشد، آن پراكنی، یعنی هرنگاه خبراند بنامش را گذاشته

 .كندرا پخش خبر 

British broadcasting corporation»»  یا همانbbcاش از جیب مردم كه هزینه ستتتتیا، اَبررستتتانه

این شبکه  پوند به صتد و پنجاه شتهروند بریتانیایی به طور میانگین ستاالنه   شتود. یعنی هر  انگلیس تأمین می

خبری از تبلیغات نیستتت و به همان نستتبت، بار فرهنگی باالیی دارد و در  این شتتبکهپردازد. بنابراین در می

گر در ا گو باشد وسی موظف است در برابر مردم بریتانیا پاسخبیها صتاحب ایده است. بی زمینه از بستیاری 

ترین كه مطرحbbc4 نام  های پربار كوتاهی كند، مردم حق شکایت دارند. مثلن رادیویی دارد بهساخت برنامه

ی كنند و اگر وارد حیطهنهر می های تازه یا ادبیات روز، تبادلی تئوریجا دربارهها و فکرپردازها آننویسنده

سی در انگلستان كیفیت خوبی دارد. اما همین بییب در كل ،هم ستطد كارشان باالست  ستیاستت شتوند، باز   

ر پیش د پوپولیستتتی یو اغلب رویکردها كندش به شتتدت افت میشتتود، كیفیتشتتبکه وقتی فارستتی می 

چیستت؟ چرا ما ژورنالیستت باهوش و باسواد نداریم؟ چرا مسئولیت ژورنالیستی   این مستئله  . علت گیردمی

تر )حاال به هر روشتتی( خالصتته تی شتتده و تنها در جذب مخاطب بیشزبانان بدل به بزک تبلیغانزد فارستتی

شان مهم كنند و برایستی فارستی بازرسانی دارد كه آمار مخاطبان را مدام چک می  بیشتود؟ احتمالن بی می

داند جایی كه چنین بازرسی زبان فارسی نمیداشته باشد و از آن ییاین رسانه مخاطب باال است كه هر بخشِ

و دست  ندكمیستی فارستی رستوایی را در زنبیل    بیها نهارت كند، بیتواند بر كیفیت فرهنگی برنامهو نمی

مرزی سازمان صدا و سیمای های برونانگار یکی از شبکه بندد، طوری كهمیهای زرد را از پشت تمام رسانه

دارند و خرافات تحویل مردم  روزی در تلویزیون ایرانشان حضوری شبانهاگر مالها با اراجیف .ایران استت 

سی فارسی نیز از جهاتی همان سیاست تحمیق بیكنند، بیها را با مشتتی حرف پرت انبار می دهند و ذهنمی

 .های روز حکومت ایران كوک كندكند و عمد دارد خود را با توجه به سیاسترا دنبال می

ی داشتته باشتتد تا به بازرسانی كه فارس  ستی فارستی باید بازدیدكنندگان باالیی  بیستایت بی شتاید وب 

در این میان اصتتلن مهم نیستتت كه كارش پس تری جذب كند. ی بیشبودجه دهد ودانند خودی نشتتان نمی

 .محور و شعوری باشدسی انگلیسی فرهنگبیمثل بی
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ی مثلن به همین عکس كه مربوط به مرگ گربه

 یانگاه كنید. توستلی هنرپیشه  ستت، «هانیه توستلی »

كه چند كالس بازیگری رفته و مولود است  معمولی

ست و حاال بعد ساز سینمای ایرانیستیاست سلبریتی 

آموزش افستتتردگی گرفته و از مرگ حیوان دستتتت

ه همین به زعم های بستتتیاری را برانگیخته كواكنش

حساب سیاسی برخی نیز منجر ستی به تستتویه بیبی

مثلن  یكنی به صفحهشتده استت! بعد كه رجوع می  

خوانی كه توستتط مشتتتی  می ی راستتلبریتی! اراجیف

و  گری نداردموجودِ مدام كیر به دست قلمی شده! پس پوشش این خبر شدیدن زرد هیچ بار خبری و روشن

حا  زبان به ظاهر اُپوزیسیون از لهای فارسیستی. تمام رسانه بیبرابر استت با افزایش آمار بازدید از بی فقط 

 …وتو وهایی مثل صتتدای آمریکا، منها در رستتانهطلبكنند. اصتتالحت ایران عمل میفرهنگی مثل حکوم

 ارب هیچ كه دستتت این از اخباری انتشتتار. اندتوده تحمیق حال در گستتترده طور به و كنندمی كوالک دارند

 سیبیاز سوی كاركنان بی رقصیخوش نوعیشتود،  نوعی استتهزاء محستوب می   اصتل  در و ندارد فرهنگی

جذب  تریی بیشبودجهاز این طریق اند و بیننده چقدر پركه تا نشان دهند  است، شتان فارستی برای مافوق 

ترین ی اصلی معتبركنند. حاال نگاه كنید به عکس صفحه

 ینسل تازهو  ایت شعر جهان كه خبر از شعر دیگروبس

دهتد. هفتت روز استتتت كته تنها    شتتتاعران ایرانی می

ی شعر جهان كه آثار بهترین شاعران المللسایت بینوب

كند به شعر هشت شاعر جوان ایرانی جهان را منتشر می

اختصاص پیدا كرده! شاعرانی كه حتی یک شعرشان در 

اما  استتت. مطبوعات كشتتور خودشتتان منتشتتر نشتتده 

ترین مركز شعوری شعر جهان به تشویق و ستایش مهم

 كهستتت و این در حالیپردازد این هشتتت شتتاعر می 

اند! این ی سوم عمرشان نشدهشان هنوز وارد دههنصف

افتتاد بدل به ستتتوتیتر  اتفتاق اگر در هر كشتتتوری می 

سایت كال  شعر طوری كه حکومت ایران وباما همان .شدها میها و خبرگزاریصتفحات فرهنگی روزنامه 

خارجی فارستتی نیز طبق  داخلی و هایرستتانهها و صتتفحاتش را در آپارات نابود كرد، را مستتدود و وبالگ

مبادا جا برای درج عکس  تا شان چنین خبر مهمی را انتشار ندادخواستت حکومت عمل كردند و حتی یکی 
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ها و كشورها، صفحات خاصی برای تمامی زبان International poetry webد! نتتلو و ستگ گلزار كم بیاور 

در حال حاضر شاعران كالجی نمایندگان  دارد كه آن صتفحه معرف شتعر آن كشور و شاعرانش است. یعنی  

 اما ژورنالیست .اندشتعر فارستی در جهان هستتند و با این افتخارآفرینی، شعر فارسی را از انزوا خارج كرده   

دار استتت! طی اش دا شتتود، چون هانیه برای گربهتفاوت رد میحستتود ایرانی از كنار چنین خبر مهمی بی

 یزن …به چندین زبان دیگر مثل رومانیایی، بلغارستتتتانی، مکزیکی و  هاهفت روز اخیر، شتتتعرهای كالجی

های فارسی در حالی كه رستانه  ،زنندمی قلم كال  آوانگارد حركت و ایده یدرباره هاخارجی و شتده  ترجمه

اعران كشورهای مختلف مثل از ش زیادی های تبریکپیام بعد از این اتفاق من .دهندحتی آن را پوشتش نمی 

قیت ها هیچ نشنیدم. این یک موفام ولی از ایرانیمریکا، لهستان، افغانستان و انگلستان دریافت كردهآیه، روست 

شک نشر شعور ایرانی نسبتی با شعر ندارد. بیستابقه در شعر معاصر است اما انگار ژورنالیست بی مهم و بی

ای از بالهت و حستتادت و شتتعور یهی هانیه و عدم نشتتر موفقیت جهانی شتتاعران كال ، نماخبر مرگ گربه

ها چگونه ژورنالیستتی هستتند؟ یعنی چون این هشتت شاعر در كال  عبدالرضایی    ستت. این ایپایینِ رستانه 

شتان دیده شتود؟ یا چون استم عبدالرضتایی در میان است، باید نسل     اند، نباید موفقیت جهانیآموزش دیده

د؟ شتاعران كالجی هنوز در كشور خود مجوز چاپ كتاب  ی شتاعران ایرانی هم مثل او ستانستور شتون    تازه

نگاری كه بعد از یک هفته از این را منتشر كرد و روزنامه آثارشان وبسایت جهانی شعر،اند اما دریافت نکرده

سی و صدای آمریکا و رادیو زمانه به چه بیام بیستت. مانده چیشتک گوزنامه اتفاق مطلع نشتده باشتد، بی  

 ها ندارند و فقط بهزنند مخالف سانسورند، در حالی كه فرقی با بسیجی؟ چرا مدام فریاد میخورنددردی می

 ا درهای مها و نیز پایگاهالگسایت و وبای تنها با فشار یک دكمه، وباند. آقازادهجای چفیه، كراوات بسته

در  شانا سکوت خبریكرد، مطبوعات نیز ب حذفصتد ویدیوی آموزشتی را   آپارات را بستت و بیش از هفت 

ن شناسند؟ آیا ایهای ایران، معتبرترین ستایت ادبی جهان را نمی دارند. آیا ژورنالیستت همان راستتا گام برمی 

 دانند؟ آیا اساسن دركی از خبر ادبی دارند؟اتفاق مهم را فاقد بار خبری می
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 یی علی عبدالرضایهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 .1312، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .1

 .1314، تهران، زیرزمینی،نام این كتاب را شما بگذارید .2

 .1311، تهران، نارن ،پاریس در رنو .3

 .1311تهران، نارن ، ، ی عزیزاین گربه .4

 .1319نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .2

 .1319نگاه، ، تهران، نیمجامعه .1

 .1342، تهران، همراز، شینما .1

 .1344، پاریس، نشر پاریس، كردممیمن در خطرناک زندگی  .4

 .1342پاریس، نشر پاریس، ، كادویی در كاندوم .9

 .1344پاریس، نشر پاریس، ، ترور .12

 .1344پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .11

 .1349پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .12

 .1349لندن، نشر كال ، ، الو اال اله ال .13

 .1349، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .14

 .1392، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .12

 .1392، دبی، پساهفتاد، فانتزی .11

 .1392پاریس، نشر پاریس، ، كومولوس .11

 .1392، پاریس، ناكجا، زخم باز .14

 .1391، پاریس، ناكجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .19

 .1392، تهران، بوتیمار، مادرد .22

 .1393، تهران، بوتیمار، شق ماشقعا .21

 . 1393، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22

 .1393، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .23

 .1392، لندن، نشر كال ، شهر نو .24
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 .1392، لندن، نشر كال ، اروتیکا .22

 .1392، لندن، نشر كال ، جمهوری اسپاگتی .21

 .1392، لندن، نشر كال ، الكوآب .21

 .1391نشر كال ، لندن، لیالو،  .24

 .1391شعرنوگرافی، لندن، نشر كال ،  .29

 

 داستان و رمان

 .1344پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .1392بدكاری)مجموعه داستان كوتاه(، پاریس، ناكجا،  .2

 .1392، لندن، نشر كال ، تختخواب میز كار من است .3

 

 سیاسی

 .1392، لندن، نشر كال ، ترندها واقعیآنارشیست .1

 .1391، لندن، نشر كال ، های انتخاباتیلكارناوا .2

 .1391فراداستان فرودستان، لندن، نشر كال ،  .3

 

 ی ادبینمریه

 .1341پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاتركیک .1

 .1392پاریس، نشر پاریس، ، كسهیچمثل نشینی با شب .2

 .1392، لندن، نشر كال ، دیل گپ .3

 .1392، لندن، نشر كال ، این سوال ابدی .4

 . 1392، لندن، نشر كال ، با قبول مخالفممن  .2

 1391چگونه شعری ننویسیم، لندن، نشر كال ،  .1

 

 انگلیسی

 Short and little like i, London Skool, 2212 ,لندن. 

 I AM THE i,  2211 , لندن ,نشر كال . 
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 هاتر مه شده از فارسی به دیگر زبان

 . 1343مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس، )ترجمه به تركی(،  كردممیمن در خطرناک زندگی  .1

 .1341)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن، اگزایلد رایترز ،  كردممیمن در خطرناک زندگی  .2

 .1349)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، پاریس، نشر پاریس،  (Sixologyسیکسولوژی) .3

 .1349پانیایی(، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس، )ترجمه به اس (Eseآن ) .4

 . 1392فروشان، لندن، پساهفتاد، ل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو دوربین مخفی .2

 . 1392)ترجمه به كردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .1

 .1392یخ، پساهفتاد، )ترجمه به اردو(، مترجم: احسان ندیم شاحتساب   .1

4. No one says yes twice  ،1391فروشان، لندن، لندن اسکول،  )ترجمه به انگلیسی( ، مترجم: ابول. 

 1349)ترجمه به آلمانی(، كریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس.گذاری روی گریه ، بمب .9

 1344نشر پاریس.الواعی،  ، مترجم: الحبیب)ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .12

 1392)ترجمه به تركی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  كومولوس .11

 1344مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی. )ترجمه به تركی(،  كند؟اگر بمیرم چه كسی این تنهایی را تحمل می .12

 

 تر مه

اریس، مترجم: علی عبدالرضایی، پ)ترجمه به انگلیسی(، نویسنده: ابول فروشان،  ام به بیابان تو محتاجمبرای عطسه -

 .1344نشر پاریس، 
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