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 سرمتن
 

 

 الپارس ستیزی،ایران چهارصدسال و هزار سیطرۀ از بعد شود،می برگزار آبان دهم روز در ساله هر که گانآبان جشن

 نیکان سرزمین از را او و یافته پیروزی دیرینه دشمنِ بر ایران دشاهپا «زَو» نیز ترپیش. شد گانآپان نگجَ به بدل

 از بعد هم( 9915) پارسال. بود آمده باران ایران در خشکسالی سالهفت از پس روزی چنین در نیز و بود رانده

 با ایران در را ماسال پایان و آپانیدند خیابان در ایران جوانانِ از شجاعی نسل ستیزان،ایران کامل سیطرۀ دهه چهار

 الییک قیام «ماجرا تمومه دیگه گرا،اصول طلب،اصالح» شعار با 9916 سال دی در که جوانانی زدند، رقم شانخون

 ! کردند و کنند، تقدیم ایران تاریخ به را بزرگ روزانی تا بودند آمده خیابان به حاال بودند، داده دستبه را فرودستان

 قیام هایناگفته به بیشتر کتاب، این گوهایوگفت در اما ،گفتم آبان قیام ربارۀد ،بسیاری گوهایوگفت در

 ارانِی که براندازان حزب سوپرگروه در هایمسخنرانی به دارد اختصاص نیز کتاب مطالب بقیۀ. ماهپرداخت گانآپان

 و وهاگوگفت این که وندانیهم از سپاس ضمن .دارند تنبه نثر زیبای لباس حاال و کرده شانپیادۀ سانمپارتی

 شانجان هک هایینارشیستایرآ تمام به کنممی تقدیم را «گانآپان» کتاب اند،کرده ویراستاری و پیاده را هاسخنرانی

 .کردند تقدیم ایران به گانآپان قیام در را

 

 

 

(موتا) عبدالرضایی علی  

2929 جوالی نهم  
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گانآپان 6  

 در ايران مفمنيس

 

 

چرا تا این اندازه به مسئلۀ زن »اند: از من پرسیده رآنارشیست، بارها از روی کنجکاویلیدرهای میدانی و فعّاالنِ ای

 شانرایطد شبوو در هر شرایطی، به مسائلِ زنان و به ترمی سیاسی تأکید داریدعنوانِ قِ برابریِ جنسیتی، بهو تحقّ

 ادارانهویکی از اخیرن  «.دهید!به زنان میدانِ بیشتری می، حزبِ ایرآنارشیستحتی در ه طوری ککنید؟ توجه می

را ی دارد و هر چیز انگلیسی ساختی کند، معتقد بود که فمنیسمل میهای ما را دنباکه بحث حزبِ ایرآنارشیست

رد. درست ساختِ انگلیسی ندا فمنیسمایران است؛ چنین نگاهی بسیار چیپ است. ها ساخته باشند ضدِّکه انگلیسی

اند، اما بسیار کارا بوده هجدهم )دورۀ اولِ جنبشِ فمنیستی(در اواخرِ قرن  «9مری ولستون کرافت»است که امثالِ 

و « جویتی گنسَهْمَ»قدر از ؛ چه«!ایرانی دارد ، ساختِمفمنیس»نگاه کنیم، باید بگوییم که گونه بخواهیم اگر این

؟ ما ست، مربوط به چه زمانیشداستفاده « مفمنیس»از واژۀ  هلندباری که در دانید؟ اولینمی «العینهطاهره قر»یا 

فاوت دارد ت مبارزه برای زن، با فمنیسم»ویند: گ. گاهی میدانیدها را ب؟ باید اینیمصحبت کرد« برابریِ زن»از  کی

چنین  «.م برده نشودم، باید نامی از فمنیسجنگیزن می حتی اگر برای برابریِ سم دوری کنیم،و ما باید از فمنی

که در  اهیگدید دهمنشان  کنمامروز هم سعی می؛ یشتر به بحث درباره فمنیسم بپردازمعث شدند که بمسائلی با

ت ندارد. واقعیت این اس مطرح و رایج فمنیستیهای با نظرگاه چندانی ارتباط وجود دارد فمنیسمایران نسبت به 

حوزه نویسی و داستانو  که در شعرام آموختهاز فمنیسم  بسیاریهای ک شاعر، تکنیکعنوان یکه من به

مبارزه در  !زنانه بخشیدن به جهانِنه هژمونی ،تعادل است برای برقراریِ فمنیسمثیر داشته است. أت امپردازینظریه

یابید؟  توانید به آزادی دستمی، بلکه برای انسان است. در چه صورتی صرفن برای زن یا مرد نیست فمنیسم جهتِ

 ،آزاد است یانگلیس کشور طورِ مثال،به ؟ممکن است آزادیوجود ندارد، دستیابی به  عدالتای که در جامعهآیا 

 پرداختِ بهای آن ، باشوداقتصادی ندارند؛ یا در ایران که آزادی خرید و فروش می اما بسیاری از مردم آزادیِ

مناطقِ شمالیِ تهران و یا شهرهای دیگر، باغی را اجاره  از طور مثال، در برخیداری کنید؛ بهتوانید آزادی را خریمی

ر د دهند؛شته باشند در آنجا انجام میهرکاری را که دوست دا ،پرداختِ مبلغی به نیروی انتظامی کنند و بامی

 کنیدتجربه می زمانی را واقعی آزادیات در عصر ارتباطکنند. را خریداری می ، آزادیِ فردی و یا اجتماعی خودواقع

ا وجود داشته باشد. ت «آزادیِ اقتصادی»؛ برای رسیدن به آزادی، باید خوبی برخوردار باشید اقتصادیِ ۀکه از بنی

 مبارزه با تبعیضبدون  عدالت، برقراریِ چنینهم، اتفاق نخواهد افتادآزادی وجود نداشته باشد، « عدالت»که زمانی

                                                                 
9 Mary Wollstonecraft 
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 پوست()سفیدپوست، سیاه هاپوستینها و رنگقومیتبین تبعیض، زمانی نیست.  پذیرامکان آن برداشتنِناز میاو 

 آن تِعل تر است وان، این تبعیض بسیار فجیع. در جامعۀ امروزِ ایربود هابینِ جنسیت تریطورِ عمیقنژادها و بهو 

، ایرانی ۀجامع فرهنگِ ،در نتیجهاست. زن ت ضدِّشدّبه ،اسالم دلیلِ آنکهبه ؛حاکم بر ایران است مذهبیِ حکومتِ

ا ت ما نخست باید با اسالم بجنگیم. ،بر این اساسهاست! و ضدِّ آن گیردمینادیده زنان را  مدام اسالم، ثیرأتحت ت9

تا افت. نخواهیم یها و... دست نژادها، زبان فاق نیفتد، به برابری بینِ اقوام،ات« برابریِ جنسیتی» در ایران کهزمانی

ی گفته شده، باهم در هاتمامِ مؤلفه. رسیدحقیقی نخواهیم  این مشکالت را برطرف نکنیم به آزادیِکه زمانی

 اند!ارتباط

به  یک مسلمان مثلن وقتی کهکنند، ها آن را تحریف میاما بسیاری از مذهبیفمنیسم تعریف مشخصی دارد؛ 

 یکگونه منطبق کند و این یو ایدئولوژیِ اسالم یمذهبکند آن را با تعالیم یسعی م برد،میحقانیّتِ فمنیسم پی

د تواننمیزن است. او داند دستگاهِ اسالمی، ضدِّمیضعفِ او این است که ن شود.می ساخته« فمنیستِ مسلمان»

 رِگدی در دستِاین است که شما در یک دست آتش و  مانند ،باشد هم فمنیستزمان به اسالم پایبند بوده و هم

زمان شود هماز او حمایت کرد. نمی طرف زن را سرکوب و از طرفِ دیگراز یک شودنمی ؛آب داشته باشید خود

تضاد  هاییچنین وضعیتدر . کنید تبلیغهمسری را تکسوی دیگر، از  پایبند به صیغه و چندهمسری باشید و

 . هدف مشترکِ«ِ مذهبیفکریِروشن» ، مانندمحال است فمنیست(فمنیست و ضدِّ) این دو وجود دارد و اجتماعِ

ا ی برابر بدر سطح ،از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این است که حقوقِ زنان را در جامعه هافمنیستتمامِ 

 ،ثیر داشته باشدأزن ت اقتصادی و خانوادگیِ و اجتماعی بودن نباید در جایگاهِیعنی زن ،حقوق مردان قرار دهند

امروزه  را مطرح کرد، زبانکه بحثِ « 2ژولیا کریستوا»باعثِ تحقیر و یا هژمونیِ زن شود. پس از  تی اگر این تأثیرح

 (9319)سال اواخر قرن هجدهمکه در  «فمنیسم موج اولِ»در  هستیم. تیمبارزات فمنیس «موجِ چهارم»شاهدِ 

 ردندکای منتشر چندصدصفحه ایبیانیه و اشتندهای دیگری حضور دو فمنیستمری ولستون کرافت  اتفاق افتاد،

 های عمومیحضور زنان در حوزه آزادیِرأی و  ه و بیشتر خواهانِ حقِّرا مطرح کرد خود هایکه در آن خواسته

ها آن هدف .کردالیت میاول فعّ از جنگ جهانیِ پیشبود که  ایفمنیستی جنبشِرهبر  «9املین پنکهرست»بودند. 

جز به، اول جنگ جهانیِ از پایانِپیش  و در آن دوره؛ ندنک پذیرامکانبرای زنان  را یأر حقِّدر جامعه  این بود که

انگلیسی و آلمانی، در پایانِ اما زنانِ  ،رأی شدند حقِّ اعطایموفق به  اروپایی زنانِ ۀبقی ،هاآلمانیو  هاانگلیسی

زنی جوراب اگر  ،فعّال بودند هاموجِ اولِ فمینستکه  وسطاقرونِ  در رأی دست یافتند. به حقِّ جنگ جهانیِ اول

وی در کالسیکِ فرانس نویسندگانِ برخی از کرد وآمد، بسیار جلب توجه میپوشید و با دمپایی به خیابان مینمی

                                                                 
2 Julia Kristeva 
9 Emmeline Pankhurst 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 
گانآپان 5  

یار بس از لحاظ جنسی زنیک پای  انگشتِ یعنی دیدنِ ،کردندرا توصیف می انپای زن هایانگشت های خودرمان

 )مانند ایرانِ امروزی(. بودکننده حریکت

برابری را در قِ تحقّ و بحثِ حضور داشتند «6ویرجینیا وولف»و  «5بووارسیمون دو»، «4فمنیسم موج دومِ»در 

های و مسئولیت مشخص کارِ تِابا ساع یدر شرکتمرد رئیسِ خانواده است؟ چرا چرا » ی ماننددیگر هایهحوز

 بهما زن : »دوبووار سیمون معروفِ ۀگزار .کنندمطرح می است؟ انمرد تر از دستمزدِنپایی اندستمزد زن ،مشابه

مسائل ر سر ب رویکردها بیشترِ نیز دوم فمنیسم موجدر  داشت. ۀ جامعهبه سلط اشاره «!دیمبلکه زن ش ،یمدنیا نیامد

 مانندهایی چهره به بعد( 9119)سال  قرن بیستم اواخرِ، اما فلسفی نبود! در بود اجتماعی و اقتصادی و حقوقی

زبان » اینکه ۀو دربارکرده ایجاد  را 1سوم فمنیسم موجِ، و... «5هلن سیکسو» ،«ژولیا کریستوا» ،«3ایریگاری لوس»

 ای دیگر را نه،و پارهپذیرفت  توانها را میاین بحث ای ازپاره. کنندبحث می« !است مردساز ،ساختیاز لحاظ ژرف

 ای کهاولین کلمه ؛مادر است ،گام اول در کودک زبان معلماینکه معمولن  .نداهائلی توجه نکردبه مس هاچون آن

 گیِ زن در مدیریت، زبانیتجربهبیو بر دنیا ابراهیمی  مذاهبِ دلیل تسلطِاما به ،است «ماما»کند ه ادا مییک بچّ

 هاحشف تِارسی اکثریّپ حتی در زبانِ، دشورده میکار بمردان به توسطِ داری پرکاربرد است،دارات و حکومتکه در ا

شود، و ناراحت نمی چندان به او برنمی خورد، «پدرجنده»اگر به کسی بگویید:  طور مثال،به زن است.معمولن ضدِّ

 لیلِ. داهد کردنخبرخوردِ سکسیستی  جز و کاری شودشدّت ناراحت میبه شکبی، «مادرجنده: »شاما اگر بگویید

و  Slang «بازاریکوچه زبانِ»خصوص به زبانی کنشِ است. آن مردسازبودنِ و زبان ضعفِ، پدیده جودآمدن اینوبه

د جنگیمی جاهلی . عربِدانگرفتهعنوان یک کاال در نظر همیشه زن را به مذاهبچون  ،زن و مردساز استضدِّ ،لوگو

ر ازدواج دقرار بگیرد.  ریتپایین ۀدر مرتب زنکه  ث شدباع «کاالییتفکرِ زن»دست بیاورد و های بسیاری بهتا زن

و  پست ۀرا در مرتباو  ست کهترین اصولییکی از کثیفکرده و  تبدیل زن را به کاال، «شیربها»و  «مهریه» مسئلۀ

جهن نیل به برابری کنند در حالی که کمتر بحث میباره  در این ایرانی هایفمنیست .داده استقرار  پایینی

ه از بارِ زنانی ک .ستبردگی پذیرشِ ،مهریه و شیربها توسط یک زن پذیرشِ .سیتی باید بسیار به آن پرداختجن

طور عمدی ازدواج ای هم بهدهند. عده)فنِّ بردگی( پُز می خود برخوردارند، به مهریه و شیربهایشعوریِ کمتری 

واقع، نوعی ریاکاری و فریب پشتِ این مسائل است که  در دست بیاورند.ای بهتا مهریه گیرندکنند و طالق میمی

                                                                 
ادامه یافت و بر روی اصالح موانع قانونی  19 شروع و تا اواخر دهۀ 9169زین دهۀ های آغاسالای از فعّالیت فمنیستی در آمریکا که در دوره 4 

 .برای برابری جنسیتی متمرکز بود

5 Simone de Beauvoir 
6 Virginia Woolf 
3 Luce Irigaray 
5 Helene Cixous  

دانند و تا امروز ادامه داشته است و به می 59از آن را اوایل دهۀ مرزبندی دقیق تاریخی برای شروع موج سوم مورد اجماع واقع نشده، اما آغ 1 
 .پردازدعنوان موجوداتی قدرتمند، جسور و صاحب اختیار جنسیت خود میبازتعریف زنان و دختران به
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 علی عبدالرضایی )موتا( 1

 ست.یتراز با آزادو هم بزرگ و انسانیبسیارترمی  ،زنیمی که ما از آن حرف میممبارزه کرد. فمنیسها تمامِ آنباید با 

کنید و مرد را یها دفاع مزنید و از آنحرف می انچرا تا این اندازه از زن»اند که انتقاد کرده ی از دوستانعدۀ دیگر

د توانیک مرد هم می ،همیشه زن نیستند اهفمنیست؛ چنین نگاهی بسیار مسخره است. «گیرید؟نادیده می

من به  ولی فمنیسمی که ،فمنیست هستمت شدّمن بهو بسیاری از مردانِ بزرگ فمنیست هستند.  فمنیست باشد

ه در کسانی را ک از نظرِ من، .و بسیار فاصله دارد ستمتفاوت ا با فمنیسمی که در ایران تعریف شده ،آن معتقدم

 مثلناند. م نبردهبویی از فمنیسدر واقع و دارند  تشریف لمپناغلب متظاهر و شناسند، عنوانِ فمنیست میایران به

ی اساسن در واژه است. نابخردانهاختیاری، بسیار  به حجابِ)برابری جنسیتی(فمنیسمشعار محوری  دادنِتقلیل

، ذشتتفاوت گشود از کنار آن بیکه نمیاست نهفته گیرد نوعی تحقیر که از حجب به معنای شرم ریشه میحجاب 

ایجاد جنبشی شود برای پوشش اختیاری جنگید اما . میاجازه داد کوس را شرمگاه بنامندطوری که نباید همان

منیسم اساسی ف بحث .ستنی و ضدفمنیستیحق داشتن در انتخاب زندان غیرانسامثل  برای تحقق حجاب اختیاری

بعیض، ت بردنِ بین سیاهان برای از طور که مبارزاتِهمان .است «تبعیض» ۀکند، مسئلوارد فاز سیاسی می راکه آن

ل معض ،ایرانی ۀگونه است. در جامعاین نیز تیدر مورد مبارزات فمنیس ،کندت سیاسی میشدّها را بهآن جنبشِ

برابریِ  ،اقتصادی است و از لحاظِ انمردارث  نصفِ انزن است. در ایران ارثِ «پدرساالری»و  «ساالریمرد»ما  بزرگِ

 مرد حقوقِ به کارمندِ ،دولت ؛زن و مرد هم تفاوت وجود دارد انِحتی میان کارمند ،شودو مرد لحاظ نمیزن 

ا پس چر دهند،انجام میکه هر دو یک کار را صورتیدرداند؛ دلیلِ آنکه او را صاحبِ خانواده میبه دهد،بیشتری می

فرزند با  حضانتِ حقِّوجود دارد و خانوادگی  خشونتِ هاههمین دلیل در خانوادبه؟ کمتر از مرد است زن حقوقِ

ائل این مس اختیار با مرد است. تمامِ د، یعنی از لحاظِ تولیدمثلرا سقط کن ۀ خودبچّکه  اجازه ندارد مرد است و زن

سئلۀ حجاب ویژه مبه، شکالتم تمامِ این تی وجود داشته باشد،جنسیّ اگر برابریِ .ستتیجنسیّ برابریِ طر نبودِخابه

 و مردانحجاب  که زن را مجبور به داشتنِ نخواهد داشتوجود  ایتیچون دیگر تبعیض جنسیّ نیز حل خواهد شد،

حقاقِ برای اما  .شودحل می اجتماعی معضالتِ یِکند، تمامق پیدا ی تحقّجنسیتّ اگر برابریِ .را از این امر معاف کند

کشور به حقوق خود نرسند و تحت ظلم  از ساکنانِ عنوان نیمیبه نچرا که اگر زنا کنیم،حقوقِ زنان مبارزه می

 نیمی از مردمِ ،امروزه. شودمنجر میجامعه  به بیماریِ ایمسئله ست و چنینیعنی نیمی از کشور زخمیباشند، 

پزشک درصد از مردمِ ایران، نیاز به روان15جامعۀ ایران را بیمار کرده است. یران تحت ظلم هستند و این موضوع ا

چگونه از طریق سکس مالها،  است. «جنسیسرکوب » ترین سرکوب،فجیعها متوجه نیستند. دارند و خودِ آن

در هر جایی  سپس و مدارس دخترانه و پسرانه() کردندرا از هم جدا ها هنخست مدرسکنند؟ میجامعه را کنترل 

 باعثِ سرکوبِ ،بین زن و مرد فاصله انداختند و این جداشدن )دانشگاه، مسجد، باشگاه و...(، گذاشتیمکه پا می

این کارها  .کردندمی کاسبی ،عقد و صیغه و مالها از طریق سکس و شهر زیبایی خود را از دست داد سکس شد.

 ،دلیل مینهبه .نداهکردبنیه و بی خواجه را ایرانی ۀجامعهایی، با چنین سیاست در ایران اجرا و را به بهترین شکل

 بسیار مهم است. هادر این زمینهالیت فعّ
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مطرح  بریتانیاقرن نوزدهم، در  و پس از آن در اواخرِ هلند و فرانسهدر  9532سال  بار دراولین «فمنیسم»بحثِ 

 هانامهدر فرهنگ) شودآغاز می آمریکا ۀمتحد ایاالتِدر  طور اساسیبه این جنبش 9199در سال  سپسشود. می

 سانگلیخصوص در و به فمنیسم در اروپا اولموج  ،میالدی قرن بیستمِ و در اوایلِبه این موارد اشاره شده است!( 

به بعد سیمون دوبووار  9169ز سال نیسم هستند. امربوط به موجِ اولِ فم کرافت ولستون مریامثالِ  .افتداتفاق می

دیگر  ،مفمنیس .شوندفعال می و... ژولیا کریستوواقرن بیستم، امثال  در موجِ دومِ فمنیسم حضور دارند. در پایانِ و...

 ینی انقالبیع ،استشده به انقالبی ساختاری بدل ست که در کل دنیا اجتماعی یبلکه جنبش ،ساده نیست یبحث

 ،زن هستند کشورها از برخی وزیرِنخست امروزه، است.ورده وجود آبهسیاست و تاریخ  و ادبیات و هنرجانبه در همه

در  امروزهو  هاقتصادی تغییر کرد . روالِه شدتاریخ دوباره نوشتپس از پیدایشِ فمنیسم، گونه نبود. این پیشترها

به این زبان اضافه شده است. اگر  «Ms»و واژۀ  زبانِ انگلیسی نیز تغییر کرده برابر است. ، دستمزدهاکشورها اغلبِ

 «Ms» های فمنیستی، واژۀحاال با جنبش شد،گفته می« Miss99»و « Mrs99»ها پیشترها در زبانِ انگلیسی به زن

خطاب  «Ms»ا توانید او رگاهی ندارید، میبودن و یا مجردبودنِ زنی آبه این زبان اضافه شده است؛ اگر از متأهل

 تأثیر گذاشته است ونیز  مریکا و اروپاآدر  «ییگراجنسهای همجنبش» برحتی  چیز،جنبش روی همه اینکنید. 

 جنبشِ شدنِگرفتن و همگانیریشه ،آن قِدلیل تحقّ بند.خود دست یا به حقوقِ گرایانجنسهمباعث شده که 

لندن که شهری  ، ماننددفرهنگی، فمنیسم بوده استقِ چنیعنی دلیلِ اصلیِ تحقّ ،بوده است تیفمنیس

تد، مطمئن درستی اتفاق بیفبه جنسیتی شود و برابریشناسانده درستی به ، فمنیسماگر در ایرانست. چندفرهنگی

واهید را نخاین طرز فجیع آن هم با  (ترکی، رشتی، کردی و...های قومیّتیِ )جوک تیهای قومیّکودیگر جکه باشید 

د های بسیاری وجوضعفو  و نژادی است قومی تر از برابریِتی بسیار فجیعجنسیّ برابریِ اوضاعِدر ایران،  داشت.

یرگذار خواهد ثأو نژادی نیز ت قومی این امر بر تبعیضِ ،تالش کنیم تیفمنیسجنبشِ  بیشترِ قِاگر برای تحقّ دارد.

وسط مت و فقیر طبقاتِ ،داریسرمایهواقع، جامعۀ  در ؛د رفتنطبقاتی از بین خواه هایشکاف ،بود و به همان نسبت

؛ واهد شدتر خکم نیزاجتماعی  طبقاتِهایِ بینِ شکافکند. وقتی این برابری اتفاق بیفتد، و ثروتمند را ایجاد می

قوانینِ فرهنگیِ دنیا تغییر  امروزه بینِ زن و مرد وجود دارد. ست کههاییهای اجتماعی، تبعیضمنظور از شکاف

 .ها پرداخته شودکه باید به آن هستند ها نکات مهمیاین نخواهد بود.ری معیارِ برت« وی مردزورِ باز»کرده و دیگر 

آزادی احمقانه است. تالشی که برای  پرداختن به ،تیجنسیّ عدالت و برابریِ قِتحقّ بدونِ، همین دلیل معتقدمبه

چیز همهروی  اسالمی و فرهنگ قاخالسرچشمه عنوان مذهب به نیست؛بیهوده اصلن  شود،میمبارزه با اسالم 

یز چهمه ایرانما این است که در  . بحثِاندمتصل به هم هم در ارتباط وۀ مسائل بایعنی هم ،ثیر گذاشته استأت

اشند، ب خصوصی و خانگیقاداتی که . ما کاری به اعتگذاردثیر میأچیز تبر همه این موضوع ست وا علمو ضدِّ یخراف
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از خانه به مدرسه، از مدرسه به کنند؛ شود که این خرافات را از خانه خارج میۀ ما آغاز میزمانی مبارز نداریم.

در  فمنیسم کند.جا گسترش پیدا میدر همه و این خرافه منتقل ،دانشگاه و... و نهاخبه وزارت ادارهاداره، از 

جود و ادبیات و سیاست و تاریخ و صاداقت و اجتماعی حقوقِ و شناسیانسان و شناسیجامعه های بسیاری چونهحوز

های ادبی زۀ تکنیکم در حوتِ من، بیشتر از تأثیرِ مطالعاتبر ادبیا گرایانهجنسظریاتِ فمنیستی و همنتأثیرِ  .دارد

زدۀ در واقع، از لحاظِ زیرساختی، فمنیسم برای من یک انقالب بود. در جامعۀ مردساالر و مذهب است؛ و... بوده

 روی این موضوعات سال999یعنی حداقل باید  ،نیاز دارد ی بسیار طوالنیکردن این مشکالت به زمانایران، رفع

 برسیم. از فمنیسم واقعی یبه درک ،کار کنیم تا بتوانیم از لحاظ عملی

تواند یکند، نمکه در ایران زندگی میکسی ،نظر من از .کنندمی صحبت «حقوق بشر»ایرانیان از بیشترِ  ،امروزه

سال در 29سال در آمریکا و 99که کسی ؛بشر را باید تجربه کرد حقوقِ. داشته باشد بشر حقوقِدرک درستی از 

 همطالعتنها آن دربارۀ که کسیبا درک ش از حقوق بشر شک درک، بیکرده سال در انگلیس زندگی29کانادا و 

که در سیکنفعِ شماست. بهچون ته باشید، باید نسبت به تمامِ حقوق خود آگاهی داشمتفاوت است.  ، بسیارداشته

را  رانای اساسیِ قانونِبار یران حتی یککه مردم اصورتیدر شناسد.را میخود  حقوقِ تمامیِ کرده،انگلیس زندگی 

سال پیش 9499 مربوط به یقوانین ،نیستها آن نفعِبهآن  ندارد و قوانینِ هاآنثیری در زندگی أت چون اند،نخوانده

درصد از 11 ای ذکر شده این است که نشان دهمهآزاردهنده است. هدفِ من از طرحِ مثال مطالعۀ آنی حتکه 

هاست، به عربی فقط قرائت اند؛ قرآن، کتابِ اعمالِ آن، قرآن را نخوانده«!ممسلمان هست»گویند: فرادی که میا

ا آی»اند: ام و بارها اشخاصی از من پرسیدهه دادههای زیادی را دربارۀ قرآن ارائاند! تاکنون بحثنخوانده کنند ومی

ند: گویو می آیند؛ سپس می«بله، بروید نگاه کنید!»گویم: ، می«ها برای قرآن است؟حقیقت دارد که این بحث

اند ؛ قرآن را به عربی خوانده«ام، چرا تاکنون متوجهِ آن نشده بودم؟!قرآن را بسیار خوانده بسیار وحشتناک است!»

انند خوخودشان می ها قرآن را با زبانِانساند. معجزۀ بزرگِ قرآن این است که فهمنمتأسفانه زبانِ عربی را هم نمی و

 کنند.دانند و از قرآن تعریف میعربی نمی . بسیار مضحک است،کنندفهمند و از آن تعریف میرا نمیو آن

که هیچ ارتباطی به خودشان دهند را به جایی ربط میچیز کنند و همهگاهی برخی از دوستان، مرا ناامید می

ه زدچون خودشان اسالم کنند که آن ترم ساختی غربی دارد،و فکر میکرده یعنی با هر ترمی غریبگی ندارد، 

است.  «99ماسکولین»نقطۀ مقابلِ  فمنینآید؛ می« 92فِمِنین»از « مفمنیس»شناسند. هستند و جامعۀ خود را نمی

 مماسکولینیساست.  مفمنیسنقطۀ مقابلِ  ،«94ماسکولینیسم»«. مردانه»یعنی  ماسکولینو « زنانه»یعنی  فمنین

، مختصِ انگلیس و فمنیسماست.  مفمنیسعلیهِ  یسمئومچ ؛«95مچوئیسم»و « مردساالری»و « مردگرایی»یعنی 
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زیسته در ایران می «96مهستی گنجوی»نام شاعر بزرگی بهکشورهای اروپایی یا آمریکایی نیست. در قرنِ پنجم، 

به  ادر اشعارِ خود تفکراتِ مذهبی و اسالمیستی ر امخیّبوده است. « امخیّ»تر از یک پله پایین ،«رباعی»که در 

ه ب ، از لحاظِ جنسیّتینیز مانند او مهستیکند؛ دعوت می از زندگی و دنیابردن تلذّگیرد و مردم را به سخره می

کند. کسی از این موارد خود ریسک می ها حمله و در شعرهایطورِ اساسی به آند و بهپردازنقدِ مذهب و خرافه می

های سراییِ مهستی گنجوی، یکی از رباعیبردن به قدرتِ رباعیرد. برای پیزند و به این شاعر توجهی نداحرفی نمی

 :خوانیمرا می او

 

 خوش است م با سَرِ سوداتْبازارِ دلَ

 خوش است زیباتْم با رخِ شطرنجِ غمَ

 دائم داری مرا تو در خانۀ مات

 خوش است مگر که با ماتْ ای جانِ جهانْ

 

ال هولَ و ال »است؛ وزن رباعی:  (uu)« دو هجایِ کوتاه»و ( --) «دو هجایِ بلند»صورتِ در رباعی، هجاچینی به

م که بینیمی ست. در ابتدای این مصرعبسیار جالب ا« دائم داری»این رباعی،  در مصرعِ سومِاست. « باهلل قوّتِ ااِل

و  «دو هجایِ بلند»، «دو هجای کوتاه»و  «دو هجایِ بلند»جای آوردنِ استفاده شده و شاعر به« تسکینقاعدۀ »از 

خود  در شعرهای قاعدۀ تسکینندرت از های ابتدایی، بهشاعرانِ قرن آورد.می )چهار هجای بلند(« دو هجای بلند»

ز جمله ا ،نندکشود و بسیاری از شاعران از آن استفاده میفراگیر میاند. بعدها چنین تکنیکی هکرداستفاده می

کند. استفاده می بسیار «مفعولن»از  ،«مفتعلن»جای ، به«مفتعلن مفتعلن»که در شعرهای خود با وزنِ « مولوی»

برند، نام می مولویاز  «کرده است؟ سی از قاعدۀ تسکین بیشترین استفاده راچه ک»پرسند: که میمعمولن وقتی

کرده است. زندگی می اوو پیش از  در قرنِ پنجم مهستی گنجویزیسته، اما در قرنِ هفتم می مولویکه حالیدر

انده، بسیار م هایی که از او باقیکنیم. رباعیمشاهده می رباعیاتِ مهستی گنجویدر نتیجه، بیشترین تسکین را در 

 ویسد:ناست، می ستیزانهو سنّت ستیزانهمذهب ستیزانه وپیرهایِ خود که در یکی از رباعی است؛ درگیرکننده

 

 نگه نتوان داشت ما را به دمِ پیرْ

 نگه نتوان داشت در حجرۀ دلگیرْ

 چو زنجیر بوَد را که سَرِ زلفْآن
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 نمانده است.
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 در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت

 

 «فردوسی»در اوجِ قوانینِ اسالم که حتی  ویسد.نالم است، میپنجم که اوجِ اس این رباعی را در قرنمهستی 

طورِ کامل سانسور به مهستیشود، اما حذف نمی فردوسیهمین دلیل توانست علیهِ آن کاری کند. بههم نمی

ثافتِ پیر و ک به ستیز با سنّت و است. در مصرعِ اولِ این رباعی مهستی گنجوی شود. فمنیست و تئوریسین،می

رعِ در مص«. و در خانه زندانی کند بکشدها را به بند تواند زنسنّت نمی»کند که بی برخاسته و اعتراض میمذه

: گویدتاخته و صیغه و چندهمسری را به نقد کشیده و می های مسلمانان()حجره هاسراهای اسالمیستبه حرم دوم

 ،های پایانیدر مصرع«. تان زندانی کنیدهای کثیفهو در حجرمحدود کنید توانید با پوشیدنِ چادر ها را نمیزن»

سی ک»داند؛ زنجیری به پایِ مردان می راهای زنجیر تشبیه کرده و آنقهبه حل داربودنِ موی زن رایچیدگی و موجپ

را  شوند؛ ما شماتوان به بند کشید، چون مردها فریفته و عاشقِ زن می)زن(، نمی را که زنجیرساز و زنجیرباز است

هم نآ وع نگاه و تفکر بسیار اهمیت دارد،این ن«. توانید که زن را در خانه به زنجیر بکشید!کشیم. نمیبه بند می

اند و باید دربارۀ او بسیار کار شود. ندرت پرداختهبه مهستی گنجویست. به مانی که اوج کثافتِ هجومِ اسالم ادر ز

از او بسیار « 91آذر بیگدلی»، «95احمد رازی»، «93ه سمرقندیشادولت»نویسانِ مختلفی چون تذکرهمعمولن 

است که در قرن هفتم  «29نزهت المجالس»های او اشاره کرده ی که به برخی از رباعیترین کتاباند. قدیمیگفته

اند که این شاعر خی نوشتهکه مربوط به قرنِ هشتم است. بر «29مونس االحرار»نامِ بهنوشته شده و کتاب دیگری 

بارۀ در کتابی که مربوط به قرنِ ششم باشداما در هیچ  میرد، یعنی اواسطِ قرن ششم،ی قمری میهجر533 سال در

های ما این است که چنین آثاری کشند. از بدبختیبه آتش می غزنویانرا در دورۀ  دیوانِ اشعارشاند و او ننوشته

بخشی از « 29گزیده تاریخ»در کتابِ « 22توفیحمداهلل مس»هجری قمری  399در سالِ  اند.را به آتش کشیده

های مهستی اگر رباعی کنیم.از یک ارزشِ ایرانی صحبت میهای مهستی گنجوی را آورده است؛ در واقع، ما رباعی

امیر . »ماستفمنیستی لیبروهای نوابغ ادبی و که او یکی از  درستی ترجمه شود، متوجه خواهید شدگنجوی به
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وجود دارد، مهستی با شوهرِ  معتقدندنیز شاعر بوده است. در کتابی که برخی  مهستی همسرِ« 24احمد پورخطیب

رباعی منتسب به شوهر او 955رباعی منتسب به مهستی و 999خود مناظرۀ شعری داشته است؛ در این کتاب، 

ام. در ه خواندهصورتِ پراکندهای گنجوی را بهاند. من رباعیمعاصر بوده« محمود غزنوی»ها با بوده است. آن

« وبشهرآش»نامِ اند. مهستی، نوعی سیستمِ شعری را بههای مختلف و حتی در امروز، او را بسیار سانسور کردهدوره

ارد؛ د مهستی گنجویهای ریشه در اندیشه نامند، چنین ترمیمی« شهرآشوب» اگر امروزه شخصی را د کرده بود.مُ

ث ، بحگنجویتر شده بود، برخی از شاعران به تقلید از فجیع شیعهسیطره که  دورۀ صفویدر  زنِ شهرآشوب!

هرآشوب وجود دارد، چون شعرها و شاعرانِ ش مهستییعنی در دورۀ صفوی،  کنند،را طرح می« گریشهرآشوبی»

 نیست، با وجود اینکه مطالب و تفکراتِ او را مهستی گنجویاما امروزه هیچ حرفی از  در آن دوره مد شده بودند،

قِ ای که برای تحقّکه در اروپا هیچ چهرهزمانی زیسته،ر قرن پنجم میزنند. او دنام خود سند میدزدند و بهمی

هاست و برای اروپایی توان گفت که فمنیسمجنگیده باشد، وجود نداشته است. در نتیجه، نمی جنسیتی برابری

، «پیدایشِ فمنیسم در ایران»هایی دربارۀ ات و پژوهشاطالع . مشکل در اینجاست که ما تاکنونجا داردریشه در آن

اند، اعرانِ ما انجام داده، ش«زبان»ها را در نیز اوضاع چنین است و بهترین حرکت« فرمالیسم»ایم! در ارائه نداده

ها اساسِ بحثِ فرمالیست و...« 25بیدل دهلوی»، «23زین الهیجیح»، «26کاشانی کلیم»، «25صائب تبریزی» مانند

های کار« سبکِ هندی»)گزاره( است. شاعرانِ ما در  نشینیِ کلمات در ساختارِ جملهبارۀ سیستمِ جانشینی و همدر

ولی هرگز کسی به آن  اند،انجام داده« نشینیِ مجازهم خصلتِ»و یا  «خصلتِ جانشینیِ استعاره»بسیاری دربارۀ 

سوادِ ایرانی مدام دربارۀ معنای شعرِ هایِ بیشگاهی. داننپرداخته است ند،هایی که راه انداختها و جنبشتالش

ه مسائلِ اند که ببوده این فکرفقط به  شیراز و مسئوالنش حافظیهای مانند اند و جوامعِ تحقیقاتیدهبحث کر حافظ

خرجِ هایی را که باید پولمدام ای انجام دهند، را ترجمه و کارِ اساسی حافظ جای اینکهادبی بپردازند. به چیپِ

تِ اوضاع همین است؛ موجودا باشد ها برقرارکه سیستمِ لمپن یعنی هرجا اند،دادهباد بهسازی شود، فرهنگ

 ها هستند.یایران ترین، شریفهاترین ایرانیشریف. کثیف مثلن هاییمآداخالقی، منقلی، کثیف، مخنث، ظاهرنپشت

و آدمِ کثیف و اهل سکوتی بوده که رنج و غلط را دیده و یعنی ا ،«ست!او آدمِ شریفی»به کسی گفتند:  هروقت

شان کند و راهِ درست را ناگر کسی انتقاد و افشاگری شود. که خفه میفقط سکوت کرده است. شریف، یعنی کسی

خواندند چون حرف می جنجالیرا  شاملو و فروغ نیما و. !«است کند و جنجالیاو بلبشو ایجاد می»گویند: دهد، می

                                                                 
های وی و همسرش به نثر طبعیشوخ ارۀهفتم قمری داستان امیراحمد و مهستی درب یب مشهور به پورخطیب گنجه. در سدۀشاعر و اد 24 
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، جنجالی. ندنامحسابی را جنجالی میهرچه آدم معاصر اسالمیفرهنگِ  ، مسخره نیست!؟ درو فکر نو داستند

چیز باید عوض شود. چنین چیزی ای است. در ایران، همهجامعۀ خواجه جامعۀ ایرانیچون  ،ای داردمعنایِ منفی

 ودِ آنگیرند. خرا به سخره میها آنو مذهبی گونه استاین فکریِ ایرانی نیزفقط مختصِ عوام نیست، بلکه روشن

و « حزبِ توده»حکومت نبود، بلکه حالِ او از « صادق هدایت»خودکشیِ  مانده است. دلیلِفکری، عقبروشن

خاطرِ آن دیدم. من بهکه من در ایران بودم، هرگز مالها را نمی. زمانیخورده بودهم بهایرانی فکریِ کثیف روشن

 ترست،. هرکه را که کمتر مطالعه داشته و نادانماز ایران خارج شد های احمقمحبوبفوج سواد و بی فکرهایروشن

 جا هست، اما در ایرانکاری همهتو کثاف بروکراسیالبته  چیز سرِ جای خودش نیست،اند. هیچمدیر و مطرح کرده

 کنند. شکنند که حذفه تالش میها تفاوت داشته باشد، همبینید. اگر کسی با آننمیچیزی جز کثافت 

 برغانی تاجفاطمه زرین» نامزنی به ،پیش در ایرانسال299 اما ،رودسال فراتر نمی959اروپایی از  تاریخ فمنیسمِ

 نافرجامِ از ترورِ پسکه وجود داشته  «العینهرّقُ طاهره»، و معروف به «ّسلمهزکیه اُم»، با لقبِ «قزوینی

ست، فمنی ، یکیک زن شاهناصرالدین ۀشود. در دوراعدام می االرضفی فساد تگیر و به جرمدس ،«شاهناصرالدین»

مادرش مجتهد  و زند. زنی که پدرنمی یوجود داشته که کسی از او حرف ستیهنده و بزرگ یک انسانِ، یک قدرت

« 21شیخیه»سمتِ . ابتدا بهرددَرا می خود حجابِگشت و در مالءِعام قرار بود و پیِ تازگی میبیزنی که  ند.اهبود

 (سال پیش299حدود هجری قمری )9299او در سال  شود.می« سیّدکاظم رشتی»کند و مریدِ گرایش پیدا می

س از پ نوشته است. زیبا و تأثیرگذارینثرهای او شاعر بوده و  .رسانندرا به قتل می وی سالگی 95متولد شد و در 

 محمّدتقی»به قتلِ عموی خود  او شود.می« بابیه»شده و وارد « محمّد بابدعلیسیّ»، مریدِ «شیخیه»شدن از خارج

شاه بعد به ترورِ ناصرالدینکنند. چندسالشود و او را زندانی میبود، متهم می« شهید ثالث»که معروف به « برغانی

کنند. در همان میمتهم االرض یفساد ف او را به، داردعام برمیرا در مالء خود حجاب شود و پس از آنکهمتهم می

و  فمنیست زنانِ! در ایران، کردندرا اعدام العین قرهشاه اتفاق افتاد، طاهره نافرجام ناصرالدین دورانی که ترورِ

ن العیتاکنون کسانی به زندگیِ طاهره قرهحتمن  .اندکردهسانسور  ها را مدامولی آن ،مایهبزرگی داشت هایچهره

دهد، چون مردساالر و کثافت است. اند، اما جمهوری اسالمی اجازۀ چنین کارهایی را نمیالبی نوشتهپرداخته و مط

ز نیستیزی زن فرهنگِکند. در دورۀ قاجار و پهلوی را اعدام میالعین قرهترین شاهِ قاجار، شاه، معروفناصرالدین

های درخشان که هیچ حرفی از این نامکسانی .گذاردمیسر به فلک  جمهوری اسالمی ۀوجود داشته، ولی در دور

های اند. یکی از شاعرانِ معاصرِ ایرانی که بسیار هم معروف است، رباعیها گرفتهزنند، بیشترین تأثیر را از آننمی

که نامی از او به میان آورد، چون کسی از آثارِ مهستی گنجوی نام خود سند زده، بیمهستی گنجوی را دزدیده و به

ت شود از کسی تأثیر گرفزند. مگر میهمین دلیل از او حرفی نمیر ندارد و ادبیاتِ کالسیک را خوب نخوانده، بهخب

یر گیرد و تأثاند. هر شاعری تأثیر میو سکوت کرد و هیچ نامی از او نبرد؟ چنین اشخاصی بسیار کثیف و رذل

                                                                 
 کردند.میپیروی  «الدین احساییشیخ احمدبن زین»نام جماعتی از مسلمانان شیعه که از  21 
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و به شود از اگیرم، نمیتأثیر می« ناظم حکمت»از که من ست، اما وقتیگذارد و چنین تأثیری کاملن طبیعیمی

ورِ توانم نسبت به شسکوت کنم. نمی« شیمبورسکا»توانم در مواجهه با عظمتِ شعرهای نیکی یاد نکنم. من نمی

توانم از تفاوت باشم. نمیبی« فروغ»توانم نسبت به حسیّتِ شعرهای چیزی نگویم. نمی« مایاکوفسکی»شعرهای 

شود نسبت به زدن یاد نکنم. مگر می، حتی هنگامِ قدم«شمس تبریزی»عران، شاعرالشعرای جهان خدای این شا

از بیدل دهلوی چیزی نگوید؟ حاال اگر تمامِ « علی عبدالرضایی»شود تفاوت بود؟ مگر میبی« بیدل دهلوی»

جا و در هر ، اما در همهشوید که فقط در چهارسطر به دهلوی نزدیکی دارمشعرهای مرا بررسی کنید، متوجه می

ام، ولی همیشه خاطرۀ خواندنِ متأثر از ناظم حکمت بوده« این گربۀ عزیز»کنم. فقط در کتابِ بحثی از او یاد می

، چون ما «اند؟چرا تاکنون شاعرانِ ایرانی جایزۀ نوبل نگرفته»پرسند: ای میست. عدهاو برای من خاطرۀ بزرگی

ز لحاظِ شخصیتی و زیستی و شعری اندازۀ ناظم حکمت بوده باشد. به این معنا نیست ایم که اهیچ شاعری نداشته

حسابی بوده باشد، کسانی که ریزبینیِ زنانۀ شیمبورسکا را داشته باشند و که هر شخصیتی که نوبل گرفته آدم

یش از فروغ )در قرن های بسیار مهمی وجود داشته است؛ پاند. در ادبیاتِ پارسی چهرهمانند او باشند کم بوده

 تر وتر و متحولایم. پس از مهستی و بسیار شجاعرا داشته« مهستی گنجوی»تر از او، پنجم( و بسیار بزرگ

ایم که عظمتِ او را داشته العین، آیا زنی داشتهایم. پس از قرهداشتهرا « العینطاهره قره»مندتر از او و فروغ، شکن

فمنیستی است.  جنگِ ،جنگ بزرگ ما ؛را پرورش دهند ییهازن باید چنین هاتنارشیسآایردل باشد؟ و شجاع

بخش بزرگی از این  ؛ایمساله آمده9499 ما برای انتقامِ ؟سکوت کنیم و همه ظلم را ببینیماین توانیممی چگونه

رهق طاهرهتی گنجوی و مهس اندازه نیز باید بههمان به ولی  ،«اجحلّ»گوییم انتقام، انتقام زنان است. ما مدام می

آثار توان مشاهده کرد. مجموعهمیاو  این شهامت را در شعرهای وطاهره، جسارت و شهامت داشت  .بپردازیم العین

 فریدون»که « چهره به چهره»، مانند غزلِ معروفِ و از او تنها چند غزل باقی مانده است هطاهره به آتش کشیده شد

ستیزِ ایرانی، این غزلِ را هم تحمل نکرده؛ اند. جامعۀ مردساالر و زنرا اجرا کردهآن« محمّدرضا شجریان»و « فروغی

سال پیش از 999طاهر، میرزا»، نوشته: «میرزاطاهر»ی با اشاره به یک مخمس از در جای« 99محیط طباطبایی»

تِ شعر، موتیفِ مقید و دریاف است. در این غزل را به او نسبت داده« زیسته و این غزل را او نوشته است!العین میقره

خاطرِ مایۀ آن است. در غزل، بهریزی و درونشاعرانه و شهود بسیار اهمیت دارد. شهود و تأثرِ یک غزل، در پوست

های ای، فضایِ زیادی برای مانورهای تخیّلی وجود ندارد و نخِ تخیّل از تمام دانههای عروض و قافیهمحدودیت

شک داشته باشید. اگر غزلی بخواهد که تخیّل را رعایت کند، بی« خیال»توانید، می شود و فقطتسبیح رد نمی

شود و بقیه را باید بسازید. برخی از شود به اجرا درآورد، اما دو بیتِ آن طبیعی میتصنّعی خواهد شد. تخیّل را می

؛ بینیدنواختی و هماهنگی را میها یکهای تخیّلی ندارند، ولی از لحاظِ زبانی حسیّت دارند و در آنها بنیانغزل

توانید ، فقط در چهار یا پنج غزل می«حسین منزوی»های هایی بسیار کم است. در تمامِ غزلتعدادِ چنین غزل
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سرایانِ معاصر، حسین منزوی، برای من از ارزشِ دیگری برخوردار است؛ همین دلیل در بینِ غزلتخیّل را ببینید. به

 هاهای آنتر از منزوی کار نکرده باشند و یا خیال و تصویرسازیسرایان، تصویریست که بقیۀ غزلبه این معنا نی

ها سوختگیِ منزوی را ندارند. هنگامِ نوشتن آن چندغزل، در زیر قلمِ در واقع، آن بسیار بهتر از منزوی نبوده باشد؛

ه نسبت ب هاکدام از آنهیچ همین دلیل. بهسرایی نداشته استمنزوی آتشی برپا بوده که آن آتش را هیچ غزل

ود؛ شتوان دید و هرگز صحبتی از او نمیمی العینهقر، شاعر نیستند. حاال همان آتش را در غزلی از حسین منزوی

 نویسد:می در این غزل

 

 

 روچهره رو به بهگَر به تو افتدم نظر، چهره

 نکته، مو به موبهدهم غمِ تو را، نکته شرحْ

 امات، همچو صبا فتادهز پیِ دیدنِ رخا

 کوچه، کو به کوبهخانه در به در، کوچهبهخانه

 امرود از فراقِ تو، خونِ دل از دو دیدهمی

 جویَم، چشمه به چشمه، جو به به دجله یَم به  دجله

 اَتدورِ دهانِ تنگِ تو، عارضِ عنبرین خط

 ، بو به بوغنچه به غنچه، گُل به گُل، الله به الله

 ابرو و چشم و خالِ تو، صید نموده مرغِ دل

 ، دل به دل، مِهر به مِهر و خو به خوبه طبعْ طبعْ

 مِهرِ تو را دلِ حزین، بافته بر قماشِ جان

 رشته به رشته، نخ به نخ، تار به تار، پو به پو

 ، گشت و ندید جز تو را«طاهره» در دلِ خویشْ

 ه پرده، تو به توصفحه به صفحه ال به ال، پرده ب

 

این غزل عمق دارد و عمقِ  جاست؛کند و در حالِ کندنِ یکنمیاین غزل حرکت  حسیّتِ این غزل را نگاه کنید!

چه در بسترِ فرم و ساختارِ معناییِ آن نگاه کنید، یک موتیفِ مقید دارد و افتد. هراش اتفاق مین در حسیّتآ

ا خوب رافتد. نوعِ حسیّتِ آنکند و اتفاق میفتد، خودش را تحمیل میپراکنده نیست. اگر شعر بخواهد اتفاق بی

 د:نگاه کنی
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 رو رو به ،چهرهبهگر به تو افتدم نظر، چهره

 نکته، مو به موبهشرح دهم غمِ تو را، نکته

 

جمهوری های حکومتی، قاجار، پهلوی، کثافت مالییسم، شاه، شیخ،چون حجاب برداشته،  چنین شاعری

حاظِ ست، باید از لمسئله، زیرساختِ ذهنی ؛زن استچون جامعه ضدِّ گذارند که خود را نشان دهد،، نمیاسالمی

 معنایبه، باید تبعیضِ میانِ زن و مرد را نابود کنید. این کردنعملبرای زیرساختی  زیرساختی کار کنید؛

رای ببا زن درگیر شوید، اما  ؛«اند!ها مقدمنز»ها بگویید: مانند لمپن زن نیست و یا اینکه در برابرِ شدنتعظیم

 چه زنِ کثافت»بدهید. به زن فحش دهید، اما اگر به شما فحش داد، حق ندارید به او بگویید: ستیز به او میدان 

کنید. برخی، از موضعِ می خطاب روسپیاو را  دهید، اما اگر او فحشی دهدحش میمدام به زن ف«. ستایو جنده

سم فمنینه فمنیست، چنین رویکردهایی ضدِّاند ها کثافتخواهند به زن قدرت بدهند، آناند و میتباال فمنیس

 است.

اید ش» ن هستند، مانندهای او زنافیلم را دوست دارم. نقش اولِ اکثر« بهرام بیضایی»از سینماگرانِ ایرانی، 

یگر را است؛ این باز« سوسن تسلیمی» ای کوچکباشو غریبه. نقش اولِ و... « ای کوچکباشو غریبه»، «وقتی دیگر

ی های جمهورکاریکند. یکی از کثافتدهد، کوالک میبسیار دوست دارم و هروقت که او در فیلمی اکتی انجام می

گرِ بازیرا بهترین « بهروز وثوقی»ست. بیشترِ سینماگران، ا از سینمای ایرانی 99بزرگ بازیگریاسالمی دورکردنِ 

د ی وجوهای نمادینحرکت وثوقیدر بازیِ  است. تسلیمیچهارمِ یک وثوقیدانند، اما از نظرِ من مین سینمای ایرا

وجود ندارد.  وثوقی، در بازیِ وجود دارد سوسن تسلیمی اطوار است. حسیّتی که در بازیِ؛ در واقع، او ادا و ندارد

ا با ر بهروز وثوقیتوانید بازیِ آیا اصلن می شود که کاملن به چنین مواردی پرداخته باشد.کمتر کسی پیدا می

له باالتر از ، چندمرحسوسن تسلیمیگویم: نه! قابلِ قیاس نیستند. از نظرِ من قیاس کنید؟ من می تسلیمی سوسن

 قتیشاید وبرد. او در فیلمِ و کسی از سوسن تسلیمی نامی نمی «بهروز وثوقی»گویند: ولی همه می ست،وثوقی

نوعِ بازیِ و میمیکِ چهرۀ او بسیار متفاوت است.  کند وکوالک می« سربداران»ر سریال چیپ و حتی د دیگر

نظیر و بی بازی، گویای دیالوگ است. او در فنِّ بیان ندارد و خودِ دیالوگکند، اصلن نیازی به که او بازی میوقتی

ویند؟ گچیزی نمی سوسن تسلیمیبازیِ . چرا هرگز دربارۀ ای کوچکباشو غریبه خصوص در فیلمِاستاد است، به

زن است. از ضدِّی خت، چون جامعۀ اسالمکسی به او نپردا کردر ایران حضور داشت و بازی میحتی زمانی که د

و در فیلمی که اخیرن بازی کرده،  ستدرخورِ توجهیهم بازیگرِ « فاطمه معتمد آریا»، ایرانی دیگر بازیگرانِ زنِ

های مدر فیل آقای بیضاییدهد. ای ارائه میکننده، بازیِ بسیار خیرهخود در نقشِ وکند یپیرزنی را بازی م نقشِ

                                                                 
 .اشاره به مهاجرتِ سوسن تسلیمی به خارج از ایران دارد 9 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

 
 

 علی عبدالرضایی )موتا( 91

را دارند و  ها نقشِ اولکند و آنها استفاده میهای خود از زنخود، ظاهرن گاردهای فمنیستی دارد؛ در فیلم

ای آن پشت وجود دارد که ه سایهای بسیار خوب است، اما همیشپردازد؛ چنین ایدهمعمولن به معضالتِ زنان می

ز اما ج ست،بهرام بیضایی، بازیگرِ خوبی همسرِ« مژده شمسایی»طرف هستید.  «Macho»کنید با یک احساس می

ردانۀ ایرانی م اجباراز یک  بازی کند. این رویکرد، حکایتکه ام های بیضایی، تاکنون در فیلمِ دیگری ندیدهدر فیلم

او  اجازۀبیست که شک تحت نگاهِ مردانۀ بیضایی، بیشمسایی مژده ا حدسِ من این است!یستم، اممطمئن ن دارد.

 گذارد.نمایش می، بازیِ بسیار خوبی را در چندین سکانس به«کُشیسگ»در فیلمِ شمسایی . دهدمیکاری انجام ن

یضایی ب نظرِ من فمنیسمی کهبهشود. چنین نگاهی شاید قضاوتی باشد، اما ست که از فیلترِ خود خارج نمیاو زنی

 م و او را مستقلاحترامِ خاصی قائل بیضایی بهراماگرچه در سینمای ایران، برای  است، کند، شعاریاز آن یاد می

 دانم.می

 رضا براهنیارزشِ  خاطرام. این بهداشته« رضا براهنی»با  ها را از لحاظِ تئوریکرین دشمنیدر ادبیات، بیشت

چون بقیه  ام،پیدا نکرده رضا براهنیبهتر از دشمنی مخاطب های خودم،جنگطرح برای  هرگز او! است نه ضعفِ

 «شاملو»و  «نیما»دانم. بسیاری به نمی براهنیقابلِ قیاس با  را از لحاظِ تئوریک« یریهوشنگ گلش»سوادند. من بی

 براهنیهایی که از ضعف رغمِعلیوست دارم. را نیز بسیار د «نصرت رحمانی»اند. ها مهمکنند؛ همۀ آناشاره می

ست و در ادبیات و شعرهای آدمِ جالبی رضا براهنیدانم. بسیار مهم می را های او برای ادبیاتسراغ دارم، زحمت

ار دماتِ کافام از کلکند. مشکالتِ او با ادبیاتِ من، استفادهخود گاردهای فمنیستی دارد و مدام از زنان دفاع می

کرد. با چنین نگاهی، خود یاستفاده م« شرمگاه»از « کوس»جای خود به ولی او در مقاالتِ بود، ، کون، کوس()کیر

ت مربوط به زیستِ آدم اس ی طرف هستیم. بخش بزرگی از فرهنگ،فرهنگدانست. ما با بالهت و بیست میینرا فم

زندگی کرد. باید زندگیِ خطرناکی داشته  رحمجربه کرد و ماجراجویانه و بینیست. باید ت« خواندن»و تمامِ آن 

بینیم. یم در ادبیات فارسی ندرته. آدمِ ماجراجو و خطرناک را باندان و نویسندگانِ ایرانی بزدلباشید. بیشترِ شاعر

ای بنشیند و مواد مصرف کند. نویسنده نیز تفاوتی خور و معتاد که گوشهمؤدب، توسری آدمییعنی  در ایران، شاعر

قرائتی دارد و اگر نثرش را نثری تکاو ها. لمپنِ لمپن، «آبادیمحمود دولت»ر ندارد و از او بدتر است، مانند ا شاعب

نده تواند نویسبزدل است. بزدل مگر میهم دارد! او آدمی ماند؛ هرچند که نثرِ خوبی بگیرید، چیزی از او باقی نمی

 دهنویسنخورد که نویسنده شود. کند، گُه میخود تزریق میس را بهشود؟ آدمی که مدام پای منقل است و مدام هرا

و شاعر  ییماجراجوفن یعنی شعر  .همین دلیل است که با بدبختی معاصریمرحم. بهیعنی تفکر و تفکر یعنی بی

 زسانا خواستبینیم و بخاطر اینکه میبراهنی می شعرهای  که البته این را در طلب و ماجراجوستمدام تنوع

 یگیرد و ادعای فمنیستخودِ براهنی که مدام گاردهای فمنیستی می. بینیمدر خودش نمیصحتی را حفظ کند 

ای انجام داده است. براهنی کند که کارِ فرهنگیو فکر می« شرمگاه»نویسد می« کوس»جای ود بهدارد، در مقالۀ خ

 رد. فهمد و تحلیل و تفکر نداهوش است و نمیهاست، تا این اندازه کمترینِ آنکه باهوش
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بدبختیِ ماست. ما  اوج نیستند و این «داینامیک»در واقع، این اشخاص  ذاتن باید باهوش و تیز باشید؛

 روس خطو  کنند جمع را خود مدام حواس داشته باشند؛ زنگیِ داینامیکبهگوشخواهیم که فکرانی را میروشن

 برای زندگی جنگیده باشیم، بلکه برای زن جنگیم کهما برای زن نمیشهامت. و زنده باشند، نه خموده و بی

ارِ اگر ک ؛باشدموردِ ظلم و و تکیده و غمگین  اگر زنْ افسرده. هاستزن ۀزندگی بر شان از چرخِ نیمی !جنگیممی

ی از شد، چیزجمهوری نداشته بااگر هرگز شانسِ رئیس کارش رئیس بوده باشد؛یشه مردِ همبرابر کرده باشد و هم

بدل خواهد شد و در آن زندگی عشقی نخواهد بود. عشق از کمال مرد ضدِّی موجود او باقی نخواهد ماند و به

تی د؟ او حاز عشق حرف بزنیتوانید می، چگونه دگیریاز او می درسانکه زن را به کمال می را وقتی ابعادیآید؛ می

 لیهِع ،در خلوت کند تاکافی پیدا می ، وقتِدن را در قفس نگه داریزاگر  تواند ایفا کند.نقشِ معشوق را هم نمی

 گر هستند.حیلهبسیار  ،زنان ایرانی و مسلمان دلیل،همین کند. بهتولید  حیله شما

م، دانیهای او در ایران ترجمه و دربارۀ او بحث شود و ما کمتر از او میها و نوشتهکه باید کتابیکی از کسانی

 و« جنسی که جنس نیست»های ناماست. او دو کتابِ بسیار مهم به «ریلوس ایریگا»

. دارد« مارکس» اثر« کاپیتال»گِ جالبی با کتابِ های خود، دیالودارد. او در کتاب« ای برای آن زنِ دیگریآینه»

 یار تأثیربس ود داردای که در ایران وجکنونی تواند روی فمنیسمِمی و ژولیا کریستوا،لوس ایریگاری پردازیِ نظریه

زی در ایران ترجمه شده باشد و چنین چی ام کتابی از ایریگاریندیده کننده باشد. متأسفانه تاکنونو کمک دگذارب

و « 99الکان»و « 92زیگموند فروید»شناسیک، تأثیراتی را که از ، از لحاظِ نگاهِ زبانایریگاریبسیار بد است. 

بینامتنی دارد و از  هاییسازد. او اشارهمرتبط می« 96هایدگر»، «95پونتی»، «دادری»گرفته، با تفکراتِ « 94لویناس»

ه شفرصتِ اندی کنید که زنیآثارِ او احساس میکرده است. با خوانشِ  جاییاستفادۀ به در نوشتارِ خودها اشارهاین 

ام. دههرگز ندی «هلن سیکسو»به مسائل نگاه کرده است. چنین عمقی را در آثارِ  ای بسیار عمیقگونهداشته و به

وجود  تواکریسفی و عمیق با مسئلۀ زن وجود دارد، شبیهِ نگاهی که در آثارِ ژولیا ، نوعی رفتارِ فلسایریگاریدر آثارِ 

ای برخورده سیکسو هلنکه صورتیسیکسو چنین رویکردی وجود ندارد. در هلندارد، اما در آثارِ سیمون دوبووار و 

را  «کلۀ مدوسا»و بحثِ  جدل کرده« فروید»او را بسیار دوست دارم؛ در جایی که با  کالیسمِرادیجالبی داشته و 

ا مسائل ب ، به شکلی بسیار عمیقایریگاری لوسست. ا های جذابِ فمنیستییکی از بحث کلۀ مدوساکند؛ مطرح می

 است و هنوز زنده و حضور دارد. 9192دِ سال کند. او متولّبرخورد می

                                                                 
32 Sigmund Freud 
33 Jacques Lacan 
94 Emmanuel Levinas 
95 Maurice Merleau-ponty 
96 Martin Heidegger 
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 ،هستیم بودنناگزیر از فمنیست و توجه باشیمبی فمنیسمتوانیم به نمی ،از لحاظ سیاسی که مام من معتقد

رار ظلم ق ۀهر انسانی اگر بیش از حد سوژ شود.ت به زن ظلم میشدّبهدر آنرکنیم که ای زندگی میچون در جامعه

ند، اگر اهمدیریت نداشت ۀزنانی که تجربیعنی همین  ،شودمیبدل ، در اولین فرصت به ظالم و مظلوم باشد بگیرد

پردازی کلی نظریهشبهچنین چیزی اتفاق نیفتد، باید  اینکهما برای  شوند.تبدیل می بزرگ یقدرت بگیرند به ظالمان

 ،دبیاتمن در ا اندروژنیکِ رفتارِ؛ کنیم رفتار «اندروژنیک»اساسن یعنی  د،به تعادل برس این سیستمکنیم که 

رسیدن به این جایگاه، نیازمندِ کارهای بزرگی در کنیم؟  عمل «غیرجنسی»انیم تومی چگونهاست.  همین دلیلبه

 ی دیگر است.هاحیطهاز زبان و در بسیاری 

های سکسیستیِ ما به حمله نفعِ ماست، مانندلحاظِ سیاسی بهدهیم که از برخی مواقع، ما کارهایی را انجام می

اند. چیز را از ما گرفتههمه همین است و جز زبان سالحی نداریم! چون ساختِ زبانِ مامالها؛ راهی جز این نداریم، 

 آزادی . در چنین فقدانی، گاهیایدگیر افتاده بزرگ یسیاسی و فقدان ایهمخمصاید و در از هر لحاظ در محاصره

م آن جنگِ مسلحانه توانیحتی نمیتظاهرات و یا جنگی مسلحانه را آغاز کنید، اما ما  توانید اعتراض ودارید و می

نیست و قوانینِ جهان تغییر کرده است. یکی از دالیلِ تغییر قوانین  9953سال مانند  چون اوضاعْ را انجام دهیم،

فرماست؛ حضورِ ست که در ایران و سایرِ کشورهای خاورمیانه حکما در ایران و تفاوتِ آن با قوانینِ جهانی، اسالمی

مردم اکتی انقالبی انجام که ضدِّانسانی کرده و کسی حقِّ انقالب ندارد و به محضِ آن وانینِ ایران رااسالم، تمامِ ق

ز ماست و ا مشکل داریم. اکنون زبان، تنها سالحِهم کردن حتی برای اعتراضشوند. ما می نامیده تروریست، دهند

نیم کمی استفاده« مادرسیّد» واژۀما از  طور مثال،بهقدام کنیم؛ بخشی از کارِ ما ضدِّزن است، توانیم امی طریقِ آن

؛ اگر به کسی بگویید: «پدرجنده»وجود دارد، نه « مادرجنده»وپشتِ مادرسیّد، چون پس ،«پدرسیّد»گوییم: و نمی

جنگیم و او می مالزن کاالست، نه مرد! با چنین گاردهایی با  شود، چون در ایرانلن ناراحت نمی، اص«پدرجنده»

فعِ ندرصد به19کنید و از لحاظِ سیاسی گری میشود که نباید، چون احمق است. شما حیلهرای چیزی ناراحت میب

اما مجبور هستید، چون سودِ مردم  ضررِ شماست،درصد درست نیست و به99 شماست، ولی از لحاظِ فمنیستی

 راهِ سختی در پیش ؛درست باشد کاملنکه  یمرا انجام دهتوانیم کاری نمی ایرانما در . اهمیت داردو است بیشتر 

های شود. بخشی از حوزهنمی گری، به شکلِ درستی انجامروشن ترین نیاز ما نیاز فکری است.بزرگداریم و 

 ها و بخشی دیگر نیزترنسکچوالگرایان و جنسحقوقِ هم گرایی وجنسو بخشی در هم فمنیسمگریِ ما در روشن

از مسئلۀ ما، مسئلۀ اقتصاد است؛ ما درکِ اقتصادیِ لیبرویی نداریم و باید در تمامیِ این ست. بخشی حقوقِ طبقاتی

، باید هر چه زودتر به فمنیسم مسلح است عملیاتی کارهایها کار کنیم. کارِ ما گسترده بوده و بخشی از آن، زمینه

 .شد
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 فرودستان روز جهانيِ
 

 

مختلفی  افراد و احزابروز در این .است« Day Labors»یا  95کارگر هانیِج یعنی روزِ، «93یمِ ماه اولِ» روزِ ،فردا

ول ا ر روزِگیرند. دجشن می ،های کارگریو تمام اتحادیه «هاتسوسیالیس» ،«هاتکمونیس»، «هاتآنارشیس» چون:

این  ، درمریکاییآ انِکارگر سراسریِ اعتصاباتِ کارگر برگزار شد و اولین فراخوانِ جهانیِ اولین روزِ، 9565سال  یمِ

ته . البشودمی سال این مراسم برگزارهر نیز،دیگر  کانادا و چند کشورِ و مریکاآدر  ،همین مناسبت. بهروز داده شد

در « 91رسپتامب ۀاولین دوشنب» و آن روز، دانندمی «کارگرروز »را هم  یدیگر روزِ )آمریکا و کانادا(در این کشورها 

در مورد  ،9913 اند. سالِگذاری کردهنام روزِ کارگر طور رسمیرا به می اولِ دنیا،های چپ اما تمام ،است هر سال

 ِر دیدفرودستان  قیامِ ازکه  هانارشیستآما ایرخواهیم ببینیم، . مییماهمفصل بحث کرد ،آن ۀروز و تاریخچ این

گاهی  ، چه چیزی داریم؟یماهکرد «کارگر» نِرا جایگزی «فرودست»نام ای بهیم و ترم تازهاهجوانه زد 9916سال 

ی تمرگ کثافبا  را« ممعلّ روزِ» .قیام فرودستان اوجِ روزِ یعنی، باشد «دی هفتمِ»باید  ،کارگر روزِ کهکنم فکر می

خودویژه  یروز مروز معلّ، هاما ایرانی که در قاموسِحالیدراند، نام کردههم «مرتضی مطهری»نام افتاده بهعقب

آن  بودنِاست و باید به جهانی یمِ کارگر که اولِ جهانیِ روزِ ست. ما باید تمام این روزها را از نو انتخاب کنیم.ا

 را یهفتمِ د اند،را روز کارگر نامیدهها آنیکه آمریکای سپتامبر ۀدوشنب اولین جایما باید به اما ،احترام بگذاریم

 یانایران نوروز از روزهای کلیدیِ مانندباید نقش مهمی داشته و روز این ،دهدر آین گذاری کنیم.نام «فرودست روزِ»

آیا ما  .از اصطالحات بحث کنیمۀ برخی باید دربار «.های مامن»آید و هفتمِ دی، از می« اوهای ما»نوروز، از  .باشد

با مردم در میان بگذاریم که آن  آن نرسیده گذشته را داریم؟ آیا وقتِ گاهِدید ،هانسبت به دنیا و انواع چپهنوز 

 ،کارا بوده است؟! آیا آن شعار اندازه چهتا  ،«!متحد شوید ،جهان کارگرانِ» :گفتکه می «49مارکس» کلیدیِ شعارِ

 مانیفستِ»که زمانیگذرد، از می «49انگلس»و  «مارکس»از  سال939 مواجه نشده است؟ حدودِ جهانی با شکستِ

 تا امروز اتفاقاتِ، !«متحد شوید ،کارگران جهان ،کشورها پرولتاریای تمامِ» :نداهو گفت هرا ارائه داد «کمونیست

 . در سالِایستادندروی هم هبا هم نجنگند و روب که جهان نتوانستند نِکارگرا، 9194زیادی افتاده است و در سال 

 ناسیونالیسمانتراز  ، همیشهنالیسمناسیو است.پیروز شده  «مارکسی انترناسیونالیسمِ»بر  «ناسیونالیسم»، 9194

                                                                 
93 May 
95 International Workers Day 
91 September 
49 Karl Marx 
49 Friedrich Engels 
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 دارد وجود های زیادیشعبه چپ احزابِدر  ،واقع در ؛استهم این اتفاق افتاده  شورویبوده، حتی در  قدرتمندتر

 سیرِدر همان م «استالین»و  «لنین» .و...(ها انترناسیونالیست، هاکمونیست ها،دموکراتسوسیالهایی چون )شعبه

 یشکُآنارشیستاو  ؛بود هیتلریک  های روسیآنارشیست علیهِ، استالینا انتخاب کردند. چپ، خشونت و مرگ ر

ند. اهتر برخورد کردانسانی هادموکراتسوسیال ،عنوان یک برآیندهم همین راه را انتخاب کرد. به لنین! بود معروف

را برنتافتند، به  لنین هایو دیدگاه هاحرکت های آلمانیدموکراتسوسیالجالب این است که وقتی 

 نزدیک شدند. «هادموکراتلیبرال»

 «هاینارنجیقه» ،«سفیدهایقه» ،«هاآبییقه»م؛ اهکارگری صحبت کرد در جداسازیِ« انواع یقه»دربارۀ  پیشترها،

 و کارگر وزِرتوجه به  بابپردازم و ها های کارگری و انواع یقهاتحادیه و هاجنبش بهخواهم می ،بحثدر این  . و...

چرا پرولتاریای »این پرسش:  به، خوانی ندارندمتدها هم آنکارگرها با  چرا خودِ اینکههای کارگری و اتحادیه

ۀ ربارپاسخ دهم و د «؟شودمی ی بزرگ بدلبه شکست ،هاآن هایو پیروزی هاتمارکسی شکست خورد و مدام حرک

گرها کار اغلبِ امروزه ،کارگر بود ۀکمونیست خان حزبِگذشته  در قرنِ اینکهبا  دالیلِ این شکست توضیح دهم.

 شکست خورد؟ کمونیستگونه است؟ چرا چرا این ،شوندمی احزاب پوپولیستی جذبِو  اندشده ناسیونالیست

 ۀ من در انگلیسخانتلفنِ مثلن اگر  ،جهان بوده است شدنِمسطح، «Globalism42» ،یکی از دستاوردهای بشری

در ی لیا مشکبا کامپیوتر نتوانم با اپراتور تماس بگیرم،  پرداخت کنم وبرق را  هزینۀخواهم ب اگر ای ،خراب شود

 مارۀدارم و شگوشی را برمی« فته؟ام باال رچرا مبلغِ مصرفیِ برقِ خانه»بپرسم که پرداخت داشته باشم، یا بخواهم 

ده و شمسطح امروز جهانِد. کنو مشکل را حل می هگوشی را برداشتدهلی کلکته یا در اپراتوری  گیرم،را می 959

، چنین چیزی دهدرا انجام میش کاردر کشور خود بیاید،  انگلیسو به  کندمهاجرت  اینکهجای یک هندی به

لیسی تمام شده انگ و اپراتورِ کارگر ضررِبه ی کهپیشرفت ؛ایمداشته یپیشرفت ،از این زاویه .گلوبالیزم است دستاوردِ

 ،واقع در ؛شان رسانده استبه هدف ،اندبیشتری بوده حقوقِ دنبالِبهاما بخش بزرگی از آرزومندان را که  ،است

 شدنجهانی دستاوردِ و اینْ دنکنها هم در انگلیس کار میمعنا ندارد؛ هندیشرق و غرب دیگر  و شدهجهانْ مسطح

 «هاآبییقه»چپ نیستند و همان  هاآناست که  به این خاطر ،شدن مشکل دارندها با جهانیچپ کهایناست. 

را از دست بدهند. دو  خود نسبیِ ترسند رفاهِهستند که می بورژواخردهی نوع، جدید در جهانِ هاآبییقههستند. 

متحد ، جهان کارگرانِ» . شعارِ(کارگران مهاجر)« مهاجرت»و  «شدنجهانی» :کندخطر می ایجادِها آن عامل برای

و  تظاهرات کنند که جمع شدند و تصمیم گرفتند 9565 میِ اولِها مریکاییآ نوجود ندارد. اگر قبل ، دیگر«!شوید

 یبیشتر حقوقِ هاآن ؛کنندتری فکر میهای بزرگبه ایده ، کارگرانِ امروز،کنندنکار  ساعت5در روز، بیشتر از 

ها امکانات مشکل دارند. آن مهاجر کارگرانِبا  یل،دلهمین به شان کاهش یابد،خواهند که حقوقنمی خواهند ومی

 جنگِ امروزه شاهدِها تغییر کرده و خواست و جنگ هستند. ساعات کار خواهانِ کاهشِو  خواهندی میبیشتر

                                                                 
 شدنجهانی 42 
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گونه است؟ چ کارگران بین بندیِتقسیم د کهباید بفهمی ابتدا شدن، . برای بهتر متوجههستیمکارگران با کارگران 

 جنگ و طبقاتی نزاعِ ینوع کارگرهابین حالِ حاضر در  ؟اندتقسیم شده های مختلفیبه گروه کارگرها دِچگونه خو

ناگهان  ،انگلیسیرِ افتد؟ کارگچه اتفاقی می گلوبالیزیشن. در کارگران مهاجرو  آبییقه کارگران ، مانندوجود دارد

این نزاع به  ها نوعی نزاع وجود دارد.آناند و بین دهداکارِ او را به یک هندی چون  ،دهدرا از دست میخود  کارِ

دگاهی پردازند و دیها معمولن به این موضوع نمیچون ایرانی ،تا معلوم شود ضعف کار کجاست بپردازم،باید بیشتر 

 تکمونیس مانیفستِ ،مارکس و انگلسکه یزمان .پیش است سال939ِکالسیک و مربوط به  بسیار ،دهندمی ارائهکه 

چیزی را از دست  خود، با انقالبِ «پرولتاریا»معتقد بودند که  کمونیست مانیفستِها در همان آن .ارائه دادندرا 

 دهند. ایناز دست میرا  ی بسیاریچیزها هاآبییقه، وضعیت همینولی واقعیت این است که در  ،دهندنمی

 .است مارکس و انگلس مهمِ یکی از خطاهایِموضوع، 

یِ قبیله اهال میان بندینوعی تقسیم ،گذشته کنند؟ در قبایلِبندی میتقسیم «یقه»ن را براساس چرا کارگرا

 سسک صنعتِکه در  را هاییآن طور مثال،به. کردندتقسیم میسفید و آبی  ۀبراساس یق ها راوجود داشت که آن

 نعتِص و معدن مانند ،سخت مشاغلِ نِارگراک .نامندمی «بنفشیقه» ،هستند و بدنی جنسی کارگرِو  کنندکار می

نِ کارگرا»کارگرها، نوعی دیگر از . اندنامیده« سیاهکارگرانِ یقه»را  سنگذغالیا نفت  پتروشیمی و استخراجِ

از  ،کشورها رند. در برخیکارگری دا ها هم ارزشِ، آنهاربات انواعِ مانند هستند که انسان نیستند،« مجازییقه

ورهایی و کشزالندنو، کانادا  ،استرالیا درد؛ نوجود دار زندانی کارگرانِجا آندر کشند، را می هاترین کارفجیع اهزندانی

ولی  ،ندکنمردم را دستگیر می «دفاع از زن» ۀبهانبه ترین دلیل و به ابلهانه ،هستند فمنیست بسیارکه ظاهرن 

 بارِ ترین خطای رانندگیبه کوچک ؛شوندآزمایش می هانانسا ،و نیوزیلند کانادا و در استرالیا که واقعیت این است

 میانِاو را  ،ماهکنند. در آن ششماه زندانی میرا برای شش شخصِ خطاکار ،سوم دهند و بارِاول و دوم تذکر می

های یکی از حربهاین فجایع،  مند و یا مجبور شود.ر عالقهتا به کا ،دهندقرار می کارانقاتالن و جنایتانواع 

رای و ب دستمزد باالیی دارد ساعتی کارِا، استرالی ماننداست. در جایی  «مدرن داریِسرمایه»یا همان  دارینوسرمایه

ع، در بسیاری مواق شود.می انجامها توسط زندانی ،صنایع غذایی تولیداتِ اغلبِ. کننداز زندانیان استفاده می آن

دخترش مشکل خطای رانندگی شده یا با دوست مرتکبِ طور مثال،. بهدهندی عادی را تحت فشار قرار میفرد

در کنند. در آن مدت او را می یزندان ماهششاو را  ؛درست کرده است سازیعلیهِ او پرونده دخترشدوست داشته و

مانده قیهای بادارد و ساعت فقط دوساعت اجازۀ استفاده از فضای باز را ، در روز؛ مثلندهندقرار می بدی شرایطِ

ا با بقیۀ زندانیان بدونِ دستمزد و یا بحتی دهد که باید در سلول سر کند. در چنین شرایطی، زندانی ترجیح میرا 

باشد، در زندان برای دالر 25 ساعت کارطور مثال، اگر در استرالیا دستمزدِ هرکار کند. به دستمزدی بسیار پایین

، از این روش کارگر استعمارِ جهتِ وبرد از این راه سود می ،داریایهنوسرم کنند.دالر پرداخت می9 هرساعت کار

 هانیستکموچون  ،گویندباره نمی ها در ایناما کمونیست ،وجود دارد یوضعیت چنیننیز  کند. در روسیهاستفاده می

طرز هبف، کثی وضعیتِ در چین، این هستند. «سرخ داریِسرمایه» ۀبخشی از بدن کالسیک هایو سوسیالیست
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 ،تسهانارشیستآما ایر کارِها و موضوعاتی . نقدکردنِ چنین وضعیتکنندرا نقد نمیاما آن ،وجود دارد تریفجیع

بهانۀ  و نندکنگاه می اتفاق ظاهرِبه  معمولن بزنند. یباره حرف ام که در اینرا ندیده ی آنارشیستیهانحله ۀحتی بقی

 ییهاولی آدم ،«کُشند!کنند و مردم را مید خطا میاین افرا» :گویندست و میگیخطاهای راننددفاع از زن و ها آن

کنند. ها سوءِاستفاده میو از آن گیرندفشار قرار می تحتِ ،روندزندان میدلیلِ خطاهای رانندگی دستگیر و به که به

 .شوندمیکار مجبور به  برای آنکه در سلولِ خود تنها نباشند،

یا  و دفتری هایکار ،جز هندبه ی دیگرکشورهااز و بسیاری  فریقای جنوبی، آآلمان، بریتانیاکه در کسانی

 طور کلی، تمامِ کارگران، بر اساسِبه شوند.نامیده می «سفیدیقه کارگرانِ» ،مدیر هستنددهند و انجام می مدیریتی

 رگرانِکا»ها را که آن دهندانجام میفتری کارگرانی که کار دشوند؛ دستۀ اول: یقه، به دو دستۀ اصلی تقسیم می

فته گ «آبییقه کارگرانِ»ها به آن که دهندانجام می یدست کارگرانی که کارِدستۀ دوم: و اند نامیده «سفیدیقه

 کارگرانِ»ها د که یکی از آننهای دیگری نیز وجود داردسته ؛شودجا ختم نمیولی قضیه به همین ،شودمی

کارگرانِ دیگری نیز هستند  پیشخدمت. مستخدم و یاد، مانند دهنخدماتی انجام می هایکه کار تاس« صورتییقه

ی که ضایق وکیل در سیستمِو یا  بیمارستانح در جرایا  ،یک شرکت حسابدارِ مانند ،کنندمیتولید علم و فن  که

ون هم چ ،شودگفته می «خاکسترییقه رانِکارگ»ها تکنسین . به انواعگویندمی« طالییکارگرانِ یقه»ها به آن

 توانند در دفتر کار کنند و هم در محیطِهم می ها؛ آنآبییقهد و هم نمحسوب شو سفیدکارگر یقهد نتوانمی

 ،گانشاعران و نویسند و هنرمندان است و به اجبار، باید که در کارگاه باشد.مهندسی که مدیر مونتاژ  مانند ،کارخانه

، «؟ثروت یاد پسندیرا بیشتر میعلم »ندارند. در کودکی، دربارۀ پرسشِ  یقه؛ کارگرانی که هستند «هیقبی کارگرانِ»

زندگی  اگرچه واقعیتِ .اندرا به ثروت ترجیح دادهآندل به علم بسته و ،  49این دسته از کارگران نوشتیم.انشا می

هایی هستند لجوج این کارگرانولی  ،بردرا به آن سمت می شخص داری،سرمایه گذارد وروی ثروت انگشت می

انِ کارگر»، شودها میآن ها در حقِّنابرابریکه بیشترین  ایزندانی اند. کارگرانِرا انتخاب کرده بودنیقهبیکه 

ها. یکارگرانِ جنسی و روسپ نامند، مانندمی« بنفشگرانِ یقهکار»دستۀ دیگری از کارگران را  .هستند« نارنجییقه

آبی معمولن جذب کارگران یقه ،فرانسه و آلمانو در  شده استای از اختالفات موج تازه باعث ،کارگریسیماتِ تق

 مردم در سراسرِاز درصد 59 جدا شد؟ حدودِ اروپا ۀاز اتحادی انگلیسپیش چندسالچرا شوند. می احزاب پوپولیستی

ند که با بود ایانگلیسی کارگران ،هاند. بخش بزرگی از آناهدادرأی اروپا  ۀاز اتحادی شدنِ انگلیسبه جدا ،بریتانیا

 دستمزدو  دادندانجام میبهتر را  کارها ،آمدندمی لهستانز که ا مهاجری کارگرانِ ؛نزاع داشتند کارگران مهاجر

 کمتری دهند و هم دستمزدِ؛ هم کارها را بهتر انجام میافغانستانی در ایران کارگرانِ گرفتند، مانندمیکمتری 

اعث ب وضعیت این. دندهرا ترجیح می و یا مهاجر ارزان ، کارگرانِاغلبِ کارفرمایان یوضعیت چنین. پس با گیرندمی

 شدهمهاجرت ضدِّ ،در نتیجه .دهدمیمزایای خود را از دست  در چنین وضعیتی آبییقه کارگرِو  شدهحقوق کاهشِ 
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کارگر  هاینکهستند. با  نژادپرست گاهیو حتی  اولتراناسیونالیستاحزابی که  ؛شودمی یاحزاب پوپولیست واردِو 

و نسبت به بقیۀ  شده استبدل  بورژوادهخربه یک  جدید کارگرِ امروزهچون  د،شومی این احزاب اما جذبِ ،است

 «نافرودست»برای همین است که از  ،دهندکارگران، طبقۀ متوسط را تشکیل میبخشی از  د.ت دارکارگران ارجحیّ

از  ، اما«!کارگران فرودست هستند ۀهم» :گویندمی انتقاد کرده و من از هابرخی از ایرانی . گاهیکنیمصحبت می

یک : »ماهگفتپیشترها طور که تری دارد و همانمعنای وسیع «کارگر»ها فرودست نیستند و آن ۀنظر من هم

لۀ ، مسئکنیم. در ایران عملکارگر باید  تعریفِ توجه به با «.مهندس هم کارگر است یک ربات یا، جراح، پزشک

این ترم کاملن  ؛جریان خاصی را مدنظر داریم ،زنیمحرف می فرودستاز  که مابسیار مهم است و وقتی فرودست

انقالب »من بر ها هم با آن موافق نیستند. حتی آنارشیست، ما داردنظریۀ است و ریشه در و تولید م نارشیستیآایر

 ر سراسرِدامروزه چون که برای براندازی به چنین انقالبی نیازمندیم، کنم و فکر میبسیار تأکید دارم  «فرودستان

یست. دلیل ندهند، بیبرای جداییِ بریتانیا از اتحادیۀ اروپا میای که احمقانه یِأ. رهستیمنزاع کارگران  ، شاهدِدنیا

منگام بیر منچستر و مانند هاشهرستان از اما برخی، نداهی دادأر ، به جدانشدن از اتحادیۀ اروپاحتی اکثر اهالی لندن

ها کارگرها بیشترِ آن ،واقع در .نداهی دادأاغلب به خروج از اتحادیه اروپا ر ،است زیادکارگر ها در آنکه  و لیورپول

ا ر هاآنتوانند نمی شوند و این احزابْپوپولیستی نمی، دیگر عضو احزابِ کارگرها! چپ هستند؛ حزبِ کارگرانِ

را این چ ی از کشورها، این قضیه برعکس است،. در بسیارفرانسه یا آلمان خصوص در کشوری مانندذب کنند، بهج

؛ «رفرخ نگهدا» به سرکردگیِند مزدور ایها عدهآنچگونه است؟  چپ احزابِ وضعیتِدر ایران،  افتد؟اتفاق می

دور  نکلدر ، سالِ گذشته کنندداری را نمایندگی میهای سرمایهطیفاز عی که نو های سابقتیها و اکثریّایتوده

 .اندرا هم خوب متوجه نشده کمونیسمکه حتی ، درحالی«!ما پساکمونیسم هستیم»که  گزارهبا این  ،هم جمع شدند

م و تما اندز گرفتهتا امرو تمام گاردهایی که ؛استزاویه طلبان همبا اصالح شانگاردهایها حکومتی هستند و نآ

 و سپاه پاسداران، دربارۀ مواضعِ آمریکا علیهِ هاتیها و اکثریّایتوده .ه استدروغ بود ،نداهاخباری که به مردم داد

ا را در هآنارزشِ  ،سپاه پاسداران نامیدنِ مریکا با تروریستآ» :اندهخود نوشت ۀدر بیانینامیدنِ سپاه، تروریست 

کنند که اما به این اشاره نمی ،«.ها حمایت شدقدر از آنهکه در مجلس چ شاهدِ آن بودیدو  بردمی باالترکشور 

ای که در شهر آن عده دهند.می اشتباه به مردم و کارگران خبرِ و هستند پاسدار هاو دولتی هاآن مجلسی ۀهم

یا و د شعارنویسی کنن ند که در ایرانرا جمع کن چندنفرنتوانستند  حتی، جمع شدند و آن اراجیف را نوشتند کلن

و بعدها او را زندانی  کردیم حمایت «اسماعیل بخشی» از ما کهزمانی طور مثال،بهانجام دهند. ای ساده مخالفتِ

 .کارگران سوءِاستفاده کردنداز ، «حمایت از کارگر»نۀ به بهاوارد میدان شدند و  های متظاهر و مزدورانکردند، چپ

روسیه هستند. حاال که ما کنار  و مزدورِ اندچون کثافت ،داشته باشیمربطی  اسقاطی چپِبه این هیم خوانمیما 

خواهیم که دوباره اند! ما هم نمیو او را فراموش کرده زندحرفی نمی اسماعیل بخشیدیگر کسی از ، یماهکشید

 و ندارند کارآمدی پتانسیلِ هرگز ،نوع احزاباین  ایم!کند و از فردا آمدهفریب بخوریم، چون گاردهای ما فرق می

؛ ینچ سرخِ امپریالیسمِ یا داریسرمایه؛ داری طرف هستیمسرمایه ساختارِ نوعیما با ، بلکه ها نیستندفقط این
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 استعمارِ. »کندکیرشان می اسیرِ ها راآن از پیش فروشد و بیشمی های جنسیعروسک ،استعماری که به اعراب

ست به که د هاییها و سوسیالیستکمونیستاما  ست که وجود دارد،ترین مافیاییترین و مبتذلکثیف ،«روسیه

چنین ست د ،های اینترنتیهسفانه بخش بزرگی از پایگاأمت. بنویسند روسیمافیای  ۀمحال است دربار ،قلم هستند

 .ستاشخاصی

 ،براندازی هستند علیهِ متظاهرانِ چپ لیو ،کارگران و فرودستانشک بیهستند؟  «برانداز»چه کسانی  امروز

: ندکناظهار می گویند، بلکه، البته کاملن این را نمیاست منافع روسیه دانند که این براندازی خالفِچون می

ا تروریست ها رمریکا آنآگونه که اما این ،باید با سپاه پاسداران دربیفتیم انقالبی هستیم،جنگ نزدیک است و ما »

تر شده و جمهوری اسالمی قوی ،شود، در نتیجهها میمحبوبیتِ آن باعثکند و تر میرا قویشان وضعم ،نامیده

 جمهوری اسالمینگذشته که لیهِ سپاه های آمریکا عای از تحریمکه هنوز هفتهدرحالی .«!کندبیشتر مقاومت می

التماس ایی مصاحبه و مدام دولتِ آمریکا را های آمریکتا با روزنامه ،فرستدمریکا میآرا به  «ظریف جوادمحمّد»

 قدر مزدور هستندنآروسی  چیپِاحزاب  که اتفاقی بیفتد، جمهوری اسالمی شکست خورده است.یعنی بی کند،

 خروجِ»که  ندهم گفته بود پیشترهاکنند. هم فکر نمی زنندهایی که مینتیجۀ کارهای خود و ضربهه که حتی ب

اما  ،!«برای همیشه خاموش خواهد شد قیام فرودستانهای شعلهع جمهوری اسالمی است و نفبه ،از برجام ترامپ

بار ندر واقع، برای اولی .شدمیسرکوب  «سبز جنبشِ» مانند قیام فرودستان ،نبود «خروج از برجام»دانیم که اگر می

است!  سو شدههممریکا آ نافعِیعنی منافع ما با م ،آیدمردم می به کمکِ 44استعماری یقدرت است کهدر تاریخ 

خوریم. چگونه این ما شکست می ،عملی شود هاایچپ و توده حزبِ هایهبوده و اگر خواست همین شکلبهتاکنون 

 در پیِ اکنونکه جمهوری اسالمی چیزی ؛مریکا با جمهوری اسالمی مذاکره کندآشود؟ وقتی خواست عملی می

 بود شده و کارش تمام است.نا ؛ در واقع، جمهوری اسالمیآن است

 است؛ ردهکامل شکست خوطورسوسیالیستی به انترناسیونالیسمِبینید که می در غرب چه اتفاقی افتاده است؟

یا  حزب کمونیستزمان بینید که اگر در آنبه مرور می ،از آن پسبوده و  9194در سال  آن اول شکستِ

 در تیح ،شوندمی یپوپولیست راستِ احزابِجذب  ،آبییقه رانِکارگران بوده، حاال همین کارگ ۀسوسیالیست خان

این احزاب در  چون ،ماهشاهد این ماجرا بود من در انگلیس. شوندمی نژادپرستاحزاب جذب دیگری  جاهای

عضو  ،دنهست که اغلب کارگر فرانسه زردهایجلیقهآیا کنند. ها را بیشتر لحاظ میآبییقه منافعِ های خودسیاست

 برخی ازحتی  ،شوندهرگز این احزاب را قبول ندارند و عضو آن نمی زردهاجلیقهاند؟ فرانسه زب کمونیستِح

 «45وزدل ژیل» جای خالی اکنوننیستند.  حزب کمونیست ها از اعضایِچون آن ،اندخالفم زردهاجلیقهها با فیلسوف

گارد گرفته، چون  زردهاجلیقه کاملن علیهِ ،ستا کمونیستکه یک  «46آلن بدیو» مانندکنیم. فیلسوفی را حس می
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 حزبِ اتریشدر  چرا از حزب کمونیست نیست و با آن مشکل دارند.دیگر  ،کارگرها و فرودستانخاستگاهِ 

 و 43شدنجهانیشود دنبال کرد: این بحث را از دو زاویه می کارگران نیست؟ ۀخان مانند قبل، دموکراتسوسیال

ت از شدّبه ،آبییقه هایکمونیستپس  .یتیهای چندملّمهاجرت و شرکت ۀمسئل و جرمها کارگرانِ، 45مهاجرت

مارشال  زمینیِۀ دهکد» ۀطبق نظریشاهد هستیم که که از نظر فرهنگی وحشت دارند. درحالی شدنجهانی

 .مثبتی داشته و عالی بوده است تأثیرِشدنِ زمین ، مسطح«41لوهانمک

آیا  ،«!متحد شوید ، پرولتاریای دنیا،جهان کارگرانِ»شعار دادند که  و انگلس مارکس، قرن نوزدهم در اواخرِ

من در  .مرا بشناسی کار یا فضای اتمسفرکنیم و  کارگرشناسیممکن است؟ بیایید  در ایران این اتحادامروز، همین 

 امبوده آبیطالیی و یقهقهی و سفیدیقهکارگری اعم از  و در ژانرهای مختلفِ و هم کارگر امبوده مهندسهم ایران 

 ،نددار بودنکمونیستادعای  کهچرا کسانی»ه: از این بود من همیشه حیرتِ ام.های متفاوتی کسب کردهو تجربه

 ، همان برخوردی را دارند کهمارکس هاینوشتهنوعی بنده هستند و با  ،واقع در ؛«!؟از کار ندارند و تعریفی درک

با  ،قحقو را از نظرِ سفیدیقه کارگرانِیا گاز، و نفت  اگر در شرکتِ !هستند «وژیستایدئول»؛ مسلمانان با قرآن

 ،سالگی جذب کار شده29باسابقه است و از  که کارمند رسمیِکسیحقوقِ شوید ، متوجه میقیاس کنید هاآبییقه

درصد  92، کار شده است واردِ سالگی درس خوانده و تازه23که فوق لیسانس دارد و تا  سفیدییقهکارگرِ حقوقِ  با

ز حقوقِ ماهیانۀ برخی ا است؛مهندس هم بیشتر  یکدستمزدِ ، حتی از باسابقه کارگرِدستمزدِ یعنی  ،تفاوت دارد

تومان است، اما حقوقِ یک مهندس در بهترین حالت، چیزی در حدودِ میلیون3کارگرانِ پتروشیمی در حدودِ 

یِ گردند و پکه دنبالِ کار می کار مقابل خود داردبی ها کارگرِدانیم و او میلیونما او را کارگر میتومان. میلیون2

روشیمی پت رِکارگدر نتیجه، آن  طنی وجود دارد.رند. در چنین شرایطی، یک نزاعِ بآن هستند که جایِ خالیِ او را بگی

 بین کارگرانِهایی نزاع ،مان کارخانهد. در هدار تفاوتنساجی  ۀکارخان انِگیرد، با کارگربا حقوق باالیی که می

چرا باید حقوق » :گویندها میچون آن وجود دارد،آبی یقهکارگرانِ و  ها(ها و مهندسکرده)تحصیل سفیدیقه

«. اشد؟بیشتر ب ت به من که تحصیالتِ باالیی دارمتحصیالتی ندارد، نسبکارگری که زودتر از من وارد کار شده و 

تومان استخدام میلیون9انۀ دادی با حقوقِ ماهصورتِ قرارکارگرانی را به هایی، شرکتِ نفتضعیتزمان با چنین وهم

در چنین وضعیتی، باز هم شاهدِ  دهد.ها میتومان به آنمیلیون9تومانی را با حقوقِ میلیون3همان کارِ کند و می

، لیسانگدر  .فهمندو نمی دانندنمی زی راچنین چی ی ایرانیهاکمونیست! ها توجه کنیدبه اینهستیم.  تبعیض

فضای  آمده و کسب درآمدبرای  لهستانی . کارگرِشاهد هستیم کارگر انگلیسی و لهستانیهمین وضعیت را بین 

 ؛کندکمتری طلب می حقوقِ، کند و در مقابلمی گرِ انگلیسی کارکار از بهتر ،نتیجه در ،است کار او را جذب کرده

کند بیند که کارگرِ دیگری هست که بهتر کار میکه کارفرما میچون زمانی آمده،انگلیسی پایین  کارگرِ پس رفاهِ
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آبیِ انگلیسی و کارگرِ مهاجر نزاع بینِ یک کارگرِ یقه دهد. در نتیجه،گیرد، کار را به او میو دستمزدِ کمتری می

وجود دارد. این جنگ بین کارگران  انی و افغانیایر آبیِبین کارگر یقه، مانند همان نزاعی که در ایران ،شودمی

پس از مارکس، پیش است. سال939ق به متعلّ مارکسداده نشده است. ی به آن وجود دارد و هرگز پاسخ

ها مطرح هرگز مسئلۀ کارگر برای آن اند وکردهکشورگشایی فقط  اند کهآمده استالینو  لنین چون سوادهاییبی

 در ،پاسخ نداده است هاپرسشکمونیستی به این  هیچ حزبِتاکنون  بوده است.مطرح  فریب بحثِنبوده، بلکه 

 ،استالین .شودترین دیکتاتور میکثیف «59فیدل کاسترو» آورند.ی روی میبه دیکتاتور ،ندارند یچون پاسخ ،نتیجه

 امروزی، جمهوری اسالمیِ کنند.ها هم انسان را رعایت نمیو آن انسانی ندارند یچون دیدمان ،شودمی هیتلرترین

است که ما دلیل همین به کنند،داری دفاع میملن از سرمایهها عو آن است حزب توده خواهِهمان حکومت دل

ست آنارشی ،بودنسرئیضدِّ ما فقط از موضعِ» :کنمکید میأدانیم. دوباره ترا چپ نمی احزاب این ،هانارشیستآایر

 لمپنیک  «59ماکس اشتیرنر»از ابعاد قبول ندارم و از نظر من  بسیارییستی را در های آنارشمن دیدمان !«.هستیم

 «متأخر فرانسوی ۀفلسف». اساس بحث من دیگر کارایی ندارند ،«52پرودون»های زیادی از بحث هایاست. بخش

 .وجود دارد «ایرانی حکمتِ»چه که در و آن پسامدرنیسمیعنی دستاوردهای بعد از  ،است

 انندمهای بزرگی شرکتاگر  .هاستآن با جاهایی حقدر مشکل دارند؟  گلوبالیزمبا  کمونیستی ب چپِاحزاچرا 

«adidas» ن کشورها در ایکارگرانی که  برای تولیداتِ خود با مریکا شعبه داشته باشند وآیا  در انگلیس که بخواهند

های کنسینتآوردنِ سودِ بیشتر، دستبرای بهپس  .نندپرداخت کدالر یا پوند  ابها را حقوقِ آنباید ، کار کنند هستند

در حقوقی که  کنند.اندازی میدر آنجا راهخود را  ۀدهند و کارخانآموزش می رفته و بنگالدشبه  هااین شرکت

ی، تجارت ن. چنیستمریکاییآ انگلیسی یا کارگرانحقوقِ تر از بسیار پایین ،دهندمی بنگالدشی به کارگرانِجا آن

اما استثمار هم هست! کدام بهتر است؟  ،آیدوجود میاشتغال بهدر بنگالدش هم . سود است سراسر هارای آنب

ه این اگر از موضعِ انسانی بیا کار کند؟  ،وجود نداشته باشدجا در آنگرسنه بماند و کاری  بنگالدشی کارگرِ اینکه

خی ها پاسست که به آنهاییپرسشها این واهید دید.خاین قضیه را  های مثبت و منفیِجنبهمسئله نگاه کنید، 

در چین و بنگالدش و کامبوج و ویتنام و اندونزی دارانِ بزرگِ آمریکایی و اروپایی سرمایه بیشترِ ه است.داده نشد

 کارییب توجه به افزایشِبا  ،د. بنابرایننشوتولید می در این کشورها ،معروفاند و اغلبِ برندهای گذاری کردهسرمایه

داران را جذب کند که در ست که بتواند سرمایههاییدنبال ایجادِ مشوّقبه برای رفعِ این مشکل ترامپدر آمریکا، 

 لوبالیزمگمخالفت با  معنایاین موضوع به. احداث کننددر این کشور هایی را کارخانه کنند یا گذاریآمریکا سرمایه

 ،«ارکتینگم» داری مانندبخشی از دستاوردهای سرمایهکند. را حل می یزمگلوبالست که ضعف تالشی ، بلکهنیست

مشتری در آن  و کنندۀ آن دولت استتعیین که ستدولتی ریسمِاتوتالیت مارکتینگ، مقابلِ ۀنقط .بسیار جالب است
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کاالیی را  ریمشت ممکن استکه درحالی ست،نرخیتکصورت بهکاالها حقِّ انتخاب ندارد و مجبور به خریداریِ 

تواند به کاالی موردنظر خود دست یابد، اما در چنین شرایطی مشتری نمی بخواهد. تریا ارزانباالتر و  کیفیتِبا 

کامل را به  یک مرغِ توانمیهای لندن، در برخی از فروشگاهدهد. انتخاب میحق و قدرتِ  مشتریبه  ،مارکتینگ

 هایها حقِّ انتخابخریداری کرد. این پوندده یا هفت، پنجرا به قیمت آن ها،دیگر فروشگاهدر  پوند وقیمت سه

 ، اما در جامعۀ کمونیستی، چنین حقِّوسترههای مختلفی روببا قیمت و کیفیت ،همین شکلبه ست،مشتری

 خینرتک اکثرِ کاالها چنین وضعیتی را داریم و ایرانهستند. در  نرخیتکانتخابی وجود ندارد و معمولن کاالها 

ها یم؟ اینبرخورد کن ائلباید با این مسچگونه  !دانیدرا می گاو یا گوسفند گوشتِ تقریبن قیمتِ، در ایران هستند؛

 ست.زندگی بخشی از پتانسیلِ

 (سفیدهیق کارگرانِ) کردهتحصیل افرادِ دارند و بامناسبی کارگران حقوق ، ارائه دادماز پتروشیمی در مثالی که 

 قیاس کنید، ،اممونتاژ بوده جا مدیرِکه من در آن «فیلکو نۀکارخا» همین وضع را در اگر .ندارند چندانیتفاوتِ 

کارگرانی که بسیار  است؛ کارگرحقوقِ یک  چندبرابرِ ،مهندسیک  حقوقِ در این کارخانهشوید که متوجه می

 سهقابلِ مقای پتروشیمی کارگرانِ ، بان کارگرانهماحقوقِ . اندمشغول به کار بودهجا ها در آنو سال هستندای حرفه

 رابریب بینید که بین کارگران هممی ،کار کنند. با این قیاسهم ها بیشتر از آن ممکن استکه درحالی ،نیست

رِ سازی، یا کارگیعنی هرگز یک کارگرِ صنعتِ نفت و یا پتروشیمی، خود را با کارگرِ کارخانۀ یخچال ،وجود ندارد

رنج کار ب ۀدر مزرعر بُ؛ کارگرِ برنجکندمقایسه نمی بُر استبرنج کوبی و یا کارگری که در شالیزاربرنج کارخانۀ

جای هب احزاب کمونیستیدر ایران،  !این موضوع وحشتناک استای ندارد؛ است و بیمه «ساعتی کارگرِ»او  ،کندمی

رف حهمیشه از کارگر  .کننداستفاده میءِفقط از او سو کرده باشند، جذبرا کارگر را حل کنند تا او  ۀمسئل اینکه

 حرفکه از مستضعف  آخوندهادیگر خمینی و  مانند ،تا رأی جمع کنند ،برای فریب است هاآن اما حرفِ ،زنندمی

 !زدندمی

کارگر، من فکر  آنارشیستیِتعریفِ مارکسی و حتی  توجه به تعریفِ و با 29های قرن حقیقت گرفتنِنظرربا د

ئوری ت ساده تمامِ تحلیلِبا چند مثال و به آسانی و یعنی  ،غیرممکن است اتحاد بین کارگران ایجادِ که کنممی

ای که ارائه ساده همین دالیلِهب. منافع یکی نیستو  این اتحاد غیرممکن استچون  ،شکندهم میدر  مارکس

 ارگرانِبین ک شودچگونه می ن دچارِ تضاد هستند.زماچون هم ،خورندشکست می هاکمونیست بینید کهام، میکرده

 ی ازو بخشکارگران باهم تفاوت دارد  مشکالت این ؟اتحاد ایجاد کرد و صنایعِ لوازمِ خانگی، نساجی و شرکت نفت

 ارگرِهمان ک ،شرکت نفت رِکارگکنیم، که ما از کارگر دفاع می. وقتیهستند طبقۀ متوسطِ ایران، همین کارگران

 آبادان تِتپه و فوالدِ اهواز، با مسئلۀ شرکتِ پتروشیمی یا نفمسئلۀ نیشکرِ هفت .نیست «تپهنیشکر هفت شرکتِ»

حقوقیِ  فیشِ .تومان استمیلیون5تا  3حقوقِ کارگرانِ شرکتِ نفت و پتروشیمی،  یا اصفهان، بسیار تفاوت دارد.

ل اکند، با فیشِ حقوقیِ کارگری که در همان سدر شرکتِ پتروشیمی یا گاز کار می سال است29کارگری را که 

است، اما حقوقِ  تومان9299999نۀ کارگرِ قراردادی مقایسه کنید؛ حقوقِ ماهیا استخدام شده طور قراردادیبه
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 پتروشیمیِ در قسمت آموزشِ مدرکِ کارشناسیِ ارشدشناسم که با کارمندی را می! تومان5999999کارگرِ باسابقه، 

با چنین  انگلیس و کشورهای دیگری نیزدر . استتومان 9499999حقوقِ او  ل به کار شده ومشغو خوزستان

 اری از کارگران برای منافعِ خودبسی ، خانۀ کارگران نیستند.احزابِ کمونیستیامروزه رو هستیم. هروبمشکالتی 

 صنعتِ» و یعنی دالر عنی چه؟ی خزر !بر باد رفت «خزر»در ایران  شوند. برای مثال،می احزابِ پوپولیستیعضوِ 

 ولیدِت یعنی عاملِ ،دالر !یعنی دالرهم ها آن فروشِ، انرژی و گاز و خزر یعنی نفت !که بسیار پردرآمد است «شیالت

 هم به همان اندازهکارگر  حقوقِ ،کار بیشتر باشد کهبه هر اندازه ست که کارگر به آن نیاز دارد. کار و کار چیزی

گر خزر ا بیشتر باشد، رفاهِ کارگر باالتر است.تقاضای کار چه هر ؛عرضه و تقاضاست ۀمسئل انندم ،رودباالتر می

 که اییکمونیست یا اصلن کار وجود ندارد. احزابِو  آیدتر میکارگر پایین و حقوقِنباشد، تقاضای کار کمتر است 

 امناز خزر نبردند؟ چون اگر  نامیشان کدامهیچ موقعِ بربادرفتنِ خزرچرا  ،زنندکارگر را به سینه می سنگِ مدام

که مسلمانان  نندِهما ،روسیه هستند ه و بندۀبرد هاۀ آنهم شد.عصبانی می روسیهجنابعالیآوردند، را می خزر

فرودستان چه کسانی  !فرودستان است خورد. فردا روزِهم میبه هاآنما از  برای همین است که حالِاهلل!  ۀبرد

 یِهای باالیاز الیه ،هااز آن برخیتمام کارگران منافع مشترک ندارند و  .مشترک دارند که منافعِانیهستند؟ کس

 د کهشخواهید متوجه  ؛مقایسه کنیدهم با را سفیدیقهو  آبییقه کارگرانِدر شرکتِ نفت، متوسط هستند.  ۀطبق

چنین آیا  ،درصد است99این آمار  هاسفیدیقه بین اما ،دارند نامِ خودای بهخانه ،هاآبییقهاز درصد 19حداقل 

سواد هم کاری به این های بیکمونیست دادن است،در حال رخدر ایران، چنین اتفاقاتی ست؟ منطقی چیزی

ا رکشور و وطن و  کندکه فکر نمییعنی کسی مالزاده، زاده،کثیف، حرام یعنی مزدور، ایتودهندارند.  موضوعات

 ۀمسئل. زنیمکاردی که به استخوان رسیده حرف مید و درزنیم، از حرف می فرودستاز  که مایشناسد. وقتنمی

 عشقِ مقام و موقعیت نداریم. و ایمجا جمع شدهاین درو تحقیر از سرِ درد ما . ستی ابودوباش ای حیاتی وهما مسئل

 چپ احزابِعنوانِ مزدورهایی به کند ومیلگدمال  را نماحقوق ما را تحقیر و غاصب به ما توهین و یحکومت اینکه

 .ی شودیک استعماری یقدرت با منافعِ ،فرودستان افتد که منافعِاتفاق می ندرتبه ،کنند. در تاریخدفاع می هااز آن

 حکومتِ جمهوری اسالمیاست که حاال غرب به این نتیجه رسیده که  و کثیف کارجنایتقدر این حکومت آن

را تأیید  حکومتمدام  ،هاتیها و اکثریّایتودهاما  ،خواهندهمین را میایران هم  مردمِتمامِ اشد و ب روی کار نباید

 به ایرانو  به تنها چیزی که باور دارند منافع روسیه استاحزابِ چپ  ،. در ایرانهستندانسان ها ضدِّآن ،کنندمی

 هایِرسانه ،فلسطین چیزی بگوییم از فردا علیهِاگر  دهند.اما برای فلسطین جان می ،دهندنمی هیچ اهمیتی

اع ها دفو از فلسطینی دهندت واکنش نشان میشدّبه ،و... «تپیک نِ»، «رادیو فردا»، «گویا نیوز» مزدوری مانند

بررسی را ها های آننحلهتمام اگر شان درنیامد! کدامصدایی از هیچ، «خزر فروشِ»مسئلۀ اما در مورد  ،خواهند کرد

 احزابِ ،واقع در .کنندپیروی می امافی چون از قانونِ ،نداهننوشت «پوتین» خزر و علیهِ ۀکدام چیزی دربار، هیچکنید

یا  ،هامنقلییملّ مانند ترند،ها کثافتآن راست بهتر باشند، نه اینکه احزابِ ،جاسوسی هستند احزابِ ،ایرانی چپِ

ا ام ،دنشب ندار روند! نانِمی گرانسلطهو  شاهان اما سراغِ ،زنندمی حرف باستان ایرانِکه مدام از  هاطلبسلطنت
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 هاآنچون به  ،د! درکی از آزادی ندارندنفهمنمی ،دنتا همان را هم نداشته باش دنکنگر طرفداری میاز سلطه

خواند ن شعر را میشانشگاهاستادِ دا مملو از دیکتاتوری است. استبدادی و و استعماری هاآن اند. ادبیاتِآموزش نداده

شجوها بسیار واضح است؛ دان معنای شعر ست که شعر را بخواند و معنی کند.یعنی استادِ شعر کسی کند،و معنی می

پرسد یداده و متحویل را  یبرند. شعر یعنی متنِ چندمعنایی. استاد، بیتمیبا دیدنِ کلماتِ شعر، به معنای آن پی

نین او را بگویند. چ دقیقن معنایِ موردنظر ؟ او انتظار دارد که دانشجویان و یا محصالن،که معنایِ این بیت چیست

عنی ش چندمنویسم که هر سطرای میگونهچیزهایی بسیار مضحک و احمقانه است. من که شاعر هستم، شعرم را به

ک های ی. یکی از تفاوتکنندجور معنی میها برای شاگردانِ خود فقط یکاما آن بودن(،داشته باشد )چندتأویلی

با یک جملۀ عادی این است که آن جملۀ شعری، چندنوع معنی دارد. در دانشگاه و یا مدرسه یک  جملۀ شعری

های کنکور این است! من از گویند که معنای آن چیست؟ بسیاری از تستدهند و میسطر یا بیت را به شما می

های ادبیاتِ من همیشه از مام. معلّنگرفته 95ای باالتر از نمرهادبیات ز درسِ نوشتم. اما هرگز اسالگی شعر می5

« مولوی»برخی از شعرهای  دلیلِ آنکه بسیار ابله بودند.بهام، ها را به سخره گرفتهیشه آنچون هماند، من متنفر بوده

 شعوریهمه بیهند که آدم از آندربط و مزخرف ارتباط میاو را به چیزهایی بسیار بی ها شعرِسکچوال است، اما آن

شاعر بود،  خمینی .ندن دلیل است که اغلبِ مالها شاعرهمیبهچی همان مالست، یران، ادبیاتکند. در احیرت می

« هرضا غزوعلی»د که کننشعرخوانی می بیتِ رهبریای که در شاعرانِ کثیف و بندتنبانی شاعر است، ایخامنه

تئوریک و منتقد بود، من « بشنو از نی» رصفحۀ شعمسئولِ ، «روزنامۀ اطالعات»در  که اوزمانی هاست.رئیسِ آن

گذاشتند. او به نوشتنِ به من بسیار احترام می کشیدم و چنین اشخاصیبه چالش می همه را بودم و در ادبیات

 ین چیزی که نظرم را جلب، اولجا که رفتماش دعوت کرد. به آنمرا به خانه بارمند شده بود و یکشعرِ سپید عالقه

، کارشناسیِ حقوق را در یکی از غزوهرضا علی»روی آن نوشته بودند:  شده بر دیوار بود.کرد قابِ عکسِ نصب

را به دیوارِ  25/99را در مالسراهای قم خوانده و معدلِ  حقوق؛ «قبول شده است. 25/99مالسراهای قم، با معدلِ 

ای الشعرو را ملککند. امروزه احیرت میی و بالهت شعورآدم از این حجم بی کند.ۀ خود نصب و به آن افتخار میخان

 زند.جا را برای شعرخوانی صدا میکنارِ رهبر نشسته و شاعرانِ آن رهبری بیتِدر شبِ شعرهای  دانند وایران می

شعرخوانی  هرگز حقِّ هایی، در حضورِ منچنین لمپنو بسیار احمق است.  نداردچنین شخصی هیچ درکی از شعر 

 . بهاندنامیدهالشعرا هاست، چنین کثافتی را ملکادبیات و شعر در دستِ لمپن ندارند، اما به دلیلِ آنکه در ایران

رسیدن  چیز واین ویرانی و برای ساختنِ همهویران است. ما برای جبرانِ  چیز در ایرانست که همهچنین دالیلی

احمد » جنگم.است که دارم می سال999دقیقن  جنگیم.کردن است که میحرکتبه رفتارزنیِ علمی و درست

ود و ب هدایتبود و میلیونی کثافت! یک  خلیل ملکی. یک ممن بود« خلیل ملکی»و « صادق هدایت»و « کسروی

عمار، استبداد، است ه،آن راهی که درست است، نه راهِ گَلّ را انتخاب کنیم؛ هانخبه. ما باید یک جایی راهِ عواممیلیونی 

 ها.لمپن
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 نامِلندن بود که خانمی به به اوایلِ ورودم م که همیشه کارگاهِ شعر داشته و در جلسه باشم.من عادت داشت

آورد و من گاهی م میمندان به شعر و ادبیات را در جایی گردِ هکه شخصیتِ جالبی داشت، عالقه« درگاهی» خانمِ

های متفاوتی حضور داشتند؛ گذاشتند. در آن جلسات آدمه من بسیار احترام میکردم و برانی میدر آنجا سخن

ن کردند و مکردم؛ افرادی شعرخوانی میرانی میو... . در آنجا دربارۀ شعر سخن فکرسیاسی، ادبیاتی، شاعر، روشن

لندن است و  در« اییعلی عبدالرض»ای باخبر شدند که کردم. پس از آن، عدهدادم و شعرها را بررسی مینظر می

انی روت کردند که سخنکرد، حضور یافتند و از من نیز دعبرگزار می« مهری کاشانی» خانمِدر جلساتِ دیگری که 

و  «بهمن فرسی» و« مسعود بهنود»چون  افرادیشد، ماهانه برگزار میطور بهداشته باشم. در آن جلسات که 

انی انی و شعرخوساعت سخنرنیز گاهی در آنجا نیمحضور داشتند. من  فکرانمعروفِ سیاسی و ادبی و روشنهای آدم

آمدند و در آن جلسات به لندن می و...« دعلی صالحیسیّ»، «سیمین بهبهانی»کردم. گاهی شاعرانی چون می

ند مبه شعر عالقه فرخ نگهداربار در آن جلسات دیدم. را اولین« مسعود بهنود»و  «فرخ نگهدار»کردند. شرکت می

او رهبرِ  ب کردم! به من گفته بودند کهای از او خواندم و بسیار تعجّمقاله« سایت شهروند»بار در بود. اولین

نگرانه واردِ مسائلِ احزاب نشده بودم و بیشتر دربارۀ فجایعِ طور جزئیبه اندازۀ امروز،زمان، بههاست. در آناکثریّتی

خواندم، بیشتر به بیشتر از او میام کمتر بود. هرچهها، مطالعاتیتیّحزبِ توده مطالعه داشتم و دربارۀ اکثر

ن که زماکند. در آنتابلویی تبلیغاتی، در هرجایی نصب می او امروز مزدوربودن را مانندبردم. میاش پیسوادیبی

این »گفتم که میکردم و با خود او حیرت می هایشدند، من از نوشتهجمع می «پالتاک  »طرفدار داشت و در 

جا متوجه شدم که اگر جور کمونیستی هستند؟ در آنها چه؛ این«ام؟گوید: من کمونیستکه می ستآدمیجور چه

پردازیِ ظریه. بخشی از ندست بدهدبه کمونیسمچنینی از های ایند قرائتتوانزنیِ لیبرو نداشته باشد، میکسی رفتار

چون نقدهایی به  آشنا شدم، «59موری بوکچین»یعنی  تئوریسینِ کمونالیسم ، بااشتباه است. پس از آن کمونیسم

با و انۀ ااقبرخوردِ خلّ متوجهِ، موری بوکچینبا  امآشنایی ام. پس ازنقد داشته مارکسبه  و بیشتر از آن انگلس

اریم، د ردازیِ مارکسپنظریهکامل نیست و نقدهایی که امروزه ما نسبت به  مارکسالبته برخوردِ او با  شدم، مارکس

ندارند. زیادی وجود دارد و تعریفی درست و واقعی از کارگر  هایشکاف رگز نداشته است. در جهانِ کارگریاو ه

ای از انترناسیونالیست است؛ این انترناسیونالیست ممکن نیست، چون نمایه« متحد شوید! کارگرانِ جهان،»جملۀ 

چون اتحاد را منافع ایجاد  گران حتی در یک شهر، غیرممکن است،کاراتحادِ کارگران غیرممکن است. اتحادِ 

نافعِ فرودستان، گذر از ، تا با هم متحد شوند. میکی نیست ، منافعِ کارگرهای مختلفکند. از لحاظِ مالیمی

کنیم یغ نمیلکنیم تا اوضاعِ کارگر تغییر کند. ما تبتبلیغ می کنیم تا همه کارگر باشند،لیغ نمیست. ما تبفرودستی

 کردن در آنجا نیست.ت و یا زندگیدشدن در دهامعنای متولّبودن بهسواد و دهاتی باشند؛ دهاتیکه همه بی

زنم، منظورم یک کارگرِ نادان نیست. وقتی از یک که من از کارگر حرف مینیست. وقتیارزش سوادی و نادانی بی
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شود. او خواهد و نمیست که میکسی فرودستنظر داریم. مدنیم، اتفاقن آن بخشِ لیبرو را زفرودست حرف می

، باید بخواهید و در ایرآنارشیستخواهیم. در حزب نمی هایی را که مظلوم و مستضعف هستندآدمباید بخواهد! ما 

کر لشمیلیون سیاهی99ست که نفر در حالِ حرکت باشیم، بهتر از آن99با ما حرکت کنید. اگر ما، حرکت باشید و 

اش با مالها دلیل دارد. کسی برای جنگیدنکند. هرخواهیم، هرکدام از ما برای خود کار میباشیم. ما که رهبر نمی

سال بدبخت 49در این »گویند که ای میجنگم. عدهسالِ اخیر که نمی 49ساله است! من برای 9499دلیلِ من 

های ما ایم؛ یکی از بدبختیتر بودهبدبختاو زمانِ ما در  «م و کاش به زمانِ محمّدرضا پهلوی بازگردیم.ایشده

اسب سوار بر اسب بودم و ناگهان از »خاطراتِ خود نوشته: کتاب در شدّت مذهبیِ شاه بود. او ذهنیّتِ به خاطرِبه

و  در آغوش گرفتدر آن لحظه حضرتِ عباس آمد و مرا میانِ اسب و زمین افتادم، اما به زمین نخوردم، چون 

ی را فرانسه و انگلیس عباس کجا بود؟ شاهِ مملکت، ست؟ حضرتِاین چه مزخرفاتی .«که بر زمین بیفتم نگذاشت

ردم و م نداشتهدهد. او به چنین چیزهایی باور کند و چنین خزعبالتی را به مردم تحویل میخوبی صحبت میبه

درت و عظمت و درجۀ خدایی ه او قاست. مگر شاه نباید عاشقِ مردمِ کشورش باشد؟ آن مردم ب فریب دادهرا 

 هایی بسیار کثیف ود. چنین رفتارزنیکناو هم برای حفظِ درجۀ خدایی، مردم را با مزخرفات مشغول می اند،داده

گویند: ای در شعارهای خود میعده امروزهو  ه استست. شاهِ شما چنین چیزی را نوشتاحمقانه و غیرانسانی

یم: گویکنیم و میاز شناسنامۀ خود صحبت می ما که. وقتیخواهدکسی شاه را نمی دیگر کدام شاه؟ ،«جاویدشاه»

ساز ار داریم که ایرانیک کوروشبلکه با آن بخش از  نداریم،« کوروش» کاری به .«هزارسال تمدن و فرهنگ داریم6»

 اهآنزمان چه بوده است؟ گری بوده که آن فرهنگِ لیبرو را داشته است؟ فرهنگِ آناو چه شاه و سلطه بوده است.

ه و اسالم همه را سوزاند فرهنگ را پیدا کنید، ان! باید آناند! درود بر آنهای دانشی و بسیار فیلسوفی داشتهمعلّم

 است که نباید به اسالم رحم کرد. همین دلیلنابود کرده است. به

از  داریم و بخشی و گذشتۀ خود را دوست نیستیم. ما ایران چپولهستیم، ولی « چپِ ایرانی»طرزِ فجیعی ما به

 و «آئورا»را با « بوف کور»که زیرساختِ ذهنیِ ست! هنوز هم از لحاظِ فکری کم نداریم. هنوز هم وقتیدادنیآن پُز

ها کم نداریم و کنم، هرگز چیزی از آنمقایسه می «فوئنتس»و  «کافکا»را با « صادق هدایت»و یا « مسخ»

کشوری گوسفندی، قدر آدمِ شعوری و دانشی باید داشته باشیم؟ در مسلمان، چه کشوریدر  آوریم. مگرنمیکم

رنِ ه را دور بینداز. ما در قست، بقیهمین کافیته است، داش هدایتنامِ مند بود که چیزی بهقدر قدرتیک ایرانی آن

، «ارعطّ»، «صائب تبریزی»ست! ما کافی ایم،هم و شعوری بسیار بزرگ داشتهرا با ف« بیدل دهلوی» دهم

ها آن بهبرای امروز و در حاال زنده و فیلسوفِ همین دقیقه است. چرا  شمس تبریزیایم؛ را داشته« تبریزی شمس»

د، دهیخود قرار میکنید. اگر شخص یا چیزی را الگوی که روی دیگری را کم دهید پز ندهیم؟ به آن دلیل پز می

ا از ر امروزتانمانید و ها پز ندهید، از آینده غافل میبه این نه!»گویند: ید. میز او سبقت بگیرهدف آن است که ا

ند! دلیلِ الگوشدن این است که باید از او سبقت امانده به شما دروغ گفتهلمپنِ عقب ایعده .«.دهیددست می

راتر داشته باشید، ف« من»و « طلبیجاه»که رود. وقتیطلبیِ شما فراتر میست که جاهدر چنین شرایطی بگیرید.
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های بزرگِ من در ادبیاتِ ل؛ یکی از معض«مغرور»گویند: بگوید، فورن به او می« من»خواهید رفت. اگر کسی از 

ه دیگر چ« ما»؛ «ما، آن بحث را...»گفتم: ناچار باید میام، بهای را مطرح کردهاین بوده که هروقت بحثِ تازه پارسی

ط اوست که ماما برای گاو است و فق« ما»ام، نه ما! ام و تالش کردهزحمت و زجر کشیده یمن عمر ست؟مزخرفی

یدن؛ یعنی اندیش منْ«. من»ایرانی باید یاد بگیرد که بگوید:  سواد.های بیامِ مالها و کمونیستتمکند، مانند می

جرأت ندارد کار خود را رده باشد، که کارِ مهمی کباید اندیشیدن را یاد بگیرد و به اندیشۀ خود پز بدهد. کسی

خوب است؛ بخشی از غرور، است؛ چنین چیزی که بسیار « مغرور»اگر توضیح دهد یعنی  توضیح دهد،

وانید را بخ مارکسکنند. میتولید آورند و ارزش هایی باشید که برای ما افتخار میست. باید عاشقِ آدمسربلندی

سال، به شکل 939ای نادان پس از عدهو های او خزعبالت است از نوشتهی سواد است. بسیارقدر بیکه بفهمید چه

یعنی  ؛ شعرْبرای امروز نیست حافظ. کنندتعریف می« حافظ»از که گونه همانزنند، آمیزی از او حرف میاغراق

آورد. مثال می حافظز ا ،اینترنت حرف بزند دربارۀ بمبِ اتم وبخواهد اگر کسی رفتارزدن! زمانیبودن و اینانیزماین

ند را هم مان ای حافظعدهدانسته که اینترنت چیست؟ ، اینترنت و بمبِ اتم وجود داشته و او میحافظمگر در زمانِ 

کنند سال، هنوز فکر می399اند. مردمی که پس از بسیار احمق افرادیچنین  دهند،به اینترنت ربط می آیۀ قرآن

ند. امنرا روسپی می« فروغ»ی هستند که دقیقن همان مردم شعورند؛ن مردم بیاست، آ حافظکه بهترین شاعرشان 

 یآدم گونه است! چرا یک سیاستمدار واینوضعیت  های دیگر همتمامِ زمینهدر تنها در شعر و ادبیات، بلکه نه

تِ شما خودکشی رسیم که تازه او هم از دسمی هدایتمستقل و درست نداریم؟ هرگونه که چرخ بزنیم، باز هم به 

، اگر «ایم، شما بسیار عالی هستید!ختهما از شما بسیار آمو آقای عبدالرضایی!»نویسند: من می روز برایکرد. شبانه

 وزندبیامها هم که آنها را انتقال دهید و به افراد دیگر هم برسانید اید، آند و آموختهایاستفاده کردهها از سخنرانی

د را به دوستانِ خود منتقل کنی، آنایدآموختهرا کنار بگذارید، اگر چیزی  ی برسند. حسادته روشنو رشد کنند و ب

عمر و  منوید. کنند، بیشتر شود و از مالها خالص شهایی که لیبرو فکر میشما بهتر شود و تعدادِ آدم که کشورِ

روم، ب به کشوریدفعۀ بعدی اگر باشد که ن در ایران به اندازۀ امروز کثافت و خفقانکه  امگذاشتهاعصابِ خود را 

سواد و ا بیی کنند تروریست هستی وند؛ یا فکر میو با تحقیر مرا نگاه نکن« هستم! ایرانی»جرأت کنم که بگویم: 

یم: گومی روم،ست که هرجا میاند. چندسالیچیز را به لجن کشیدههمه اند وها چیزی از ما باقی نگذاشتهاحمق! مال

وی ایران را چون آبر ،«نه! من پرژن هستم!: »گویممی «منظورت ایران است؟»گویند که ؛ بعد می«هستم! نرژِپِ»

ای زبان را جدی بگیرید. هر کلمه شوی؛یِ دروغ میقربان را جدی نگیریآننباشد و  «زبان»ت به اند. اگر حواسبرده

کنیم. حتی ها حمایت نمیبورژواان است. فردا، ما از خردهفردا روزِ جهانیِ فرودست هاار دارد. برای ما ایرآنارشیستب

کنیم، دفاع می« فرودستان»کنیم. فقط از ها دفاع نمیاند؛ ما از آناز طبقۀ متوسط در ایران بخش بزرگی از کارگران،

ت. حالِ اس زنیم چپِ ایرانیحرف می دستِ ما داده است. چپی که ما از آنکار به« کارگر»فقط فرودستان! کلمۀ 
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او را  «54کاپیتال» کتابِند و بلول مارکسخورد. بگذار جماعتِ احمق در هم میبه مارکسای مانند افتادهما از عقب

هتر ، بسیار بمارکسزند. هم میدانند؛ این کتاب حالِ آدم را بهمی« ایدئولوژی آلمانی»بخوانند. بهترین کتابِ او را 

 ستالیناتر از احمق است. تاکنون استالین سوادِ لمپنی مانندار بهتر از بییبس لنیناست.  لنین از احمقی مانند

وجود  «کارگر»در قاموسِ ما  فرودستان است، است. فردا روزِ جهانیِخالصه  در استالین ،حزبِ تودهام. تمامِ ندیده

ارگری ر استعماز ه ،کندمی نفت که قدرت را تقدیس کارگرِ شرکتکنیم. ! ما از هر کارگری دفاع نمیفرودستندارد؛ 

 باد.فرودستان، بر همه خوش تر است. روزِخطرناک
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 سياستِ موازنۀ منفي و مثبت

 

 

 :کردتبعیت می گاردهمیشه از دو ، های ایرانی نسبت به استعمار خارجیدولت سیاسیِ رفتارزنیِ

شد که روسیه همیشه پای ثابت باالسری مربوط می تعمارِاین گارد به اس ؛بود «مثبت ۀموازن سیاستِ»اول  گارد

دادیم. مدام بین انگلیس می انگلیس باجبه  جنوب نیزخواست، باید در میشمال باج از  روسیهآن است. هر وقت 

اضا تقجنوب را  نفتِ اگر انگلیس طور مثال،به. اندکردهها ما را کنترل یم و آناهداشت وواریوی یو روسیه حرکت

ارد یم که به این گاهاین گارد را داشت قمصدّزمان  ما تا. شدشمال مینفت خواستار  نیز بالفاصله کرد، روسیهمی

ازی بکه با یک ست ا« منفی ۀسیاست موازن»که خالفِ گارد اول است،  دومگارد  گویند.می مثبت ۀسیاست موازن

ی ترتازه و استعمار بزرگ ای، در سیاستِ موازنۀ منفی عالقهدر واقع سازد.، قهرمان می«قاجار»و از یک  شودآغاز می

ها را آن ۀخواست قمصدّتنها نه ،شودکه شوروی خواستار نفت شمال میزمانیرسد. بینیم که از راه میرا می

 سیاستِ . درگیردکند و نفت جنوب را هم از انگلیس میمریکا از این فضا استفاده میآ ۀبلکه به پشتوان ،پذیردنمی

جنوب و در با دو ابرقدرت  اگر رود.کار میبه یملّ تِما با گاردی طرف هستیم که جهت حفظ امنیّ ،منفی ۀموازن

 سیاستِ موازنۀ گاردِبا طرح ، کندبچیزی را  درخواست امتیاز )شوروی( لدر شما های از آنیکباشیم و شمال مواجه 

 امتیازی را که پیشترها از خود سلب کرده و بهبلکه  ،دهیممالی نمیتنها این امتیاز را به استعمارگر شنه منفی

را ایفا  ودخ نقش قمصدّاز آنکه گیریم. پس میپس هاآنآمریکا از  ۀبه پشتوانایم، داده )انگلیس( یجنوباستعمارگرِ 

ا آمریک اقدام کند. ایران یِثروت و منابع ملّ مریکا شخصن برای استثمارِآشود تا از میان برداشته می ،کندمی

 ،دهدشانس قهرمانی می هاآن به «رضا پهلویمحمّد»هایی چون مهرهو  کندرا خودش انتخاب می خود هایمهره

ر سال د .پیش برویم آنشوند. باید تاریخ را بشناسیم و با قهرمان نمی خود یعنی افراد بر اساس هوش و استعدادِ

این  کند و طیِنطق می چهاردهم مجلسِدر  قمصدّ .شودرخواست میها دامتیاز نفت شمال از طرف روس 9929

مثبت پیروی کنیم، براساس این سیاست  ۀما از سیاست موازن اگر»گوید: میکرده و را رد  هاروس ۀخواست نطق

که لب ،کنیممثبت استفاده نمی ۀما از سیاست موازن. سال به روسیه بدهیم 95باید امتیاز نفت شمال را برای مدت 

ندهیم، امتیاز نفت جنوب را هم که پیش از این به  شمالاین امتیاز را به  اینکهکنیم و برای معکوس میرا آن

 درتِها دو ابرقها و انگلیسیرسد، روسبه قدرت می قمصدّکه وقتیدر واقع،  ؛«کنیم.لغو می ،یماهانگلیس داد

لوی ج قمصدّکه وقتی .مریکاآ نامابرقدرتی به  ،ر راه بوداما ابرقدرت دیگری د ،شدندجنوبی و شمالی محسوب می

 ای علیهتوده ها و نشریاتِدر روزنامه هاایتودهدهد، ها نمیایستد و امتیاز نفت شمال را به آندرخواست روسیه می
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یخ، در حال تاردار هستند. نیز میدان، امروزه های روسیهای خائن و جاسوساین تودهاهم ؛کنندتوطئه می قمصدّ

دریای کاسپیان در » :زدیمکه وقتی ما فریاد می همان کسانی ها چه کسانی هستند؟ایتودهتکرارشدن است. 

جا همه ،های روسی، این جاسوسهاایتوده .سکوت کردند و صدای ما را بریدند «!هاستروس چپاولِ معرض خطرِ

خصوص برای کشور ما که در آن ، بهشودخ مدام تکرار می. تاریاست روحانی خودِ اهآن ۀبوده و هستند و سردست

 ۀنمواز هستیم و در سیاستِ طرف« هم این و هم آنی!»ما با ، مثبت ۀموازن در سیاستِغیبت و غیابِ فکر را داریم. 

 شناستآ ماشبرای  ،!«نه غربی ،نه شرقی» :کندمتافوریک پیدا می یاینجا وضعیت که در «آنی! نهاین و  نه»با  ،منفی

اما خمینی  ،خمینیو هم بوده  «نه این و نه آنی» قدوم است؛ هم مصدّ قِمانند مصدّ خمینی ،واقع در مگر نه؟!

ه هم به روسیه ن؛ عمل کردبه آن ق ولی مصدّ ،کرد بازیرا  «آنیو نه این  نه»فقط  خمینی؛ تزویر بود مالیی حاملِ

 نفت شمال را به روسیه داد و نه نفت جنوب را به انگلیس! ؛ نهرا از انگلیس گرفت جنوبگفت و هم امتیاز نفت 

ان امروزه ایرکه طوری ،کردبدل روسیه  پنهانِ ۀولی ایران را به مستعمر ،!«نه شرقی و نه غربی» :گفتهم  خمینی

یعنی  را؛ مالشعاری  یسیاستکند و دیگری تی واقعی را در کشور پیاده میخلوتِ روسیه است. یکی سیاسحیاط

نه : »گویدزمان که میهم .سازدیک فکاهی می «نه شرقی و نه غربی»از و  کند، فضا را آلوده میخمینی عار!ش

خرد. حاال که کنترل امور از سالح میاز آمریکا  ،اسرائیلاز طریق  افتد واتفاق می« مک فارلین»ماجرای ، «غربی

شود و نفوذ روسیه در ایران هر روز بیشتر می نابودی هستیم، ۀدست ما خارج شده و در حال پیشروی به ورط

 استقاللِ ،قد مصدّمحمّ منفیِ ۀسیاست موازننتیجۀ استعمار پنهان است.  جدیدِ ۀاین شیو ؛جا حضور داردهمه

 ،یماهو از روسیه هم فاصله گرفت هاستعمار انگلیس خارج شد ۀما از زیر سلطپس از آن،  .ایران از روسیه و انگلیس بود

 تِحمایه، اما مریکا نبودآ ۀمستعمر ایرانق بر سر کار بود، که مصدّکند. تا زمانیما را وابسته می 9953نقالب اما ا

و به روسیه  دبگیرنفت جنوب را از انگلیس بازپس توانستنمی ایراننبود،  آمریکا پشتیبانیِ . اگراست هرا داشتآن

طور بهایران  ،53مریکا شد و از آن زمان تا سال توسطِ آ ایرانچپاول  ای برای آغازِهمین مسئله مقدمه اما د!نه بگوی

ار )استعم روسیهبه نامِ خود را کشورِ طرز کثیفی به بعد، به 53ولی از سال ، است هآمریکا بود ۀکامل و علنی مستعمر

و  ندکنمیو انقالب  طرفدار استقالل هستندمردم ست که در آن زنیم؛ استعمار پنهان، استعماریسند می پنهان(

مره هستند؛ مستعفهمند که هرگز نمیدهند، دانند که باید از استعمار فاصله بگیرند و با اینکه شعارِ استقالل میمی

این ) دریای کاسپیان اینکهاز  پسروسیه تاکنون، نسبت به روسیه داریم.  53ست که از سال دقیقن همان وضعیتی

ذارد. گو ما را با آمریکا تنها می گرفتهکند، از ما فاصله را تصاحب می ایران بود.( ریدالتریلیون 9.5 ۀسرمایدریا، 

لتیک به را از لحاظ ژئوپُ کاسپیاندریای طور که ما کنترل خواهد؟ احتمالن همانحالْ آمریکا از جان ما چه می

! مالها د. فاجعه در حال وقوع استرا از ما بگیر خلیج پارسکنترل قصد دارد هم ، آمریکا مایهروسیه واگذار کرد

ارزش بودن بی منابع حتی صاحبِ ،ندارد اهمیتی «استعمار آشکار»در این عصر اند. بالهای بسیاری بر سر ما آورده
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ای درینظامی داشتن. درست است که  حضوریعنی  ،استباارزش منابع را در دست داشتن  کنترلِ ،واقع در ،است

 روسیه است، چون فقط روسیه بر آنجا اشراف نظامی اکنون در تصاحبِولی هم ،یم شدهتقس کشورپنجبین  کاسپیان

خواهد، چون مدیترانه را نمی . آمریکاداشته باشد ارسپ خلیجدر همین اشراف را خواهد که میمریکا آ حاالدارد و 

طرف کشورهای که از یکخواهد را می ارسپخلیج کشورهای اروپایی هستند. او  این دریا هایبیشترین همسایه

له تا به این وسی ،دریا است کلِ داشتنِ ط باشد. او در فکرِعربی را داشته باشد و در طرف دیگر هم بر ایران مسلّ

 م؟آیا ما با فاجعه معاصر هستی را کنترل کند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اوپکمنابع نفتی را دست بگیرد و بتواند 

قیام کوی »اگر  وجود نداشت،در متن حکومت  هارِ آنها و حضوها و کمونیستایودهت خیانتِ دو سال پیشاگر تا 

اره پنهان دوب استعمارِ ۀپروسهمان اگر در  ،شدقیام نمیآن سرکوب  مأموراگر روحانی  ،نشستبه ثمر می «دانشگاه

رفته از دست ن کاسپیاندریای ن کردیم، اکنومنفی را اعمال می ۀموازن سیاستِ هاآن ۀبا پشتوانو مریکا آاز طریق 

ما را حمایت کند و تهدیدی برای  اینکهجای به که ایماجازه داده آمریکابه ما  کردیم.ضرر نمیتا این اندازه بود و 

 ،ردوجود ندا سیاستمدارو در ایران سیاست  یعنی ،تهدیدی برای ایران باشدروسیه باشد، با روسیه همراه شده و 

، بلکه ها اهمیتی نداردبرای آنایرانی هستند و ایران مالها ضدِّ .وجود دارد ساله9499 و ارتجاعِ مزدور جادر آنچون 

 ه،کمونیسم و روسی ها هستند کهایهدیگر تود طرفدر  ؛ اسالم، یعنی بربادرفتن!تنها اسالم است که اهمیت دارد

ی و حت هتالش کرد برای منافع روسیهها که سال روسیه در ایران جاسوسانِ ها اهمیت دارد؛برای آنایران  بیشتر از

. ریشه دارد آناست و در موفقیتِ ها فقط در روسیه آن شهر و وطنِآرمان و ند. آرزواهای به ایران فکر نکردلحظه

 .هاستها دست آنچون تریبون ،دهندی ما را مورد تمسخر قرار میازنیم، عدهایران حرف میوطن و از از  که ماوقتی

تا از ایران حرف بزنیم ما را متهم به  ،اندها هیپنوتیزم شدهآن ،ها هستندایها تودهاین تریبون صاحبان

ه سکوت زنند کمی های زیادیتهمت به ماکنند. بودن میارسیستپپان، تایرانیس، نژادپرستی، پانبودنتفاشیس

 نهانِپنیمه خاموش کنند. ما اکنون شاهد وجود استعمارِما را  خواهیِکنیم و دیگر روشنگری نکنیم، تا فریاد وطن

 راآن هاینشانه حاال اما ،د کسی از استعمار روسیه حرف بزندپیش محال بوسال95-29روسیه در ایران هستیم. 

 در روسیه ساخته شد. این یعنیاتمی نیروگاه 29 ،احیاکردن نیروگاه اتمی بوشهرۀ بهانبه طور مثال،به بینیم،می

که  کنندوانمود می گونههنوز به سرانجام نرسیده است. اساسن خودشان ایننیروگاهِ بوشهر  !چه؟ یعنی استعمار

 غمبلبا این  ؟هامیلیارد از ما گرفتندندادن آن برای بوشهر بود. پس چرا دهاین پروژه، انجام پذیرفتنِهدف ما از 

 هاست.پاسداران، بازوی خودِ آن حشتناک است. سپاه! ونداهاندازی کردراه روسیهاتمی در  نیروگاه29ِ

 «یهای اتمدفن زباله» ۀکنند که نشانمحیط زیست، عالمتی را در کشور پیدا می ایرانیِ ای از دانشمندانِعده

از  کسیهیچ و شوندمی خودکشی ایران )اوین(های در زندان روسیه کشفی، توسط چنین خاطربه ؛ این افراداست

 نروسی است. ماجرا اصل هم دست مزدورانِ هاآنکنترل ست و مطبوعاتِ ما روسیچون  ،زندحرف نمی این مطلب
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لحاظ از یعنی روسیه را  ،یماهرا به روسیه واگذار کرد کاسپیانما کنترل دریای  9913شوخی نیست. در سال 

فرستد. می ارسپرا به خلیج  خود جنگیِ از مدتی ناوگانِ پس آمریکایم. اهل کردیحا کاسپیانبر دریای  ژئواستراتژیک

 هامروز .خواهدمیهرمز را  ۀارس و تنگپمریکا نیز امتیاز کنترل ژئواستراتژیک خلیج آخواهیم دید که  ناحتمال

نترلِ کآمریکا ارس چیست؟ پمریکا در خلیج آت حضور علّ است. االنبیاخاتمقرارگاه در دست  تنگۀ هرمز کنترل

ها سیاست آن ،واقع در ؛یماهرا به روسیه واگذار کرد کاسپیاندریای  کنترلما اهد، چون خورا می خلیج پارس

 شک این درخواستند، ولی بیاهای نکردکنند. آیا این وحشتناک نیست؟ فعلن اشارهمثبت را دنبال می ۀموازن

 خواهد.کم نمیرگز مریکا هآچون تجربه به ما ثابت کرده که  ،مطرح خواهد شد

خواست کنشگر، در شته، انگلیس ابرقدرتِ مستقر بود، اما کنشگری که قصدِ استعمار داشت روسیه بود.گذدر 

 چهاردهم، ها نداد، در نطق متنِعالوه بر آنکه نفت شمال را به آنبا گارد موازنۀ منفی  قمصدّنفت شمال را کرد و 

، قصدّمآمریکا، قصدِ ورود به ایران را داشت.  بود؛ را هم از انگلیس گرفت، چون آمریکا پشتوانۀ اوامتیاز نفت جنوب 

 شانس بود.بسیار خوش

خارج نشدند، قوای  اینکهقرار بود تمام قوای شوروی از ایران خارج شوند، عالوه بر  دوم، جنگ جهانی پس از

 یاز نفتامت «احمد قوام»همین دلیل حکومت احساس خطر کرد و به ،در نتیجه ؛وارد کشور کردند نیزدیگری را 

هر چیزی دلیل دارد.  !بخشی از تاریخ ماست هاکند. اینکند. شوروی هم کشور ما را خالی میها واگذار میرا به آن

ها را بر ترینهمیشه احمقایم و چون سیاست و دیپلماسی نداشته ،دادن هستیمهاست که در حال باجما سال

ا را هآذری !«.هستید شما مقهور گذشته» :به ما گفتند آوردیم، را ایران نامچون هروقت  ،یماهمسند حکومت نشاند

نیز  را اقوام بقیۀ اند وعلیهِ ما شورانده عنوان بلوچها را بهب و سیستانیعنوان عرها را بهخوزستانی و عنوان تُرکبه

فه خزودتر و ما  دزدی کنند ترراحتتا  ،نداه. مدام ما را ترسانداندشورانده دیگریکعلیه  ،وطن هستندکه با هم هم

لیج بدون خ بدون دریا و خوزستانِ مازندران و گیالنِ و بدون ثروت هستیم؟ ایرانِچیزی دنبال حفظ چهشویم. ما به

را به روسیه واگذار  کاسپیانامتیاز کنترل نظامی بر دریای  9913سال در  روحانیاگر  خورد.درد ما نمی رس بهپا

ظامیِ دریای کنترل نما امتیاز اگر  توانست داشته باشد!تأثیرات مثبتی میارس پا در خلیج مریکآنکرده بود، حضور 

متیاز را چون آن ا، باشدعالی توانست میمریکا آبا  داشتنارتباطسمن به روسیه واگذار نکرده بودیم، ر ران اکاسپی

 مجبور به اجرای سیاست حاالرا اتخاذ کنیم. منفی  ۀتوانیم سیاست موازندیگر نمی ایم،ها دادهطور رسمی به آنبه

را آن راگ اما ،تحویل دهیمدیگری به آننیز باید جنوب را  و مایهیعنی شمال را به روسیه داد ،مثبت هستیم ۀموازن

کاری  ایخمینی و خامنه «.نه غربی ،نه شرقی» ؛«!یونه شور ،مریکاآنه » :توانستیم بگوییممی، رسمی نکرده بودیم

کرده ننمود واقعی و عینی پیدا و هرگز  ما تاکنون فراتر نرفته زبانِ ۀاز محدود ،«!نه غربی، نه شرقی»که  اندهکرد

 ایمچیز شدهایم؛ همهدهش« هم جهانِ عربهم شرقی، هم غربی، »و « نه ایران!»ه که ما فقط کاری کرد است. اسالم

عنوان خائن یاد گذارند. آینده از ما بهنمیم برای ما باقی ارسی را هپحتی زبان د از این به بعمطمئنن  جز ایران!

 کنند؛بحث می نرمش قهرمانانه از حاال ،ند. مالیاناهشرف داد زِفقط پُ و نداهکه فقط فریب خورد انیرانیانی ؛کندمی
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ار برتاکنون هزا ،ودیا حتی انسان بو ای ایرانی اگر خامنه ها اهمیتی ندارد.و ایران برای آن ها ایرانی نیستندآن

قائل  و آیندۀ ایران چون ارزشی برای ایران و ایرانی ند،ترمریکا و شوروی خطرناکآاز  مالیاناستعفا داده بود. 

 نیستند.

را گرفته است. حاال آمریکا، این  ابرقدرت و استعمارِ مستقر، امتیازِ ژئواستراتژیکِ دریای کاسپیان روسیه

 ینیروی قدسآیا آمده که  !؟وارد شده استارس پخلیج  بهمریکا رس حضور دارد. چرا آکنشگر، در خلیج پا ابرقدرتِ

ندر بسرقفلیِ  ؛نتیجه مشخص است ؟هستیم ساده تا این اندازهکنار بگذارد؟ یعنی ما دارد،  که در خدمت خودرا 

با به آن دلیل ها روساکنون  جا را مال خود کرده است وروسیه آن روسیه داده شده و سال به59مدتِ به طرطوس

کدام کشور به روسیه در این امر کمک  که از لحاظ ژئواستراتژیک بر آن اشراف داشته باشند. انداروپا همسایه شده

زمان ند و هماهکشته شد سوریهایرانیان در  ایم.بخشیده بشار اسدمیلیارد دالر به 3سالی  ایم،را ما دادهپول آنکرد؟ 

تحریم  ،های جمهوری اسالمی و سپاه پاسدارانرفت. در آخر برای ماجراجوییز جیب ما میسپاه قدس هم ا ۀهزین

 (هروسی) استعمار و ابرقدرت پنهان ،در تمام این دوران !یم و البته حاال نزد مردم سوریه منفور هم هستیماههم شد

حاال  تریلیون دالر تصاحب کرد.9.5 زشِاره با منابعی ب را خزر ،آخر ۀبرد و بعد برای ضربمی خود را در سوریه سود

 آیند.کار کنیم؟! مالها با آن هم کنار میبا آمریکا باید چه

 قمصدّ ،نظر شمابه خوانیم.. ما تاریخ را طور دیگری میکودتا شوخی بود ،واقع در ،کودتا نابود شد از بعد ،قمصدّ

گر مبگیرد؟ پسبازجنوب را هم از انگلیس  به روسیه ندهد و نفت ابا یک نطق در مجلس توانست نفت شمال ر

د جلوی توانیشما نمی»فارس نبود که به قوای انگلیسی گفته بود که  بود؟ مگر همان والیِ چه کسیق د مصدّمحمّ

 ،ارسف عنوان والیِاجازه بدهید من به .ها نسبت به غریبه گارد دارندچون ما ایرانی هستیم و آن ،دلواری بایستید

با چه نیرویی توانسته بود این کار را انجام دهد؟ با  قمصدّ؟ های او نیستها گفتهاینمگر ؛ «.کنمحل میمسئله را 

نه نیروی نظامی داشت، نه از ق، مشخص است؛ آمریکا قصدِ ورود به ایران را داشت. مصدّ یک نطق و سخنرانی؟

 یآدم باید نقش ؛شانس بودفقط خوش او ش!بسیارباهو یدانمعروف بود و نه حقوق یالمللی سیاستمدارلحاظ بین

ما  ،جدید وارد کشور ما شود. در این پروسه یروسیه و انگلیس کم بشود و قدرت کرد تا شرِّاستعمار را بازی میضدِّ

توانست دست روسیه و انگلیس را از ایران کوتاه کند ی میم. فقط یک قهرمان ملّایهی داشتملّ یاحتیاج به قهرمان

 شده میتهیبرای او باید هم  ی زیستیشد. یک سناریوبازنشسته هم ق نه بود که آمریکا وارد ایران و مصدّگوو این

 پس ازچه اتفاقی افتاد؟ ما دوباره  پس از آن دارند. و واقعیت را از چشم ما دور نگه مردم به او افتخار کنندتا 

برقدرت ا است. مریکا شدهآروسیه و  ۀحاال هم کشور ما بازیچیم. اهمریکا را داشتآروسیه و انگلیس، استعمار استعمارِ 

 ایم.بست گیر کردهست؟ ما در بنسوم کدام کشور ا

یعنی خبری از  ،یماهما در ایران استعمار مطلق داشت (سال21حدود ) 9953تا  9925از سال ، قاز مصدّ پس

ت تحت مالکیّ 53و تا سال  هحاکم بود ایرانبر  ،. چون یک استعمار مطلقه استمثبت یا منفی نبود ۀموازنسیاستِ 

برنامۀ م. ایهرفتقرار گت روسیه تحت حاکمیّ هم باز نه غربی ،نه شرقیبا شعار  انقالبایم. با آغاز قرار داشته مریکاآ
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ا مریکآه و بین روسی اما حاال ،کردیمیس حرکت مینگلمابین روسیه و ا ،بسته یدر سیکل امروزِ ما چیست؟ پیشترها

ها قدرت چون روسیه فقط قدرت نظامی نیست، آن ،ستروسیه ا های مابدبختی یِیم. دلیل تماماهگیر افتاد

 ،کار و تالش کنند خود در راه کشورِ اینکهجای فکرهای ما بهروشن ،واقع در ،کنندفکری ما را هم کنترل میروشن

طلبان اصالح امروزه ، یعنی مطبوعات!حزب توده چون ،در خدمت روسیه هستند اند ومهار شده حزب توده توسطِ

ی فروشها به مردم وطنآن و شوندتغذیه می خردادی مطبوعات دومِکنند. مردم با را ایفا می ابقدۀ سحزب تونقش 

چنان و هم کردهچهره عوض  مدام نام و ،حزب توده کند.مهار می حزب توده فکریِ امروز راروشنکنند. را القا می

های کمونیستو کالسیک  چپِهمین دلیل است که از به ایران ریشه دوانده است. در حزب توده، مکرِاست.  الفعّ

روسیه چیزی  م علیه استعمارِاهندید هرگز و هرگز و هرگز های آنهاچون در مقاله ،خوردهم میبهحالم  ایرانی

هستیم که مدام علیه روسیه گارد  ایراندر تاریخ  شجنباولین  ،یماهکرد آغازرا  کار خود ما کهی بنویسند. از روز

ه ب تخرافا و بالهت و خبری از انسان نیست در ایران های ما روسیه است.تمام بدبختی دلیلِچون  ه است،گرفت

 هانِاستعمار پن ۀمطلق نیست. شیو دیگر نیازی به استعمارِ، ایایرانی تحمیل شده است. در چنین جامعه انسانِ

 م؟ نبایدکنی مراقبتچیزی ست. اکنون در چنین شرایطی باید از چهکافی ای نابودیِ کاملِ ایران و ایرانیبر ،روسیه

که  تساسالم و با هر چیزی و تبا سنّ جنگلکه پیشنهاد من ب ،باشدروسیه و یا با جمهوری اسالمی  جنگ ما تنها

 سیستمِمحصول همان  برای مبارزه با بالهت و خرافه، ایرانیان ناآگاهی و ناتوانیِ .کرده ما را از درون تهی مردمِ

شکار داشته آ یاستعمار در ایرانهمین دلیل نیازی نیست که به ،اندکردهبا اسالم ما را هیپنوتیزم  ؛استهیپنوتیزم 

س، لرهبر، مججمهور، در ایران رئیس کنند.می هیپنوتیزم و خوابمردم را  طریق اینآنجاست و از در اسالم ؛ باشیم

یچ هها بیبه رخ بکشند؟ آنهستند. چرا باید مردم را تحت فشار قرار دهند و نیروی نظامی را  همه روسیدولت و... 

مال خود هم خلیج پارس را توانند که نیز می اند و از همین طریقدریای کاسپیان را مال خود کرده کلِ مشکلی

کشور ما دچار فقدان منابع خواهد شد. تمام ثروت ما  و ع است، جنگ منابامروز جنگِکار کنیم؟ کنند. ما باید چه

ر را د بزرگ ثروتآن  اما، ایدهکردرا استخراج نمیآن بر باد رفته است. درست است که نفتِ کاسپیاندر دریای 

وتِ ثر رخاطبه ایرانآب و علف است. بی یبیابان، ارسپکشور ما بدون خزر و خلیج د و حاال ندارید. یاهآنجا داشت

فقر  ،بدهیدرا از دست  خود وقتی منابع کشورِاید. بر باد دادهرا دریای کاسپیان  نهفته در آن ارزشمند است، ولی

کم تجزیه کشور کم است. نتیجۀ استعمارِ پنهانو این  رودایران هم از دست می ،در نتیجه و بیشتر خواهد شد

ت که دیگر هیچ ارزشی هویّ؛ کشوری بیخواهد شد سابق شهروندان یوگسالویِ مانند مردموضعیت و  شودمی

دلیلِ به !ندابدبخت ؛خوب است هاآن فکر نکنید که اوضاع مالیِ ،در حال حاضر مستعمره است 55ندارد. کوزوو

اه خانق، جای مسجدبهو  است پر از خانقاهها در آنجا محله ؛هم ندارند ایشهریبازسازی  منابع نفتی، هنوز نداشتنِ

 یورکش د، باید متوجه شوید کهناهدر آنجا دوام آورد خلق مجاهدینهمین که  نگاهی بیندازید؛ آلبانی به. جود داردو

                                                                 
55 Kosovo 
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 جمهوری اسالمیها هستند. ها مسلمان نیستند و ضدّکوزووییت، ولی صربیکوزوو مسلمان اس است. افتادهعقب

 تتبدیل شده و هیچ یک از این کشورها هویّ کشورتهفیوگسالوی حاال به  کند.های صربستان دفاع میاز سیاست

 مثل یک شدنِ یوگسالوی راتجزیهاین ، سابق یوگسالویِ فکرانِروشن ناراضی هستند. تمامِ هاۀ آنهم و ندارند

را آن ای ازکس تکهو هر پاره شدهتکه حاال اما ،مند بود و شخصیت داشتقدرت ی. یوگسالوی کشوردانندمیفاجعه 

را  یگانهبمالهای این ها نیستیم و در خیابان اینکهخاطر به ،دورد آنبر سر ما خواه ست کهاین بالیی ه است.برداشت

شما حق ندارید انقالب کنید »گوید که مریکا به ما میآترسیم؟ اند. ما از چه میما را خواجه کرده ؛کنیمنمی نابود

ما  .که ما را نجات بدهد امید داریم ترامپبه  وجود،ااینب بازیِ خودشان است، اما ،«.وگرنه تروریست هستید

 که ادعای حقوق بشر دارد 56توانستیم از شمشیر داموکلسمی سیاستِ موازنۀ منفی استفاده کنیم.توانستیم از می

خائن  ایهدع، ها بیاییدکه به خیابان کردیماعالم میبا فراخوانی  ما که ها بیاییم. هروقتاستفاده کنیم و به خیابان

اری م کیخواستکه هربار . یماهکرد تالش بسیار با دستان خالیو  کردند. ما با خیانت معاصریمجهت را عوض می

یزی چ اینجز  و ما ناگزیر از فحاشی بودیم !بود نوکِ تیزِ کلمهفقط ما ند. تنها سالح اهما را سانسور کرد ،کنیم

بینیم که جز مُشتی ا را میمن ایرانِ فردست. ایران در حال نابودی ایران هستیم. شدنِیم. ما شاهد غرقاهنداشت

حاال دنبال استقالل چیزی از آن باقی نخواهد ماند. چه چیزی باقی خواهد ماند؟ کشوری که منابع ندارد!  خاطره

ی تندارید. ملّت أچون جر ،هیچ هستید شما وارثِ ؟ماندتا ببینید چه از شما باقی می ،ایران باشید کردنِو تجزیه

چیز . همهباج بدهد اهها و کمومسلمانکمونیست و هقادسیّ و مالناگزیر است که فقط به  ،ت نداشته باشدأکه جر

احمق  ایعدهها که آن، تا متوجه شوید چپ را بخوانید نشریاتِتمام کند. کس کاری نمیهیچ ،مشخص است

 ۀزودی هماما به ،«!ستالرضایی شاعر بزرگی است، ولی روانیعبد» :گویندمی ،برده شوداز من نامی اگر هستند. 

جانبه همه یکشور ما به شورشامروز  «.کردیمهای عبدالرضایی گوش میای کاش به حرف» :خواهند گفت هاآن

وپاشی یک فر ۀبا مقدم اکنون داریم،ی که همبا وضعیت که محصولِ آگاهی باشد. ایعمومی نارضایتیِ؛ نیازمند است

ها را در تبریز ترکپان ،چون حکومت مالشاهی ست،م و مجریِ این فروپاشی خودِ جمهوری اسالمیرو هستیهوبر

 ،واقع در .ایجاد کنند ضدِّایرانی هایجریان در ارومیه که دهداجازه می اردوغانیا به مزدوران  و کندمند میتقدر

 «العربیه»تریبونِ که در دهند دستور می «زیدآبادی احمد»به  اسالمی است. تمام این سناریوها جمهوری مجریِ

م این مطلب ه «زگویانیو» .«است پدوفیلیعلی عبدالرضایی، » :بنویسد و بگویدها هستم آن یِملّ شاعرِکه  علیه من

ایم و نامی ماندگار ساخته ایرآنارشیسمکند. ما از ما را فراموش نمی ،تاریخ کند.می منتشر خود را در سایت

ای ما هتحلیل ایم.رتی بزرگ را به نمایش گذاشتهایم و قدکار کردهبا هیچ، همه ایم.زیادی کسب کردهفتخارهای ا

                                                                 
پادشاه سیراکوز بوده است و در ادبیات سیاسی مقصود از شمشیر  ،دوم زبان و چاپلوس در دربار دیونیزوسِباری خوشداموکلس یک در 56

شود. در این داموکلس خطر دائمی و تهدید مداومی است که از جانب انواع مختلف وابستگی متوجه استقالل اقتصادی و سیاسی کشوری می
 متن اشاره به آمریکا شده است.
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عمومی را طراحی کنیم. باید بجنگیم  یخیزشایم. یا باید کار کنیم و یا اینکه هنوز وجود دارند و همه را ثبت کرده

 !دوجود ندارراهی برداریم. جز این  خود موانع را از پیش رویباید بزنیم و  ؛ممکن است تیزیو جنگ فقط از طریق 
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 مريکا بر سر تقسيم پرشياي کوچکآروسيه و  توافق شومِ
  

 موازنۀ مثبت و منفي

 

و د در برابر تهدیداتِ ملّییّت برای حفظ امن گویدمیعبارت است از سیاستی که به ما « مثبت ۀسیاست موازن»

. یمبده دوم به ابرقدرتِ، باید امتیازی هم ایمدادهابرقدرت  ی از دوقدرت جهانی، در ازای هر امتیازی که به یک قطبِ

 بدهیم. هاروسهاست، امتیاز نفت شمال را به امتیاز نفت جنوب در دست انگلیسیطور مثال، اگر به

 ، در ازای هر امتیازیملّی امنیّتی حفظ برا گویدمیعبارت است از سیاستی که به ما  «منفی موازنۀسیاست »

 لغوا ر ایمدادهبه ابرقدرت دیگر  ترپیشکند، یک امتیاز از امتیازاتی که که یکی از دو ابرقدرت جهانی طلب می

ها یسنگلکنند، ما امتیاز نفت جنوب را از امیارائه تقاضای امتیاز نفت شمال را  هاروسوقتی  طور مثال،بهکنیم. 

 یم. پس بگیر

 این ردِّدر ق در مجلس چهاردهم د مصدّدرخواست شد. محمّ هاروسامتیاز نفت شمال از سوی  9929 سال در

مثبت پیروی کنیم  ۀهرگاه ما از سیاست موازن» خشی از این نطق از این قرار است:ب، نطقی ارائه کرد. درخواست

گذشته از اینکه سیاسی برقرار کنیم.  ۀق، موازنیسال بدهیم و به این طر21 باید امتیاز نفت شمال را برای مدت

الیدی برای حفظ موازنه، راضی امتیاز مثل این است که مقطوع و دادنِ ت ایران و مجلس با این کار موافق نیستملّ

 ق، منجر به سلب امتیاز نفتمنفی از سوی مصدّ ۀگیری سیاست موازنپی. د تا دست دیگر او را هم قطع کنندشو

 صنعت نفت گردید. شدنِملّیها و گلیسیجنوب از ان

 دو ابرقدرتی بودند که جهان سیاسی ایرانِ آن زمان هاانگلیسیو  هاروسق، مصدّ رسیدنِقدرتدر زمان به

گسترش داشت و بیشتر دارای قدرت نظری و  به . انگلیس قدرت غالب و میدانی بود. روسیه قدرتی روشناختمی

در ایران بود و دربار شاهی بازوی قدرتمند  هاروسحزب توده بازوی قدرتمند . نیبود تا قدرت میدا ایرسانه

 :سیاست رسمی کشور مطرح شده عنوانِمنفی به ۀو دوره وجود دارد که سیاست موازندر تاریخ ایران، د .هاانگلیس

. نامیممیحقیقی و خالص  منفیِ ۀسیاست موازن دورۀاین دوره را  ؛ق استد مصدّقدرت محمّ ماهۀ 23 دورۀاول  دورۀ

. نامیممیشعاری و آلوده  منفی ۀسیاست موازن دورۀاست. این دوره را  «خمینی» رسیدنِقدرتبه دورۀدوم،  ۀدور

 ند. مانکه در نظر بیان داشته کندمیرفتار  چنانآنعبارت است از سیاستی که در عمل یک سیاست حقیقی 

چهاردهم منجر به لغو امتیاز نفت جنوب  ق در مجلسِمصدّ ن، نطقاساسِ آ برق که منفی مصدّ ۀسیاست موازن

. یک سیاست شعاری و آلوده عبارت است از سیاستی که از الگوی نظریِ یک سیاستِ حقیقی و خالص شودمی

 .داردمتفاوت در عمل رفتاری  اامکند، پیروی می
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 نفیِم ۀشد. سیاست موازن هالیسیانگق منجر به رفع وابستگی کشور به د مصدّمنفی محمّ ۀسیاست موازن

 عبارت است از استعماری که «استعمار پنهان»تبدیل شود.  روسیه پنهانِ ۀایران به مستعمرشد که جر خمینی من

 حاکم، به تاراجِ خاموش انِستمدارگیرد و در توافقِ پنهان با سیاطلبیِ مردمان مستعمره را در نظر میخویِ استقالل

به کشور  تندترین حمالت اجازۀنِ خودفروخته . در استعمار پنهان، سیاستمداراپردازدمیه مستعمر لّیِمنابع م

سخن  شوروی ۀترین ادبیات دربارمیزترین و منتقدانهآبا توهین تواندمیخمینی  طور مثال،بهاستعمارگر را دارند. 

سهمی  ست که، همیشه آن ابرقدرتیکندرا الزامی می( اعم از منفی یا مثبت)بگوید. کنشگری که سیاست موازنه 

ابرقدرت کنشگر بودند که با پیشنهاد  هاروس، 9929سالِ در  مثلن،لّی کشور مستعمره ندارد. درخور از منابع م

 در مقابل، انگستان ابرقدرتِ و دادند دریافت امتیاز نفت شمال، ایران را در موقعیت اتخاذ یک سیاست موازنه قرار

 در دست داشت.  پنهاننیمه ۀعنوان یک مستعمرایران را بهمستقر بود که منابع 

این  به قدرت رسیده و شناسیم(میایرانی که امروز )کوچک در پرشیای ، 9953جمهوری اسالمی از سال 

 پنهانمهنیبه استعمار  مدّتیپنهان همیشه پس از استعمار . کندمیپنهانِ روسیه اداره  ۀعنوان مستعمرسرزمین را به

استعمارگر بخشی از  نهاییِ استعمار پنهان است که در آن کشورِ مرحلۀ پنهاننیمهاستعمار . شودمیل تبدی

 علنی و صورتِانگستان به طور مثال،به. دهدقانونی جلوه میکشور مستعمره را  ملّیخود از منابع  برداریبهره

ه ی دریای کاسپیان بیه با تحمیلِ رژیم حقوقیا روس رساندمیامتیاز نفت جنوب را به ثبت قانونی  قانونی حقِّ

ال . در سثبت نمودقانونی طور ایران را به لّیِم هایظرفیتبرداری خود از بخشی از منابع و بهره، پرشیای کوچک

مریکا آ بعد، مدّتی .جمهوری اسالمی امتیاز کنترل ژئواستراتژیک دریای کاسپیان را به روسیه تقدیم کرد ،9913

ت هرمز را درخواسۀ رل ژئواستراتژیک خلیج فارس و تنگخلیج فارس کرد و امتیاز کنت روانۀی خود را ناوگان جنگ

استعمار  ،ابرقدرت مستقر. اید یک سیاست موازنه را برگزینداکنون جمهوری اسالمی در وضعیتی قرار دارد که ب رد.ک

ست. ا ابرقدرت کنشگر تقاضای سهم کرده و دهرسان نپنهانیمهاستعمار  مرحلۀاستعمار پنهان به  مرحلۀخود را از 

ه در و با توجه به نفوذی ک نترل ژئواستراتژیک دریای کاسپیانامتیاز ک کردنِدر وضعیت حاضر، روسیه با قانونی

 خیال خود را راحت کرده، منفی از سوی ایران ۀاتخاذ سیاست موازن بابتارکان قدرت در جمهوری اسالمی دارد، از 

ست. راحت ا المللبین صۀعراز بابت ناتوانی ایران برای طرح دعاوی قدرتمند و کارا در  هاروس خیالِ نیا. بنابراست

سئول را م ، اعالم کرد که خود(روسیه)ابرقدرت مستقر  ،(مریکا)آمدتی پس از طرح تقاضا از سوی ابرقدرت کنشگر 

درت ابرق طرفیِبیخود تنهاست. مدتی پس از اعالم  یهاماجراجوییو ایران باید بداند که در  داندنمیاقدامات ایران 

مستقر در ماجرای تقاضای سهم از سوی ابرقدرت کنشگر، ابرقدرت کنشگر انحالل البی جمهوری اسالمی در کشور 

رفت، رسمیت خود را برای مریکا به شمار میآ روسیه در ۀقرار داد. نایاک که البی مستعمر خود را در دستور کار

 از دست داد.  تیم ترامپ

دام کقد علم کند؟ با  هاانگلیسیو  هاروستوانست در مقابل  ایپشتوانهق با چه د مصدّمحمّ :پرسید توانمی

 ق نه رهبر یک نیروی نظامیِمریکا! مصدّآ ؛بعد روشن شد مدّتینظامی؟ با کدام قدرت حقوقی؟ پاسخ  نیروی
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ند اقبال بود که باید در فرایخوش یفقط سیاستمدار . اومللالبینقدرتمند بود، نه یک حقوقدان بانفوذ در سطح 

. شدیمبدل  ملّی یمریکاییِ پرشیای کوچک، به قهرمانآبه ایران و در روند دوران استعمار  دنیا نوینِ د ابرقدرتِورو

مریکا بر آ . بنابرین برای تکمیل استیالیکردمیاستعمار معرفی را موجودی ضدِّ اوق باید سناریوی شخصیتیِ مصدّ

ی اانگلیسی، به مهره ایهاز مهر درضا پهلویمحمّپرشیای کوچک، الزم بود این شخصیت بازنشسته شود. حاال 

 ۀنسیاست مواز ،واقع در .شدنمیق ممکن مصدّ نظیرِبیآفرینیِ و این مسخ، بدون نقش مریکایی بدل شده بودآ

 منفیِ خمینی.  نۀموازه سیاست دروغین و خائنانه بود ک قدرهمانق منفی مصدّ

ی مناسب اموازی بتوان چین را به گزینه یامروز در دنیا ابرقدرت سومی برای ایران وجود ندارد. شاید در جهان

منفی در نظر گرفت. انتقال ایران به آن  ۀکردن شرایط اتخاذ سیاست موازنپشتیبانی از ایران جهت فراهمبرای 

 ممکن نیست.جهان موازی، 

در این موقعیت که باید یک سیاست موازنه اتخاذ کند،  گوید، جمهوری اسالمیه تاریخ به ما میاساس آنچ بر

 یجمهوری اسالمکار نیست که حامی  در میسوابرقدرت  ، چونمثبت ندارد موازنۀسیاست  گرفتنِراهی جز درپیش

 به ،کنشگر در این قائله ابرقدرتِ ،«دونالد ترامپ»در مقابل دو ابرقدرت مستقر و کنشگر دفاع کند.  هاآنشده و از 

 ، خواست«53شینزو آبه»ژاپن،  وزیرنخستاز  اودنبال تغییر رژیم در ایران نیست. تازگی در توکیو اعالم کرد که به

مریکا در ایران از آ استعمار مطلقِمذاکره با جمهوری اسالمی به او و تیمش کمک کند.  هایراهتا برای گشودن 

ت مطلق و یک ابرقدرت به مالکیّ خوردمیدر استعمار مطلق، سیاست موازنه برهم . کشید طول 9953تا  9925

قدرتِ ابر تِمحبوبیاجتماع در دوران استعمار مطلق، سیر صعودی  روانیِ هایویژگیاز  .آیدمیل ئکشور مستعمره نا

مریکا، آر دوران استعمار مطلق د طور مثال،به. است (ابرقدرت مستقر) ر نزولی محبوبیت ابرقدرت حاضرغایب و سی

بل، و در مقا داشت گیریچشمشوروی کمونیستی رشد  هایارزشکمونیستی و  هایایدهمردم به  اکثرِ مندیعالقه

مریکایی در میان مردم پرشیای کوچک آزندگی  ۀق روسیه شاهد افزایش محبوبیت ایددر دوران استعمار مطل

که دست از منازعه بر سر استعمار مطلق  اندرسیدهو روسیه به توافق  مریکاآکه  دهندنشان میهد هستیم. شوا

و از اساس چیزی به نام ایران و ایرانی را  ارزشیِ مطلق شده لۀحال که حاکمیت ایران دچار استحابردارند و  ایران

یان ایران لّیمبیند، بهتر است به سیاست موازنه روی بیاورند و به تقسیم منابع خود نمی هایارزشدر فهرست 

از موضع خود  نسال مقاومت، اخیر29یران پس از ا»که  خوانیممیدر خبرها  صورت مساوی و توافقی بپردازند.به

پیش در ایران، علیه حاکمیت سال29 ندقیق«. کوتاه آمدتقسیم دریای کاسپیان به پنج قسمت مساوی  دربارۀ

معروف شد، حرکتی  «تیر95جنبش »ش که بعدها به این جنب ؛جنبشی آغاز شد جمهوری اسالمی ایران ظالمِ

تیم اعتدال و  دال و اصالحات مصادره و عقیم شد.فکری و دانشجویی بود که در همان آغاز توسط تیم اعتروشن

د. در ماهیت روسی این تیم عنوان سوپاپ اطمینان رژیم جمهوری اسالمی عمل کرل بهسا29در این اصالحات 

                                                                 
53 Abe Shinzo 
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سال از وقوع انقالب در ایران جلوگیری کرد و 29کمک تیم اعتدال و اصالحات،  به روسیه، نیست. یهیچ شکّ

 ی کاسپیان وخره راهی برای ثبت حقوقیِ امتیاز کنترل ژئواستراتژیک دریاالقدر برای خود زمان خرید تا باآن

 ایهبودیم که چگونه شعل شاهد قیام فرودستان در. است ایران دیگر به مرز انفجار رسیده اام ،شمال ایران پیدا کرد

اما . پاخواستزدن بههمهبشهر سرایت کرد و تمام کشور در یک چشم 959کوچک در یک شهر، ناگهان به بیش از 

لن تنها کامجمهوری اسالمی را  ایران را به ثبت قانونی رسانده، حاال که روسیه امتیاز کنترل ژئواستراتژیک شمال

بال کرده مریکا نیز از این توافق استقآیم منابع ایران به توافق رسیده. کا برای تقسمریآو آشکار است که با  گذاشته

مریکا و آیک جنوب ایران اقدام کند. ژتا نسبت به اخذ امتیاز کنترل ژئواسترات ،ارس شدهپخلیج  و با تمام قوا راهیِ

ن پیش را در قبال ایرا ایموازنهعمار است سیاست استعمار مطلق، سیاستِ جایبهکه باید  اندرسیدهروسیه به توافق 

 این ؛است شدندوپاره آستانۀپرشیای کوچک نیز در  و ست که چندپاره شدهپرشیای بزرگ دیری. بگیرند

 پرشیای کوچک است. شدنپارهچندتجزیه و  ۀمقدم شدندوپاره
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 نظريۀ ايران پااليشگاهي
 

 کارگر طبقۀ مسخ معناييِ

 

ز ا برداریبهرهمتنوع  هایشیوهتی بود. در این دوره، بشر به عنمیالدی، دوران شکوفایی انقالب صقرن هجدهم 

، کنند «ارک» توانستندمیهای فسیلی که با مصرف سوخت هاییماشینمنابع سوختی زمین دست یافت. با اختراع 

نسانی ا چندصدنفر کارگرِ وسیلۀهم، به بنیادین شد. آنچه تا قبل از قرن هجد انقالب معناییِیک کار دچار  مفهومِ

ه ک داد بزرگ بشری، نه فقط معنای کاریک ماشین انجام شود. این رخ به وسیلۀ توانستمیشد، دیگر انجام می

 دگرگون و منقلب کرد.  به کلیرا هم  «کارگر طبقۀ» و« کارگر» مفهوم

 طبقۀ از تواننمیهای فسیلی، دیگر سوخت از انرژیِ مندیبهرهروش و دستیابی بشر به  صنعتی انقالبپس از 

صنعتی، بخش  پس از انقالبِ .55گفت سخن «افروختنی طبقۀ»یا « نسوزا طبقۀ» بلکه باید از ،گفت سخن کارگر

 یبقهطاساسی میان  هایتفاوتاز یکی  فسیلی تشکیل داده. هایسوختکارگر را نه نیروی انسانی که  طبقۀاعظم 

اعظم  اگر بخش ت بر نیروی کار است.مالکیّ حقِّ مسئلۀ، (افروختنی) کارگر جدید یطبقهو ( نسانی)ا کارگر قدیم

در  چنین تغییر بزرگی دهند، کارفرماها چه کسانی هستند؟های فسیلی تشکیل میجدید را سوخت کارگرِ طبقۀ

 رفتهتهرفنیروی انسانی  وجود آورده؟ در عصری که دیگر ارزشر، چه تحولی در تعریف کارفرما بهتعریف کار و کارگ

منابع  ت، حاال نیازمند مالکیّ(داری بودکه تبلورش برده) هات بر انسانجای مالکیّیافت، صاحبان قدرت بهکاهش می

ن مکفسیلی فقط برای افرادی م هایسوخت های وسیعحوزهسیطره بر  امّا ،فسیلی بودند هایسوختطبیعی و 

ار استقبال صاحبان قدرت قرمورد شدّت  به« تملّدولت»ۀ بود که اید گونهیناو  بود که صاحب یک سرزمین باشند

از جنایت قبلی خود برای طرح جنایت جدید بهره بردند. حاال همان  گر، در چنین دورانیتوطئه دستۀاین  گرفت.

ی قدرتمند هاپرستی و تشکیل حکومتداران و اربابانِ ظالم پیشین، منادی وطنها و همان بردهصاحبان برده

آزادی . سازیمرا می هاتملّدولتشان، کنیم و به بهای آزادیها را آزاد میبرده»مرکزی شدند. معامله روشن بود: 

مناسب  ۀزمینتثبیت دولت مرکزی مقتدر. تشکیل دولت مرکزی مقتدر، یعنی ایجاد  ها و رعایا از دام، به قیمتِبرده

 هایایده، دنیابود که در سراسر  گونهاین توسط اربابان سابق. هاسرزمینفسیلی  هایانرژیبرای تصاحب 

 ها تا دریافت سهم خود را تضمینآن ؛غریبی دارند شیوۀاربابان در معامله  اام ،شد مزیّنبه لباسی نو  پرستانهوطن

                                                                 
مارکسیسم  ۀپروژمعتقد است که  اوکارگر بعد از انقالب صنعتی برگزیده.  طبقۀفیلسوف معاصر آلمانی، این نام را برای ، «پیتر اشالتردایک» 55 

 چه مارکسبینانه، آنخوش یا به روایتِ ،کارگر طراحی شده بود طبقۀکردن و ایجاد اغتشاش در مسیر درک معنای جدید پنهان از اساس در پیِ
 .کارگر بود طبقۀرا به نوشتن واداشت، همین دشواری در کشف تعریف شفاف 
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فقط  ،وندی برای همگانشهر و تثبیت حقِّها و رعایا برده ین، آزادیِاکنند. بنابرنکنند، سهم رعایا را پرداخت نمی

کامل منابع طبیعی کل کشور را  طور کامل خود را تثبیت کرد و مهارمرکزی مقتدر به زمانی ممکن شد که دولتِ

  .51ددنبال شبه همین روال  نها شکل گرفته، دقیقت در آنملّکه دولت هاییسرزمیندست گرفت. این الگو در به

 

 سياستِ موازنه

 

به شرح سیاست موازنه در تاریخ سیاسی ایران پرداختیم. پس از تثبیت  69ایرآنارشیست حزبپیشین  ۀدر بیانی

های استعماری شکلی تازه گرفت و کشورهایی که از ذخایر و منابع فسیلی های مرکزی در اروپا، سیاستحکومت

های ملّت ایهسرمایهت مالکیّگرفتند که اکنون با اتکا به  قرار هاییدولت ،برخوردار بودند، هدف استعمار توجهیقابل

گران های بزرگ، اولین استعمارتملّز گذشته رسیده بودند. اولین دولتخود به قدرت نفوذ و ثروتی بسیار بیشتر ا

بزرگ تاریخ نیز بودند. این روند استعماری در برخی از کشورها که ذخایر بسیار گسترده و ارزشمندی داشتند، به 

که از ذخایر فسیلی بسیاری برخوردار است. به  ستکشورهاییمنجر شد. ایران یکی از  ایموازنه هایسیاستایجاد 

های اروپایی، سیاست موازنه در ایران نقش مهمی پیدا کرد. تا پیش از ابرقدرت همین سبب، با شروع استعمار

و  اهروسجهانی،  ریِاستعمارگ عرصۀمریکا برای ورود به آمریکا، و آمادگی آ رمرکزی دتثبیت حکومت قدرتمند 

استخراج  بیشتر در پی هاانگلیس. پرداختندمیمثبت، به تقسیم منابع ایران  ۀموازن با تحمیل سیاستِ هاانگلیس

گسترده از  هایبخشزدن در تکاپو برای اشغال عرضی و سندمقابل  در هاروسو  بودند آناز  برداریبهرهمنابع و 

 وازنۀمکردن دست روسیه و انگلیس به کمک سیاست مریکا و کوتاهآ مطلق ۀلطاین روند تا پیش از س .خاک ایران

 ادامه داشت.  قمصدّ منفیِ

)اشاره به  53 ادامه یافت، تا اینکه در این سال انقالب روسیِ 9953ل مریکا از منابع ایران تا ساآ مندیبهره

روسیه بدل شد. سیاست جدید روسیه در  ۀبار به مستعمربه وقوع پیوست و کشور این انقالب جمهوری اسالمی(

ن مریکا به عنواآنهان بود. این روند تا امروز که قبال ایران، نه سیاست اشغال عرضی، بلکه سیاست استعمار پ

 هایستسیاکند، ادامه دارد. را طلب می جنوب ایران یعنی انگلیس سنّتیابرقدرت کنشگر وارد منطقه شده و سهمِ 

                                                                 
دادن اروپایی آن زمان و برای پایان هایقدرتبین  9645 در سال ملّت را در معاهدات وستفالن کهمفهوم دولت ۀسیاسی ریش گرانِپژوهش. برخی 51 

هداف ا پیشبرداما پس از انقالب صعنتی اروپا بود که این دستاورد سیاسی برای ، اندجو کردهومذهبی به امضا رسید جست ۀسال99 هایجنگبه 
 یک را معادلِ هاملّتدولتکه ) «المللبینحقوق » رابطۀبر اساس دو  هاملّتدولتجهانی مورد استفاده قرار گرفت. امروزه،  داریسرمایهسیاسی 

 . شوندمی تعریف ،داند(میرا اصل اساسی تشکیل دولت  ارضیتمامیت  ه)ک« معاهدات صلح وستفالن»گیرد( و میفرد در نظر 
 

69 https://soundcloud.com/kalejsher/kptdbezmlze9  
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 ستردۀگشود، به کلّی تحت مهار و اعمال نفوذ نامیده می «ایران»که امروزه  پرشیای کوچک سیسیا حیاتی و حیاتِ

 فسیلی بستاند. هایانرژیآمریکا به میدان آمده تا سهم خود را از این منبع عظیم  . امروز69هاستروس

 

 محيط زيست انساني يافتۀتخريب سازمان

  

ن هستیم. بسیاری از از سوی مقامات ایرا محیطیزیستب عجی هایسیاستاخیر، شاهد اتخاذ  هایدههدر 

بگیرند و دست  جدّیدهند. آنان که هشدارها را ر محیط زیست ایران هشدار میبافاجعهتخریب  رۀکارشناسان دربا

به اقداماتی برای توقف روند تخریب محیط زیست انسانی پرشیای کوچک بزنند، بدون هیچ تبصره و بدون هیچ 

 ایران به شکل مشکوکی در حال رسند. محیط زیست انسانیِروسیه در ایران به قتل می جاسوسانِسط لی، توتعلّ

مل است که یکی از پرنفوذترین افراد سازمان أجای تست. توسط عناصر جمهوری اسالمی یافتهسازمانتخریب 

محیط زیست جمهوری  سازمان . 62مریکاستآروسیِ اشغال سفارت  توطئۀمحیط زیست ایران، یکی از مجریان 

 علیه پرشیای کوچکتاریخ معاصر  توطئۀ ترینبزرگاسالمی، یکی از نهادهای استراتژیک و حیاتی برای اجرای 

 و سابقهبیچنین تخریب این ،حیط زیست انسانی پرشیای کوچکماست. به کمک همین سازمان است که م

بزرگی از پرشیای کوچک  هایبخشچیست؟ چرا  ردهگست تخریبِهدف از این ، کندناکی را تجربه کرده و میمسه

 شود؟تر تبدیل میزیست به محیطی غیرقابل روزایران روزبهباید از سکنه خالی شود؟ چرا جنوب و مرکز 

                                                                 
او در نظام حاکم بر ایران  سیاسیِ حقیرِ اندازۀی در حد و او از کجا آمد؟ چگونه کس ؛توجه کنید نژاداحمدیبرای نمونه به ظهور و افول محمود  69 

به هیچ  هاروسبدون حمایت مطلق  نژاداحمدیچون شک فردی همکشور دست پیدا کند؟ بی جمهوریِکوتاه به ریاست در زمانی که ممکن بود

هوری در جم هاروسنخستین  هاینفوذیو اصالحات که  . به یاد بیاورید که تیم اعتدالداشتنمیجمهوری به ریاست یابیدستوجه اقبالی برای 
 رساندنِجمهوریو با شکستن آرای مردم، به طرح روسیه برای به ریاست 9959اسالمی هستند، چگونه با معرفی کاندیداهای متعدد در انتخابات 

سهم پرشیای کوچک از دریای کاسپیان در  برای تسلیمِها کردند. به یاد بیاورید که نخستین قدم باز اوکمک کردند و راه را برای  نژاداحمدی

طور کامل در اختیار سپاه پاسداران نژاد بود که وزارت نفت ایران بهنژاد برداشته شد. به یاد بیاورید که در دوران احمدیدوران محمود احمدی

طور مستقیم تحت کنترل سپاه باشد. شاید بگویید که ن بهمیلیارد دالری نفت ایران در آن زما 599تا درآمد حدود  ،جمهوری اسالمی قرار گرفت
اصلی و وفادار روسیه در ایران هستند، پس چرا باید چنین اقداماتی توسط شخصی گمنام و تازه از راه رسیده  هایمهرهاگر تیم اعتدال و اصالحات 

 ؛دموکراتیک و ایدئولوژیک روسیه در ایران هستند هایمهره تیم اعتدال و اصالحات ؛شد؟ پاسخ روشن استانجام می نژاداحمدیبه نام محمود 

 و اصالحات، به پیشبرد نژاداحمدیبا طرح تقابل دروغین  هاروسقدرت را صاحب شود.  تا بتواند باز مصادرِ ماندمیباقی  نامخوشاین تیم باید 

یکی از  نژاداحمدیهم عجیب نیست. در نظر داشته باشید که  چندان نژاداحمدیاستعماری خود پرداختند. البته انتخاب محمود  هایبرنامه
برای نفی امکان تعامل  ایبهانهمریکا آ اشغال سفارت»عنوان یک قاعده به خاطر داشت: این را به توانمیمریکا بوده. آسفارت  کنندگاناشغال

به روسیه نقش داشتند، دیر یا زود پاداش خود را دریافت  یخدمتخوشمتمادی بود و آنانی که در این  هایسالمریکا برای آسیاسی ایران و 

ین خیانت و آگاهانه دست به ا دانستندمیشدند. اگر  نیستسربهروسی هستند،  ۀکه مجری یک توطئ دانستندنمیبودند و  خوردهفریبکردند. اگر 

 . «جمهوری اسالمی روسی رسیدند آیندۀزده بودند، به نان و نوایی مفصل در 
 رضیه ابتکارم 62 
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 پااليشگاهي پرشياي کوچک؛ ايرانِ

 

منابع  لِکاز درصد 99حدود  ؛را پوشانده زمینکل خاک از درصد 9بیشتر از  آن، ست که مساحتِایران کشوری

ح و مقدماتی که تاکنون طر آورزیر همین خاک نهفته است. با توجه به این نسبتِ شگفت دنیامعدنی و فسیلی 

 .تیشگاه بزرگ دارای ارزش اسعنوان یک پاالان یک محیط زیست انسانی، بلکه بهعنویم، در واقع ایران نه بهاهکرد

 در آن توانمیروی زمینی که این است که  مانند .رزشمند استخاکی ا استعمار جهانی، زندگی در ایرانِ از منظر

س پ داریسرمایهچاه نفت زد و کسب درآمد کرد، خانه بسازید و مشغول زندگی شوید. این معنا، با اصل و منطق 

اریم د استعماری یما دولت ؛نداریم «ملّی دولتِ»از طرفی، ما در ایران چیزی به نام  صنعتی سازگار نیست. از انقالبِ

 جمعیتی جمهوری اسالمیِ هایسیاست. است را فساد و خودفروختگی و حماقت و فریب فراگرفتهآن که سراپای

مهارنشده، نقشی بزرگ  جمعیت در ایران شده. این جمعیتِ ۀرویمنجر به رشد بی 53روسی، پس از انقالب روسی 

دلیل آبی ایران به بزرگی از منابعِ هایبخش. کندیم چنانهمایفا کرده و  را در تخریب محیط زیست انسانی ایران

 هایمحلدر بدترین ها ها بدل شده و این زبالهزباله شیرابۀ، به پرستو روس سوادمدیران خائن و بی سوءمدیریتِ

در مقابل ورود  یافتهسازمانت جدّی و منظام مدیریتی محیط زیست کشور، مقاو د. در ارکانِنشوممکن انبار می

 هااحمقها و خائن و هاو نفوذ جاسوس ود دارد. عدم وجود یک دولت ملّیآب و فاضالب وج ۀتصفی هاینولوژیتک

 هایاستسیبزرگی از ایران دیگر قابل سکونت نباشد. بسیاری از  هایبخششده تا کشور باعث در ارکان مدیریت

اجرا شد. تاریخ گواهی خواهد  «نژاداحمدیمحمود »جمهوریِ ریاست ۀسال5یب محیط زیست انسانی در دوران تخر

چه  مسکن مهر ۀخوردشکست پروژۀدر  نژاداحمدیتیم روسی  رویۀبیوسازهای غیرکارشناسی و داد که ساخت

های طبیعی بسیاری از دریاچه شدنِ. خشکوارد کردمناطق مختلف کشور  وهواییآبآسیب بزرگی به سالمت 

را ننگین به اج در این دورانِ ،دیگر ۀاقدامات خائنان از و بسیاری هاجنگلی از وسیع هایبخش رفتنِازبین ،کشور

 تیم اعتدال و اصالحاتیعنی ها روس لیۀهای اودر دستور کار مستقیم نفوذی هاسیاستدرآمد. همین امروز نیز این 

 ف فیزیکی مواجه خواهد شد.ور و حذای در این زمینه، با اقدام مستقیم روسیه برای ترقرار دارد و هر افشاگری

. ناسدشمیفسیلی  هایسوخت عنوان پاالیشگاهِالب صنعتی، پرشیای کوچک ما را بهاستعمار پس از انق جهانِ

ما باشد. در صورت عدم تشکیل دولتی که حافظ  سرزمین بخشِنجات تواندنمیلّی م یچیز جز تشکیل دولتهیچ

 بزرگ با مدیریت مشترک روسیه و یکمتر از یک دهه به پاالیشگاه فاصلۀمنافع پرشیای کوچک باشد، ایران در 

ن به کشورهای دیگر خواهیم بود. بزرگی از مردم ایرا هایجمعیتشد و شاهد سیل مهاجرت  خواهد بدلمریکا آ

این  دارانِسهام ،بزرگ تبدیل شود یبه این نتیجه رسیده که پرشیای کوچک باید به پاالیشگاه دنیای اگر حت

ا با روندی که نظام خائن جمهوری اسالمی در ام ،ایرانی باشند هایگذرنامهیشگاه باید مردم ایران و دارندگان پاال
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 فرودست به کشورهای همسایه طبقۀاجباری بسیار از مردم  هایمهاجرتپیش گرفته، در چند سال آینده شاهد 

 خواهیم بود.  ،(افغانستان و عراقمهاجرت به کشورهایی مانند )

که با طرح و  ایطبقه ؛فرودست ایرانی قرار دارد طبقۀایران، قدرت ایجاد تحول در درست  بار دیگر در تاریخِ

محیط  یافتۀسازمانتخریب ». هدف استعمار دو چیز است: شودمی ترپرجمعیت روزروزبهاستعمار روس  ۀتوطئ

رایطی، . در چنین ش«ان تشکیل یک دولت ملّیسبت به امکعمیق ن و ایجاد ناامیدیِ زیست انسانی ایران از یک سو

عنوان مردم به ارادۀراهی جز پذیرش  نشان دهیمقدرت  بازیگرانِ همۀهدف ما باید این باشد که به  ترینمهم

)دی  قیام فرودستانتا همین امروز،  9953 وجود ندارد. از ابتدای انقالب روسیِ اصلی این سرزمین دارانِسهام

مردمان پرشیای کوچک  ارادۀو ابراز وجود  اعالم حضورو اثرگذارترین  ترینمحکم، (9915ن )آبان و قیام آبا (9916

 زنده خواهد ماند.و  زنده است آبان قیامِ بوده.
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 مخملي انقالبِ

 

 

اما  ،نددزمیحرف م مبارزه و انقالب وجود داشته و مدام از انقالب رنگی و مخملی توهّ ، در ایراناخیر سال49ِ طیِ

 مراسمِ مدام با ،در واقع ؛را گردن بزنند هر نسلی پرشور و شجاع یهابار، نخبهسال یک99که هر  هدف این بوده

 پیش. «فرودستان قیامِ» یا «سبز جنبشِ» و« کوی دانشگاه»در  خنثاسازیمراسم  مانند ،ایمبوده مواجه خنثاسازی

اخیر  سال49ِ طیبود. یعنی  «اسریسراعدام »هم  دیگری اتفاق افتاد، آن خنثاسازیِ 9963در سال  نیزها از این

  .ایمداشته خنثاسازیبار 4تاکنون  در ایران،

ر چیز باید دبه این معنا که سه ،سه شرط الزم دارند تحقق پیدا کنند رنگی و مخملی انقالبِ برای اینکه

 بوکیتر و فیسیتو ،سبز جنبشِ. در «نو ۀرسان»و  «نو و گفتمان فرهنگ»، «نو نسلِ» :حاضر باشد میدان

 یارِ لِنس سبز جنبشِت فراگیر شد. در شدّبوک بهاما فیس ،یتر فراگیر نبودیاگرچه تو .های جدید بودندرسانه

در آن دهه، هدفْ که توسط مراکزی چون دفتر تحکیم وحشت منحرف و تباه شدند،  دبستانی حضور داشتند

ر اما د ،رودبخواست مردم این است که قسمتی از سیستم کنار  ،مخملی چراکه در انقالبِ ،بود «مخملی انقالبِ»

 قرار بر آن بود که تنها بخشی از رژیم سبز جنبشِرژیم هستند. در  کلِ براندازیِ مردمْ خواهانِ ،«رنگی انقالبِ»

 شد بدل رنگی به انقالبِ ،مخملی بِاما ناگهان طرح انقال زده و از طرح خارج کنند،را کنار  هانژادیاحمدییعنی 

 براک اسیر اهللباز مردم شان کردند و ها منحرفطلببالفاصله اصالحالبته  .دست گرفتند درو مردم صحنه را 

من  کنندفکر می ایعده .ای دیگر رقم زد و باز شکست خوردیمهفریب داد و قادسیّما را  ،اکبر اهللشدند و دوباره 

ر فک یمردم . من به بدبختیِکندنابود میاسالم دارد ما را که  چهارده قرن است داننددارم، نمیبا اسالم مشکل 

نباید  ،مدرن یک انقالب درست که . بدیهیخورندمدام از اسالم شکست می وشود نمی و خواهندکنم که میمی

بش جندر  کهی. زمانکم گرفتدستنباید آن را  ،، شعار ویترین شعور استتی رفتسنّ ها و شعارهایشیوهدنبال 

 ،تیجه؛ در ندطور کامل سرکوب کنرا بهفکر افتاد که آناین سریعن به  ،شد مواجهبا انقالب رنگی  حاکمیت سبز

ر را د نژاداحمدی ،را نابود کنندجنبش  برای اینکه کلِ ،دوکنار بر «نژاداحمدی»قرار بود بخشی از رژیم، یعنی 

 تماهیّاصلِ نظام و  ال رفتنِؤزیر س ۀ آنپای خود را خالی کرد که نتیج زیربه این شکل، رژیم ؛ متن قرار دادند

ید کش کنار موسویمیرحسین  خودِ اما ناگهان بود،براندازی  سمتِهب حرکت در حالِ سرعته شرایط بو  رژیم بود

بود که  همین خاطربه اصلن ؛«ستخانوادگی یجنگ ،این رژیم هستم و جنگ ما ۀخانواد جزئی ازمن »و گفت: 

 دورانِ»از بازگشت به  میرحسین موسوینشینی کرد. عقب و نداد بروز 69 ۀهای دهاعدام ۀدربارواکنشی هرگز 

درست گفت و  او ؛«!امام را بازسازی کنم خواهم دوران طالییِمن می»گفت: کرد و میمیصحبت  «امام طالییِ

موسوی  میرحسین ،در واقع ؛ها و بگیروببندهاهمان اعدامیعنی یی امام، دوران طال .امام اتفاق افتاد دوران طالییِ
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 علی افشاری ماجرایبه نگاه کنیم، تر خود را به مردم نشان دادند. اگر دقیقکثیف ت ماهیّ ،هاطلبو اصالح

ائه ی و اربه مردم معرف« سیتواناپروک»نامِ طرحی به افشاری و حجاریان علی. متر توضیح دادرسیم که پیشمی

تفاده آموزشِ اس .«اخبار را مخابره کنیمبه دنیا وصل شویم و  ما باید فیلترها را برداریم و»با این حربه که  کردند،

نهایتِ  عنوانِ بخشی از حکومت، بهافشاری و حجاریاندر واقع، امثال  های مورد نظر خود را دادند؛رشکناز فیلت

جایی صدای ما شنیده نشود و اینترنت نداشته باشیم، راه به تا زمانی» گویندببا این گارد تا تالش خود را کردند 

 ،در خیابان شعارهای سبز بدهند آنکه مردمجای حرکت را از میدان گرفتند. یعنی به به این شکل.« نخواهیم برد

 پس؛ ارزه کنندمب فضای مجازیتا از طریق ، دادندو دیگر فضاهای مجازی شعار  در یوتیوب و نددر خانه نشست

 را یوضعچنین نیز  در تلگرام ،جنبش سبزاز  پس. شکست خورد جنبش ،عمومی آغاز شد نشینیِهمین که خانه

نترل کبرخی از مردم داخلی بتوانند روی  فیلترشکنِاز طریق  و درآمدسازی کنند اینکه برایاول  ؛پیش آوردند

ق و از این طری طرز فجیعی مدیایی کنندمردم را به ،ای باندا کاهش پهنبخطر  دوم اینکه در زمانِو  داشته باشند

پیشترها اگر برای همه مشخص است؛  مرزیهای برونتلویزیون تِماهیّحاال دیگر  شکل بدهند.افکار عمومی را 

 هم ؛در دست سپاه است هااین تریبون طور کاملبه امروزه ،مستقل در اختیار داشتیم اصلی و چند مدیای

سپاه »گویند: می و کنندمیدفاع سپاه  مدام ازاست و  حاکمیتتحت کنترل  ،میکرومدیا هم و اماکرومدی

ها طلبارضی را حفظ کرده است. باید جلوی تجزیه تِتمامیّ و ماست قدرتِو ی ملّپاسداران باعث غرور 

 از زمرۀ ه، بقیودی مزدورجز معدبینید که می ،درست نگاه کنید اگر ها چه کسانی هستند؟طلب. تجزیه«!بایستیم

رد و دشان رسیده است و مطالبه دارند. باید به کارد به استخوانستم حکومتی،  در نتیجۀهستند که  هموطنانی

باقی  عاشق ایرانایرانی و  ،ما تاریخِ کلِ مانندهمیشه و مثل  ،حل شود هاآن مشکلِ اگر .برسیدها آن مطالباتِ

 .خواهند ماند
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 گراييهم پروژۀ
 

 

 فقط است و قدرت هستیِ در اینجا هستیْ ست؛هستی منظور ما تمامِ زنیم،می حرف آن از قدرت و امکانات وقتی

 در کند وریشه می «هاغیرخودی» که در ستخودی دایرۀ از بخشی نیست، بلکه «خودی» حکومت و دایرۀ خودِ

 پروژۀ» .برساند یاری خودی به دوباره تا ود،شمیبدل  دیگریآن به که ایخودی سازد؛می «خودی» هاآن

از  آن اجرایی بُعدِ به پایان رسید و 9933سالِ  در تئوریکِ آن، بُعدِ و آغاز 32-39 سال از «غیرخودی سازیِخودی

هایی تئوکرات ؛ایمداشته تئولوژیک حکومتی واقع، ما در کرد. پیدا نشر مختلف هایحیطه در و شد آغاز همان سال

 یرفتار هاکارِ آن نتیجۀ و کردندمی تقسیم غیرخودی و خودی دستۀ دو به را جامعه هاایدئولوگ مانند کهد بودن

 اند وطلباصالح ایغیرخودی، عده ایعده و هستند خودی ایعده بینیممی جامعه در اینکه کما بود، دوآلیستی

 پسین یک ما کنند،می آغاز 9936سال  از را ر خودکا خردادی دومِ فکرِروشن ظاهرن مستشارانِ وقتی .نه ایعده

 بدنی، تثبیتِ حذف ایم؛مواجه بوده بدنی حذفِ با ،69 دهۀ در. است 69 دهۀ هایحرکتمجموعه پسین، داریم؛ نیز

 وسیع و حذفی فجیع کند،می حذف را همه ،مالءعام در که رسدمی قدرتی به حکومت. دهدمی نشان را حکومت

 در. ردبمی را خود سود کند وبه منافعِ خود فکر می دنیا آنکه خاطربه ،دنکنمی سکوت و دنبینمی دنیاتمامِ  که

است.  9969سالِ  از بعد هامهاجرت در ایران، اوج کند. ترک را وطن که است مجبور مخالفی هر شرایطی، چنین

ها از خودی ایدایره امروزه در ایران، ند.کنمی فرار ایران از همه رسد،می خود اوج به بدنی حذف 63سال در وقتی

 لفافی هابغضِ آن اما دارند، بغض که ایطبقه اند؛بدل شده خنثا طبقۀ به هاغیرخودی کهوجود دارد  هاغیرخودی و

 تازیِترک و سازندگی دوران اوج و است 69 دهۀ دارد، اواخر سطح یک فقط حاال جامعه. کرده است پیدا سکوت از

 قتل متخصص و کندمی قتل فقط کهجایی  عنوانبه «اطالعات وزارت» است که شرایط این در، «رفسنجانی»

 جمهوریِریاست دورۀ حاال. اندبیرون از صحنه ایستاده که دارند هم وجود تئولوگ ایعده شود.می صحنه است، وارد

 انجام ساختی اما هیچ است، زندگیسا از بحث جاهمه و عینی چیزهمه دوره، این در است؛ «رفسنجانی هاشمی»

 گردد.شاه برمی دورۀ به باالتری غلظت با چپاولْ هایشیوه فقط شود،نمی

 جاهمه را خود که ستمالشاهی سیستمیک حکومت و  منظور ما زنیم،می حرف قدرت هستیِ تمام از وقتی

 عالیِبخش »های زیادی چون خش، در بوزارتِ اطالعاتاست؛  «اطالعاتوزارت » داده است، بخشی از آن بسط

ها، حفاظتِ اطالعات و سیستمِ خانهو دیگر وزارت «وزارت آموزش و پرورش» و« وزارتِ امور خارجه» و« دفاع

من، رایزنِ فرهنگی، وزیر ارشاد و دیگر معاون و استاد دانشگاه، بیزینس کرده است. رئیس،مستقر  خود را اطالعاتیِ

اند؟! همۀ وزیرانِ عاتی و پاسدار هستند. در چنددهۀ اخیر، چه کسانی وزیر ارشاد بودهها، اطالوزیران و حکومتی
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، پاسدار بوده و سابقۀ اطالعاتی احمدی نژاد جمهوریِریاست ارشاد، اطالعاتی بوده و هستند؛ وزیرانِ ارشاد در دورۀ

 الح در مدام یعنی کنند،تی نگاه میبوده و مسائل را با دیدگاهی اطالعا جاسوس همه که ایپروسه ند. دراهداشت

چنین  و است ایدئولوژیک سیستم چون باشد، داشته «غیرخودی» باید جامعه، ولی ،هستند زداییغیرخودی

 ،«سازغیرخودی سیستمِ». کند تولید غیرخودی خود درونِ از باید پس ست،سازغیرخودی و خودی ،یسیستم

 ینید،بب متفاوت رفتارهای با واقعی غیرخودیِ اگر که سازدمی خودیغیر قدراین سیستم، آن کند؟چگونه عمل می

بینید و ناگزیر از داشتنِ چنین می حکومتی را هاغیرخودی تمام واقع، در .است مستقل که کنید باور توانیدنمی

 رد که تسا کسی «سیاسی» شما، نظر اند. ازداشته وبرقتریبون و زرق جاها، همهغیرخودی چون نگاهی هستید،

ور حض وتو، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال و...سی، منبیبیمثل  مرزیبرون هایتلویزیون و رادیوها ها ورسانه

 که هاییاو نباید با تریبون باشد. داشتهگارد  هاتریبون این با که ستکسی واقعی سیاسیِ کهدرحالی داشته باشد.

دارد،  گریسیاسی ازکه جامعه  واقع، درکی در .باشد داشته همکاری ،ریزندمی اسالمی جمهوری آسیابِ در آب

 در هاهای آنحرف اما زنند،می ایسیاسی یهاعلیه جمهوری اسالمی حرف همیشه هانیست. آن سیاسی مطلقن

 ردیگ که رودمی لو اطالعاتی آن رود؛می لو «CIA سازمان»محرمانۀ  ست. گاهی اطالعاتِاسالمی جمهوری خدمت

 اطالعاتی اطالعات، این از هستند، بعضی گونهاین هاحکومت تمام. و اطالعاتی سوخته است کاربردی ندارد

 این که اندکرده انتخاب را هاتریبون ها برخی ازآن. ندارد سوخته اطالعاتِ این از درکی ما جامعۀ اند، اماسوخته

 .دهستن جمهوری اسالمی مخالفِ هاآن که کنیدمی عات، فکربا دیدنِ آن اطال شما و کنند فاش را سوخته اطالعاتِ

 بیت از خبر» که گذارندها به اشتراک میبا آن را اطالعات این و دهندپرورش می کشورهای مختلف در را ییهاآدم

فکر  ایهاتاق تولیدیِ اطالعات یا سوخته و اطالعاتِ همان هااین نیست، کار در ایبیت رهبری ؛ نه!«آمد!رهبری 

تمی سیس با ناگهان شوند.آن می جانشین و کنندمی مغزتان کار و در مهندسی کرده را شما که هاییاتاق هستند؛

ر پذیضربه ایایده ایده، یک کرده است. نفوذ چیزهمه مطلق، در هیچِ یک و با دارد بر در را همه که شویدمواجه می

 متحد تواندمی که ایایده بفرستند. نفوذی آن در هم و بگیرند آن از را و فضا کنند را سانسورآن توانندمی هم که

 حرف خودی از وقتی. هستند جاهمه و انددیده دوره هاغیرخودی چون است، آلوده اتحادی ،اتحادِ آن ولی ،کند

 میان در دیگرانسانی،  منشِ. زنیممی حرف هااللهیحزب از یعنی مرگ و ساطور است، جناحِ زنیم، منظور مامی

 درو های خود بچه در رعیتی؛ ارباب،ارباب سیستمِ است. مرگ و داغ اینجا وجود دارد، بحثِ چهآن نیست و

، بلکه نیستند او پسران و ایخامنه فقطالیگارشی؛  ی؛ سیستمشودهمکاران، تکثیر می زادگان وخاله عموزادگان و

 حکومت عمر که هرچه سوم، و دوم نسل در هاآقازاده این تند.، الریجانی و... نیز هسخاتمی، رفسنجانی پسران

هایی مسیست هاآقازاده این از هرکدام هستند. خودی دایرۀ به قمتعلّ ها،همۀ آن و کنندمی پیدا بسط شودمی بیشتر

ام نید کاری انجکه نتوا سازندمی وضعیتی راکنند. نفوذ می جاهمه و اطالعاتی است نهادْ در را در اختیار دارند که

شوید که کدام را افشا و یا قدر زیاد است که سردرگم میو این آلودگی آن کنندمی آلوده را چیزها همهدهید. آن

 ار تو مردم، اما اند،کرده همۀ آن آلودگی را دیده و به آن عادت چگونه بیان کنید و چه چیزی بگویید؟ چون مردم
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تلویزیون داری و نه قوا و نه تو  چون هستند، تو با که است بودنیسقدّ طِشر به فقط خواهند.می یسقدّ و پاک

 که تاس قرار تو با شوند، امامی محسوب برده یک فقط و کنند انتقاد توانندنمی مردم در ایران، چیزِ دیگری.هیچ

 هستی ایدهای و فقط «هیچی» یک تو اما کنند، انتقاد تو از توانند کهمی پس برابرند، تو با .کنند پیدا را آزادیِ خود

 69میِ حزب ایرآنارشیستاز اعضای گروه تلگراقرار است که  .اندآلوده هم مردم اما شوی، عملی مردم توسط باید که

اند، مجازی هاست؛ بخشی از آنمامِ این ارتش، ارتشی واقعی نیست، بلکه ارتشی اینترنتیتارتش درست شود؛ 

نند و کها هستند. تمامِ این افراد، به تو کمک کرده و با تو کار میاللهیخودِ حزب ها و بخش دیگربخشی تئوکرات

 ها مقابله و بسیار باهوش عمل کنی. در نهایت، بایدزنند. باید با همۀ آندر جای مورد نظرشان، ضربۀ خود را می

 داستان از خواهممی! آمد؟ وجودبه چگونه هیچ، این .هستی تمامِ برابر در هیچ یک ،«هیچی» تو یک که باشی واقف

نها و ت فکریِباشند؛ روشن داشته فکریروشن وضعیتِ از درکی تاریخی لحاظ از ما جوانان تا بگویم، «هیچ» این

 ونچ ندارد، وجود دیگر فکریْروشن واقع، در هستید. نوستالژی طرف یک با شما. خاطره یک هیچ و یک شده،نابود

 ت؛اس افتاده کار از فکرروشن ندارد، یعنی وجود ایگریروشن وقتی. شده است و ذبح باخته را عمر خود گریروشن

شاعر،  ؛ندفقط شعار بقیه. ندارد وجود فکریروشن پس بینیدنمی ایگریروشن وقتی ست،گریروشن فکرروشن کارِ

 و« رمکاهلل» کیست؟ هادانشگاهِ آن استاد. اندنامیده و ژست دانشگاه، همه استاد نویسنده و منتقدِ معاصر و

 .هستند ِ حکومتاین افراد، خود هاست؛ترینِ آنمدرن که «زیباکالم صادق»

 لوزآپک صورتِبه هاروی چهره را دوربین کم،کم سپس و کنید نگاه از دورتر و تر برویدعقب کنیم؟ کارچه باید

 ینکها از خسته اند؛شده هستند و خسته بهتری شرایط دنبالبه مردم س.مقدّ انقالبی شود،می دهید؛ انقالب قرار

 در اهش .نظامی فضای این از خسته گذارند،سیاست گاوها اینکه از خسته ندارند، را خود مستقلِ سیاسیِ هایایده

 در که زور همهاین ها اززورگویی. آن و نظامی هایحیطه با مدارسیاست نظامی، فضای در ارتشبد نظامی، لباس

 در داریم و را روسیه طرف در یک .شوند معاصر جهان که با خواهندمی مردم اند.خسته شدهاند دیده ویترین پشت

 9953 عزیزِ سالِ شوند. معاصر حاضر دنیای با خواهندمی بینیم. مردممی را دموکراسی و اروپا از دیگر، نمایی طرفِ

 کهدرحالی زمان و همین در شده است. آغاز کثیف سالی که شوندمی ، متوجه9955سال  آغاز با و کنندانقالب می

کند؛ برگزار می غیرخودی و خودی گزینۀ دو با رفراندومی دارد، قدرت کفِ در را چیزهمه اسالمی جمهوری

 کند.بدل می حقیقت به را خود بینیِپیش و (غیرخودی) نه اسالمی جمهوری ،(خودی)آری  اسالمی جمهوری

 خودیدرصد999 که آیدمی کار سر بر حکومتی یعنی دادند،« آری» رکت کردند، رأیِاز افرادی که ش درصد2/15

پرسی، چندنفر به جمهوری اسالمی دانیم که در آن همهکند. ما نمیمی نابود را هاغیرخودی همۀ پس خواهد،می

 واقع، در .اندداده آری رأیِدرصد 2/15گویند می شما درصد بوده است، اما به29 باالی شکبی اند،رأیِ منفی داده

فدایی و...  هایو چریک خلق مجاهد همهآن فضا، همان در. ندارند مخالف از خواهند و درکینمی یمخالف هانآ
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ا ههمۀ آن چون همان زمان، پیش از اینکه ند،اهنشد دیده ولیاند، هگفت !«نه» اسالمی جمهوری به که وجود دارند

به جمهوری اسالمی  درصد2/15کرده بودند، چون معتقد بودند که  سرکوبها را آن درا اعدام کنند و یا فراری دهن

 در جمهوری «جمهوری» جمهوری اسالمی، آغازِ و از آغاز شد زمان همان از کُشیرأی واقع، در اند.آری گفته

است،  «ری اسالمیروز جمهو»، 9955 فرودین سال92ِاند که نوشته مدارسهای تاریخِ در کتاب. شد نابود اسالمی

اند؟ درصد رأیِ آری داده2/15دانید که اند. از کجا میایران به جمهوری اسالمی رأی داده درصد از مردم2/15ِچون 

 دعلیسیّ جمهوری، حزبِ خمینی، اهالی یانِاند؛ فدایهو مسئول آن بود ها را در دست داشتهها صندوقخودِ حکومتی

 و شمارش نظارت خودشان کشور، خودشان بودند و وزیرِ اند.هبود رأی هایصندوق رس ی، رفسنجانی و... براخامنه

 هارأی حذف و کشتن با اسالمی باشند. جمهوری اسالمی جمهوری و مسلمان و خودی همه که خواستند و کردند

 .زد گردن را هاغیرخودی تمامِ جاهمان انتخابات، صندوقِ در بتقلّ و

کردند که لحظه اعالم می هر های زیادی وجود داشت وخانهروسپی ،69 دهۀ اوایل رد است؛ 9963 فجیعِ سال

 یشپ را آمریکا منافعِ که کردندمی اقرار به وادار شکنجه، با را هاآن و نداکرده دستگیر را ایخانهروسپی کارکنانِ

 انقالب از بویی واقع، در سکوت کردند.ایران انقالبی بودند و تمامِ  زدند.می گردن را هاهمۀ آن سپس و برندمی

 دیدِ مردم، از قلیلی بود که حتی نداده اجازه بود. او داشته نگه خفقان در را همۀ کشور شاه چون بودند، نبرده

  64در دورۀ شاه»گویند که ای میها. عدهزده، با رفاهی مختصِ باالدستیای بحرانباشند؛ جامعه داشته سیاسی

 حاشیۀ تهران، از کجا آمده بودند؟ هایپس کپرنشین .«ود نداشته استمشکل اقتصادی وج

 انقالب کهکسانی دارد. وجود مخالفت اما است، خوب چیزهمه شده، برگزار نیز اسالمی جمهوری روز حاال

 الهاستم وطن و خانه کهتشیّع  مرکز یعنی کربال، و نجف باید پس ،شده دزدیده هاآن انقالبِ که دانندمی اند،کرده

با . آورندمی وجودبه را «تحمیلی جنگ» واقعۀ و کنندمی حمله ایران به کربال و نجف از بیاید. هاکمک آن به

شود، چون  امام باید هم «صدر موسا» شده، امام «خمینی»اند. دهند، از بصره به ایران حمله کردههایی که میوعده

 جمهوریِ کثیف و دزدِ بخشِنجات طلب،جاه صدامِ را. صدام ر نیزخط و بیندمی را خطر «صدام» پس باالتر است.

 آغاز «بدنی حذف» دهند، پایان جنگ به کامل طوربه اینکه از پیش حاال و کندمی حمله صدام. شودمی اسالمی

 عنوان تحت و شودمی بازی مخالفان با رسد،که به پایان می 65 سال تا شود،آغاز می جنگکه  69سالِ  از .شودمی

 عداما حکم ناگهان بپذیرند، را صلح خواهندمی وقتی امازنند، می کشتار به دست کمکم ،«هاخانهروسپی کشفِ»

دست به  63از تابستان  پیش چرا رژیم .افتدمی اتفاق 9963 تابستان فاجعۀ دهند ومی را سیاسی زندانیان تمام

 جنگ واقع، در کنند. تمام را جنگ خواستندمی حاال و تندداش را جنگ آن، از پیش چون جمعی نزد؟دسته اعدام

خورد با این موضوع بر تاکنون، کسی از این زاویه. شد گذاشته ایران روی بر نجف و کربال سمت از که بود درپوشی

 با که مال است ممکن مگر ؛بودند در حال جنگ هاعراقی با و بودند عراقی سران جمهوری اسالمی،نکرده است. 
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 کار در عراقی و ایران جنگِ وجود داشت و یسنّ و شیعه جنگ هم زمان همان در واقع، در! بجنگد؟ ال و نجفکرب

 و به نبودند ایرانی ایران، مالهای چون آمدند، ایران مالهای یاریِ به عراق یمالها خورد؟ رقم چگونه فاجعه .نبود

 شاه مانورهای زمان کرد و دیگرمی دنبال را خود افعمن غرب، که به این خاطر بودند. شده تحمیل ایران انقالبِ

 که ودب رسیده جایی به دیکتاتوری خوی آن با او بود. رسیده ملّی دید و مانور به که برداشتند وقتی را شاه. نبود

ای هشد. کشور ما، با کشورمی دنیا برتر اقتصادهای جزءِ و بود رسیده اقتصاد به کشید؛می وشانهشاخ هم غرب برای

 دنبالبه داشت و مردم وجود انحطاط و سیاسی فقدانِ فقر و داشتند؛ مشکل مردم ولی منطقه قابلِ مقایسه نبود،

 خرجول پ آبادان درجا بودند. ها در آنانقالبی تمدن و مدرنیتی بود و بیشترین دروازۀ آبادان،. بودند بهتری کشور

 حکایتِ آبادان در ایران، مانند حکایتِ هلند در اروپاست؛. کنند کرف بهتر هاآبادانی تا بود شده باعث شد و رفاهمی

سال از 99زمان، ها در آنسال از دیگر کشورها جلوتر است و آبادانی99از لحاظ آزادی و فرهنگی، هلند حداقل 

اغلبِ مهاجرانِ چرا کنند. جالب است! هایی که امروزه در هلند زندگی میهمان آبادانی ها جلوتر بودند؛بقیۀ ایرانی

 طلبیِها جاههای فرهنگی دارند، چون آن؟ همۀ این موارد ریشهاندجذب هلند شدهنی در هلند، آبادانی هستند و ایرا

ی، آبادان بوده است. زمان برای آبادان خرج شده و دروازۀ فرهنگِ غرباند. در آناند و لیبروتر بودهفرهنگی داشته

آموزید و برخی چیزها را تقلید ای را میودباختگی نیست، بلکه چیزهای تازهلزومن فرهنگِ خ فرهنگِ غربی

دا کنند، در ابتهایی که با من شعر و داستان کار میکنید. در مرحلۀ یادگیری، مرحلۀ تقلید وجود دارد. همۀ آنمی

قل یدا کرده و مستکه مستعدترند، شخصیتِ نوشتاریِ خود را پنویسند، اما کسانیهای من میشبیه به نوشته

کنند، فقط باید دل داشته باشند. در آموزش، همیشه شوند و فرم خود را پیدا میشوند؛ شاعر و نویسندۀ خود میمی

ه زدفهمند. مالها، آن دورۀ تقلید را دیدند و گفتند که کشور غربها این را نمیدورۀ تقلید وجود دارد، اما ایرانی

 کسی نفهمید. یک پروسه بود، اما  شده است.

ردنِ همه بود. کوقمعقلع ،اطالعات وزارت در ایخامنه کارِ. «ایخامنه افعلی»جمهور است، رئیس 9965 سال

 است؛ «سازیایخامنه» آغازِ جاهمان واقع، در .کندمی معرفی رزمنده را خود وکرده سرکِشی  جنگی مناطق ازاو 

 را ایخامنه که زمانهمان  از ست.سازیایخامنه هدف اما اند،کرده فوکوس رفسنجانی چهرۀ روی هادوربین تمامِ

بدل کنند.  خمینیفرستادند، هدف این بود که او را به دادند و او را به جبهه میمی جلوه مردمی و فدایی رزمنده و

 اسالمِ واقع، رد بودند. بیانقال ایدئولوگِ داشتند و انقالبی واقعیتِ افراد این چون کشتند، را بهشتی و مفتح ،مطهری

 مالی ود وب کرده زندگی غرب در ،«بهشتی». داشتند غربی درک رفتند ومی مسیر این از و پذیرفتندمی را انقالبی

دانست که برخی از کارها احمقانه هستند، چون این را با زیستِ نزدیک تجربه کرده و می آمدبه حساب می غربی

را 65ایاگر آن مناظرۀ تلویزیونی .کردنمی تحمل را بالهت و داشتاز دنیای معاصر  روزهب درکیاما  بود؛ او مال بود،

و  «فرخ نگهدار»های جمهوری اسالمی، در تقابل با عنوان ایدئولوگبه« عبدالکریم سروش»و « بهشتی»که در آن 
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ابۀ یک مثمالست، اما بهبا وجود اینکه یک  بهشتیبینید نگاه کنید، می کردندبحث می« نورالدین کیانوری»

هشتی سواد است و بهای او چندان غیرمنطقی نیست، یعنی طرف مقابلِ او بسیار بیکند و بحثفکر بحث میروشن

تی و اند تعادلِ فکریِ بهشها )فرخ نگهدار و کیانوری( هرگز نتوانستهکند. آندر برابر او منطقی و تعقلی رفتار می

ها )سروش و بهشتی( تئولوگ بودند، در برابرِ ل فقط عملگرِ خیابانی بودند. هردوی آنهم بزنند و در کسروش را به

ه بینید کدر پایانِ آن مناظره می دو ایدئولوگ )کیانوری و فرخ نگهدار( که هیچ درکی از ایدئولوژی نداشتند.

 کدام از اینهیچردند، اما در های مختلفی برپا کآید. بالماسکهمناظره پیروزمندانه بیرون می جمهوری اسالمی از

 نقشی نداشتند.فکران روشن هابالماسکه

و کشور را  خمینی رهبر!»شد؛ همه گفتند:  کم تثبیتکم اسالمی جمهوری جنگ، با زمانو هم شد آغاز جنگ

 هرسید جایی به اسالمی جمهوری یعنی رسیم،می 9963 سال به . حاال«شوداین پروسه تمام میو دهیم نجات می

 شده است؛ خمینیو  اسالمی جمهوری خواهانِ و مسلمان جامعه، و انجام داده را خود کار کند، چون صلح باید که

 شود کهمی مؤظف عراق و شودعراق می دادگاه، ایران برندۀ جنگ با در ندارند. عراق با جنگ به نیازی دیگر

 آمده کمک او به عراق چون بخشد،می را همه ایران اما کند، پرداختخساراتی را که در جنگ به ایران وارد کرده، 

ی و کربالی جمهوری اسالمی، نجفی و سرانِ تمامِپایتختِ تشیّع، نجف و کربالست و  بوده است. خودِ ایران و عراق

 شود واند. نجف، به ایران فروخته میرا در آنجا دفن کرده و امام علیحسینی هستند امام

 بدنی، لحاظ از حاال شود.می او جانشین ایخامنه و میردمی خمینی رسد.جنگ، با صلح به پایان می

 حسینمیر همکاریِ و گذاریسیاست با ایخامنه. هستند هنوز فرهنگی هایغیرخودی اما ندارد، وجود ایغیرخودی

 هنوز مغز ماا ها را بریده است،پای آنوکند؛ دست حذف بدنی لحاظ را از هاغیرخودیشود که موفق می موسوی

 وفقم که برهوتی کند، ایجاد برهوت که بود این رفسنجانی داشت. کار وجود مخالف فکریِروشن کرد، چونمی کار

 چیزهمه شود؛می شنیده اقتصاد کرنای و بوق جمهوریِ او،ریاست اول دورۀ کند. در حذف را فکریروشن شود

کیفیت، بی بود؛ سدهای دادنریاکاری و بزک در حال رخ اما ست،سازندگی از جا حرفشود و همهاقتصادی می

  .بودند ساخته ایران در هاآمریکایی که همانی بود زیرساخت واقع، در کیفیت؛بی هایی با محصوالتکارخانه

 بود که طی ماندهدرصد به پایانِ این پروژه 99و تنها  شودمی بوشهر، توسط آلمان ساخته از نیروگاه درصد39

مانده را به روسیه درصدِ باقی99در آن قرارداد،  شود.می باز ایران به روسیه فنّی پای صورتاحمقانه، به یقرارداد

 اما دریافت کرد، شد داده آلمان به را که پولی برابرِچندین که ایروسیه همان کنند که انجام دهد،واگذار می

 د،انداده باج روسیه به مدام مالها، کند. تمام که خواستهینم چون است، نکرده تمام را ماندهباقی درصد99ِ تاکنون

 کارانِ بزرگی هستندها فریباست، آن ایران مردمِ دادنِفریب ندارند. تخصصِ مالها، خارجی معامالت از درکی چون

 عوام نِدادفریب در هاتخصصِ آن ها،مال ماندگاریِ تنها دلیل. جاسوسی اطالعات و سیستم وزارت یعنی فریبْ و

 .کنندمی عوض چهره لحظه هر هااست، آن
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 محمّدرضاشاه ریاکاریِ دورۀ هایسیستم او !سازندگی سردارِ شود؛می جمهوررئیس رفسنجانی، 65از سال  پس

را که در دورۀ شاه در امور  66مشاورانی و کندمی دنبال را او اجرای دست در هایپروژه تمام و کرده از بر را

ی ها، تمامِ سیستمرفسنجانیکند. ها استفاده میو از آن فرا خوانده اندها تجربه داشتهرای پروژهکشورداری و اج

ه از د کآورا. او پسرانِ خود را روی کار میبودن رطور مثال، نحوۀ فروش نفت و داللکند. بهبیِ شاه را الینه میتقلّ

مانند همان  رسد،میهای دیگر دارند، به پسران او ا شرکتای که بدرصد از هر معامله99 معامالتِ نفتی سهم ببرند؛

از  کند و چونداد. شاه معتقد بود که از یک سیستمِ داللیِ روسی استفاده میانجام می محمّدرضا پهلویکاری که 

د وفکر وجمنتقد و روشن انستند، چون در ایران، ژورنالیست ودخود می بزرگانِ نظام بودند، چنین کاری را حقِّ

که مهندسین و یا کند میهایی پروژهکردنِ در ظاهر شروع به اجرایی 65-61نداشت. رفسنجانی از سال 

 که کاری تنها بلکه کند،نمی اجرا هم را هاپروژه آندر حقیقت  اما اند،های شاه در دست اجرا داشتهخانهوزارت

 خانوادۀ چیز ازهمه است. «ختالسا» شروعِ اینافتد و می اتفاق دزدیست. فنّی آموختنِ راهِ دزدیِ کندمی

 هستند؛ دزدی اختالس کنند، معلّمِمی کار خانواده این با که جناحی ها وآن واقع، در شود؛می آغاز رفسنجانی

زدند، نفت و گازی وجود که از دزدی حرف میچون در دورۀ اسالم، وقتی ،نیست ضدِّاسالم که ایدزدی ،مدرن

رد توانست از مردم باج بگیرهبر کوفه بود و چیزی برای دزدیدن وجود نداشت و فقط می طالبابی علی ابننداشت. 

پولی وجود نداشت و از پولِ مردم باید خرج  مردم بود. المال، باج و خراجِزور غصب کند. بیتها را بهآن و زمینِ

آوردند. یکی از دالیلِ پیروزیِ دست میها بهنو غارتِ آ ی دیگرهاکردند. پول را تنها با حمله به قبیلهکشور می

ر نشین، دیگهای جاهلی و بیابانعرب هایشان بود.ها و تجاوز به زنکردنِ قبایلِ آنغارت عامِ مخالفان واسالم، قتل

 آوردند.دست میجنگیدند، پول و زن بهتحمل خودارضایی را نداشتند و اگر می

 ، بخش9965، تا سال ایخامنه زمان در شد.می ی سوبژکتیوِ غیرخودی مقابلهرفسنجانی، باید با نیرو دورۀ در

شود می ارشاد وزیر ،«میرسلیم» زدند.می را فکری بخش بعد، به 65 سال از باید حاال و بود شده وقمعقلع ابژکتیو

آن  .ودشمواجه می فرهنگی بیابانیمطلق و  یبرهوت شود؛ در این دوره، ایران بانمی منتشر کتابی هیچ در دورۀ او و

دنیای »و  «آدینه»و « گردون» شدند:خاطر آورم؛ تنها چند مجله منتشر می توانم بهطور دقیق میدوران را به

، استعدادهای زیادی در ایران کشته 9936تا  9965کردند. از سال ها منتشر میچیز را در این مجلههمه«. سخن

ام. او که تاکنون دیده ستترین آدمی، فجیعمیرسلیم .ک مواجه هستیموحشتنا فرهنگیِ قبضِ شدند. با یک

 ورطبه حذف سیستمِ رفسنجانی، دورۀ اواخر جمهوری شده بود. درریاست کاندیدِ پیش در نهایتِ وقاحتچندسال

 از ابیکت بودند. شده نشینحاشیه فکری،روشن قدرتمندِ نیروهای سانسور، و حذف با حاال شود.می آغاز نیز بدنی

در . کردندها منتشر می، به نام آنبود رژیم سانسور و کاریدست حاصلِ کهرا  بالتیخزع یا و شدنمی منتشر هاآن

                                                                 
 .گراها و... بودندها، ملّیایاین مشاوران توده 66 
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 ایزنجیره هایقتل و کنندفکران میروشن حذف به این دوره، یک وزیرِ اطالعات احمق را روی کار آورده و شروع

 .خوردمی کلید آنجا از

 سیاسی یانضباط از اما شدند،می سانسور چنانهم هاکتاب رسیم؛رفسنجانی می مهوریجریاست پایانِ به

 اننش بودند شده موفق و کردندنمی منتشر را هااللهیحزب مطالبِ گردون و سخن دنیای ،آدینه. بودند برخوردار

 ها راهآن به فکریروشن یعنی شدند،نمی وارد غیرخودی عناصر فکری،روشن صفِ در. دارند عمل آزادیِ که دهند

 هاآن شدیم.نمی ها قاطیبا آن و ما بود مشخص هاصف شده بود. میدان وارد ما نیز در این دوره داد. نسلنمی

ند وارد ما توانستنمی کردندکاری که میهر افتاد.می اتفاق کنند، باید تزویجی تحمل را شرایط این توانستندنمی

ود. منتشر ش« چشمهنشر »یا  «نیلوفرنشر »، «نشر مرکز»ها در اشتند که کتابی از آنآرزو د هااللهیحزبشوند. 

فکری بود، چون در این نشر های روشنمعنای ورود او به دایرهشد، بهمنتشر می نشر چشمهاگر کتاب کسی در 

د و... وجو «آذینبه»، «درویشیان»، «آبادیدولت»، «شاملو» فکری از نویسندگانی چون:های پرفروشِ روشنکتاب

ادی را بدون سانسورِ وزارت های زیرا در اختیار داشت که روزانه کتاب «سوره نشر»زمان در آن حوزۀ هنری. داشت

ود نب احمقدادند. کسی ها نمیفکران، کتابِ خود را برای انتشار به آنکدام از روشناما هیچ کرد،منتشر می ارشاد

گذاشته  نشر سوره، سرمایۀ زیادی را در اختیار «محمّدعلی زم»ری اسالمی بداند. که خود را مرید و بردۀ جمهو

دمهدی سیّ»را به داستانیِ آن اندازی کردند و بخش ادبیاتِاست. پس از مدتی شعبۀ دیگری از این نشر را راه

رمایۀ س ،از طرف دیگریای را گذاشتند، اما موفق نشدند. تحویل دادند. در آنجا نیز سرمایۀ بزرگ فرهنگی «شجاعی

 فنّی هر ها بهاختصاص دادند، اما راه به جایی نبردند. آن «جبهه فرهنگِ»های جیبیِ کتابزیادی را به انتشار 

فکری، اصول و انضباط خود را حفظ کرده کنند. روشن نفوذ فکریفکریِ روشن صفِ در نتوانستند اما زدند، دست

فکری را ایجاد کرده بودند و زیرساخت ذهنیِ فکری، یا لیدرهایی که نظم روشن لیدرهای که شدند ها ناچاربود. آن

« هپویند محمّدجعفر»ها ترینِ آنشقکله بود. «مختاری محمّد» هاترینِ آنچپ سرکوب کنند. ای داشتند،سیاسی

 چنین تمامهم و بود« میرعالیی احمد»کرد، را ترجمه می «پاز اکتاویو» ترجمه که آثار شان درترینو فنّی

خوبی ترجمه را به فلسفی هایدستگاه ها با زبان فرانسه آشنایی داشتند وبودند؛ آن آمده فرانسه از که فکرانیروشن

 ها را تحت نظر گرفته بودند. در اینجا، آن«نویسندگان ایران کانون» توسطِ جذب این افراد دلیلِبه کردند.می

 یربط هیچ و دانستمی معاصر جهانْ با را خود که فکریای ورای روشنفکریروشن داشتیم. مستقل فکریِروشن

ما دو ایران داشتیم: ایرانی که  بود. ساخته ایران درون در ایرانی که ایفکریروشن نداشت. اسالمی جمهوری به

کردیم که از ، جلساتی را برپا می39در دهۀ  های خصوصی.در مجالس و مهمانی بود و ایرانی خمینیرهبرِ آن 

های تئوریکِ ادبیات، شعر و... بامداد ادامه داشت؛ در این جلسات، به بحث4عصر آغاز و تا ساعت 3ساعت 

 ار )ایرانِ دوم( ایران درون ایرانِ قصد داشت که پرداختیم. در ایران، چنین جلساتی دیگر وجود ندارد. حکومتمی

بودند، به اهداف خود دست یافتند. به ازای هر  کرده یجادا که رعبی و ایزنجیره هایقتل و با کند تخریب

 کردند. فرار ایران از فکرروشن999 فکری که کشتند،روشن
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، رفسنجانیدورۀ  ادبیاتی و فرهنگی را باز کردند. در اواخرِ (، فضای9959تا  9936خاتمی )جمهوریِ با ریاست

بسیار خوب  ،آن دوره»گویند که ای میعده ،ت. امروزهگفتن نداشسخن مِ فضاها را بسته بودند و کسی حقِّتما

ه ب هنری حوزۀ بود و فرهنگ مطلق قتلِ بود؛ خاتمی به مربوط جمهوریریاست دورۀ ترین، اما کثیف.«بوده است

 عنوان نویسندهها را بهبود؛ الت بسته فکرانتمام روشن قتل به کمر بندهای خودارهبا قدّ ،محمّدعلی زمریاستِ 

، در جای خصوصیِ خود جلسات جز در افتاده بودند که ایفکریروشن جانبه رد فضاهای ادبی کرده بودند ووا

کردند شاعر یا زدند که مردم فکر میهای مختلف میقدر به آنان تهمتشد. آننکرده و ظاهر نمی شرکت دیگری

های آمریکایی و دیگر سازمان CIA سازمان را های اوای که کتابی در ایران منتشر کرده، هزینۀ نشر کتابنویسنده

 گفتند که بردۀ آمریکاست و برچسبِها تفاوت داشت، به او میفکر بود و با آناند. اگر کسی روشنو خارجی پرداخته

 دخواهیمی اگر» گوید:می «من نبرد» کتاب در ،هیتلرزدند. چنین چیزی بسیار احمقانه بود. جاسوسی به او می

ن آ. «بسازید فرضی دشمنِ برای آن کشور ،نباشد خود آزادیِ فکرِ کاری کنید که به و دهید فریب را کشوری

زد،  ها حرفمخالفِ آن وقت کسی هر کرده است؛ کمک بسیار اسالمی جمهوری بهبود که  آمریکا دشمنِ فرضی

 دادند. فراری و کشتند را ما فکریِروشن گونه،این و گیردمی خط هاآن از و آمریکاست جاسوسِ گفتند

 که ایران زا نبود، بلد زبانِ انگلیسی فکری،روشن نداشت؛ این خارج از درکی بسته که بینیِجهان ای بافکریروشن

در این سن، تا  کرد؛می چیز را از صفر آغازو باید همهدر دهۀ چهارم و پنجمِ زندگی قرار داشت  شد،می خارج

 دنداز کشور مُر زیادی در خارج فکرانِروشن بود. مرده آمده، سرش بالیی بفهمد چه هرفت ک دنبال یادگیریِ زبانبه

ر ای که دتی و پیکاریهای اقلیّبسیاری از چپ. اندمرده عینهو ولی کنند،می زندگیاکنون هم هااز آن بسیاری و

کنند. بسیاری از کاری میا همگاهی با م کرده و حمایت و حزب ما جریان از کنند،آلمان و یا آمریکا زندگی می

 هب داریم، نفوذ ایران در اینکه از و فهمندمی و بدبختیِ ما را ها مابودند. آن کمونیستهای پیشین، در دهه هاآن

 !؟دباش داشته طرفدار همهآن یتفکرات چنین با چپ، یجریان ممکن است چگونه» گویند:و می اندافتاده حیرت

 .ساخت را خودش هایچپها را از صحنه خارج و حذف کرد و مدام چپ یاسالم جمهوری واقع، در

 دو حاال آمده،ستوهبه فکریِروشن .بود «پروژۀ همگرایی» زدنِرقم او نقش ؛«مهاجرانی عطاءاهلل» وزارت دورۀ

ه ها کاز آن برخیۀ تنها خواست میان، در این رو؛دیگر میانه ایعده و بودند رادیکال هااز آنای عده بودند؛ شده تکه

 احمدرضا» مانند شاعری (،9933)پس از سال خاتمی پس از .شان بودهایکتاب انتشار ،مشکل اقتصادی داشتند

وآمد با او رفت زماندانست و در آنرا استاد خود می «دانشور سیمین»، مهاجرانی .شودمی معروف بسیار «احمدی

همسر  «علی سلطانی»، پنهانهای یکی از این چهره ود دارند؛نیز وج پنهانی هایچهره داشت. در این بین،

آغاز  ار خود الیتفعّ زمانی چه از «مؤسسۀ کارنامه»باشد.  تواند)بنیانگذار مؤسسۀ کارنامه( می« اسکندرفر نگار»

 یانهم فکریِروشنها و طلباصالح پاتوق او خانۀ ولی بود، باشعور بسیار سلطانی علی. 9936سال  از کند؟ پسمی

 خانۀ در که بود این مهاجرانی کارِ و... . «احمدی احمدرضا» ،«تمیمی فرخ» ،«آزاد.م» فکرانی مانندروشن شده بود،

 شتی، آفکریِ میانهروشنبا  را« پورامین قیصر»مانند  ایانقالب نویسندگان و شاعران جناح ، دودانشور سیمین

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

 
 

 علی عبدالرضایی )موتا( 65

 ایِهتود ،کدکنی شفیعی بودند و او را در اعضای خود داشتند؛ ردهک رام را «کدکنی شفیعی» پیشترها هاآن دهد.

و  بدل کرده بودندنظام  مبلّغِ و مطیع به بود، نوشته را «نیشابور هایکوچه در» شعر مجموعه کهکسی رادیکال و

 خواجه را ههم پس اند،داشته را هاتجربه این هاآن. کند منتشر عرفانی هایکتاب که بود شده این کار او حاال

 ماکرد، اها را منتشر میبود و فقط آثار آن فکرانروشن ، پیشترها مختصِچشمه نشر! همگرایی پروژۀ کنند؛می

 اندیشه حتی و داستان شعر و مسئول که کردند پیشروی قدر در این نشرآن فکریِ میانهحاال مبلّغینِ نظام و روشن

ر نشکردند؛ حاال می منتشر جادر آن را خود آثار فکرانروشن از چیزینا درصدِ فقط و گذاشتند خودنیروهای  از را

های مجموعه غزل حوزۀ هنریزمان در که آنبسیاری از کسانی است. حوزۀ هنریتریبون کامل  طوربه، چشمه

در آنجا اند و آثار خود را بود، رسیده در نشر چشمهکردند، حاال به آرزوی خود که چاپ آثارشان خود را منتشر می

 منتشر جاآن را در خود آثار فکرانروشن پیشترها دارد؛ فکریروشن یک سابقۀ ،نشر چشمهکنند. منتشر می

گذارند. هایی را میشرطبرند و برای آن را با تهدید از بین میمت آنو مقاو بستهرا چشمه ها نشر کردند. آنمی

د های موردتأییکتابانتشار ، و شرط دیگراین نشر ها در نآتأیید کردنِ اعضای موردها مدیریتیکی از این شرط

را سطحی  خواجه و نقدهای هایشعر آپارتمانی و داستانِ که دادند، نسلی قرار جاآن را در ایتازه نسل بود. هاآن

د را رفتیم که دوستان خوشنبه به آنجا میزمان برای ما بسیار باارزش بود و هر پنجدر آن نشر چشمه. آوردند

، میخاتشده است. کار مبدل آن  از ایزیرمجموعه و هنری حوزۀ تریبون به حاال ولی ببینیم و کتاب تهیه کنیم،

 صفِ که کار کرده بودنداسالمی و وزارت اطالعات، همه جمهوری. بود فاتح سردارِ او یعنی بود، «همگرایی ایجاد»

ه ای کگونه، قدرت ما بسیار باال بود، بهدهۀ هفتاد. در داشت قدرت هنوز که کنند؛ صفی خود مال را فکریروشن

ها آن بحث دوهفته بعددادم و هایی را ارائه میصورت تلفنی بحثکرد، بههای ما را منتشر نمیای بحثاگر روزنامه

زمان، ر آند عنوان یکی از لیدرهای شعر دهۀ هفتاد، بسیار تأثیرگذار بودند.های من بهشدند. سخنرانیگیر میهمه

 هنوز نداشت، سیطره چیزهمه بر مخدّر مواد معنایی و اعتیادِ اعتیادِ هنوز بود. جریان در فکر و هنوز زنده فضا

 وبخش خود را نجات و داد آزادی اول ،خاتمی. نداشت وجود بود، انداخته کشور سایه بر که سهمگینی افسردگیِ

 9939را در سال « پاریس در رنو»نام شعری بهمثال، من مجموعه ورطکرد. به باز را نامید، سپس فضا موعود مهدی

ستند. دانرا قابل چاپ نمیوزیر ارشاد بود، به آن اجازۀ انتشار ندادند و آن میرسلیمنوشته بودم که در همان سال که 

 ترینمعروف از کیی انتشار گرفت و ، مجوزِخاتمیجمهوری ریاست در ارشاد ماند و در اوایلِ 36این کتاب تا سال 

 مقاله9999نزدیک  تقریبن نوشتند.می نقد این کتاب مورد در هنوز بعد، سال 5-6 تا و شد هاسال آن هایکتاب

ود و طور بکرده  عوض را فارسی شعر زبانیِ فضایزد،  را گردنآن میرسلیم که کتابی شد. نوشته کتاب دربارۀ این

 بازکردن به ، شروع9936سال دومِ نیمۀ از او نبود. خاتمی آقای اجرایم ختم این ولی دیگری به آن زندگی داد،

 ،ندبخوان هایی را که تاکنون حرف نزده بودند،ذهن آن تا بدهد، هاییآزادی بود کند؛ قرارمی اصالحاتی ایجاد و فضا

 و جمهوریبود  رسیده شکار وقت گذرد؟می چه فکریروشن ذهن در حاال که دانستنمی اسالمی جمهوری چون

 نویسند،می شکارها و دهدمی آزادی با آمدنِ خود خاتمی شد.نمی رؤیت شکاری اما بود، شکار آمادۀ اسالمی
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 صلف خاتمی، اولِ دورۀ از پس دقیقن شود.می آغاز شکار و شوندمی شناسایی یکییکی و زنندمی قدم راحتیبه

توسط « مجلۀ تکاپو»که فضا باز شده است. در این دوره، بینند فکران می، روشن33از سال . شودمی آغاز شکار

کنند. دعوت می« رضا براهنی»و  «محمّد مختاری»شود و برای هیأت سردبیری، از اندازی میراه« منصور کوشان»

 که اسالمی جمهوری هایدربارۀ زبان و تکنیک ایتیزهوشانه و کوهمندبسیار ش مقالۀ مختاری در همین سال،

ست که تاکنون از ایمندترین مقاله، شکوه63نویسد. آن مقالهکشد، میمی بند به و دهدمی فریب را ممرد چگونه

هرگز با  رم، چون گرایشِ شعری و سیاسیِ اورا دوست ندا مختاریهای من تمامِ آثار و نوشته .امیک ایرانی خوانده

این مقاله  .دم، ارزشِ او برای من دوچندان شدخوان 33که این مقاله را در سال اما زمانی خوانی نداشت،من هم

چپی  ،مختارینسالن من به او نزدیک شوند. گرانه بود که باعث شد بسیاری از همقدر تیزهوشانه و روشنآن

بار گوید. اولینمی چه «61دریدا» دانستمی بود و مدرنپست چپیگر و روز، بسیار مطالعهخوانده، به «65هابرماس»

بسیار خوبی داشت.  را اساسی خوانده بود و دانش دریداتا  «39ویتگنشتاین»را دیدیم. او از  همروشی فدر یک کتاب

و با شعرهای خود مقایسه داد های آن توضیح میتکنیک دربارۀرا نیز خوب خوانده بود و  پاریس در رنوکتاب 

را در جایگاهی باالتر از  بیژن الهیفی، دانم. از لحاظ ادبیاتی و فلسمی مختاریمعادلِ را  «بیژن الهی» کرد.می

 یمختار واقع، در بود. العادهفوق مختاری بینی،جهان نوع و سیاسی خالقیّت و بینم، اما از لحاظ نگاهمی مختاری

 کهوقتی از دقیقن را درخت باشد؛ این سازبگیرد و جریان خود سایۀ زیر را بسیاری توانستمی که بود درختی

 موجِ خودْ این کردند و فکرانروشن دوبارۀ کشتنِ به شروع 35تا  33 سال از .زدند ریشه از دهد ثمر توانستمی

، مختاریکه زمانی در حال فرار بودند. ما فکران، بسیاری از روشن59سال  داد. تا دست به را واقعی فکرانروشن فرار

 دگاننویسن همۀ کرد. جنجال به پابود و قتل او ، اوجِ ماجرا مختاریو بسیاری دیگر را کشتند.  میرعالیی، پوینده

 و ج شوندخار کشور از شدند ناگزیر بودند، تأثیرگذار و شده و شناخته نداشتند قدرت به ربطی هیچ که شاعرانی و

« کوی دانشگاه»ماجرای  ، 35در تیرماه سال  بودند. کنترل تحت هانداشت، چون همۀ آن ایفایده دیگر هاماندنِ آن

بودند شعاری ن هاآن بودند. من شاگردان دانشجوها آن از بسیاری شد،می ما نسل به مربوط اتفاق این د.افتمی اتفاق

 فجیعی طرزجریان، به آن بودند و لیبرو برده بودند؛ بسیار پی خاتمیبودنِ به شوخی و داشتند حقیقت یک و فقط

 هیچ کهدرحالی دادند،می ربط دانشگاه کوی جریان به را خود که دیدم را شد. در خارج از کشور افرادی زده گردن

ها نبودم، اما اغلبِ های آناز تظاهرات کدامیم. من هرگز در هیچاهدکر سکوت ما بسیار نداشتند. واقعه آن به ربطی

ه بودند این دانشجوها در اظهارات خود گفتو کرده بودند ها را دستگیر ای از آنها دانشجوهای من بودند. عدهآن

با من تماس گرفتند و دربارۀ این موضوع جویا شدند و من به  طراحی کرده است. عبدالرضاییشان را که شعارهای

                                                                 
 .منتشر شده است «تمرینِ مدارا»که در کتاب  «رمگی شبان»مقالۀ  63 
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 شد و تحتهای من همیشه در کنترل بود و شنود میها گفتم که معلّمِ ریاضی هستم. پس از این ماجرا، تلفنآن

اد شده ایج ر شدندکه ناگزیر به فرار از کشوکسانیتمامی برای زندگیِ من پر از توهّم بود و این توهّم،  نظر بودم.

 جمعۀ، امام39«لنگرودی شمس» بودند. پدرِ گرفته دست در را ارشاد ها،سال این طیِ هاآن بود؛ امهیّ فضا بود. حاال

 خواهممی ردیگ من» گوید:می زمان ناگهانست، در آنباال ازاده که شاعری متوسط و روبهلنگرود است و این مال

 نیز «احمد پوری»و « مخبر عباس» پس از آن، .«بجنگم خواهمنمی دیگر و ندارم سیاست به و کاری باشم خوش

ن بهتریعنوان بهنیز،  پوریو  مخبرلقبِ بهترین شاعرِ نظام را گرفت و  لنگرودی های او را مطرح کردند.گفته

 لنگرودی شمسشدند.  فضا وارد متوسط هایاز آدم ایدهع گرفت و شکل هاییجمع شدند. چنین انتخابها مترجم

فکری به حساب روشن گی،مایهکاری و میاندر فضاهای دیگر نیز اوضاع چنین بود. محافظه برتر شد. شاعرِ ناگهان

ر شد؛ همی مصاحبه افراد این با ها، نشریات، مجالت و...()روزنامه جاهمه در. فکری شدروشن ابزار سکوت، آمد و

 کشور داخل شدید.مواجه می احمد پوریهای و ترجمه شمس لنگرودیکردید، با مصاحبۀ ای را که باز میروزنامه

 که صدایی یکه، صدای آن .گسترانددر خارج از کشور هم می را خود سایۀ باید اسالمی جمهوریو نبود  کافی

 جنبش» بهانۀ به بودند ساخته که هاییچهره آن تمام باید حاال نبود، کافی بود، بدل کرده خودی به را چیزهمه

: فتگمی باید رهبرِ آن آخر در که بود انقالبی همان سبز جنبش بود؟ چه سبز جنبش .شدندمی ایران وارد «سبز

تِ ایران، حافظۀ ملّ .69دهۀ  قاتالنِ از یکی بود؟ که «موسوی میرحسین». «!ستخانوادگی جنگ یک ما جنگ»

ی آمده جمهوربرای ریاست موسوی میرحسینهمیشه مجبورند که از بین بد و بدتر انتخاب کنند. تاریخی ندارند و 

قتل و  دورۀ ترینکثیف بود؟ چه امامطالییِ  دورۀ «.کنم احیا را امام طالیی دوران خواهممی» گفت: بود. او

 سمقدّ موسوی همین دلیلو به استخومی را نژاداحمدی فقط او نپذیرفت. را ای، موسویخامنه اما بود، ومیرمرگ

 هایلویزیونتدر نتیجه  شد،می فراگیر اختالس باید نبود و کافی این ولی ،( بدل شد)عوام خاکستری طبقۀ رهبر به و

سیستماتیکی در خارج از کشور وجود نداشت،  تلویزیون ،9959 سال تا اساسنْ. ندآمد پدید خارجیزبانِ پارسی

 از رجخا ای درعدهو... . « اینترنشنالایران»، «وتومن»، «صدای آمریکا» ،«فارسی سیبیبی» هایی مانندتلویزیون

 باید کردند؛می خودی هم را این افراد باید زدند، پسمی حرف ضدِّجمهوری اسالمی که داشتند حضورکشور 

 آگاهی مردم به و کردندمی یگرای روشنعده هنوزدر آن دوره، ! فرستادندمی خارج از کشور به را خود سفیرهای

تند. ایرانیانِ خارج ایمیل داشبیشترشان و  (31و  35و  33 های)سالبودند  متصل شده اینترنت به دادند. مردممی

خواندند. اما مقاالت را می ،داشت پایینیسرعت داخل کشور اینترنتِ  با وجود اینکهاینترنت داشتند.  از کشور نیز

ند و مخالفِ کردتی، درست رفتار میهای اکثریّآلوده نشده بودند، حتی برخی از سایت ها هنوزبرخی از سایت

 از نیمی. افتاد اتفاق 55 سال پس از سازی،شدند. آلودهمی آلوده باید ها نیزآن ولی جمهوری اسالمی بودند،

 بودند و اسالمی جمهوری واسطۀ واقع، در بودند. اطالعاتی رفتند، کشور از خارج به 55 سال از پس کهکسانی

                                                                 
 اهلل شمسآیت 39 
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 پرسنلی با 32هاگذاری کرده بودند و تلویزیونها سرمایهبه بعد، آن 53سال  زدند. کلید را «سازییکسره پروژۀ»

پیام » مانند خاتمی پرودۀدست خبرنگارهای تمام .بود گرفته شکل، بودندآمده  ایران از هاآن همۀ که وسیع

 این با و بودند آمریکا مقیم که هم افرادی! فکرروشن یک از دریغ شدند، کاربه لمشغو هاتلویزیون این در ،«یزدیان

 در هچ نداشتند، ایسیاسی سابقۀ و پرونده گونههیچ و نبودند سیاسی مطلقن کردند،می همکاری هاتلویزیون

حضور دارد؛  «یاعتمادحسن » وتو، کسی ماننددر تلویزیون من .وتوشبکۀ من و چه در VOA، چه در سیبیبی

رام را در تلگ پروژۀ همگراییست که کند و آدمی بسیار مشکوک است. او همان کسیدر سوئد زندگی می اعتمادی

د. را گرفتن پهلوی رضات هایی که سمْهای تلگرامی را خریداری کرد؛ بسیاری از کانالرقم زد و بسیاری از کانال

در ابتدا کانالی مفید بود، اما حاال یا دربارۀ  ،این کانال را آلوده کرد. و...« سپهر آزادی» هایی چون، کانالاعتمادی

فکری هم ها، فضای خود را دارند و بر روشنرا دارد. این کانال رضا پهلویوسوی نویسد و یا سمتتوهّمِ ترس می

غییر ها تطلببه سمت سلطنت نکند، اما ناگهاها را دعوت میها، رادیو دارد و ابتدا چپاند. یکی از آنتأثیر گذاشته

گوید که او شود و سپس در سناریویی که خود ایجاد کرده است، میجا ظاهر میدر همه اعتمادیدهد. مسیر می

 الیت دارندفعّ وتوتلویزیون منهایی که امروزه در ، با تمامِ مجریاعتمادیاند. اخراج کرده وتوتلویزیون منرا از 

ها ها با آندر آن سالاعتمادی کرده است. برخی از کسانی که وارد ها این تلویزیون بها ها رمصاحبه کرده و آن

شناختم و پس از مدتی را نمی اعتمادیهایِ شعریِ من در لندن بودند. من انِ کارگاهدکرد، از شاگرمصاحبه می

ای بود. اعتمادی اعتمادیلویزیون، کارۀ این تدر واقع، سردبیر و همه مجری شد و کار خود را آغاز کرد؛ 39پسرِ او

و در کار خود بسیار خبره ست تریهای بزرگحضور ندارد و در حال ایفای نقش وتوتلویزیون منکه امروزه در 

نیست، بلکه مشکل من با خواجگی و کورکردنِ جریان است؛ جریانی لیبرو که در  رضا پهلویاست. مشکلِ من 

ست. میهای جمهوری اسالاین تغییرِ جهت، از تکنیک کنند.را عوض میآنشدن است، اما جهتِ حال سرتاسری

 دهند که شما را حریص کنند،د. در ابتدا به شما پیشنهادهای مختلفی مینکنراه و شما را آلوده میمدام ما را گم

گر ا د و سپس خودتان.ننکابتدا با خانوادۀ شما شروع می شوند.اگر آن پیشنهادها را نپذیرید، با تهدید وارد می

خواهند کنند. اکنون حزبِ ما در این مرحله است، میسازی را شروع میای وارد کنند، آلودهنتوانند به شما ضربه

دانند و ها قدرتِ ما را از لحاظ نظری میکنند. آنسازیِ ما استفاده میما را آلوده کنند. از هر سیستمی برای آلوده

که اگر  دانندتوانند با من مقابله کنند. از تند و تیزیِ من اطالع دارند و میدانند که نمیمیشناسند و نگاهِ مرا می

دانند و بسیار نمی از علم و اطرافیانِ او، چیزی اعتمادیروی موضوعی متمرکز شوم، هرگز فریب نخواهم خورد. 

 دانند.د و او را نوعی شوخی میقدرت را در دست بگیر رضا پهلویخواهند که ها هرگز نمیاحمق هستند. آن
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 پیر هاآن از ایعده. اندنظام مخالف واقعن که اندمانده باقی کسانی هنوز این سال در است؛ 9955حاال سالِ 

فرانسه بود. او چپی بسیار شعوری  در هاپیکاری رهبرِ شناستراب حق«. شناسحق تراب» مانند میرندمی و شده

رگز ه آگاهی، و شعور کسانی شعوری بودند؛چنین . بود خوانده را هانحله تمام کهرفت میبه شمار  چپی تنهابود و 

 کند مبارزه باشد و خواهدمی ،آگاهی. ستبه شوخی شبیه زندگی این که داندمی ،بفروشد؛ آگاهی را تواند خودنمی

هایی را که امروزه آن .خرید وانتنمی را شعور و دلیل است که آگاهیهمین به زندگی وسعت ببخشد. عرضِ و به

ی اق نیستند. چنین اشخاصاند و حقیقت ندارند و هرگز شعوری و خلّنامند، فقط زباله در مغز انبار کردهمی« دکتر»

ای را لهاند و مقوهای دیگران را کنار هم قرار دادهنوشته اند.تحقیقی نوشته کتابییعنی نامند، کرده میرا تحصیل

ز پس ارا دوباره خلق کنند. توانند آناند. فقط دربارۀ یک مقوله اطالعات دارند و هرگز نمیکردهشر و منتایجاد 

شود آغاز می 55 سال روند.شوند و به انگلیس میها از ایران خارج می، بسیاری از پاسدارها و اطالعاتیجنبش سبز

 و ندهست اوینی هاآن ژورنالی که همۀ و وگدروغ یاپوزیسیون شوید.بندتنبانی مواجه می و ناگهان با اپوزیسیونِ

رادیکال  واقعی و چهرۀ شود. هرمی ساخته چهره مدام کهزمانی با معاصر دقیقن اند.بوده زندان اوین در را چندماهی

شوند. می وارددیگر  طرف از توده حزب نیروهای (شناستراب حق مانند)میرد می کشور از خارج در که و چپی

چیز را تغییر شکل داده و ها پول دارند. پول، همهشخیصِ سره از ناسره آسان نیست، چون بسیاری از آندیگر ت

یان شما، هر شود. در مگاز و مالیات شماست که علیهِ شما به کار برده می ها، پول نفت وکند. آن پولدفرمه می

شد، ابتدا باید او خریده شود. نیروهایی که کنند. هر کسی که باهوش بااو را نابود می کسی که درست فکر کند

اند. های امثال من را خواندهاند که کتاباقِ ایرانیفکر و خلّهای خوشامروزه در وزارتِ اطالعات هستند، همان جوان

گردن  رگِ 53که در سال اند. کسانیشدهتبدیل  خانهروسپیبدبختی وجود دارد. مشهد و خوزستان، به  ،در ایران

جنگیم که بیگانه وارد با عراق می»گفتند: نامیدند و میدانستند و خود را پاسدار میرا نشانۀ غیرت میخود 

کنند. جمهوری اسالمی، از جایی در داخل ها تقدیم میامروزه زنان و دختران ایرانی را به عراقی .«کشورمان نشود

های مختلفی هدایت نترل کرده و همه را به شکلهای داخلی و خارجی را کها و تریبوناز ایران، تمام کانال

شوند ها، حزب تودۀ دوم میتیشود. ناگهان تمام اکثریّمی آلوده هم کشور از خارج فکریِروشن رفته،کنند. رفتهمی

 تلویزیونر د بود، ناگهان مطلق سکوتِ که «سرکوهی فرج»کنند که یکدیگر را ببینند. ای را برپا میجلسه لنکُو در 

چنین «. !من سیاسی نیستم»گوید: ، می«رامین جهانبگلو»او هم مانند  !شودو منتقدِ ادبیات می رمفسّ سیبیبی

نکه آشود بیمگر می ویند که نرم باشید و انقالب کنید.گخواهند خواجه کنند و مدام میچیز را میاشخاصی همه

درستی هریزی از بین برد؟ ما بسر توتالیتر را بدون خونشود یک سیستمِ سراخونی ریخته شود انقالب کرد؟ مگر می

تش های بسیج را آافتد. برخی از دوستانِ ما پایگاهدانیم که جز اکت انقالبی و روشنگری، انقالبی اتفاق نمیمی

ن ون آچ کرد،ها را منتشر نآن فیلم هیچ کانالیمختلف فرستادند، اما  هایصفحهها و را برای کانالآن زدند و فیلم

توانید شما می»گوید که ها میدهد و به آنها شجاعت و شهامت میبرد و به آنها روحیۀ مردم را باال میفیلم

 مدام اند،شده فعّال 55 سال بعد از که هاییرسانه تمامِ خواستند.، ولی مزدوران چنین چیزی را نمی!«انقالب کنید
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 مادۀآ شما پس بسازند، برده شما از که است این هدف در واقع، «.کنیدتوانید انقالب نمی شما» گفتند: مردم به

 د:بگویی هدف بدون و بروید تظاهرات به بردگی هایدهید. در صف تشکیل دقیق صف خود را و باشید بردگی

 راتظاهتهدف از  گویند کهنمی شما به هرگز. متأسفانه کنند دستگیر را هایتاننخبه مدام که «ایخامنه بر مرگ»

رد. گیمی شکل گونهاین انقالب پروژۀ است و انقالب رسمِ این . در واقع،کنیداین است که فالن اداره را محاصره 

 بهتر ممرد که را است؟! این ظالم حکومت چه؟ یعنی مردم بفهمند که این یعنی شعار بدهید خیابان در فقطاینکه 

 ندخواهمی فقطو  ترندناراضی شما از کنند،می سرکوب ار شما کهکسانی از بخشی !دانندمی دیگری کس هر از

 .نباشند گرسنه شما مانند

 فقط هم مردم و اندشده اخبار فریفتۀ و برندمی یاد از را «فرودستان قیام» همه دارند دستاوردهای متأسفانه

 هااللهیحزبها نیز فرقی با نواقع، آ در هستند. آمریکا منتظر امروزه بودند، موعود منتظرِ که مردمی. تماشاگرند

. «ستهای فرج، رواج فحشااز نشانه»گویند که اند و میتن دادهبه بدبختی اند و در مشهد ندارند؛ منتظران فرج

چنین چیزی بسیار  ور کند.پس اگر هر بالیی سر زنان و مادران ما آوردند اشکالی ندارد، چون قرار است امام ظه

ها، به رهبریِ قوّادانِ مدرن و جاکش اندازند.را راه می راهیانِ مشهد تا کربال از طرف دیگر احمقانه است.

چرا؟ چون از  نیز، مژدۀ ظهور داده است.« احمدالحسن»«. دابراهیم رئیسیسیّ» و« الهدیعلم داحمدسیّ»

قط ؛ ف«ه فقر برسداین است که جامعه ب زمان و سردار یمانیامامهای ظهور از نشانه»کنند که نقل می احمدالحسن

 موفقپندارند و ها را احمق میزمان، فقط باید در ایران ظهور کند، چون ایرانیمهمه فقیر باشند. اما باید در ایران

ی های، احمقبد رفتار کنید ییمال بااگر  ،چون امروزه ها کشوری ثروتمند را احمق نگه دارند،اند که طیِ سالشده

ون ما بدبختیم، چ«. پیغمبر است اوالدِدِ او مالست و سیّ: »عتراض کنند و خواهند گفتشوند که به شما اپیدا می

 صادق زیباکالمتر و استادِ دانشگاه سوپراحمق است. دهد و دانشجو احمقکار خود را درست انجام نمی فکریروشن

از طرف دیگر، «. !برای حفظ حکومت، اسلحه به دست خواهم گرفت»گوید: که استاد دانشگاه است، می

ست که کیست؟ همانی برزگر جمشیددهد. بیان می جایزۀ آزادیِ زیباکالمبه « 34برزگر جمشید»

تحمیل کرده و دبیر « هوشنگ گلشیری»کنند و به او را تبلیغ می« محمّدعلی سپانلو»و « آبادیدولت محمود»

جمشید برزگر، چه ربطی به »ید که پرس گلشیریزمان از در آن «مهرداد فالح»کنند. کانون نویسندگان می

گونه . اوضاع اینو سکوت کرد تکان داد یدر پاسخ، سر گلشیری« است؟ کارنامهشاگردان تو دارد؟ چرا مسئول شعر 

سِ شوند؟ چون رئیتوانستند به کشورِ خود خدمت کنند، مدام تاخت زده میکه می است. به چه دلیل تمام کسانی

های برنامه کنند.ها را مطرح میمدام مالها و مالزاده های خودهستند و در برنامه سیبیبیو  «رادیو فردا» سایتِ

ی توجه ندارید. اینکه ست، اما به نکاتدر تلویزیون صدای آمریکا، ظاهرن خالف جمهوری اسالمی «مهدی فالحتی»

گویند که تا خودشان می کهاند. کسانیکه خودِ جمهوری اسالمی زنندحرف می جمهوری اسالمیکسانی ضدِّ

                                                                 
 وله و از مزدوران حکومتیسرپرست سایت دویچه 34 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

 
 

 علی عبدالرضایی )موتا( 39

خواهد برنامۀ خود را در ظاهر ست که میاند. پشت آن برنامه چیست؟ او از سردبیرانیچندماه پیش اطالعاتی بوده

زرگ کار ب«. دهدبزرگی دارد انجام می مهدی فالحتی، چه کارِ»گویند: . بعد همه میپیش ببرد رادیکال و منتقدانه

این است که کتاب  خزعلی شوند و افتخارِمعروف می« خزعلی مهدی»و « زادهیرضا نورعلی»او این است که 

شود شناخته است. مگر میرا نمی سعید امامیکند که منتشر کرده و سپس ادعا می را« سعید امامی»اثرِ « تهویّ»

 کتاب کسی را منتشر کنید و او را نشناسید؟ بسیار احمقانه است!

سواد هستند و از شعور پایینی برخوردارند؛ چندی پیش در یکی بسیار بی لگرامیهای تمدیران برخی از کانال

ها قرار داده بودند؛ حتی اگر کسی دیپلم داشته باشد، های تلگرامی، مطلبی را برای توهین به رادیکالیستاز کانال

√داند که می
9

2
√از   

9

4
√رادیکال رسم کرده و یک ها تر است. آنبزرگ 

9

2
√ را برابر با  

9

4
 ای دیگر همعده دانند ومی 

√کنند که فکر می
9

4
ها قصد دارند که تمام چیزهای بزرگ را کوچک رادیکالیست»گویند: تر است. سپس میبزرگ 

√فهمند که نمی«. جلوه دهند
9

4
 ،√

9

2
=  2 اند. سپستر کردهها، چیزی را بزرگواقع، رادیکالیست در شده است. 

کسی  ها هروقت که حقِّاند. پس رادیکالدر اینجا، رادیکال را کوچک کردهگویند که دهند و میرا نشان می 4√

 کنند. اگر در جایی کسی را کوچک وکسی نباشد، او را کوچک می کنند و هروقت که حقِّباشد، او را بزرگ می

ها، خیر و شرّی های اوست. رادیکالدن به البیرنتبرکنند، دلیل آن شناختنِ او و پیالیه میقطعه و الیهقطعه

شاورانِ های مهایی، همان سیاسترادیکال است. چنین سیاست «منتقد»، مقدّس است. یک «رادیکالیسم»نیستند. 

 چنین افرادی رادیکال»گفت:  رضا پهلویهای بسیج حمله کردند، که نیروهای ما به پایگاه. زمانی35سترضا پهلوی

ر یعنی ه کنند،ها هستند که انقالب میفهمد که فقط رادیکالاو نمی«. انده ضررِ انقالب عمل کردههستند و ب

ولوژی افتد. به این فقرِ ایدئی اتفاق نمیادر واقع، اگر رادیکال نباشید، انقالب و براندازی ای، رادیکال است.انقالبی

ا فرزندان م« سیاوش»شویم. یم؟ از همه طرف سانسور میکار کنکنید. ما باید چهو فقرِ فرهنگی و دانشی توجه 

ا فرزندان ما هستند که ب اند. قهرمانانِ واقعینشانده سیاوشجای را به «حسین»؛ حسینِ صحرای کربالهستند، نه 

کنند. هر آدم ها صورت بگیرد، اما بقیه، یاران ما را ذبح میچون باید این عملیات کنند،تمام وجود عملیات می

و بسیار است داند که در شرایطِ کنونی که جمهوری اسالمی در ضعف مطلق ای میخواندهباهوش و سیاست

ما  ست کهایگونه، تنها راه براندازی این است که به جمهوری اسالمی فشار بیاوریم. شرایط بهشدهپذیر ضربه

مدار، گرا، سیاستهای باتجربه، عملآدم این حکومت رها شویم. چرا تمام توانیم با حداقل تلفات، از شرِّمی

اند؟ چون جریانی به میدان آمده دانند، اما سکوت کردهها را میگراها این واقعیتطلبان، ملّیها، اصالحکمونیست

های کسی را خواهند که حرفدانند و نمیطلب میومرجرا هرج آنارشیستها داند. آنمی« آنارشیست»که خود را 

ها در تمام کشورها، ترین جریانفهمند که در طول تاریخ چپدانند و نمیها نمیبشنوند. آنان است در میدکه 

گرفته  «دلوز»کنید، از استفاده میهایشان ترین متفکرها که امروزه از تئوریاند. بزرگهای آنارشیستی بودهجریان
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، همه «اما گلدمن»گرفته تا « تولستوی»ها، از ندهاند. در میان نویسبوده آنارشیستهمه  ،«پرودون»و  «فوکو»تا 

بینند. را نمیندارند و آن آنهای و مناسباتِ تازۀ جهانی و سیاستها درکی از ادبیات و فرهنگ اند. آنآنارشیست بوده

لگرامی، های تکنند، اما کانالهای بسیج و سپاه را نابود میهای فراوان، پایگاهدر چنین شرایطی، جوانانِ ما با سختی

ی ها ویدیوکنند. اگر مالیی به مردم فحش بدهد، تمام کانالها را منتشر نمیهای آنکدام از ویدیوهای عملیاتهیچ

ضربه بزنند.  هاآنتر کنند و از لحاظ روانی به خواهند مردم را ضعیفدانید چرا؟ چون میکنند، میاو را پخش می

در  کند.ها توهین میبه آن ییهستند که مال هیچکه  کنندحس میآمده و در چنین شرایطی روحیۀ مردم پایین 

فهماند که باید جلوی ها میدهد و به آنست که به مردم شجاعت و قدرت میواقع، انتشار ویدیوهای عملیاتی

ه خود وآید. چگونه یک گرها کاری برنمیخورده باشند، از آنحکومت ایستادگی کنند. مردمی که ترسیده و ترس

توانند او نمی که بفهمد، در حال خیانت است.بی رضا پهلویکند؟ های ما را حذف میداند و عملیاترا برانداز می

 این بالماسکیزاسیوناو در  تواند جاسوس جمهوری اسالمی باشد.نمی، در نتیجه، سرمایۀ زیادی دارد را بخرند، چون

خوردن که بفهمد، در حال فریبشاهی را هم نخواهد دید. او بی شود و رنگجمهور نمیهرگز رئیسنقش دارد و 

های حرفاگر روزی اند، پنهان شده رضا پهلویها، پشت طلبان و اطالعاتیست. تمام اصالحبوده و عروسکِ ماجرا

ضا د. رترسد که منافع خود را از دست بدهچون او نرم است و می بزند، همه جلوی او خواهند ایستاد، یرادیکال

تر، جمهوری ست و از آن خطرناک، انقالبِ خطرناکیدادن دارد. این انقالبپهلوی چیزهای بسیاری برای ازدست

وگو با سرداران کند که در حال گفتهای خود تأکید میمدام در صحبت همین دلیل است که اواسالمی است. به

وید که گدر چنین شرایطی به ما می پذیری،لیتبریم و مسئوسپاه است. ما در مرحلۀ بسیار خطرناکی به سر می

رای بباید خوریم، باید سکوت کنیم؟ یا دانیم که شکست میکار کنیم و نقش ما چیست؟ آیا چون میباید چه

 ؟و جان بگذاریم روشنگری، نهایت تالش خود را بکنیم

ها های دیگر، حسادت آنگروهشما توسط احزاب و  حزبِ و سانسورِ گویند که دلیلِ حذفبرخی از دوستان می

گونه حسادت کرد؟ هیچ فرودستانشود به نسبت به شماست! حسادت به چه چیزی و به چه کسی؟ مگر می

 خواهیمما نمی ایم، یعنی ما ضدِّقدرت هستیم.نامیده «ایرآنارشیست»حسادتی در کار نیست! ما خود را 

ها خطرناک پس برای آن خواهیم،گونه سهمی نمیهیچو  یک اداره شویم رئیسِ یاشهردار، رهبر  جمهور،رئیس

ها دنبال هستیم. پس ما رقیب نیستیم. مسئله این است که آن براندازیجهتِ  ترین کمکنیستیم. اتفاقن ما بزرگ

تمِ سوگرنه ما که منافعی نداریم. اگر اکنون سی انددنبال منافعِ خود هستند و یا از عناصر رژیمآزادی نیستند؛ یا به

 ها خواهیم گذاشت و مننیرومندتری با قدرتی باالتر بیاید و بخواهد کار کند، ما تمام امکاناتِ خود را در اختیار آن

روزیِ خود را بگذارد و تمام زندگیِ شبانه ینیز به شاعریِ خود خواهم پرداخت. مسئله چیست؟ چرا باید شاعر

ساده است و نرخی ندارد. اگر کنار بکشیم، زه است؟ این صدا وید که وقت مبارشاگردان خود را بسیج کند و بگ

اگر باشیم، ما را و « هوری اسالمی به او پول داده است.ترسید و کم آورد و جم عبدالرضایی»خواهند گفت که 

یم؟ کنشجاعت و عملیات است! برای چه عملیات می چه ارزشی دارد؟ برای ایجاد شعور و کنند. حضور ماسانسور می
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در واقع، پیش از اینکه ما اکتی  ه ویدیوهای عملیاتیِ ما دیده شود.گذارند کاما نمی مردم، ترسِبردنِ ای ازبینبر

امی های تلگرتمام کانال اعتمادیاند. آقای اند و همه را با پول خریدهچون همه بسیج شدهایم، کنیم، شکست خورده

روز پیش از فرارِ شاه از 29جا هستند، چون پول دارند. در همهها طلبجا حضور دارد؛ سلطنترا خریده و در همه

به  نفر29آن ندهد،ها پول طلبسلطنتبه  رضا پهلویاگر دارانِ ایرانی از ایران خارج شدند، نفر از سرمایه29ایران، 

است. این افراد، اند، امروزه چندین برابر شده زمان از ایران خارج کردههایی که آنها پول خواهند داد. پولآن

ها در جهتِ افکاری که منجر کنند. این پولشاهنشاهی هستند و برای آن خرج می سرمایۀ خود را مدیون سیستمِ

 براندازیدانند که اگر خواهند، اما نمیها سلطنتِ شاهنشاهی را میشوند. آن، خرج مینخواهند شد براندازیبه 

ند. ما گیرجلوی اکت و براندازی را میهایی، در واقع، با چنین مخالفتی وجود نخواهد داشت. اتفاق نیفتد، سلطنت

جمهوری اسالمی  درصد999ِاما پیش از هر مخالفتی، مخالفِ  ه شاه و رئیسی کاملن مخالف هستیم،با هرگون

خورد. هم مینت نیز بهاز سلطمان ست، ولی حالدیکتاتوریِ مالشاهیهستیم. دشمنِ اول، دوم، سوم، دهم و... ما 

اند و با حکومت و مالشاه جنگی ندارند؛ خیالِ این جنگ شدهها بیطلبما جنگ با حکومت است. سلطنت اولویّتِ

این  گوید کهپس چرا نمی «این افراد ارتباطی با من ندارند.»گوید: می رضا پهلویجنگند. چرا؟ ها فقط با ما میآن

ا اند. آیهستند، خریداری کرده رضا پهلویبه  منتسبکه  ا کسانیها رافراد، اطالعاتی هستند؟ چون این کانال

های پدرش است. او تر از خیانتخیانتِ او کثیف ی به او ندارد؟ باید مردم بدانند!ربط وتومن تلویزیونِو  اعتمادی

شود و ما می باعث شکستِ ست وخاتمیاز کار  بدتراو بسیار  ما را منحرف و خواجه کرده است. کارِ جهتِ انقالبِ

های خود را با شعارهای جای تزریقِ شجاعت به مردم، مدام کانالها بههای مردمی را خریداری کرده و آنتمام کانال

کنم: اند. من نیز از حاال شعار شما را تکرار میاند و شجاعت را از مردم و جوانان گرفتهپر کرده «جاویدشاه»

ها را خریده کانال تمامِاو . ایدد؟ چه اتفاقی افتاد؟ شما با پول همه را خریدهشوبعدش چه می، «یدشاه رضاشاهجاو»

های دوطرفه هستند، هم از سیستمِ شما در واقع، اینان جاسوس دمت جمهوری اسالمی قرار داده است؛و در خ

های متکِ سیستتک در اطالعاتِ سپاهیعنی  برند،کنند و هم با جمهوری اسالمی منافع خود را پیش میاستفاده می

تان از شما و سیستم عبدالرضایی علی دهند.فحش می علی عبدالرضاییهای شما مدام به در گروه شما حضور دارد.

ها در حال جنگ است. ما در اما پیش از آنکه از شما متنفر باشد، از سیستمِ مالشاهی متنفر و با آن متنفر است،

ما محبوب نخواهیم شد،  ترسد که ما محبوب شویم؛می رضا پهلویاما  تیم،های بسیج هسپایگاه حال منفجرکردنِ

، فقط شعورِ او باقی ماند و هرگز شاه «حلّاج»از  لم هستم؛من معلّم و عِ خواهیم بود. فدایی و درسچون ما فقط 

 ر خطر است وما د شاه نشدند. ما فقط پیام هستیم و اکنون وضعیتِ ملّیِ مختاری و گلسرخیطور که نشد، همان

خواهید که شاه دهند. برای چه میمی فریبچیز هستید. شما را در حال خیانت به همه ،شما با اعمالِ بالهت

ای یک فراخوان بر ترسید کهکنید؟ چرا میکاری نمیگونه است، چرا هیچشوید؟ برای نجات کشور است؟ اگر این

که برای اند مؤظفهای شما تمام کانال را محاصره کنند؟!ید که فالن اداره تظاهرات بدهید و در آن اظهار کن

 نحقیقت کجاست؟ آخرین سنگر، هما اید.ها را علیه ما بسیج کردهاما شما تمام آن سازی کنند،تظاهرات زمینه
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ا هن آناند و فورها جاسوس ساختهاوینی کنند. از تمامِاست. دارند همه را با توطئه نابود می 36ارگاهِ ایرآنارشیستیک

گرفتن و مُدشدنِ شجاعتِ قدرت مردم و فرستند. اشخاص اهمیتی ندارند، مهم اکتِرا به آمریکا و جاهای مهم می

هاست، بیدار شود. مردم ای که در آندهی بپردازند و شجاعتِ خفتههاست. مهم این است که مردم به سازمانآن

ه بدر مشهد ، اندگرفته الشعبی از سرداران سپاههای حشدیجیو بسها با دینارهایی که عراقیاند؛ را اخته کرده

ما ا کند،، آب و برقِ مجانیِ ایران را مصرف میافتد. بصرهکنند. این تحقیر، از درون اتفاق میتان تجاوز میمادران

کوت بقیه فقط س ارِشنوید؟ راهکد. آیا این صدا و کلمات را نمینکنو به شما تجاوز می آیندبه ایران می هاایبصره

گر با این حکومتی ها چیست؟ باید چه کاری انجام دهیم؟ اآن عملیِ ؟ راهکارِستهااخبار در تلویزیون دادنِو نشان

 !مقابله کنیم، تروریست هستیم؟ ان اپیدمی کردهرا در ایر که جوِّ جندگی
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 نْتَوَ سربازِ
 

 

، هاروزنامه، سی(بی)بی هازیونیها، تلوها، کانال، نشریه)ایسنا( هاسایتها، گروهایرانی،  تمام احزابِ چندی پیش

از همان  ما .33«!کندمیبه ایران حمله  ،مریکاآ»که ند کردمیاعالم هر لحظه داخلی و خارجی و...  هایخبرگزاری

 «ست.ا حمله داده فرمانِ ،مپترا» :گفتند کهای در کار نیست. حتی وقتیکه حمله اعالم کردیماول با دلیل  ۀلحظ

جنگی را شروع نخواهد ، ترامپ. «ای در کار نخواهد بودحمله» :من گفتم، جا پخش کردندهمهاین موضوع را و 

تا به  ،جمهوری اسالمی خواهد بود کشیدنِچالشبرای به هروزچند یجنگ ،کرد و اگر هم مجبور به این کار شود

دوستی و جلوگیری از انسان ۀبهان به ایخامنهو  پای میز مذاکره بکشاند سران حکومت مالشاهی را ،دنبال آن

 صورت است که ترامپ اطمینان دارداینبه ،بینمسناریویی که من می مذاکره خواهد کرد. ،مردم ایران شدنِکشته

د و در این اقتصادی خواهد ش آشوبِت دچار شدّساختار حکومت به ،ایران وضع کرده هایی که علیهِبا تحریم

 «روسیه»خود یعنی  واقعیِ دشمنِ تِبه ماهیّکم کمگفتند،  «مریکاآمرگ بر » 9953سال  ازها، مردمی که آشوب

 انقالبی خواهیم داشت. نی شدیدیبرد و فضا خواهندپی 

که  تبسیار مهم اس ،اما بدون شک ،ردزیادی ندا جنبش ما اهمیتِ رهبربودنِیب ام،طور که پیشترها گفتههمان

 گفتند:میدر شعارهای خود کردند. اینکه مردم افتخار میمردن مردم به  53دشمن داشته باشد. در سال  ما جنبشِ

فهمیده بودند که ؛ روشن بود هاآن دشمن برای ۀبه این خاطر بود که چهر« !تو دشمن خدایی ،مریکاییآ ای شاهِ»

 هاست.مریکاییآ ۀنشاندشاه دست

 ،شمندو  کندوارد می به ایران که ترامپْ ستایفشارهای اقتصادینتیجۀ  کهآید پدید می یهای، آشوبدر آینده

ها بسیجیو پاسدارها  شود، مردمْ رادیکال عمل خواهند کرد. در میانِ مشخصخواهد شد و وقتی دشمن  مشخص

ر ، ناگزیاست.( هاست که مستعمرۀ روسیه)ایران، سال هستنده مستعمر کسانی هستند که اگر مطمئن شوند

زند که در ای را در ایران کلید میهمان پروژه نروسیه دقیق ،اما در آن وضعیت .بجنگندعلیهِ مالها شوند که می

نگ که در ایران ج گفتندمدام می فرودستان قیامِ در اوایل این مزدورانِ روسی، ،طلباناصالح .سوریه کلید زده است

 .یکی از پروپاگانداهای روسی بودند در حال اجراکردنِ ی،کار چنینو با اهد شد بدل خو سوریهایران به شود و می

همه نآ های روسی هستند.، از پروپاگانداییست«عبدی عباس»و  «زادهمصطفا تاج» و« سعید حجاریان»در واقع، 

مقابل  در ترامپکه  دبو برای گاردی، بلکه نبودبرای ایران  ن، مطلقبود کردهاعزام به منطقه مریکا آنیرویی که 

در  ،تا پایان این جریانرا  نظامی همه تمهید ندارد. این آرایشِنآ ، نیاز بهایرانا بگیرد. جنگ ب قصد داشت پوتین

                                                                 
 .به خلیج پارس دارد 9915اشاره به ورود نیروهای نظامیِ آمریکایی در اردیبهشت  77 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 
گانآپان 36  

را  نظامی ۀبودج ،ترامپ اسالمی باشد. جمهوری ۀتواند مذاکره یا استحالاین پایان، می ؛خواهیم داشت خلیج پارس

ای هبا لشکرکشی . ترامپشودکند، شغل تولید مینظامی افزایش پیدا می ۀبودجکه افزایش داده است و وقتی

ن به ای: »گویدمیاو  .من استبیزینس یکگیرند. ترامپ پول می او سربازانِ نظامی در حال تولیدِ شغل است؛

باشند، به  ارسپمریکا و چه در خلیج آ دراین سربازان چه « .کشیدها کار آن باید از دهم، پسپول می سربازان

 دلیل،ین همروسیه است. به بلکه علیهِیست، ایران ن این لشکرکشی علیهِ، . در نتیجهدارندبرمی هزینه همان اندازه

دارد گارد او را داند که آمریکا روسیه می. جنگی در کار نیست. کرده استروسیه تمام مزدوران خود را وارد میدان 

 دانند که وقتی مردمِمی او ترامپ و مشاورانِشود؟! عیت چه زمانی خطرناک میببندد. این وضدر خلیج پارس می

سوریه به  پوتین، ایران راای خواهد بود که لحظهجدی شود،  شاناعتراضبشناسند و  ار خود ایران دشمن واقعیِ

 را خواهیم داشت. یکند و از اینجاست که بحث دیگرمیتبدیل 

 

 حشّاشيون؛ سربازانِ وَتَن

 

«Assassination »انگلیسی، به  آید و با واردشدن به زبانمی« حشّاشیون»است و از « ترورکردن»معنای به

 ،. در واقع«هایستصباح»بودند؛  «حسن صباح» پیروانِ هاآن چه کسانی بودند؟ اشیونحشّفعل بدل شده است. 

 «یچریک»، «اشیحشّ» ،«تکاوری»، «یزانیپارت» یما الگوی .ست که ریشه در قدیم داردما الگویی الگوی نظامیِ

 ،ستا «فردگرا» ،ایرانی کند. نظامیِنیروهای نظامی ما نقش ایفا می تِحتی در ذهنیّ ،این الگوهای چریکی .داریم

 هر وقت ؛جا استهمین «چشم اسفندیار»یعنی  ،ستهاآن آشیلِ ۀهمان پاشن یعنی اهل کار گروهی نیست و اینْ

ارتش  شاهْ 53اگر سال  ،افتاد. در واقع یاتفاق چنینبسیار بها داد،  شد و به ارتشْ )نظامی( 35میلیتاریستیحکومت 

نظامی به  نیروی ۀبدن کهوقتیامروزه نیز وضعیت به همان شکل است. افتاد. براندازی اتفاق نمی کرد،را تقویت نمی

ه سپاه و بسیج بفهمند ک ۀبدنافراد ست و کار امزدور و خیانت و روسی ای()خامنه رهبرشاناین نتیجه برسند که 

است که همین نیروهای نظامی دو وقت آن ، کنندها دارند برای روسیه کار میروسیه است و آن ۀایران مستعمر

 یرقاهستند که  هاییآن ۀ دیگرسرداران سپاه هستند و عد پولِ بندۀ ،سرداران سپاه ای مانند خودِعده .شوندشاخه 

فاده است روسی هایستیپروپاگاندای ،جنگی بین این دو گروه ایجاد خواهد شد. از این گپ ،نتیجه در ،ی دارندملّ

برای همیشه  ایران هاییِ نظامیفردگرایروحِ کنند.  بدل ایران را به سوریه که کنندو سعی می خواهند کرد

که از سیاستمدارانِ « 31برنی سندرز» خبر دارند.موضوع ها از این و آمریکایی بوده استایران یک تهدید  هایرژیم

کرد، یعنی سیاستمدارانِ آمریکایی صحبت می« مرداد25کودتای »از  ست، در انتخاباتِ گذشتۀ آمریکایآمریکای
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تلویزیون زنند. دربارۀ ایران اطالعات دارند، چون بدونِ مطالعه حرف نمیبیشتر از سیاستمدارانِ ایرانی 

و... را « طروفبنی »، «مریم معمار صادقی»ادانی چون سوبی های خوددر برنامه اقعیر چنین مود فارسیسیبیبی

کرار کنند و به های مالها را تد که مسائلی چیپ و احمقانه را مطرح و حرفکنعنوان کارشناس دعوت میبه

 کنند.الگویی رفتار مییعنی هنوز کهن معاملۀ غرب،جز  چیز بپردازندهمه

 روسیسربازانِ و آخوندها ای خامنه کهها اثبات شود و به آنبسیج و سپاه بفهمند  ۀ ارتش ونبد اگر ناگهان

اشی در حشّ بندیِسازمانوقت آن ،نداهدر سوریه جنگید روسیه برای )ارتش، سپاه و...( هااین گروه هستند و

 ۀکه بدن ستایچنین لحظهو در  کندکردن میبه اعتراض شروعها آن افتد و وجوه تکاوریِبه کار می شانذهن

است.  تهدیدیک های ایرانی همیشه ایرانی برای رژیم نظامیانِ یعنی روح فردگراییِ ،کندنیروی نظامی شورش می

همه نظم و با آن 53ها در سال آمریکاییو  افتدمی یاتفاق چنینقوی داشته باشد،  یارتش ایرانی حکومتیوقت هر

دور فقط مز ها در ایران،روسبه مردم پیوستند.  مافرهاهُکه زمانی؛ مین نقطه آسیب دیدنداز ه ندقیق ریزی،برنامه

 .وندشمی، تمام بگیرید هاآناگر اکنون مطبوعات را از  طور مثال،بهچندان قدرتمند نیست.  دارند. کار این مزدوران

 در خیابان جوانانِ آن نیروی نظامی، مانند مزدوری زنده هستند. اگر هیچ حقیقتی ندارند و با ذاتِها آن ،در واقع

و ما این را  خواهد شددگرگون  نکامل امروزِ ما مکانیسمِ ،شودش خیانت میانتاین باور برسد که دارد به و به

یک  یعنی ،ثیر گذاشته استأایرانیان ت تِذهنیّ که بردانیم می «شاهنامه»در  «فردوسی» پردازیِمحصول نظریه

 ایرانی دارد. جمعیِ ی بر روی روانِتایپنقش آرکی

های چپ، اخیر سال49ِاست که در  دلیلهمین است. به «وطن سربازِ»مفهوم  ،فرماستحکمهمیشه مفهومی که 

 .نامیدندپرست نژاداو را  کسی از وطن حرف زدهر؛ را دفرمه کنند «دوستیوطن»ای مدام سعی کردند که توده

 :گویندخواهند به کسی فحش دهند به او میمی کهاما امروزه، وقتی ،منفی نیست یمفهوم «ناسیونالیسم»

، ولی در ایران ندکنالیت میها فعّکشورها ناسیونالیست بسیاری ازدر ؛ ناسیونالیست فحش نیست و «ناسیونالیست!»

است  گرا()ملّت گرامعنای ملّیآید و بهمی« Nation»از « ناسیونالیست»دانند. چنین نیست و این واژه را منفی می

این  .نداهمنفور کرد ایراناین مفهوم را در  سالِ اخیر،49در ها و مالها چپ و هاایولی توده ،آیدمی «تملّ»از و 

. ه، ساخته استپردازی کردنظریه فردوسی همان مفهومی که ،«سرباز وطن»ست که روسیه علیه سیاستی

دازند انراه میجنگ بین اقوام توطئۀ روسیه را اجرا و  نامِ حقوق بشربه کنند وبحث اقوام را مطرح می هاکمونیست

هدف، شود. هدف چیست؟ میهایی گفته چنین حرف مدام 59روسی سازند. در نشریاتِرا می ییفضاها چنینو 

باز رآلی خواهد داشت و سنقش ایده سرباز وطن ایرانیان توسط روسیه است. مفهومِ یِملّ مفاهیمِ بندکشیدنِبه

احمقانه  کثیف و یماهیت سرباز وطنحتی اگر  ،استعماری در ایران استنوع ترین تهدید برای هر تا ابد بزرگ ،ایرانی

 ثیرِأکند و تکار خود را می «دستان رستمِ» نیز،ها و پاسدارها داشته باشد. حتی بین بسیجی «هابسیجی» مانند
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ها بفهمند و به این اگر آن .هست رستم دستان ها و پاسدارهایبسیج تکِیعنی زیر پوست تک ،گذاردخود را می

ع شرو وقت همان نیروهای نظامیستند، آنمستعمرۀ روسیه هکنند و برسند که برای روسیه کار می و درک باور

 گذارند که مردمو نمی رسدبزرگ این است که صدای ما نمی ۀمسئلاما  زدادنِ رفتارهای ملّی خواهند کرد،به برو

 د. کناستفاده میءِسوموقعیت کنند و روسیه از این های ما را دفرمه میاستداللو صدای ما را حذف  ؛ما را بشنوند

 مانند شمشیر داموکلسی است که باالی سر بیتِ ،ارسپمریکا در خلیج آکه حضور  اشاره کردم پیشترها

 آید و گردنِکند، آن شمشیر فرود میها را سرکوب مردم شورش کنند و حکومت بخواهد آن راگ .سترهبری

ما سپاه داریم؟ مگر . وجود ندارد «ایخامنه» نامچیزی به  در ایران،ای داریم؟ مگر ما خامنه؛ را خواهد زد ایخامنه

ست که باید فهمیده شود. ما اینْ چیزی ها جوک است و. اینوجود ندارددر ایران « پاسدارانسپاه » نامچیزی به 

در درونِ ست، فردوسیپردازیِ محصول نظریه که نوط سربازانِروحیۀ موجود در  را داریم. «روسیه» ،در ایران

مستعمرۀ روسیه  ما بفهمند و درک کنند که ایران سربازانِمردم و اگر . ماست و همۀ ایرانیان آن روحیه را دارند

 آغاز روسیه وقت بازیِآناست،  مار روسیهکردنِ استعپنهان خاطر، به«مرگ بر آمریکا» همه شعارِاست و دلیل آن

 سرنگهدارِ هِگرو اخلی اتفاق بیفتد؛ جنگی که در آند یجنگد که نکنریزی میفضا را برنامه ایگونهها بهآن شود ومی

این جنگ  کلید زدند. 53حضور خواهند داشت، مانند جنگی که همافرها در سال  اندشدهکه آگاه هی رهبری و گرو

و « زادهتاج مصطفا»و  «سعید حجاریان» روسی مانند هایاست که جاسوس ایسازیسوریه ۀن مسئلاهمی داخل

 طراحیجنگ را خواهد میحکومت نظر من این بود که  ،همین دلیلگفتند. بهمیمدام از آن  و...« عباس عبدی»

ها تمهیداتی این .ه استرقم زدران، به ای  52های عراقبا فراخواندنِ بسیجی 59روسی را یکی از سردارانِآن کهکند 

 داخلیِ خراب کرده است. اگر آن جنگِ ،در منطقه خود مریکا با حضورآشود و این تهمید را هستند که ایجاد می

به مردم ها یکی از آندو جناحی که  شود؛بین دو جناح درگیری ایجاد می در ایران شکل بگیرد، شدنایسوریه

ز ا ها برای کشتنِ یکدیگر. ممکن است که آنکندای دفاع میاز خامنه وکرده دم عمل علیهِ مرپیوسته و دیگری 

 کشورهای با چنین اتفاقی ها به کشورهای همسایه برخورد کند.و گاهی این موشک کنندموشک نیز استفاده 

مریکا آت. مریکا اسآتسلیحاتی علیه  ، جنگیخواهند داشت. این جنگ نیاز« روسی499اس ۀسامان»همسایه به 

اخته، سبا فضایی که روسیه سالحِ کمتری بفروشد.  پوتیند کاری کند که خواهیم ،ترامپکار کند؟ خواهد چهمی

باالیی بفروشد که سود  «499اس» نیزخواهد به ایران فروشد. روسیه میمیدر خاورمیانه را  خود سالح آمریکا نیز

ترین یکی از مهم ؛دهدانجام می به بهترین شکلرا  خود کار و است عجیب یموجود ،دارد. ترامپ هابرای روس

روسیه بسیار کثیف  .قرار داردروسیه  که باالی سرِاست ارس پدر خلیج  داموکلس شمشیرِ کارگزاریِ کارهای او

ند: ویگمی هاایکارگری و توده کمونیستِ وجود ندارد. ایرانجنگی در  کند.از مزدورانِ خود استفاده می است و مدام
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 جنگ را چندبار شروع کرده جمهوری اسالمیکه حالیدر «.ستگیریدر حال شکلجنگی بزرگ  ،در خاورمیانه»

ولی آمریکا تاکنون اقدامی نکرده است. ،  59استشلیک کرده آمریکا  هایادپهبه پ ومنفجر را همه کشتی آن ست؛ا

یز چ هااسالمیست مشکلِ ،جنگ نیست ۀکنندوعشربجنگد و خواهد کنند؟ آمریکا نمیچرا به آمریکا حمله می

ن از ایها آنند. اهبحث را به این سمت برد، «ید!را تحریم نکناسالمی  و جمهوریروسیه » :گویندمی ،ستدیگری

اگر تحریم است.  2994کنند. روسیه از سال روسیه را می چاپلوسیِ باز همو  ها شاکی هستندکردنتحریم

 هِخواهید علییهر اقدامی مکه  گفت به آمریکا خواهددارد و دست از سر ایران برمی لغو کنند،روسیه را های تحریم

 ایران انجام دهید.

 درک کنید. است دادندر حال رخکه در خاورمیانه را اتفاقاتی  من این است که ساختارِ های اخیرِتالشدلیل 

ط شرایامروز ما . ایمپرداختهزوایا به قضایا  ۀو از هم ایمصحبت کردهمثبت و منفی  ۀاز موازن و شروع «قمصدّ»ما از 

و « وزگویانی» هایی کهتریبونتمام هدفِ یشینه کنیم. برا  «آگاهی»آل باید ایده آلی داریم و در این شرایطِایده

ر ه ها. آنشان استهایرکردن صفحهپُ نویسند،کنند و مطلب میبحث میجنگ ۀ دربار« تایمز»و « سیبیبی»

جا ندر آکه دانیم ماست و ما می کشورِ ایرانْواقعی نیستند.  هااز آن ایده کدامولی هیچ ،کنندای را منتشر میایده

 . این فضا بایدافتداتفاق می ،گوییمهر چیزی که می دلیلهمین به ،شناسیمرا میآنما شرایط  ؛چه خبر است

 گرگِ ،. در حال حاضرببریمرا  بهرهبیشترین  است ارسپر خلیج دکه  یما باید از شمشیر داموکلسشناخته شود. 

 «میزکمومسلمان»نداریم. وقتی از  «جمهوری اسالمی» نامما روسیه و جمهوری اسالمی است. ما چیزی به  نزدیکِ

عنی یانترناسیونالیسمِ روسی،  ؛کنمبحث می «روسی انترناسیونالیسمِ»از  ،در واقع، گویممی «شیعی هاللِ»و 

ای بر ازند، ولی اسالم رمیحرف از اسالم  مدام نیزبرد. اردوغان را فقط روسیه میآن سودکه  روسی کشورگشاییِ

 مِباید به مرد ،یک سیاستمدارتوانید شیعی فکر کنید! و نمی مت استدر این سَ انخواهد. جهمی خود یِملّ سودِ

ویند. گهای مافیایی دروغ میحکومتفقط ت داشته باشند. مردم دنیا ارجحیّ تمامِکشورش بر  مردمِ فکر کند وخود 

. است شدههمه مهاجر و پناهنده آنباعثِ تولیدِ  ،کرده اتخاذهای کثیفی که در سوریه و عراق روسیه با سیاست

عراق و ر اگر دها آن ؛«ی؟اهها را راه دادچرا آن» :گویدمیروسیه به آلمان حاال ، نداهها به آلمان رفتاین پناهنده

 :گویدمی هاروسیه به آلمانیو اند ها پناه دادهبه آنشدند. آلمان و کشورهای دیگر ماندند، کشته میمی سوریه

ها ایتوده و هاکمونیست پاتوقِ روسیه است.ضدِّانسانیِ  تِاین ماهیّ؛ «.دهیدها را راه میکه آن هستید شما احمق»

. چرا به روسیه ۀ این کشورها هستندها پناهندآن ۀهمو  ستا اان و اروپآلم و انگلیس ،اهکارگریو کمونیست

ۀ کشورهای ولی خودشان پناهند ،کنندها کار میهستند و برای آنهمراه های مسکو با سیاستها آنند؟ اهنرفت

 .شان قائل نیستهیچ ارزشی برای دهد وراه نمیرا ها هستند. روسیه آن غربی
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 شود که در آیندهمی رود و عضوهای بسیج میبه پایگاهگردد. ست که دنبال کار میایساله95بسیجی، جوان 

 ،کند که پاسدار شودهمه به مردم ظلم میآنو  استتالش در بدبخت که  همین بسیجیِ شود. استخدام ایاداره در

ما ؛ اندو غریبه نیستندیرانی ها ااما معنایش این نیست که آن ،ها هستیم. ما ناگزیر از جنگ با آناستبدنه از 

جمهوری : »گوییممیکه وقتی ؟!ها می جنگندچرا برادرشان با آنمزدور هستند و  ها بفهمندجنگیم که آنمی

ران ندارد. تفکر ای تِایدئولوژیستی ربطی به ایران و ملّ تفکرِ .است غصبْ تفکر، تفکرِآن یعنی  .«اسالمی غاصب است

ایده باشند. اینکه مردم شهید  خدمتِ در مردماینکه مردم باشد، نه  ایده باید در خدمتِربطی به ما ندارد.  شیعی

ست یا خزعبالتبه این نداریم که شیعه  کاریاحمقانه است. شیعه یعنی چه؟ بسیار شوند که شیعه فراگیر شود، 

 .های ما سخت نیستحرفرا انتقال دهند. و آن ها را بفهمندها باید این حرفیک ایده است. بسیجی شیعه،نه، 

ی ملّ حرکتِ ،همین خاطرچه اتفاقی افتاده، در صف ما خواهند بود. بهکه بفهمند  54و پاسدارهاها بسیجی کهروزی

 مهم است.

بودن دم ها از ملّیآندر صف جمهوری اسالمی و روسیه است.  این است که او «پهلوی رضا»دلیلِ نفرتِ من از 

ا م رهبرِکه رضا پهلوی خواهیم ما می»: گویندمیها طلبسلطنتای از ترین گارد را دارند. عده، اما ضدِّملیزنندمی

با جمهوری اسالمی در  او ندارد. اگر را کردنرهبری تِأجر ،رضا پهلویست که رهبری کند. کسی ،«رهبر». «شود

کر فبه . او فقط خواهد کردرهبری او  کندست که فکر میکسی د. احمقْدهاز دست میداراییِ خود را تمامِ  ،بیفتد

، خطر بیندازد بهرا  ریسک کند و اموال خودکه . او هرگز حاضر نیست اندیباز هاآن ۀخودش است. هم بیزینسِ

ار تحت استعم هاایرانی»که ما باید این ایده را ؛ دارد. راه مشخص استهای زیادی معاملهبا جمهوری اسالمی چون 

هایی که علیهِ ما عمل همۀ کانالمردم باید بدانند.  ؛دهیمبه مردم نشان  ی آنهانشانه همراه با« !ندروسیه هست

د، مزدور نبودن های تلگرامیِ پرطرفداراگر کانال. افتدگوییم، اتفاق میکه ما میهر چه کنند، روسی هستند. می

و  سندنویکند؟ چه کسانی شعار میپردازی مینظریه واومت اکنون چه کسی مقپیوستند. تاکنون باید به ما می

عالقه دارند؟ به محض آنکه فراخوانِ شعارنویسی بدهیم، در تمام شهرها به بسیاری  ما چرا مردم به؟ اندایستاده

 نویسند.شعار می

باز وطن اشراف به مفهوم سر ،ما دلیلِ نزدیکی بهولی روسیه بهضربه خورده است،  «سرباز وطن»از  ،آمریکا

 مریکاآجلوی استعمار  53بود که در سال  «وطن سربازِ»کند. همین بیشتر خدعه میدلیل، همین دارد. بهبیشتری 

اگر همافرها و نیروی هوایی  .ریختفرو نمیهرگز  «بختیار» دولتِ ،شعار خیابانی و تظاهراتند وگرنه با چ ایستاد

خوی  نآاشیون است. پارتیزانی و حشّ و این همان خوی تکاوری افتاد.میاق نپیوستند، هرگز این اتفبه مردم نمی

آذری به فارس چون نکنید که  فکر. وجود داردما  ۀهم فردوسی در خونِ ! چونوطن سربازِ ؛ما وجود دارد ۀدر هم

 رم؟ مگیاهداشتنوطن  . مگر در تبریز سربازِهستخوی سرباز وطن در او هم ، این خو را ندارد، دهدمیفحش 
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، ز وطنسربا مفهومِتوانید بخوانید. هم می «نتَ سربازِ»ا ترین سرباز وطن نبود؟ سربازان وطن رمهم «خلیل ملکی»

این  ،مردم به آگاهی برسند کهوقتی. مطمئنن ستیثیرگذارأت در حال ست وفلسفه است؛ این بحث بسیار مهم ا

اجیر کند. همۀ مالها ک است و از تجربۀ مالها استفاده میروسیه به ما نزدیدهد. نجام میا کار خود رامفهوم 

. ودشمیسپاه باعثِ ایجادِ  ،اجتماع سربازهای وطن .گذارند این سپاه شکل بگیردنمی ،تفرقه اند و با ایجادِشده

ها ستکمونی و هاایتوده و مالها رقم زد. روسیه به کمکِ ار 53سال ست که انقالب ایهمان نیروی مردمی ،سپاه

ای ک تودهی فرودستان، حتی اگر توجه کرده باشید، در قیامگیرد. گیری این سپاه را میشکل جلوی ،هاو کموسلمان

ام هم از قی یآخوند هیچ. شعاری نه حتی و نوشتند ایمقالهدر این باره نه قیام حمایت نکرد. این از  و کمونیست

 سربازِ ا هم متحد شدند؟ دلیل آن چه بود؟دفعه بها یکلمانها و کمومساسالمیست چرا؟ ، چراما حمایت نکرد

 ار جمعی ما دارد. این موج آمده و ما این شانس ریشه در روانشناسیِبیدار است و فلسفۀ ماست و  این خویِ ،وطن

ار روسیه زودتر دست به ک ،که اگر نبوداستفاده کنیم وجود دارد ارس پدر خلیج که موکلس اداریم که از شمشیر د

در د. جنگیدنها میآن با که سرنگهدار حکومت بودند، خاستند و گروه دیگردر سپاه و ارتش برمی یشد و گروهمی

 شدیم بدل به سوریه ایرانو افتاد اگر جنگ داخلی اتفاق می. کردمیبدل ایران را به سوریه چنین چیزی ، نتیجه

سامانۀ کشورهای عربی  تمامدر نتیجه،  ،کردندناامن می منطقه را استفاده وموشک  از برای این جنگ هاآن و

ت استالش  در هر روزشد. روسیه ایجاد می ی در رقابت با آمریکاتسلیحاتی بزرگ خریدند و جنگِمیرا  499اس

همین دلیل، مدام اعالم به از ایران است، استفادهدنبال سوءبهفقط و  را بفروشد خود 499 اس ۀکه به ایران سامان

کا در مریآجنگ هستند.  ۀسای ،ارسپدر خلیج  ی آمریکاییِ مستقرهاجنگ شروع شده است و کشتیکنند که یم

ع به نف آمریکادهد. و این کار را به نحو احسن انجام میگارد گرفته روسیه افزایشِ نیرویِ خود است و برای حال 

را های ما جای اینکه حرفبه عیت سود ببریم.توانیم از این وضمی قمصدّ هم مانندولی ما ، کندخودش کار می

کنند؟ حذف می را کنند. چه کسانی مابسط دهند تا به مردم کمک شود، ما را حذف می ااین صدا ر و بفهمند

قط ها فآن که در توییتر هستند. ن کسانیااند و همشده پشتیبانیکه توسط مردم  ایتلگرامی هاین کانالاهم

که کسی؛ نیاز داریموطن  سربازِبه فقط  اکنون. شدن تمایل دارندرکسرلش بهها ایرانیبیشترِ د. شون د رهبرنخواهمی

اگر ساکت هستند.  امروز ،خواهند در آینده به مقام برسندکه میکسانی باز!جان ،فدای وطن کند را خود جانِ

که مدعیِ قدرت  خواهید دید، دیاهندیددر هیچ جنبشی کسانی را که هرگز  د،در آینده پیروز شوجنبشِ ما 

 ولی ،رادیکال بودند بسیارشناسم که ند. کسانی را میاهخاموش شد، اما حاال ال بودندفعّ ایعده اپیشتره شوند.می

 پخش یپول ؛ امروز،بازی نیست فرصتِ امروزدانند که هستند که می ایها از همان دستهآن ؛نداهسکوت کرد امروز

شان ا باعثِ شهرتهکه مطبوعات و تلویزیونکسانیند. اهزدهمه جادلیل همین به ،دن بگذاریباید جا و کنندنمی

ند. اهمه سکوت کرده همین دلیلد، بهکننکجا هستند؟ چون امروز وقتِ جنگیدن است و شما را ترور می شد، امروز

 تواندکارهای بزرگی می ،رباز وطنباید درک شود. اجتماع س «وطن سربازِ»این  ،خواهیماکنون سرباز وطن میما 

جا همه ها و پاسدارهاو بسیجی نداهرا فریب داد شماسال 49که  دیعنی به این درک برسیسرباز وطن، . انجام دهد
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د. شگفته می «روسیه بر مرگ»باید  و که آمریکایی در کار نبودصورتیدر اند،سر داده« مریکاآمرگ بر » شعار

نیستند. اگر  واقعی راه کارگریِ شبجن ها کمونیستِ واقعی وآن اند؛همه را فریب داده هاکمونیستها و ایتوده

یده کارگر بیشتر به بند کش در ایرانها باعث شدند که کردند. اینمیکاری برای کارگر  ،راه کارگری بودند جنبشِ

باعث ه است ک کاسپیان چون پولِ ،ندکرددفاع می کاسپیاناز دریای باید  ،فکر منافع کارگری بودند ر بهاگشود. 

را به ها بحث این است کهاین نقش شما کند تا کارگرهای ما به رفاه برسند. و کمک می شودمیکار تولید تولیدِ 

این  ۀمه کند.گونه تحلیل نمیدهد و اینها را ارائه نمیاین بحث . هیچ روزنامه و تلویزیونیبدهیدانتقال دیگران 

ن با ای اند.کردنِ شما آمدهبرای گمراهها تلویزیونتمامِ کنیم. که ما ضرر میولی زمانی ،شوندمی ها فراگیربحث

، «رفرخ نگهدا»، «مسعود بهنود»، «شریعتمداریحسن »، «رضا پهلوی»امثال ؛ شود کردها هیچ کاری نمیتلویزیون

همه پیر  ،در ایران مرده است ،سرباز وطن اند.دهکردنِ شما آم،  برای گمراه...و «عباس میالنی»، «نژادمسیح علی»

ما لحنی داریم  ند.اهکردعادت  به این کار هستند وکاری ای محافظههآدم هاآناین خویْ مرده است.  اند،فرسودهو 

 ،بسیار نفرت داریم که از مالدانیم کنند. ما میی میخیر و شرّرا و آن برداشته ااین لحن ر دوستانکه بعضی از 

نام بهر احمقی آموزِ بسیادانشبودم، در آن مدرسه  راهنمایی ای که در مدرسۀهست؟ در دورمال چه کسیمگر ولی 

دو سال  دیگر او را ندیدم. ،راهنمایی اولِسال از  خواند. پسدرس میحضور داشت که در آنجا « محمّد رمضانی»

 او مردم به گذرد ومی خیابان طرفِعبا و عمامه از آن با شخصی را دیدیم که یروزسوم راهنمایی بودیم که  ،بعد

شخص همان که شک ندارم  .است رمضانی دمحمّ ناگهان متوجه شدیم که او گذارند،و احترام می کنندسالم می

 سپاه اطالعاتِ که درکسییعنی  ،نماز. پیشاستنماز پیش یدر مسجد یاو در دولت داشته باشد  یمقامامروز باید 

سال 95یعنی  ساله،59م و حاال بود هسال95زمان ست. آنرمضانی دمحمّولی او همان  کند،ارد و دزدی مید دست

ریاکار و  ،مالیی ن سیستمِآچون  ،شده استشک آدمی ریاکار ، بید رمضانیمحمّاز آن روزها گذشته است و 

 ونتوانست درس بخواند چون  ،اتفاق افتاد آن ،اجبار از سرِو  است رمضانی دمحمّولی او همان  ،سازدمی بردارکاله

ر او وطن د سربازِ ه،نیامد . مال که از آسماناندهکه مال شد ندمظلوم بود. امثال او بودی بسیار ولی آدم ،تنبل بود

ها را آنهم ایرانی هستند.  هاآنچون  ،کشیمنمیمالها را . ما وجود داردجا همه در سرباز وطنمفهومِ . هستهم 

ولی  ،مهستیستیز بسیجی استعاره است. ما گروهینوعی این هم  ؛آباد کنند ارجا که آنفرستیم می ت لوتبه دش

 .فهمندنمی ولی قربانی هستند،هم ها . آنهستندتو  و همسایۀ برادر و خواهرهمان ؟ کجاستها بسیجیاین  زادگاهِ

ربانی ق تی ما این است که توسط قربانیانبدبخ هستند. تمامِد که قربانی نفهمد و نمینزنمیکتک تو را  هاآن

قربانی  ،هاسال است که ما توسط قربانی9499یعنی  ،یماهست که در تاریخ هرگز نفهمیداین چیزیو  شویممی

ها آن ؟دارند ند؟ مگر چند سالاهاز لبنان آمدنظر شما به ،کردندتجاوز  «55سارایْ»شویم. آن سه پاسداری که به می

که مشکل جنسی  افرادی»که  اعالم کرد ایاز مالها در خطبهیکی کنند. ان و مادرانِ خود تجاوز میبه خواهر
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ن فهمند آنمیو  کنندها هم همان کار را میبسیجی «کنند.صاحب ترا  هاآن زنِ به قتل برسانند وکافران را  ،دارند

استعمار روسیه  ۀبفهمند که زیر سیطر ن افرادت. اگر ایسخودشان بوده ا ، خواهرِاندکردهتجاوز  او که بهکسی

 .ها را نخواهد گرفتی آنجلو چیزْدیگر هیچ، اگر به این فهم برسند .شودشان بیدار میدرون وطنِ هستند، سربازِ

همین دلیل است که من از فضاهای شیخی و به اربابی. ، نه ایدئولوژیک وکنیمو ایرانی فهم را شعوری  آنباید 

 مِسیست در کشوررا بکنند که  خود تالش باید نهایتِ در ایرانآوردن دوامها برای شیخ ن،اساسار دارم. شاهی انزج

دلیل ن همیدهند. بهها تمام قدرت خود را از دست میکشور اربابی نباشد، شیخ اگر سیستمِ .پادشاهی داشته باشند

چه « تکمونیس»نظر شما بهاند. به هم وابستهنصرِ دو عها آن؛ دیگر هستندیکمدام سرنگهدار  ،شاه و شیخ است که

. دفهممیهم نرا  مارکسو حتی  نخواندهو  فهمدکمونیست هم وجود دارد. او نمی آندر  ،کسی است؟ سرباز وطن

فاع که از اسالم دکسانیکنند. را تعریف می مارکسها ، همۀ آنرا فهمیده باشد مارکسم که اهکسی را ندیدتاکنون 

شدیدترین  ،مارکس؛ است «مبارزه با خرافه» ،مارکسآوردهای یکی از ره ؛نداهرا تحریف کرد مارکس ،دکننمی

 :گویدکند و میاستفاده میءاز مذهب و مسیحیت سوبرای اجتماع، یی هم هاجا درالبته  خرافه دارد. گاردها را علیهِ

یکی  طرف است. «اجتماع»و « سوشیانت»با  ،مسسوسیالیچون  «.را دارد که مردم را جمع کندآن مذهب قدرتِ»

مالها و خرافات  ۀکه ایران زیر سیطر اخیر سال49خرافه و مذاهب است. در  و با نادانی مارکس های اصلیِاز جنگ

نگاهی به کار کرد؟ چه توده حزبکردند؟ نروشنگری  چرا هرگزکاری نکردند؟ های ایرانی کمونیستچرا  ،است

 هب سایت آن نخرافه و مذهب باشد. اصل که علیهِبینید ای نمیمقاله هیچجا دازید؛ در آنبین «اخبار روز»سایت 

باید »مقاله نوشته که « منتظری»در دفاع از  هاآن مذهبی هستند. رهبرِجا در آنهمه ق دارد و تعلّ هاکارگری راه

های زندانی و کارگرانی که در زندان تاما هرگز در دفاع از کمونیس .«آزاد کنیدرا از زندان قدر عالی مرجعِاین 

و حتی ما  ۀدر هم ای را کهیآن خوی ملّ؛ ما باید در همه وجود دارد ،سرباز وطنای ننوشته است. هستند، مقاله

خواهیم  ی راملّ یبیدار کنیم. اگر این خوی قدرت بگیرد، ما اتحادنهفته است،  اندنخواندهرا  فردوسیکه کسانیدر 

اگر آن اتفاق بیفتد و حسِ رسد و میما  داد شعور به، همین دباش یشعورکه رفتار ما عی کنیم داشت و اگر س

ا هاگر به تمام قومیتطلب نخواهید داشت. مطمئن باشید که در ایران جدایی شهروندی در ایران نهادینه شود،

ارباب خودش باشد، مگر  شهریو  و هر روستا کنند یتمدیررا  را بسازند و خود خود اختیار داده شود که شهر

 هاست،و حق با آن دلیل دارند نطلب هستند، حتمجدایی ایعدهر اگ ؟جدا شونداز ایران که دیوانه هستند ها آن

، !«طلب هستممن جدایی» :ت ندارد که بگویدأکسی جر دلیل،همین شنویم. بهشان را نمیولی ما حتی حرف

 ،تندطلب هسجدایی ایضعف داشته باشیم. عدهما نباید نقطه !گوینددروغ می؛ «!خواه هستیمما فدرال» :گویندمی

وطن همباید  ،نیفتد یاتفاقچنین برای اینکه  آیاشود. تکه ن تکهاخواهیم کشورم. ما نمیرا جویا شویمدلیل آنباید 

دگی رسیبه دردشان و  بدهیمها آنزدن به و اجازۀ حرف چیستها ۀ آنباید ببینیم مسئل به قتل برسانیم؟را  خود

دشمن را به خود  داریم، یعنیبا خود نگه زور به ای راعده خواهیم کشورمان تجزیه شود، ولی اگر. ما نمیکنیم

 است یک پتانسیل ،وطن سربازِ .کندوطن کمک می یم. ما باید از آن دشمن دوست بسازیم و این سربازِاهاضافه کرد
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. ق داریمتعلّآن منطقه  بهما  وجود دارد و ها و...(ها، آذریها، تُرکها، بلوچا، سیستانیها )کُردهقومیتکه در تمام 

 ار درست کس حرفِهیچ و نداهما را نشانه گرفتها از هر سمتی های مرا بفهمید. اکنون تمام تلویزیونکاش حرف

 جنگیست، دورۀ بسیار خوبیترسانند. یها را مکنند و آنمردم را گیج میو دهند زند. همه اطالعات غلط مینمی

 شویم. . اگر درست عمل کنیم، پیروز میکنیمجمع خود را  باید حواس ،در کار نیست

هم  «تایپ»است و « قدیم»و « کهن»معنای به« آرک» ام؛بسیار صحبت کرده« 56تایپرکیآ»بارۀ درپیشترها 

ما  ها در ذهنِدارند. آن نسبت (هااسطوره، 53)میتولوژی هاتمیالگوها با کهن «!الگوکهن»؛ «الگو» و« نمونه»یعنی 

. ما از هستند «میت»یک همگی « لیلی»، «مجنون»، «رستم»، «اهورا مزدا» ،«اهریمن». گذارندتأثیرِ خود را می

ز او ا» :گوییموقتی می طور مثال،بهدهیم. توضیح می را سازیم و از این طریق خودرا میخود  زندگیِ ،این طریق

د؛ در شعر کالسیک، از این تکنیک ایدر یک جمله گفته را شخص حال و روز یعنی .«تر استمجنون هم عاشق

آورند که آن وضعیت را توضیح بدهند، تمام این کارها می« مجنون»یک  کردند.استفاده می« تمثیل»عنوان به

 «.قبول نداریم اما فردوسی ر: »ویندگها میکه ترکاین. وجود داردزبان و بودوباش ما و  ها در ذهناین دلیل داشت.

 انتُرکستدر  ،کرداگر کار نمی ،کندها هم کار میفردوسی در آن ،را قبول نداشته باشندکه آن گونه نیستاین

 بزرگ «ستارخان»مگر توانستیم داشته باشیم. و دیگر افرادِ ملّی را نمی «باقرخان»، «ستارخان» ،«ملکی خلیل»

به کردستان  راردها کُ ؟چطوررا  «کسرویاحمد » ؟شناسندمیقدر چهها او را شناسید؟ ترکیمقدر چهاو را  نبود؟

اند و کشور ما مانند کشورهای شده ها در ایران تنیدهاین قومیت وجود دارند. هاردایران کُ جایِهمهمحدود نکنید، 

و من  یشروستپ بسیارترکیه  فکریِروشن اند.داشتهش نقترکیه بسیار  در پیشرفتِ کردهای ترکیهدیگر نیست. 

ش ترکیه نق فکریِروشن کردنِکردها در بهینه ؛کردها هستند این پیشرفت از دالیلِ چون یکی ،دارم را قبولآن

ک د دربای مسائل از ترکیه آغاز شد. این فکریِ ایرانی،روشن ند. جنبشِاهخدمت کردبسیار به ما ، هاند. ترکاهداشت

ای دیدن برو  رفتمترکیه نمی برای دیدنِ دوستانِ خود به نسبت به ترکیه گارد داشتم. اوایلْ پیشترها شود. من

ا تهران بهیچ فرقی  ،هاقیافه ها،آدم .تهران بود خودِ من بار به استانبول رفتم، برایرفتم. یکبه ارمنستان میها آن

 مکانی را در آتن تِأ. اگر آن هینداشتیونان فرقی با ترکیه و ایران  ولی ،غرب بود برای من جهانِ ،. یوناننداشت

 ؛الگوهای ما مشترک هستندکه کهن شویدمتوجه می نگاه کنید،ها را و روابط نزدیک و معاشرت دکنار بگذاری

 هاانیولی با یون ،ریمدا فرق بسیارها ها و آلمانیفرانسوی و ها. ما با انگلیسیگذارند، تأثیرِ خود را میهاتایپرکیآ

هم  ما عین ارمنی دارم؟ زندگیِ یا کرد و و . من چه فرقی با یک ترکداریم ینزدیک بسیار هابه آنو  فرقی نداریم

 حاال د.ننقش دار ، همۀ این کشورهاوطن سربازِدر ما سه فرهنگ هستیم که از یک فرهنگ آبشخور داریم.  .است

 خود را داریم و دشمنِ ۀگارد خصمانصفِ ما جداست و  ند.اهآلوده شد ایعده و استر پاسدایا بسیجی و  و یکی مال

 باید با آگاهی اتفاق بیفتد.چنین کاری ولی  نیرویی که از آن دفاع کند هستیم،و هر  جمهوری اسالمی
                                                                 
56 Aechetype 
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 در جمهوري اسالمي Hibrid Regim55سيستمِ 
 

 

ها دوبُعدی هستند؛ یک بُعد ند. این سیستمکتبعیت می« هایبرید رژیم»جمهوری اسالمی، از یک سیستم 

 طرف گاردی توتالیتراز یک هایبرید رژیمهای . سیستماست« فقیه ولیِّ»و بعدِ دیگر « جمهوری اسالمی»

معنای کشند که انتخابات دارد و بهرا یدک می جمهورینامِ  دارند و از طرف دیگر خواه و دیکتاتورمآب()تمامیت

دانید که آیا این سیستم شوید و نمیهایی، شما سردرگم مینگامِ مواجهِ با چنین سیستمست. هساالریمردم

بینیم که این استفاده کرده و ناگهان می هاست و یا دیکتاتوری؟ جمهوری اسالمی از هردوی اینساالریمردم

در ) دهد. این رژیمرا فریب می شود و با گاردِ اسالمی شمامی گرایانه )ناسیونالیستی(ملّیساالری، سیستمِ مردم

ی ، یعنی به هررنگدهدنشان میو سنّتی گرا غربخود را تازه، لیبرو،  زمانشود( همشیمی هیبریداسیون خوانده می

 چیز بهشود و از همهبدل میبا گاردِ شما پیش آمده و به مبارز  شما گاردِ مخالف را بگیرید، فورناگر  آید.در می

ئت کنند و در هیای از دلِ این سیستم ظهور کرده و به گروهِ مبارزان نفوذ میکند. ناگهان عدهده میاستفا نفعِ خود

! دین ساالریِ دینیمردمواقع  بود، در« ساالریمردم» خاتمیشوند؛ شعارِ آقای ( ظاهر میساالرمردم) خواهجمهوری

 رفقیه ساالر است و از طرفِ دیگیعنی ولیِّ .«فقیه استنماینده دارد و این نماینده ولیِّ وخدا ساالر است »گوید: می

ینید بها ناگهان میدهند. در این سیستمبا چنین تضادی، مدام شما را فریب می .«مردم، ساالر است» :گویندمی هم

 ،واقع در .بینیددهای هالیوودی را در آنجا میدهد، اما تمامِ مُغربی میشعارِ ضدِّ کهبا آن که سیستم، غربی است.

و با  دکنیآن گارد را شناسایی و افشا بتوانید کند که شما هرلحظه تغییر چهره داده و از گاردی واحد پیروی نمی

مردم پیروز  اند. اگر یک چهره داشتند، مبارزۀ، بسیار تغییر چهره داده9936از سالِ ها طلباصالحآن بجنگید. 

 «51الکساندر ووچیچ»اینکه در صربستان با وجود  دهند.دا، مردم را فریب میها مدام با پروپاگانن، آواقع در شد؛می

اما چرا پیروز شدند؟ چون پیش از اعتراضاتِ نرمِ مردم،  نرم پیروز شدند، با مبارزۀدیکتاتورِ بزرگی بود، ولی مردم 

قالبی، در شرایطِ انگوید می« لنین»ضعیف شده بود. « ووچیچ»باران کرده و ارتشِ ت این کشور را بمبشدّآمریکا به

خواستارِ حکومتِ مستقر نباشند، مخالفِ حکومت باشند و  درصد از مردم59اتفاق بیافتد؛ یک: باالیِ  دو حالت باید

 سرکوبِ گر )نیروی دیکتاتور( قدرتِاشغالدو: باید نیرویِ  اند.درصد، ضدِّجمهوری اسالمی59که در کشورِ ما باالیِ 

 اند. پسها و... در قدرتکه در کشورِ ما قدرتِ سرکوب وجود دارد؛ هنوز سپاه، ارتش، بسیجی شد،شته بامردم را ندا

ستمِ سیکند. چرا که مدام از افتد. جمهوری اسالمی مدام در بحران زندگی میشرایطِ صربستان، در ایران اتفاق نمی

                                                                 
 که ترکیبی از جمهوری و دیکتاتوری است. سیستمی دوگانه 55 
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ساالر مردم« جمهوری»این است که در « یمهایبرید رژ»یا « دوبُعدی»کند. منظور از استفاده می هایبرید رژیم

جمهور، نمایندۀ مجلس و حتی شما رئیس افتد.اساس انتخابات اتفاق می چیز برهستند؛ انتخابات دارند و همه

 ای فقطاست؛ چنین چهره ها بالماسکهاما همۀ این د،رهبر را انتخاب کننها هم آنکنید که خبرگان را انتخاب می

بینید. در ایران مجلس فقیه را میدهد و در عینِ حال شما ولیِّساالری را نشان میت که بخشِ مردملعاب و نقاب اس

 شوند، اما حکم رهبریاب میجمهور توسطِ مردم انتخت دارد. دولت و رئیسرا دارید، اما حکم رهبری بر آن ارجحیّ

ها، شورای نگهبان را ینرا دارید. جدای از ا« همُالشا»شما در کشور  ،واقع در ت دارد.جمهور ارجحیّبر حکم رئیس

ها را رأی هایی کهدهند ساالر نیستند و آنهایی که رأی میدهند، اما آندر ایران مردم رأی می هم دارید.

 مهایبرید رژیست که در هاییتکنیکها مجموعهافتاد. تمام این جنبشِ سبزند؛ اتفاقی که در شمارند، ساالرمی

 کند وسوز که دو سوخت دارد؛ هم گازوئیل مصرف میمانند ماشینی دوگانه است، هستیم، چون دوگانهآن  شاهدِ

ند و هست« سیستمیدو»ها این ،واقع در کند و برعکس.زوئیل را استفاده میهم بنزین. اگر بنزین قطع شود، گا

 دهند. مدام جا عوض کرده و مردم را فریب می
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 !يماهديدهنوز سحر را ن
 

  

سال 59 حدودِ، در «رسیمین دانشو» اولین رمانِ« سووشون»اند. در ناخودآگاهِ ما کار گذاشته فردا را مانند بمب

س از پ است. آثار دانشور سیمین های طبیعیِاز نوشتهفضایی سیاسی دارد و  ،این رمان؛ است هنوشته شد پیش

 وردانشاست که  «یوسف»شخصی به نام  ،رماناین های صیتچندان درخور توجه نیستند. یکی از شخ، سووشون

هر  جمعیِ فردایی که در ناخودآگاهِ دیروز و فرداست؛ امروز و نویسد؛ این چند سطرْمیبه نقل از او چند سطری 

ر تر بود و اگمبارزه برای پدران ما خیلی آسان»گوید: میهای رمان( )یکی از شخصیت یوسفنسلی آرمیده است. 

مقصود، مبارزه و تالش برای  ،واقع در ،«.تر خواهد شدفردا برای پسرهای ما خیلی سخت، امروز نجنگیمما 

ابی به ینشدن است. این همان دستمطلوب رسیدن و تسلیم ۀبه نتیج و رهایی از بندگی و یافتن به آزادیدست

گرفت و در جریان بیشتری صورت می تِمشروطه با عمق و شدّ انسانی در جامعه است. اگر انقالبِ مِمسلّ حقوقِ

ا اکنون اگر مکشیدند. اندازه سختی نمیاین  به( ما ،های بعد)نسل هاآن پسرانِ ،زدندآن انقالب، مذهب را کنار می

 اگرساله است. 9499جنگِ ما جنگی داریم.  در پیشسختی  گونه خواهد شد. ما راهِهمان ،هم درست کار نکنیم

عزای ه ب هعزاداری قادسیّکردند و ایرانیان به ایرانیان خیانت نمیاگر  ؛افتاداتفاق می «هادسیّق»از  پس این جنگ،

و  رخاستعمار س و امروز نبود ۀروسی ،روسیهاگر  ؛کردما قد علم نمی بالهتْ مقابلِ و شد و بدبختینمی بدل کربال

خیانت و خائنی وجود نداشت.  بهتر بود و دیگر بسیار ، امروزه اوضاعِ ایرانشدنداز هر سو سبز نمی سیاه و سفید

گریه » :نویسدمی سووشون در بخش دیگری از، دانشورهای پیشین است. تمامِ این اتفاقات، اشتباهاتِ نسل دلیل

باد  وت اسرزمین هایی دربسیار درخت و تشهر ی درهایات درختی خواهد رویید و درختدر خانه ،نکن خواهرم

سحر را  ،آمدیها از باد خواهند پرسید: در راه که میدیگر خواهد رسانید و درخت را به درختِ هر درختی پیغامِ

اما  ،رسانندهم میرا بهو بدبختی درد  و اسارت ها پیغامِها هر کدام یک نسل هستند. درختاین درخت ؛«ندیدی؟

را از نزدیک  اوند و اهنرسید اوشان به کدامخبر دارند، اما هیچ سحرخبری نیست. همه از  «سحر»و  «آزادی»از 

 سووشونفهمیم. در بخش دیگری از را نمییشه از ما دور بوده و ما هنوز آنست که همند. آزادی، مفهومیاهندید

که به  این سرطان ؛گوید: تو دیوانه نیستی، سرطان داریکند، به او میدکتر وقتی زری را معاینه می»نوشته شده: 

گیر همه ،کند. اگر این ترس را درمان نکنیست و سرایت میتو مسری . این مرضِاست ستر سرطانِ ،هجان تو افتاد

گر ا؛ افزایی، چیزی که ما اکنون با آن معاصر هستیمترس افزایی و سرطانِترس ؛«.شوندشود و همه ترسو میمی

ت و مقاوم دادیم ترس را بر ما حقنه کننداگر اجازه نمی ،ترسیدیمنمی تا این اندازهایستادیم و جلوی اسالم می
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شک تر خواهد شد. بیهای بعد سختکار نسل امروز مبارزه نکنیم،گونه نبود. اگر این ما اکنون اوضاع کردیم،می

 ریاعش ،کنند که علی عبدالرضاییها درک نمیفجیعی خواهند کرد. آن مان با ما برخوردِفرزندان ،اگر کاری نکنیم

 ت،دیدگاهِ پیشرویی داشکه  ایعبدالرضایی: »خواهند گفت ؛و تالش کرد مبارزهروز تبعید بود که شبانهدر  و تنها

 .«کاری نکرد؟چرا هیچ

گونه با سکس و حق دادم که آن «ایرج میرزا»به  را آغاز کردم،« شعرهای اروتیک» نوشتنِ که منوقتی

از  یشپچون  ،نوشتمی خشن ،بنویسد غنایی و اروتیک و نهعاشقانکه آجای به؛ کردرفتار می انهوحشی ،آغوشیهم

باشی.  فقط خودت« صفر کلوین»در  ؛از نو شروع کنیبه تنهایی را  هاکارتمامِ سخت است که ؛ بسیار او کسی نبود

 «ایمن»، ولی نکرد. انجام دهد نویسی( را)اروتیک کارتوانست اینمی «شاملو» .یماهبرهوت داشت ایرج میرزااز  پس

عربی  اسالمِ و یعرب هدایت با ارتجاعِاما  ،نکرد یکار اروتیک ۀهم در زمین «هدایتصادق »حتی  ،کاری نکردهم 

 ؛داختپرمی «استعمار اسالمی»به  عربی جای استعمارِبهباید  ؛اشتباه کرداو البته  ،برخورد کرد عربی و استعمارِ

، له نکردحم آنسفت بود که مستقیم به  بسیاراسالم  پایۀآن زمان  شاید در !را زد عربرا بزند،  اسالم اینکهجای به

اسالم در ایران  اندازۀ امروز،بهای است. در هیچ دوره دورهاز آن  ترسفت های آنپایهفرقی نکرده و  امروز هم حتی

مصرف  تریاک تهدایکنم؟ تمام به اسالم حمله می تِبا شدّهر روز  ،قدرت نداشته است. پس چرا من در این زمان

رحمانه ترسید. باید بیمیهمین دلیل به کننده است،آوری برای مصرف، ترسهای تریاکیکی از بدبختیکرد، می

در  دانشور توانی بگیری.پیام را از هرجا می است، متنِ من سووشونپیش رحم نکرد. هااسالمیستو به  حمله کرد

ولی واقعن در این رمان زندگی جریان دارد و  ،پر از اشکال است نسووشواق بود. خلّ یجوانو  ه، نویسندسووشون

ن گریه نک» :چه نوشته، اتفاق افتاده استآن ؛ال نیستنقّ و زندخون فواره می کارد بکشید، هر سطرش اگر روی

 غامِباد پی وت اسرزمین هایی دربسیار درخت و تشهر ی درهایات درختی خواهد رویید و درختخواهرم، در خانه

 .«سحر را ندیدی؟ ،آمدیها از باد خواهند پرسید: در راه که میدیگر خواهد رسانید و درخت هر درختی را به درختِ

 !ماست کنیم و این بدبختیِآن عمل می ولی برعکسِ ،کنیمکنیم. فکر میاما عمل نمی ،نویسیمما می
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 آبانوگوهاي تلويزيوني قيامِ بخش دوم: گفت
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 ايرآنارشيستي دمکراسيِ مستقيم؛ دمکراسيِ
 

 

که در  19«(موتا)عبدالرضایی علی» با« جمهوری ایرانی»مجری تلویزیون  «اسماعیلی رضا»تلویزیونی وگوی گفت

شود؛ متن این سخنرانی در زیر آورده شده صحبت می« مستقیم دمکراسی» و« 9915آبان  قیام» دربارۀ وقایعِآن 

 ت:اس

 

 علی»آقای  از ما. است 9915 سال آذر یازدهم با مطابق ،2991 سال دسامبر دوم امروز رضا اسماعيلي:

 سال 49 طول در شکبی. باشیم داشته وگوییگفت 9915 آبان جنبش دربارۀ تا ایمکرده دعوت« عبدالرضایی

. شودمی محسوب جدیدی دیدۀپ خودش ذات در جنبش این اسالمی، جمهوری مقابل در ایران مردمِ مظلومیت

 در د،کر منتشر آبان جنبش دربارۀ ایمقاله «تایمزنیویورک» امروز هستید مطلع که طورهمان ،عبدالرضایی آقای

 شدگانکشته تعداد و نفر 6999 هازخمی تعداد نفر، 3999 حدود ی قیام آبانهادستگیری تعداد»آمده:  مقاله این

 که هاییفیلم خاطربه. «است شده زده تخمین نفر 699 تا 299 بین چیزی ف،مختل هایگزارش وجود رغمعلی

 جلب خود به را مردم توجهِ شهرهای دیگر از تربیش شهر این ،شودمی منتشر «ماهشهر» تظاهراتِ ازروزها این

 وعموض همین. ببندند را هاخیابان و تصرف کنند را ماهشهر خاصی سالح بدون بودند توانسته مردم ؛است کرده

 الحسبی معترضانِ بین این در شوند، شهر وارد و تجهیزاتِ جنگی تانک با اسالمی جمهوری مزدوران شد که باعث

 کنند، رصد خوب را وضعیت کهاین بدون مزدوران اما ند،شده بود پنهان شهر اطراف نیزارهای در و کرده فرار هم

 این اخباراین است و اکنون  مسئله ؛ بخشی ازاندکشته رامبارزان  از زیادی عدۀ و بسته گلوله به را نیزارها تمام

 همان بودیم، شاهد هازندان در 9963 سال هایاعدام در را هاجنایت این مشابهِ. شودمی منتشر ذرهذره هاتجنای

 دیمه» و« موسوی میرحسین» که ناگهان بینیممی هم اکنون. بود حکومت در رأس «خمینی» خودِ که زمانی

 جنبش این مسیر ،خود کردنِمطرح بر عالوه تا هستند، صحنهبه  دورو در حال آرامآرام «خاتمی دمحمّ» و «کروبی

 شعار با 16 سال دیجنبشِ  در مردم کهدرحالی ببرند، 9916 دی جنبش از پیش به را آن و تغییر داده را

 بسیاری موجود، شرایط به توجه با. اندص کردهگارد خود را مشخ ،«ماجرا تمومه دیگه، گرااصول ،طلباصالح»

 چیست؟ گرفته شکل ایران در که جنبشی بارۀدر شما نظرنشده.  تمام هنوز جنبش اینکه  معتقدند

                                                                 
 «موتا»؛ زننداند و او را به این نام صدا میدادهعلی عبدالرضایی  را به« موتا» لقب و سایر براندازان آنارشیستهای ایرسانپارتی ماه است کهسی90 

ا آورد و به جنگ بست که پس از شکستِ قادسیّه نیروهایی را از سرتاسر ایران گرد هم میاست و نام یکی از سردارانِ ایرانی« آموزگار»معنای به
 دهد.می« مادر»موتا در زبان آلمانی معنای . پردازداعراب می
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 باره این رد باید دلیل همینبهاند، هاشتبا دادید ارائهکه شما  اطالعاتیمن تقریبن مطمئنم  :علي عبدالرضايي

 از را اطالعاتِ خود و...« تایمزنیویورک»و « نیوزویک» مثل ایخارجی هایسانهر معمولن ؛بدهم توضیحاتی

 زا خارج به زیادی طلبانِاصالح ،«سبز جنبش» از پس یعنی اخیر، سالِ ده در. گیرندمی طلباصالح هاینفوذی

 و «وتومن» ،«فارسیسیبیبی» مانند هاییشبکه حاضر حال در که شد این نتیجه و اندشده صادر کشور

 هدافا قِتحقّ راستای درکنند، بخشی از جمهوری اسالمی هستند و هایی که ایفا میبا نقش «اینترنشنالایران»

 همین اام ،.«کندمی مینتأ مالی نظر از راعربستان فالن تلویزیون » :گویندمیای عده اگرچه. کنندمی الیتفعّ آن

 ودِخ طرف از و ندارد عربستان به ایوابستگی هیچ یماهشد مطمئن که کرده عمل طوری خاص مواقع در تلویزیون

 بانآ قیام در و گرفته را حکومت سمت کاملن سیبیبیتلویزیون  حاضر حال در. شودمی حمایت جمهوری اسالمی

 رد هاتلویزیون این وجود قطع طوربه .نداشت وجود اسالمی جمهوری صداوسیمای و شبکه این بین فرقی هیچ

 از ایاستعاره فقط بلکه مردم، با صداهم نه و براندازند نه هااین ،واقع در ست.اسالمی جمهوری احیای راستای

 طلباناصالح که آماری دربارۀ .ستموسوی میرحسین وجود حکمت مانند شانیوجود حکمت و هستند حکومت

 هادستگیری آمار دیدیم کهزمانی (9916 سال) فرودستان قیام در خاطر دارم کهبه دهند؛می خارجی نشریات به

 ،ندکرد امضا راهزار نفر آنبرای دفاع از زندانیانِ قیام فرودستان آماده کردیم و حدود بیست دادخواستی باالست،

 خانم دو با ،رفتم جاآن به وقتی اما ،دهم تحویل المللبین عفوسازمان  به را دادخواست این داشتم قصد هم من

 ،انشطوری که چهرۀ محبوب و رادیکال شدند؛می محسوب ناطلباصالح تازۀ نسل انگار نمایندۀ که ردمک مالقات

تا با  کنم اقدام «English Pen»از طریق  و شوم وارد دیگری کانال از شدم مجبور ،نتیجه در! بود «نژادعلی مسیح»

 به اساسن منها وارد عمل شدند. یدار بود که آنالملل مالقاتی ترتیب دهند؛ پس از این دیکی از مقاماتِ عفو بین

 زیادی تلفات شیراز در ما دندهمی نشان که رسیده دستم به ایران از اخباری. ندارم اعتماد خبرهااین آمارها و 

 جسد 599 حدوددر آن  کههست  ایسردخانه شیراز در. اندشده کشته هم هانارشیستآایر از بسیاری و ایمداشته

 مردم ابتدا در توضیحاتی ارائه دادید؛ اصلِ موضوع این است که نیزخودتان  ماهشهر ماجرای دربارۀ. ددار قرار

مردم از  کردند،می جمع را هاجنازه اسالمی جمهوری مزدوران وقتی اما بودند، نشده کشتار این متوجه ماهشهر

 قیقید آمار توانمی، چگونه روال این بادا کردند. ها را پیها به این کشتارِ فجیع پی بردند و جنازهجنازه بویطریق 

 خارج هابیمارستان از را مجروحان و بیماران و بیرون هاسردخانه از را جسدها حکومت عوامل داد؟ ارائه هاکشته از

 اارهک این معنای ،کنندمی هاآن جایگزین را سپاه پرسنل بیمارستان، پرسنلِ کردنِخارج با هم گاهی. کنندمی

اعالم کرد که  و نشان داد پایینرا  کشتار آمارفریبِ مردم،  برای حکومت ،16 سال از بعد باشد یادتان اگر چیست؟

 اداجس بهانه این به و انداخت راه «مرغی آنفوالنزای» نام به را ایشایعه اند و در همین زمانشده کشته نفر99 تنها

ها را و باید اجساد آن اندبوده مرغی آنفوالنزای به مبتال افراد این» که ندزد جار جاهمه و ندسوزاند را ما قهرمانان

 ایروزه طی بینیممی حاال. کردم افشا موقع همان را هحقّ این من البته «سوزاندیم که دیگران مبتال نشوند.می
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 چرا پس .«اندرفتهگ مرغی آنفوالنزای نفر 9999 اصفهان در» :گویندمی و شده داغ آنفوالنزا بحث دوباره گذشته

 یا و اجساد آمار دهند،می بیماری این از که آماری هر !است واضح نبود؟ آنفوالنزا از حرفی سال دو این طول در

 از بعد شکبی. باشند شده دستگیر نفر 3999 ندارم باور من. شوند کشته است قرار که ستکسانی آمار

 بیشتر بسیار هازخمی و هابازداشتی تعداد مطمئنم و شد خواهد مشخص ، آمارِ دقیقجریان این دنکرفروکش

 کشته نیز ما حزب فعّالینِ ازخواهد بود. عدۀ زیادی  نفر 2999 باالی چیزی هم هاشده کشته آمار نظرمبه ؛است

 اعضای از شناختی هیچ لیدرها جز هم من خودِ دلیل همینبه و ستمخفی و رایزومی ما حزب ساختار. اندشده

 دقیقی اخبار توانمنمی و خبرمبی لیدرها از من حاال ولی داشت، هسته هفت حداقل لیدری هر. ندارم حزب ردیگ

 پس داده، تلفات تا این اندازه ما حزب مثل کوچکی حزب وقتی لحاظ این از .باشم داشته هم هاهسته وضعیت از

 اتفاق مشابه! است خیانت عین اند،شده کشته نفر 599 تنها کنیم فکر اینکه بوده؛ باال بسیار کشتار سطح قطعن

 در. بودند تصرف کرده را شهر کل مردم هم، دیگر نقاط در یعنی افتاده، هم دیگر شهر چند و شیراز در ،ماهشهر

 شهرقائم و ساری در اما نیست، خبری مازندران در گفتندمی اینکه با و ایمکشی داشتهنسل کرمانشاه و مریوان

 هرهاش این هایکشته تعداد از دقیقی آمار هنوز البته، اندشده دستگیر هم زیادی عدۀ و داده رخ گیاعتراضات بزر

 اشرار ،«.اندکشته را هاآن اشرار یا و اندشده مفقود عده این» که گفته هم شده دستگیر افراد دربارۀ . حکومتنداریم

 از» هک بودم گفته پیشترها است؛ شده روشن کاملن اسالمی جمهوری تِماهیّ بینید؟می را فاجعه عمق چه؟ یعنی

 تالش تابوت، به جسد این واردکردن برای باید مردم و مانده باقی ، فقط جسدِ ایدئولوژیِ آناسالمی جمهوری

 چرا. ازیمبیند ورگ در را تابوت یلگد با باید فقط و شده تابوت واردِ جسد این است که اکنون این واقعیت ؛«کنند

 هم «ایخامنه»حتی  ای کهگونهگیرد، بهمی رادیکال ژست ورود می باال صدایش موسوی میرحسین مبیزاناگهان 

مانند قبل  مستضعفاکنون معنای  ؛کند عوض قرآن در را «فضعَستَمُ» تعریف شودمی مجبور

تلفظِ  «.ستضعِفمُ»شود و اسم فاعل می« مُستفعَل»طور مثال، اسمِ مفعول ؛ به«نیست شدهکشیدهاستضعافبه»

 نچو دارد، مختلفی تفاسیر قرآنتفاوت دارد؛ این دو واژه، دو واژۀ متضاد هستند. « مستضعِف»با « مستضعَف»

 هنسخ آن در و شده پیدا یمن در که ستاینسخه قرآن نسخۀ ترینقدیمی. کنندمی عوض معمولن را قرآن عرابِاِ

مستضعف تعریف . اندداده را مدام تغییرآن قرآن، به اعراب افزودنِ با شیعه و یسنّ مالیانِ اما ندارد، وجود اعرابی

 به و ستدیگری چیز مستضعف تعریف»گوید: می ایخامنهشود، ولی مشخصی دارد و به فقرا و ضعفا گفته می

 هب مستبد: »بگوید و کند عوض را «مستبد» معنی بعدها این احتمال وجود دارد که حتی«. ستا پیشوا معنی

 اند وکرده تخلیهدانش  از را مردم هاآن. هستند معانی تغییر حال در همیشه مالها چون ،«شودمی گفته یشواهاپ

 الؤس زیر ایران در که مسائلی از یکی. برندمی السؤ زیر هم را اولیه اصول و کنندمی توهین مردم شعور به مدام

 هم با فرقی هیچ و نفرندیک موسوی و ایخامنهظرِ من از ن ؟تربزرگ این از ایفاجعه چه، است «انسان» رفته

 اسیحس وضعیت زمانآن در وقتی ؛کرد ما به را خیانت ترینبزرگ «سبز جنبش» اوجِ در موسوی میرحسین! ندارند

 همین و «ستخانوادگی یجنگ ما، جنگ»: نوشت بیانیۀ خود در و داد بیانیه او داشتیم، را امروز وضعیت مانند
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سی در دوسالِ اخیر، به مردم و جبهۀ براندازی بسیار خیانت بیتلویزیون بی «.نیستیم برانداز ما»: یعنی او جملۀ

 هب را سیبیبی که «بهنود مسعود» که جاستاین جالبکرده و مدام در خدمتِ منافعِ جمهوری اسالمی بوده است؛ 

چه اتفاقی افتاده که بهنود !«. براندازم نم»: کندنویسد و در آن اظهار میمی مطلبی چندی پیش کشیده، لجن

 مردم سوزدل و براندازخود را  19بیانیۀ سیّدِ سبز از بعد واسالمی  جمهوری کاریِکثافت و ظلم همهنآ از پس

در  ،«مهاجرانی اهللءعطا» صمیمیِ او دوستِ و داشت دیگری مواضع پیش چندوقت تا که بهنودی؟ نامدمی

 .خندیدمیها ای کریه به آنبا خنده و گرفته بود سخره بهاندازان را های خود مردم و برنوشته

 ماشینِ «انتخابات» ،واقع در کند؛گیری میسوخت باریکدوسال هر اسالمی جمهوری و است نزدیک انتخابات

 :فتگ ایخامنه ،بردند باال را بنزین قیمتِ وقتی. برسانند مردم باید هم راسوخت آن و ستاسالمی جمهوری

 چیزمههکه در روزهای ابتداییِ افزایشِ قیمتِ بنزین، درحالی.« ندارد اقالمقیمتِ  به ربطی بنزین قیمت باالرفتنِ»

 جودو مدیر مثابۀبه دولت ایران دردهد؛ می فریب بوی چیزهمهایران  در سفانهمتأ نیست؟ مسخره !است شده گران

 خالی را مردم جیبِ برداریکاله با و اندبحران تولیدکنندۀ هاآنهمۀ  ،واقع در ؛ندایستپروپاگاندای همه و ندارد

نشانه و امّتِ  مثابۀ، مادر به«مادرمرکزی»، «امیددادن»، «امید»، «اُم»؛ است اندیشتامّ تفکرِ ضعفِ این ،کنندمی

 .دارند مدرنرفتاری  و اندامروزی هاآن اما هستند، اندیشتامّ هم هاکمونیستواحده. 

ها باالی شدهآمارِ کشته 16 دی در کنند.می زنبیل در را رسوایی حکومت، عواملِست که وحشتناک زمانی

« نبوی بهزاد»روزها اند. در آننفر کشته شده99دادنِ مردم اعالم کرد که فقط نفر بود، اما حکومت برای فریب499

 نفر99 شدنِشتهک»: در سخنرانی خود اعالم کرد او بود، مشاورعالیِوزیریِ میرحسین موسوی که در دوران نخست

همین دلیل به نرسید، موادها به آن زندان دراند، هبود معتاد هم نفر95 اند؛ آنشده کشته نفر95 فقطاست و  دروغ

 مد مدام «خاتمی» با که ستکسی همان او است؛ طلباناصالح لیدرهای از یکی نبوی«. زدند خودکشی به دست

 را خود شصتیِ دهۀ تِماهیّ و مطرح کرد را چیزی چنین تمام وقاحت با برهه آن در اما ،زدندمی دمکراسی از

 .کرد نمایان فاالنژ یفرد مثابۀبه

و  دبو شصت دهۀ در سرکوب ارکانِ از یکی اصل در او معناست؛ تمام به یفاالنژ نبوی بله، :رضا اسماعيلي

 طلب شد.پس از آن اصالح

 وبها دادند  «گنجی اکبر» امثال به شما نسل شماست. نسالنهم از ایشان است، ستدر :علي عبدالرضايي

ها اعتراض حمایت کردند و من از این موضوع بسیار عصبی شدم و به آن از او لندن، درتان بسیاری از همراهان

منتشر کردم که در  است« گاییاهلل»که در اصل نام آن   «خوانیاهلل»نام  به ایمثنویغزل 55 سال در من کردم؛

، موسوی حسینِ این»: ماهنوشت. در یکی از سطرهای پایانی آن 12را بشنویدتوانید آنیوتیوب هم می

                                                                 
 میرحسین موسوی 91 

 توانید بشنوید:زیر می اینترنتیِمثنوی را در آدرسِ این غزل 92 

http://www.youtube.com/watch?v=WThRZQGmSU4&feature=share 
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د: ایراد گرفتند و گفتن من به بندیپایان همین خاطر به دوستانم از بسیاری زمانآن در. «نبود جوریحسن/جاکش

 شما مگفت هاآن به ،«کردیمی اتخاذ او به نسبت گاردی چنین نباید و بوده جنبش این رهبر موسوی میرحسین»

 باعثِ موسوی هایاکت نوع اما بود، گرفته شکل آزادی میدان در میلیونی یتجمعیّ چون هستید، احمق واقعن

 اجرایم بانیِ او دارد؟ گفتن برای حرفی چه است، برگشتهبه صحنه  اکنون که موسوی. شد اسالمی جمهوری نجات

 در ذوب کروبی و موسوی نظرمبه. داد دستبه سال آن در اسالمی جمهوری که ستکشتاری تمامو  «ککهریز»

 !بشود معرکه وارد هم «نوری عبداهلل» روزهااین که نیست بعید. نداسیستم

 سیاسی زندانیان عامقتل 63در سال  وقتیوزیر بود؛ نخست 9963میرحسین موسوی در سال  :رضا اسماعيلي

 .کرد سکوت فقط و نشد مشاهده او از اکتی هیچ افتاد، اتفاق

 کاندیدِ وقتی هم 9955 سال در است. نکرده عذرخواهی عامقتل آن بابت هنوز او !بله :علي عبدالرضايي

همه و آن 63؛ احیای دورانِ امام، سال«کنم احیا را امام طالیی دوران تا امآمده من»: گفت شد، جمهوریریاست

 میرحسین وزیرینخست دوران در گریکثیفی اوج یعنیسال پس از آن ماجرا خمینی مُرد، و یک عام بودقتل

 مهم و کلیدی بسیار این حرف.« ندارند تاریخی حافظۀ ما مردمِ» است: گفته «شاملو». است شده اجرا موسوی

چیز را زود فراموش ند و همهمدت هم ندار؛ مردمِ ما حافظۀ تاریخیِ کوتاهامکرده تجربه بارها راآن من و است

 موجب هک است اشتباه تکرارِ ساختار، این در و کندمی پیروی کمدی ساختار از ما تاریخیِ جربۀت سیکلِ کنند.می

 ما همین و کندمی تکرار مدام را یاشتباه او ایم؛دیده را آثار او ما همۀ که «چاپلین چارلی» مانند ،شودمی خنده

 روزِام حکایتِ .شودنمی گزیده بار دو سوراخ، یک از و گیردمی عبرت اشتباهاتِ خود از باهوش،نِ انسا. خنداندمی را

ل فکرانه شکجنبشی روشن مشروطه در انقالب. ایمنگرفته درس اشتباه از هم ما است، چاپلین حکایت مانند ما

 و ندآمدو...  «مدرس»مانند  یهایآخوند دوباره اما ،بودشده  کشور در خاصی گیریِ رهاییِو باعثِ شکل گرفته بود

ایم. در دوران قاجار، و... را داشته« جنبشِ سیاهکل»های زیادی نظیر در ایران، جنبش. ندکرد دفرمه را سیستم

 آزادی» مانند هاییآزادی ،اجتماعی لحاظ از یا و مدنی نظر از «پهلویمحمّدرضا » دوران دراسالم حضور داشته، اما 

ک جامعۀ سکوالردمکراتی از هاچپ از امروزه بسیاری. بود یکالی تقریبن سیستم ،دوره آن در ایم وشتهدا را« پوشش

 ودنبدمکراتیک عین در جامعه. ستا پلیدی شعار «سکوالر جامعۀ» شعار ؛است احمقانه نظرمبه که زنندمیحرف 

 از بسیاری. خواهیممی را مذهب از ییرها ما ایران، در مذهب سیطرۀ سال49 از بعد چون باشد، یکالی باید

 و شوند آزاد باید دوباره چیزها این. است درآمده عرف و قانون شکل به حاال کرده، قدغن مذهب که را چیزهایی

 دلیل همینهب. کند باطل را خزعبالت این تواندمیاست که  الئیسیته تنها ؛نیست ممکن سکوالریسم با ،آزادی این

 گریثیفیک و مذهب که را چیزهایی بتوانیم آن وسیلۀبه که حکومتی هستیم؛ یکالی یحکومت دنیازمن تشدّبه ما

 .کنیم آزاد دوباره ،اندکردهقدغن 
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 هک یماهداشت هم یکیالی هایحکومت ما حال هر به چیست؟ دمکراتیکیکالی از منظورتان :رضا اسماعيلي

 .اندشده وحشتناکی دیکتاتوریِ به منجر

 را یکالی از یبُعد من ؛نیستند «آتاتورک» و «رضاشاه» جنس از هاییحکومت من منظور :ضاييعلي عبدالر

 ما. است احزاب آزادیِ خواهیممی ما که چیزی حداقل. افتدنمی اتفاق دیکتاتوری عد،بُ آن در که مدار مدنظر

صدای  ممرد تا باشند داشته مدیا و تلویزیون باید احزاب کنیم، هزینه احزاب الیتفعّ برای نفت پول از ناگزیریم

 19«رستاخیز» فقط حزب که چه یعنی. است غیرممکن احزاب آزادی بدون ،ایران در زندگی تداومِ .بشنوند راها آن

 در. ایمداده بسیاری تاوان بودن،حزبیتک کثیف سیاست خاطر به هاسال این در ما ؟14«اهللحزب» فقط حزب یا

چون  ،پیچید ما برای غرب که بود اینسخه این. باشیم دمکراتیک کشوری خواهان که ستطبیعی کاملن ،نتیجه

 ورهاکش این به را اسالم همیشه دلیل همینبه ،که در خاورمیانه فقط اسرائیل دمکراتیک باشد خواستمی غرب

 در الماس افغانستان، در اسالم افتاده، اتفاق آن در مدرنیزیشن که اماراتی در اسالم عربستان، در اسالم پیوند زد؛

 بردگی، خوی تزریق بر عالوه اسالم دانیممی همه. عراق در اسالم ایران، در اسالم دارد، اتم بمب که پاکستانی

 هاغربی دلیل همینبه. بدهد انجام است قرار خدا را مسلمان یک کارهای همۀ چون دارد،بازمی تفکر از را هاآدم

 یبرا باید ما. یابد قتحقّ دمکراسی خاورمیانه کشورهای در گذارندنمی معمولن و دانندمی خوبی پروژۀ را اسالم

 .خواهیممی را مورد سه این از ما ترکیبی کنیم؛ مقاومت بودنجمهوری و بودندمکراتیک بودن ویکالی

 

 دمکراسيِ ايرآنارشيستي

 

 وگوهایگفت دربه خاطر دارم که  کردید؛ صحبت «بودندمکراتیک» دربارۀ وگودر این گفت :اسماعيليرضا 

 است کنمم اگر «است. موافق دمکراسی باحزب ما » که گفتید و داشتید ایاشاره« مستقیم دمکراسی» به پیشین

 .بدهید توضیحی مستقیم دمکراسی دربارۀ

 امن من. شوندنمی متوجه باره این دررا  من منظور دوستان از ، بسیاریستمهمی پرسشِ :عبدالرضاييعلي 

 دمکراسیِ» زا ترکیبی دمکراسی، نوع این که کنم کیدتأ باید و گذارممی «نارشیستیایرآ دمکراسیِ» را دمکراسی این

 یدرست درک هاایرانی سفانهمتأ کرد؟ اعمال را آن توانمی چگونه اما ،است «مستقیم دمکراسیِ» و «غیرمستقیم

 مانند داریم، «غیرمستقیم دمکراسی» نام به دگینماین بر مبتنی دمکراسی یک ما. ندارند دمکراسی از

 را ودخنمایندۀ  شهر هر مردمِ کشوری چنین در ؛است برقرار بریتانیا در که ایدمکراسی، شبیهِ دمکراسیلیبرال
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 لسمج در را نماینده ترینبیش که حزبی آن ،گذاریقانون ضمن روند.می مجلس به هانماینده و کنندمی انتخاب

 هایشغل برای را افرادی سپس و شودمی وزیرنخست حزب آن رهبر و دهدمی تشکیل را دولت هیئت شد،با داشته

 ثیرشانتأ اما دارند، ثیرتأ کشور ادارۀ در مردم یعنی این. کنندمی منصوب مختلف هایخانهوزارت در کلیدی

 را «یروسوی دمکراسیِ» داشت، سیدمکرا از نوع این به نسبت که انتقاداتی دلیلبه «روسو» .است غیرمستقیم

 گردد،برمی آتن در پیش سالِ 2523 به تاریخِ آن و است «مستقیم دمکراسیِ»دمکراسی  نوعِ اولین. کرد پیشنهاد

 در مدام یونان و ایران ؛دارد وجود ابهام ما کشور تاریخ در. کشید طول سال939 نهایت در هم آتنی دمکراسیِ آن

 مکراسید مبنای بر او بحث که نیست شکیرا قبول داشته باشیم، « کوروش»، اگر لوحِ دانبوده مستقیم دیالوگِ

 کوروش .است کوروش با عصرهم دورۀ همان دقیقن منظورم پیش، سال 2523 گویممی وقتی افتاده است. اتفاق

 نینچ دارای ایران اام باشد، برقرار یونان در عالی یسیستم است ممکن چگونه. بود هایونانی از لیبروتر بسیار

شهرِ کوروش که خودِ پادشاه این « ایونیه»است، مانند  شده حذف ما تاریخِ از بخشی سفانهمتأ نباشد؟ سیستمی

 ماجرای یم؟اهداشتجا آن در حکمتی و فلسفه نوع چه ما راستیبهکرده. شهر را از لحاظ اقتصادی تأمین می

 سوفیزم .نیست متافیزیکی اصلن سوفیزم کهدرحالی کرده، بدل انعرف بهسوفیزم را  اسالم بود؟ چه «سوفیزم»

 یعنی سوفی است و «فیلسوف» همان Philasophia؛ سوفی به مندعالقه یعنی ،«Philasophia»، فلسفه یعنی

 کهد اننوشته بخوانید، در آنجا را« بریتانیکانامۀ دانش»و « ابن عربی»اند؟ اگر خردمندانِ ما چگونه بوده .خردمند

 نبود، النهرینبین زمانآن در البته اند؛خوانده درس «النهرینبین» در دیگر فیلسوف چند و «افالطون»و « ارسطو»

 ؛بوده ما سرزمین از بخشی برهه آن در و دارد قرار ترکیه مرز در حاضر حال در که ایایونیه بود، «ایونیه» بلکه

 ینا یعنی ؛های امروزی، دقیقن مانند دانشگاهنداهدادمی هم رسبو ایونیه تحصیلیِ مرکز در که جاستاین جالب

 ماا یم،اهبود محورعلم ما اصل در ه است.کرد هزینه علم فراگیری برای ایران پادشاه و هداشت وجود موقعآن فرهنگ

من پی  هایه گفتهباره تحقیق و مطالعه کنید تا ببهتر است که در این  .برد بین از را دستاوردها این تمام اسالم

 انکار را کشورمان تاریخ باید چرا. ستکافی باستان ایرانِ دربارۀ حقایق از بسیاری اثبات برای کوروش لوح ببرید.

 هم رانای در قطعن پس داشته، وجود دمکراسی کوروش با زمانهم یونان در وقتی هستیم؟ پدربی بگوییم و کنیم

 ارۀدرب عتیق عهد هایکتاب از برخی و «تورات» ولی ،دانیمنمی زیاد کوروش نزما از ما البته. است بوده خبرهایی

 ربط یونان به تنها را دمکراسی اما دارد، ایران در دمکراسی وجود از نشان همه هااین. اندنوشته او عملکردهای

 قتعلّ غرب به یونان من نظربه البته .«است بوده یونان به قمتعلّ دمکراسی» :گویندمی صدایک همه حاال و اندداده

 اخوردنغذرقصیدن و  بودوباش و نوع به و کنید وگوگفت هایونانی با بروید و یونان به امروز همین شما اگر ؛ندارد

 واهیدخ احساس را شباهت این هم ترکیه در. هستند هاایرانی ما شبیه که شویدمی متوجه کنید، تدقّ رفتارشان و

را  جانآ اما ،نیستند مربوط هافرانسوی و هاآلمانی ها وانگلیسی به دارند، ربط ما به که اندازهبه آن  هایونانی. کرد

 بفری سریع ناآگاه افراد قطعن ندارم، قبول را موضوع این من .اندکرده جدا ایران ازرا آن واند نامیده «غرب گهوارۀ»

 ،فتمگ که طورهمان. داد فریب تواننمی کند،می فکر زبان با و زندمی بیل زبان دلِ در که را کسی ولی خورند،می
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 6999ن تقریب که شهروندان زمانآن در بود. برقرار مستقیم دمکراسی نوعی باراولین برای در آتن پیش سال 2523

 توسط دیگر نفرِ 599 ؛کردندمی تصویب را قانون جزئیات، با و شدندمی جمع هم دور سال در بار49 اند،بوده نفر

 انتخاب را دیگر نفرِ 59 هم نفر 599 آن کردند وبحث می ترتخصصی صورتبه و شدندمی انتخاب نفر 6999 این

 نشست روزههمه که یماهداشت نفری 59 مجمعی ما یعنی ،ببرند پیش یترجزئیصورت به را کارها تا کردندمی

 نفری 6999 یمجمع و کردندمی برگزار نشستی باریک دوهفته هر که یماهداشت هم نفری 599 یمجمع ند،اهداشت

 داشت، وجود هم ضعفی نقاط بود،« آکیلیسا»مجمع که نام آن  این در. نداهداشت نشست بار49 سالی تقریبن که

 کند،هم به این موارد انتقاد می روسوکه  نداشتند را مجامع در شرکت حقِّ ،سال 29 زیر هایجوان و هازن مثلن

 که امروز جوامع در اجرای آن ولی ،یماهداشت آتن در ما که بود ایدمکراسی نوع بهترین دمکراسی آن لک در اما

 یونان در ،کردندکه قانون را تصویب می نفری 6999 مجمع بر عالوه البته. است غیرممکن تقریبن اند،شده ترشلوغ

 ار نفرهده یهیئت؛ شدمی انتخاب روافرمان لفمخت هایبخش برای همجریّ قسمت در .داشت وجود هم گذاریقانون

 شیکقرعه یا گیرییرأ طریق از نفریک نهایت در و داشتند شورا خودشان بین هم نفرده آن و کردندمی انتخاب

 آلمان، در 92 و 99 قرون از مستقیم دمکراسیِ بحثاین نوع دمکراسی، دمکراسیِ کارسازی نبود.  .شدمی انتخاب

 هک قرنی همان یعنی ،هجدهم قرن در اینکه تا نرسید اجرا مرحلۀ به هرگز اما ،شد مطرح ایتالیا ،هلند سوئیس،

 بود و روسو او را کرده حمایت دولت از« 15هابس». کرد بحث باره این در و مارکس حضور داشتند، روسو روسو

 در مردم و نیست محورآزادی است، ننمایندگا بر مبتنی که غیرمستقیم دمکراسیِ بود معتقد او ؛داد قرار نقد مورد

 از بعد و آزادند نماینده تعیین زمانِ فقط بریتانیا مردمِ طور مثال،به. ندارند شرکت مستقیمطور به دمکراسی این

 قِتحقّ صورت در ،عمومی شعور .دارد وجود هم اکنون فونکسیون همان و کشندمی بردگی به را مردم هانماینده آن،

 پی در ار ممکن تصمیم بدترین حاصلِ آن و شده برگزار رفراندمی انگلیس در شود.می برقرار قیممست دمکراسیِ

 کنار دمکراسی آن ولی گردد،برمی پیش سال 2523 به مستقیمسابقۀ دمکراسی  گفتم که طورهمان. است داشته

 جامعه در دمکراسی دنِشخواهانِ حل ما» :گفتمی روسو. به آن نپرداخت کسی روسو زمان تا و شد گذاشته

 وقت تنها و ایمکرده جدا هاآدم از را تفردیّ غیرمستقیم، دمکراسی با ما ولی ،است جامعه واحدِ فردْهستیم. 

 جمهوریسرئ تعیین در هابانک مطبوعات، دسیسۀ با امروزه که دانیممی. «شودمی استفاده هاآن تِفردیّ از انتخابات

 رجمهویسرئ آیا کرد،نمی خرج همهآن انتخابات در «ترامپ» اگر. کندمی تغذیه را دفر بانک یعنی دارند، دخالت

 از ارهاب ،روسو. دهدمی شکل را نمایندگی بر مبتنی غیرمستقیم دمکراسی ی ازنوع بانکی مراکز و پول شد؟می

 ففیلسو دو این. کرد نتقادا دارند، قدرت دربارۀ ایتازه هایبحث که فیلسوفانی عنوانبه «هابس» و «الک جان»

. باشد هگرفت شکل اقیخلّ تِفردیّ که داشت اقخلّ جامعۀ توانمی زمانی تنها بود معتقد روسو اما بودند، اندیشدولت

 و یتجنسیّ تبعیض روسو. کرد وارد آتنی دمکراسی به را انتقاداتی روسویی، دمکراسیِ کردنمطرح بر عالوه او
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 اجازۀ 9125 سال درآمریکایی  زنانِ دانست.می سیستم آن بزرگ ضعفنقطه را نزنا برای یرأ حقِّ نداشتن

 عقب بسیار تبشریّ یعنی اینبود،  زده حرف زنان یرأ حقِّ دربارۀ هجدهم قرن در روسو اما اند،کرده پیدا دادنیرأ

 ینا سن» معتقد بود: و داشت انتقاد نیز مجمع آن در کنندهشرکت افرادِ سنی محدودیتِ به چنینهم روسو. است

 پیشنهادات سپس و ببرد بینذره زیر را آتنی دمکراسیِ نقایص کرد سعی او. «باشد هم سال بیست زیر تواندمی افراد

 ؛کرد مطرح را «کمون نهاد» ایدۀ او داد، انجام زمینه این در جالبی کارهای هم «مارکس». کند مطرح را خود

 از پس سال چند و داشت کوتاهی عمر همآن که شد ایجاد کمون متحکو پاریس در 9539 سال در کهطوری

 عمر سال39 نهایتن که شدیم مواجه روسی شوراهای با مدل، همان طبقپس از آن و  .افتاد اتفاق روسو بحث

 شد، بنا ممستقی دمکراسی نوعی پایۀ بر که پاریس کمونِ حتی و افتدمی اتفاق هم انحرافاتی همیشه البته. کردند

 هرش کمون به برتر عضو بعد و شدمی انتخاب محالت در شورایی کمون، سیستم در. نبود مستثنااز این قاعده 

 . نیاورد دوام مختلفی دالیل به روند این البته که کردندمی گیریتصمیم نیز شهر کمون در و رفتمی

 هایامهبرن طریق از توانمی «یجیتالد دمکراسی» ایدۀ از بعد کنیم؟ حل را هاضعف و مشکالت توانیممی چگونه

 یکی ؛کند ایجاد را مشکالتی ،انسانِ امروزی دارد فرهنگی که نوع برای روش این شاید البته داد، یرأ کامپیوتری

 کنندمی ترفیل را اینترنتی هایصفحه هادولت از بعضی که ستاین دیگر مشکل و است زبان مشکل تمشکال این از

 اینترنت به مردم همۀ چون است، اینترنت نفوذ ضریب دیگر مشکلِ. بدهند یرأ نتوانند ایعده است ممکن و

 یدها این یِاجرای قابلیت مستقیم، دمکراسی سرشت اما دارد، وجود چنینیاین هایضعف گرچه ؛ندارند دسترسی

 و انتخاب در باید یشههم و گیرندمی قرار چیزهمه جریان در مدام مردم ،مستقیم دمکراسی در. بردمی باال را

 د،کنن شرکت گیرییرأ درطور حضوری به مردم که تمامِ ندارد امکان عادی حالتِ در. باشند فعّال گیریتصمیم

 تکنیک سنکهولتِ  دلیلبه نیز ایعده ها اشاره کردم،به آن که مشکالتی بر عالوه. کندمی آسان را کار اینترنت اما

. ما ودش داده الزم هایآموزش مورد این در است بهتر که ندارند چندانی آشنایی لوژیتکنو با و نیستند بلد را کار

 ایم.حل کرده« حزب ایرآنارشیست»مشکالتِ باال را در 

 «تافلری دمکراسیِ» آن به و است کرده بحث آن دربارۀ «تافلر الوین» که وجود دارد دمکراسی ی دیگر ازنوع

طور هب. پرداخت آن به مفصل طوربه تواننمی کوتاه زمان این در که دارد باره ینا در جالبی هایبحث او. گویندمی

 داشته یرأ حقِّ درصد59 خاص یموضوع دربارۀ توانندمی هانماینده» :گویدمی های خودمثال، در بخشی از صحبت

 صورتبه هاآن تا کرد ابانتخ عادی مردم بین از را جمعیّتی تصادفی طوربه باید ،دیگر درصد59ِ برای و باشند

  .«بدهند نظر تصادفی

 ذارمگنمی حکمت رانام آن که دارم «ایرانی حکمتِ» دربارۀ مطالعاتی من ،«؟کنیممی فکری چه ما» اینکه دربارۀ

 فنِّ در باستان ایرانِ که دانندمی هاغربی. آیدمی آن از فلسفه که چیزی همان ،ستا« ایرانی سوفِ» نظرمبه و

 گفتیش با آتن مردمِ ،کندحمله می آتن به داریوش وقتی» :گویندمی هم اکنون همین حتی و بوده لیبرو داریکشور

 وریکش وقتی قطعن و دارید سیاست شما اینکه یعنی کشورداری فنِّ. «کردندمی تماشا را ایران جنگی هایارابه
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 تصنع توانمی چگونه. دارد وجود کشور آن در هم صنعت یعنی باشد، جنگی ارابۀ و محکم سیاسی ساختار دارای

 مینه مانند ونقیضیضدّ موارد و نمانده باقی ایرانی فلسفۀ از ردی هیچ حاضر حال در نداشت؟ فلسفه ولی ،داشت

 آن در فلسفه اما ،باشد صنعت دارای کشوری است غیرممکن. شودمی مشاهده کردم، اشاره آن به که موردی

 خیر، ت؟اس ضعیف کشور این در انسانی علوم آیا ،و پرقدرت است صنعتی یکشور یکاآمر. باشد نداشته جایگاهی

امر  و 16معناشناسی حوزۀ قطعن. است الزم شرایطی هر در ایده کنند ومی پیشرفت باهم هااین یدو هر چون

 اهجایگ این اپیشتره و است فلسفه کشور حاضر حال درفرانسه . بیاید پدید  15امر بیرونی تا باشد باید  13ذهنی

 نعتفلسفه و ص. دارد را خودش جایگاه کشور این در فلسفه و ستصنعتی کشوری نیز آلمان. بود آلمان به قمتعلّ

 هکطوری داشت، پیشرو صنعتی و بود عالی کشورداری فنِّ در باستان ایران» :گویندمی چرا. نداتماس در باهم

 شتباها اساس از حرف این ؟.«نداشت گفتن برای حرفی فلسفه در اما ،شدمی محسوب دیگر کشورهای برای الگویی

 .ایمکرده پیدا راهای آننشانه ما که هستند ایتازه هایبحث هااین .نیست پذیرامکان چیزی چنین چوناست، 

 پرستبت نفهم و هاییانسان شما» :بگوید ما به دارد عمد اسالم باشیم؟ خبربی جریان این از باید ما چرا راستیبه

 .«ایمآموزاندهانسانیّت را  شمابه  شمشیر کمک به هقادسیّ جنگ در پیش سال9499 ما و یداهبود پرستآتش و

 که ودهب افرادی ترینراستگو از یکی «عربی ابن» .دهندمی ربط یونان به مان راچیزهمه ،دلیل همینبه سفانهمتأ

 در ما هک مکتوبی مدرک ترینقدیمی ،واقع در ؛«اندخوانده درس رینالنهبین در افالطون مانند فیلسوفانی» نوشته:

 .است داده نسبت ایران به را فلسفه سرچشمۀ او .ستعربی ابن به مربوط داریم باره این

 درست وطنیجهان اصطالحِ بدهم؛ توضیحاتی هم «وطنیجهان» ایدۀ یا «انترناسیونالیسم» دربارۀ خواهممی

 مریخ که ستبدیهی ؛ندشومی آن شامل هم هاسیاره دیگر و مریخ که است کائنات موعۀمج جهان نیست، چون

 ،«وطنیزمین» :بگوییم باید «وطنیجهان» جایبهدر نتیجه، . است خبر چه مریخ در دانیمنمی و نیست ما وطنِ

 کی زمین اینکه ت.سخوبی ایدۀ کند کهمی مطرح را وطنیزمین بحث انترناسیونالیسم. ماست وطن زمین چون

 پذیرقتحقّ ایده این حقیقت این است که ولی ،رسدمی نظربه العادهفوق د،نبرو بین از مرزها تمام و شودب کشور

 فریب ایتوده هایچپ از زیادی عدۀ میان این در و هستیم سوژه ما ،واقع در ؛هاستسومیجهان برای نیست و

 نای به اما کرده، توبره در را ایران «پوتین» حاضر حال در! اندشده ستیزوطن ایده، این قِتحقّ خاطربه و اندخورده

 دانندمی همه اند؛ننوشته هم علیهِ او ایجملهحتی  هاچپ از کدامهیچ شود،می محسوب روسیه تزارِ او که دلیل

 نژاپ از روسیه تزارِ اینکه از بعدتزارِ روسیه را نجات داده است. « لنین». است روسیه سر زیر ما بدبختی تمام

 ویخ وا شد؛ کاربهدست استالین نیز او از پس و داد ادامه کشورگشایی خود به لنین شد، ضعیف و خورد شکست

 انخودش زبانِ دارند دوست چون ،بشوند جدا خواهندمی هاتبریزی» :گفتمی که کرد ایجاد ایران درطلبی را تجزیه
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! دش روسی جاآن در رسمی زبان کردند، جدا را باکو و تبریز از نیمی وقتی که ستیحال در این«. باشند داشته را

 دهشگم فکرِ و تاریخ ما. شود عقیم باید تفکری چنین !بود روسی هم لهستان و شوروی جماهیر کلِ زبانِ حتی

 ما و ارندد یکرودیکتاتورمدر مغز خود یک  هاایرانی که یماهرسید نتیجه این به نارشیستیایرآ دمکراسیِ در. داریم

 طعنق .شوممی نگران کمی من که کنندمی تعریف من از طوری حزب نیروهای گاهی .هستیم دیکتاتورساز یمردم

 رستد بسیار کارشانکنند فکر می که شوندمی متوهّ این دچار هااحمق فقط ولی را دوست دارد، شدنپرستیده آدم

 به ربیشت لحظه هر که هستند هاییآدم ،هاترینباهوش کنممی فکر من. نیمدانمی زیاد و هستیم ناکامل ما. است

، اهش رهبر، توانیمی چگونه دانی،نمی ی زیادیچیزها که فهمیمی مدام تو وقتی .برندمی پی خود ندانستن زیاد

 است ایران رد اکنون که شیوه آن به نه) غیرمستقیم دمکراسی بر عالوه مشکل، این با مقابله برای باشی؟ آقاباالسر

 مکراسیِد شیوۀ دمکراسیِ غیرمستقیم، بهترین. شود اِعمال باید هم مستقیم دمکراسی( بود شاهمحمّدرضا دورۀ در یا

 تغییرات به نیاز ایران، منبه عقیدۀ  .نیست هاچپ ایدۀ مارکسیستی، دمکراسی خالف بر و است نمایندگی بر مبتنی

 یسِرئ عنوانبه داراستان مقام است؛ کشور وزیر زیرشاخۀ داراستان اما ،داریم «ناستا» دارد؛ در ایران زیرساختی

 س باشند،رئی( مختلف هایایالت یسرئ) دارهااستان باید ،جمهوریسبعد از رئ یعنی ،باشد وزیر از باالتر باید ،ایالت

 کارهای و باشند مستقل هاایالت اینکه. نددار نگه مستقل فرهنگی و اقتصادی نظر از را هاایالت توانندمی هاآن چون

 جامعۀ ما امعۀج. هاستایالت شدنِتولیدی و لیبروبودن از اینمایه بلکه ،نیست جدایی معنایش تنهانه بکنند، جالبی

 نند،ک انتخاب را خودشان ایالت یسِرئ مستقیم دمکراسی روش به مردم که کنیم کاری باید ما و است مصرفی

 که دانیممی هایمشهریهم و من طور مثال،به. دارند اطالعات بهتری خود استان هایچهره مورد در هاآن چون

 که را یشخص اگر ولی ،کنیم انتخاب گیالن برای را فرد بهترین توانیممی و هستند کسانیچه گیالن هاینخبه

 کل در .شودمی سخت کمی اوضاع ،کنند انتخاب گیالن برای )شخصی غیربومی( ندارند او از شناختی گیالن مردم

 هداد الزم اختیارات هم او به و کنند انتخاب مستقیم طوربه و خودشان ایالتِ از مردم را ایالت یسِرئ است بهتر

نترنتی گیریِ ایاز طریقِ رأی باید شهری هر ،این بر عالوه (.یافت خواهد تحقّق مستقیم دمکراسی با شیوه این)شود 

 کلْ در؛ دندار شهر روینفوذِ زیادی  ایالت یسِرئ یعنی است، مستقل شهری وقتی باشد، داشته مستقیم دمکراسیِ

 ابانتخ توانندمی چگونه هااین اما داریم، هم بندیکانتون ،ایالت بر عالوه. باشند استقالل دارای باید هم شهرها

 ،شهرداروجود  چونهم هاکه وجود آن داریم  «11پرسیادارۀ همه» نام به یدفاتر ما کمونال؛ دفاترِ طریق از شوند؟

 این ،واقع در ؛کند نظرخواهی مردم از هرازگاهی که ستاین پرسیادارۀ همه وظیفۀ .است ضروری شهری هر برای

 یِرأ مردم، یِرأ نهایت در و خواهدمی نظر کنند،می زندگی آن در که روستایی یا شهر ادارۀ دربارۀ مردم از دفتر

 انتخابی ردِف که کمون سیستمِ مانند و شودمی انتخاب مجلس نمایندۀ غیرمستقیم دمکراسی با عنیی، است نهایی

 رودمی مجلس به موردنظر فرد و کنندمی انتخاب را نماینده مستقیم طوربه مردم فرستادند،می پاریس کمون به را
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 ۀنمایند است بهتر اما ،دارند حضور تهران در هانماینده همۀ فعلی، مجلسِ در. شودمی گذاریقانون نیز مجلس در و

 شرکت مجلس در هانماینده از درصد همان هرروز که کنیم کاری توانیممی چگونه باشد، خودش شهر در مجلس

 ازیمج صورتبه بلکه کتیو،ابژ صورتبه نه را مجلس ما باشند؟ خودشان شهر در ،تهران حضور در جایبهکنند و 

 .خواهیممی

 هر» که ستا این گوییدمی اصل در کهچیزی کنم؛ بندیجمع را شما هایصحبت خواهممی :عيلياسمارضا 

 ریقط از هم داراستان انتخابِ از پس گذاریم؛می داراستان را فرد آن نام ما و کندمی انتخاب را خود نمایندۀ استانی

 . «شودمی نظرسنجی باریک هفته دو هر ،پرسیهمه مراکز

ادارات  در نظرسنجی از پس نیست. این فقط موضوع اما ،یداهشد متوجه درست ،بله :لرضاييعبداعلي 

 نداالعّف نیز مختلفی احزاب میان این در. فرستندمی مجلس به را خود هاینماینده مستقیم طوربه مردم ،پرسیهمه

مانند قبل نخواهد بود که  باراین اما ،کندمی انتخاب را یروزنخست آورد،می را یرأ بیشترین که حزبی آن و

 ورکش کلِ ،باشد بد ماه، در طول ششوزیرنخست یک کارنامۀ اگر. داشته باشد دست در را قدرت سال4 وزیرنخست

که  گیردمی تصمیم پرسیادارۀ همه ماهشش از پس یعنی دهند،می یرأ دوباره و گیرندمی تصمیم او دربارۀ

 وزیر،ستنخ کهدرصورتی. نه یا ندهست راضی وزیرنخست عملکرد از مردم آیا که ندببی و کند برگزار اینظرسنجی

 که نیست گونهاین یعنی ،گیردمی دست در را قدرت مقابل حزبِ و شودمی حذف بیاورد، یرأ درصد59 زیر

 ستا کخطرنا و حساس ایران وضعیت اساسن. ددهی دستبه را دیکتاتوری یک تا دباشی داشته فرصت چهارسال

 دقدرتمن را دمکراسی هایپایه اینکه برای ،آن بر عالوه. بگیرد دست در را امور زمام جاآن در تواندمی شخصی هر و

 در هادهنماینکه تمامِ  نیست دیگر نیاز و بود مستقر نخواهد ساختمان یک درمجلس شورای اسالمی دیگر  کنیم،

در کامپیوترِ خود،  999ای مانند زومبا نصب برنامه و کندمی دگیزن خودش شهر در نماینده هر کنند؛ زندگی تهران

 رتصو گذاریقانونصورت در این مجلس شرکت کندصورت اینترنتی در جلساتِ چندساعتۀ تواند روزانه بهمی

 را یکار چنین نیز دولت هیئت. بود خواهند شهرِ خود خدمت در هانماینده هم ماندهباقی ساعاتِ در .گیردمی

 و ندمامی باقی کشور مرکز در وزیرنخست باشند؛ وزیرنخست کنار و تهران در وزرا تمام نیست قرار دهد.جام میان

 وزارتِ است بهتر و وجود دارد کار بحرانِ کردستان در طور مثال،به. شودمی مستقر استان یک در خانهوزارت هر

. دارد ضرورت این شهر در اقتصاد وزارت وجودِ وچستان،بل در اقتصاد بحران دلیلبه یا ،باشد کردستان در کار

هرکدام از  منوال همینبه .شود مستقر شهر این در نفت وزارت که است بهتر و است نفت مرکز هم خورستان

 مختلف شهرهای در هاخانهوزارت اگر اینکه برای چرا؟ ،بود خواهند خاص یشهر در هم دیگر هایخانهوزارت

 مانند زنی وزرا. افتدمی اتفاق جاآن در مدرنیزیشن و کنندمی رشد فرهنگی و اقتصادی نظر از هاشهر شوند، مستقر
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 هایحثب و بینندمی را همدیگر گذارند ومی جلسه وزیرنخست با اینترنت طریق از باریک روزی ،مجلس سیستمِ

 .  کنندمی مطرح را مختلفی

 توضعی و بود بلوچستان در ایخانهوزارت اگر مثلن کنند، ییرتغ باید هم هاخانهوزارت پس :اسماعيليرضا 

 !برود دیگری استان به خانهوزارت است بهتر شد، بهتر بلوچستان اقتصادی

 شهرهای در را هاخانهوزارت وقتی ؛گویممی هم راآن تعلّ و مخالفم شما حرف با من :عبدالرضاييعلي 

 هایقسمت برایدارد و  کارمند خانهوزارت چون کنید،تولید می ارک شهرها آن در یعنی کنید،مستقر  مختلف

 تهران هب همه نیست نیاز دیگر .شودمی اشتغال ایجاد باعثِ گونهاین و کندمی استخدام را بومی هایکارمند مختلف

 ایهخامن امثال نِبود مالشاه و جمهوریسرئ کردنِپادشاهی حکومت و تمرکز جلوی چنین کاری با ما ،واقع در بروند.

 ،النگی استان مرکز طور مثال،به موجبِ دیکتاتوری خواهد شد. حکومت در یک نقطه تمرکزِ اساسن. گیریممی را

 و الهیجان کند، خرج رشت در را هاسرمایه تمام و بگذارد رشت تمرکزِ خود را بر تمام داراستان اگر است، رشت

 :گوییممی دلیل همینبه شود، گرفته تمرکزهایی چنین جلوی خواهیممی ما پیشرفتی نخواهند داشت. بندرانزلی

 باشد هرش هر تجمعیّ تناسبِ به شود،می گرفته نظر در استانیک  برای که ایبودجه و شوند مستقل باید شهرها»

 حکومتِ تنیس قرار اصلن کنیم، مستقل را هااستان باید ما نیست، این فقط موضوع البته «.شود تقسیم عادالنه و

 ک استاندرآمدِ ی طور مثال،به. کنند کمک یکدیگر به هااستانبهتر باشد که  شاید ،کند کمک هااستان به مرکزی

 ستقرم استانی در کار وزارتِ اگر که بود نخواهد گونهاین یعنی برساند، کمک مجاور استان به تواندمی و باالست

 کنند،یمتولید  کار هم دیگر هایخانهوزارت. بمانند جا هااستان بقیۀ و رودب پیش عالی کاری لحاظ از استان آن بود،

 سال6 خانهوزارت یک نیست نیازی. شودمی پخش دارد آگاهی و ثروت و است مطرح گذاریسیاست بحث چون

 بیاید دپدی ختیزیرسا و اولیه پایۀ که شودمی تکرار وقتی پروسه این دیگر، یاستان در سال6 و باشد استان یک در

ی که از لحاظ استان در قدرتمندی خانۀوزارت است بهتر طور مثال،به. باشد برقرار هاخانهوزارت بین تعادلی و

 هب نیازی ،است برخوردار بهتری امکانات از که اصفهان مانند شهری. شود مستقراست  فقیر بسیار اقتصادی

 وقتی. باشند تهران در باید حتمن ،دیگر کشورهای سفارت و رجهخا امور وزارتِ .ندارد قدرتمند ایخانهوزارت

 نآ در خوبی ثیراتتأ شوند،می پخش مختلف هایاستان در ،دارند وابسته هایسازمان که هاخانهوزارت از بسیاری

 سنِحُ؛ رودمی بین از هم تبعیض شود،می پخش کشور کلِ در برابری و ثروت اینکه بر عالوه و گذارندمی هااستان

 دارند، ایفرهنگی زیرساختِ ذهنی و اندکردهتحصیل اغلب خانهوزارت کارمندانِ که ستاین دیگرِ چنین کاری

 ثروت، بر عالوه و خواهند شد بودوباش و فرهنگباعثِ تولیدِ  ،شوندمی مستقر استان سطح در افرادی چنین وقتی

 داشته خانهوزارت بلوچستان در اگر. است فرهنگ یجادا باعث آگاهی قطعن و رودمی شهرها آن به هم آگاهی

 شرفتپی باید هم زابل زاهدان، پیشرفت صورت در ست،برابری بر قرار اگر و کندمی رقابت زاهدان با زابل باشیم،

 در مستقر خانۀوزارت چون بود، نخواهیم شهرها آن در کپری مدارس وجود شاهد دیگر ما شرایطی چنین در. کند
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 کوتاهی این خاطر به ایالت آن یسِرئ شود، مشاهده موردی چنین اگر قطعن و دهدعتبار خود را از دست میا جاآن

 29 قرن در است ممکن چگونه بینیم؟می اسالمی جمهوری در که ستایکاریکثافت چه این. شودمی بازخواست

 شخصا م البته. زندمی بیرون هم اینجا یحت اسالم کثافتِ نیستند؟ ایرانی هاآن مگر بخوانند؟ درس کپر در مردم

 کاریِافتکث زنند؟می وپادست فقر در همچنان بانه مردمِ چرا. دارد مشکل ساختار و سیستم بلکه ،دانیمرا مقصر نمی

 جاستآن ماجرا مضحکِ قسمت. است ساختار آن فجایع، این مسئول و آورده بار به فاجعه کردستان در حکومت،

 اسالمی جمهوریساختار قدرت در  دارند؛ بودنرفرمیست ادعای( هاطلباصالح) ایدهع ایران در که

 تمِسیس در پیِ ریفرمِ آن هستند؛ها( طلبها )اصالحست، پس از فرمِ مدرن برخوردار نیست که خیلیرعیتیارباب

 قدر هر کرد؟ اصالح را رعیتیارباب توانمی چگونه! رعیتیارباب یعنی رعیتیارباب و سترعیتیارباب حکومت این

 را ریبهت رعیتیِارباب وقت هر. ماندمی باقی به همان شکل سیستم این هم باز ،کنید اصالح راآن بخواهیدکه  هم

 ،ایران ونیکن سیاسی وضعیت در رفرم و طلبیاصالح! یدهست رفرمیست واقعن که کنممی باور وقتآن ،دادید نشانم

 ،واقع در ؛بیفتد اتفاق ساختارشکنی باید و ندارد وجود فرم جاآن چون براندازیم، ما. دنردا شباهت شوخی به بیشتر

. کند پیدا ادامه ایران در بودوباشی چنین خواهیمنمی ما. هستیم  999ساختارشکن «دریدا» تعبیر به براندازان ما

 سیاست و اقتصاد و حقوق و ردمم بودوباشِ در اگر است، مربوط ابراهیمی مذاهبِ دیگر و اسالم به که چیزی هر

 از بخشی در حدودی تا و ایمدیده هم قاجار دوران در راآن . نمونۀکشاندمی تباهی به را جاآن باشد، داشته سهم

 این ندارد لزومی پس، است مرتبط مسئله این با ساختارش کلِ که اسالمی جمهوری در امروز و پهلوی دوران

 اما ،امکرده اعالم ایران در را اسالم پایانِ ،ایرانی یاباشنده و شاعر مثابۀبه پیش لدوسا من. کند پیدا ادامه بالهت

 :امگفته بارها ارتباطی ندارد؛ من به موضوع این چون ،نباشد مسلمان خود خفای در کسی که هنبود این منظورم

 انجام راآن ستمسلمانی تو خواهدل بازیِ اگر بدهی، انجام را خودت خواهدل بازیِ که باشی آزاد تو یعنی ،آزادی»

 چرا. «نکن حقنه جاهمه را خودت ،منکر از نهی و معروف به امر با ؛نشوی دیگران بازی مزاحمِ کهشرطیبه بده،

 را یادیز کشورهای اسالم ندارند و ارائه برای چیزی مسلمانان بکند؟ حقنه را گریکثیفی و فرهنگیبی باید اسالم

 .باشند راضی خود وضعیت از اشمردم که نداریم حسابیودرست مسلمان کشور یک حتی و دهکشان قهقرا به

 یامقایسه با البته .«شده سرکوب 15 آبان جنبش» :گویندمی هارسانه عبدالرضایی، جناب :اسماعيليرضا 

 ادامه و نشده امتم جنبش این من نظربه بود. 16 دی جنبش از تررادیکال آبان جنبش که شویممی متوجه کلی

 را حانهمسلّ جنگ مردم آیا رفت؟ خواهد سمتی چه به جنبش روند، این ادامۀ صورت در شما نظربه داشت، خواهد

 کرد؟ خواهند آغاز اسالمی جمهوری با

 مککم هم بقیه و نداحمسلّ زیادی عدۀ حاضر حال در است؛ دادندر حال رخ حانهمسلّ جنگِ :عبدالرضاييعلي 

 ریشه از را حکومت که اندکرده وادار را مردم آخوندیسم و اسالمی جمهوری خودِ یعنی هستند، شدنحلّمس در حال
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 وانج نسل ذاتیِ ودنِبیکالی یعنی جدید، نگرۀ این یم،اهداشت انقالب ذهنی معنایی و نظر از ما 16 دی در. بکَنند

 و گرااصول و طلباصالح که شعارهاییکنید؛  توجه اشعاره به. افتاد اتفاق ایمعناشناسانه حوزۀ در ،الئیسیته و

 کومتِح نظرمبه. «فریب ندهید خزعبالت این با را ما» :گفتندمی مستقیم و بردندمی السؤ زیر هم را اسالم اساسن

. نددهمی هزینه و کنندمی فشانیجان هستند که هاآنامروزه فقط  چون کنند، اداره هاسالهچهل زیر باید را ایران

 دلیل همینهب دارد، باالیی اهمیت حرکت آن و نداهداشت خوبی عملکرد سمنتیک حوزۀ در 16 سال در جوانان این

 .ترسیدند تشدّبه قیام آن از بعد هاطلباصالح و اسالمی جمهوری

 . دداشتنن حکومتیکدام از شعارها رنگ و بوی هیچ و بودند یکالی واقعن هاتظاهرات م،موافق :اسماعيليرضا 

کِشه، کُس ایخامنه» :گفتندمی مثلن و کردندمی استفاده هم کلمه تیز نوک از مردم بله، :عبدالرضاييعلي 

 هب مدام ،مرزیبرون مزدورِ هایرسانه و صادراتی هایاپوزیسیون از بسیاری که بود حالی در این. «ولیِّ هر جاکشه

 مردمِ«. ببرید پیش آمیزمسالت صورتبه را جنبش و باشید رام ۀگلّ باشید، آرام» که کردندمی القا گونهاین مردم

ه عالو اسالمی جمهوری. کنند شناسایی دقیق را دشمن باید هاآن دارند، پیروزی برای راه یک حاضر حال در ایران

 در نگجاز این  درصد19 در خارج از کشور هم این جنگ را دارد و تقریبن جنگد،می کشور داخلِ دربر اینکه 

 متوجه اخیر دوسالِ در من کرده، معامله مختلف احزابِ لیدرهای از بسیاری با حکومت این. است کشور از خارج

 وچکک یحزب گذاربنیان عنوانبه و یماهنداشت بجنگد اسالمی جمهوری با که سیاسی یحزبکه در ایران  ماهشد

 وقتی .امداده انجام ماه22 این در کارهایی چه دانممی خوب و باشم ثیرگذارتأ توانممی تا چه اندازه ام کهفهمیده

 تعلّ دهند؟می پز چیزی چه به دقیقن «خلق مجاهدین» گیرد،می امخنده کنندمی رهبری ادعای احزاب از بعضی

 قاطعانه بوده، ثیرگذارتأ قدرهچ عملکردمان دانیممی کوچک یگروه عنوانبه ما چیست؟ «پهلوی رضا» اطوارهای

 ودخ اسالمی، جمهوری اپوزیسیون که جاستاین فقط مشکل نیست، قدرتمند اصلن اسالمی جمهوری گویممی

 ارد؛آوانگ یعنی لیدر گویند؟می کسی چه به «لیدر». دهندمی تقلیل را مردم هایحرکت مدام و ندااسالمی جمهوری

 اباحز این لیدرهای اما .ببرد جلوتر را مردم و بدهد ارائه رو پیشِ اتفاقات از درستی هایتحلیل که کسی یعنی

 آرام» :گفتندمی لیدرها این و بودند کرده تصرف را «ایذه» فرودستان قیام در مردم اند؛کشانده عقب را مردم ندائم

 هنوز چون اند،هشد معکوس رهبریِ دچار ایران مردمِ گذشته سالِ دو طیِ .«نکنید فراموش را نرم مبارزۀ و باشید

 را رسکمت ایعده ،هاتلویزیون این. بود نرفته لو اسالمی جمهوری هاییستپروپاگاندای عنوانبه هاتلویزیون تِماهیّ

 نددار مردم بیندمی اینکه با «گذار شورای» طور مثال،به! زدند جا رهبر عنوانبه بودند، اسالمی جمهوری مزدور که

 هاآن به و نداهشد خسته اطوارها این از هم مردم البته .«باشید رام لّۀگ» که کندمی کیدتأ چنانهم دهند،می خون

 یبرول دارند هااپوزیسیون از ایعده تعلّ همینبه. اندشناخته را دشمن از بخشی مردم یعنی این اند؛توجهی نکرده

 بعق مردم از هنوز که هرچند کند،می حرکت تند کمی دارد تازه و کند کارچه فهمیده پهلوی رضا مثلن .شوندمی

 مردم مانند که خواهد بود مردم در کنار کسی حاضر حال در. شوندمی حمسلّ دارند و اندرفته جلو مردم چون است،
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. تداش نخواهد اسالمی جمهوری با نسبتی دیگر ،شیراز مانند شهری قطعن و اندداده کشته مردم اکنون. بجنگد

. کنندیم تغذیه مردم از فقط بلکه ،نیستند مردم همراهِ هااپوزیسیون از سیاریب ،بخواهید را من نظر اگر ،نتیجه در

 ین شبکها وقتی، انددهاندازی کرراه یتلویزیونشبکۀ  ایعده شده؛ بدل بیزینس سیاسی به کار ایران در سفانهمتأ

 «مردم فریبِ» پروژۀ نتلویزیو این طریق از بعد و کندخریداری می راشبکه  آن اسالمی جمهوری ،شد مخاطبپر

 .خورندن را مزدور هایرسانه فریبِ و آگاه شوند مردم تا گویممی را هااینهایی بسیارند، چنین شبکه. خوردمی کلید

دم  زآمیمسالمت و نرم اعتراضاتِ از مدام و کردندنمی خیانت هاتلویزیون اگر شد، قطعاینترنت  ایران در کهزمانی

 وگرنه اندگرفته رژیم ازدستمزد باالیی  مزدور هایرسانه شکبی. رفتمی پیش دیگری طور عاوضا شاید زدند،نمی

 در چون ،نکنید کاری و باشید آرام» د:بگویی هاآن به اما ،دببینی را مردم مرگ و دباشی ایرانی است ممکن چگونه

 همنطق دو در انتظامی نیروی ادرک بود، نشده قطع اینترنت که یاول روز «.شدکُمی را شما حکومت اکت، صورت

 و کردند عمل محورخشم مردم چون چرا؟ پیوستند، مردم به کشور  از (چند شهرستان در و مناطقی از تهران در)

 شد عقط اینترنت که هم بعد. پیوست مردم به ضعف سر از بلکه ،شعور سر از نه انتظامی نیروی و آوردند فشار

 ،«سییببی» دیگر طرف از و «اینترنشنالایران»تلویزیون  طرفیک از ؛کردند روعش را خیانت دوباره هاتلویزیون

 .نخورد شکست جنبش و نگرفتند گرا دیگر مردم باراین اما

 .«است شده سرکوب جنبش» :گفتندمی و خواندندمی سیأ آیۀ مدام هارسانه است؛ درست :اسماعيليرضا 

 رد بودند، خیابان در مردمکه وقتی داند،می خودخوانده رهبرِ را خود که شخصی دقیقن! :عبدالرضاييعلي 

 من. «بزنید سیاه بندمچ و بپوشید سیاه ست،عزاداری وقت اکنون»: گفت تلویزیونی خود هایمصاحبه از یکی

 ایدب راچبسیار نفرت داشتند.  شوند خطاب شهید اینکه از شدند، کشته و بودند ما حزبِهم که عزیزانی آن دانممی

 سطِو ناگهان که دهستی کسی چهشما  اصلن ؟ها خیانت کنیمبخوانیم و از این طریق به آن شهید این دوستان را

 نیروها این گوییممی ما ؟دزنیمی حرف ند،امالیی کثیف فرهنگ از اینمایه که شهدا مزار و عزاداری از ،مبارزه

 امروز مانند همین ،بود خواهند مانا هاآن .نداهداد دست از بهتر ۀآیند و وطن برای راجان خود  و نداغایب قهرمانانِ

 باید هاییپیام چنین. بگیرند رد مردم تا نویسندمی را پاریس انقالب شعارهای پاریس، کلیساهای درهای روی که

 در ار هاتریبون ننادا ایعده سفانهمتأ. نیستند شهید اما ماندگارند، و غایب قهرمانانِ دوستان این تمام مانند،ب

 انانسضدِّ و فردضدِّ مسلمان وضدِّ ما که بگویم باید آخر در. دهندمی مردم به اشتباه هایپیام و اندگرفته دست

 اجازه دیگر ندارد. امروز با نسبتی هیچ و است پیش سال9499 به قمتعلّ که اسالمی ؛اسالمیمضدِّ ولی نیستیم

 .کنند تبلیغ ایران در را بالهت دهیمنمی

 . کردید شرکت وگوگفت این در که ارمسپاسگز :اسماعيليرضا 

 .بدرود ،سپاسگزارم شما از هم من :عبدالرضاييعلي 
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 نشد ايرسانه هرگز اتفاقاتي که و انآب قيامِ
 

 

در تلویزیون « بفرمایید آزادی»مجریِ برنامۀ « عادل شریفی»انجام شده و در آن  9915این مصاحبه ابتدای آذر 

طور کاملن تحلیلی و به« علی عبدالرضایی»کند و مطرح می« 9915قیام آبان »هایی را دربارۀ ، پرسش«زادیآ»

 خوانید:دهد؛ متن این مصاحبه را در زیر میها پاسخ میروشنگرانه به این پرسش

 برابرشدنِسه بهاض ؛ این اعتراضات در ابتدا با اعتربودیم شاهد ایران در را اعتراضاتی 15 آبان 24 شامگاهِ در

 ن وریمفسّ از بود. بسیاری مردم فروخوردۀ خشمورشدنِ شعله برای ایبهانههمین موضوع  آغاز شد و بنزین قیمت

 خواهیمیمبرنامه  این ابتدای در. شدند غافلگیر ها، ولی برخی از آنبودند روزی چنین منتظر مبارزین و گرانتحلیل

جامعه  در هم هنوزاین اعتراضات و این خشم  من باورِ بهبپردازیم.  افتاد 9915 آبان در گذشته هفتۀ که اتفاقاتی به

 ودسرنوشتِ خ و دهد رفتار تغییر دیگر ایگونهبه گرفته تصمیم ایران . جامعۀکندمی عمل دارد و است جریاندر 

 15 آبان اتفاقاتِبارۀ در یمخواهمی که است «عبدالرضایی علی» آقای برنامه این مهمانِ. بگیرد دست در خودش را

 .گویممی درود شما به، عبدالرضایی آقای. کنیم صحبت ایشان باهایی که هنوز باقی مانده، و ناگفته

 شویم.و با مردمِ عزیز رودررو می هستمبرنامۀتان  درهم  باز خوشحالم .شما بر درود علي عبدالرضايي:

 که بود بنزین گرانیِ 15 آبان اعتراضاتِ ابتداییِ ا دلیلِ جرقۀتنه شمانظر به ،عبدالرضایی آقای عادل شريفي:

 داشت؟ دیگری دالیل یا دست داد وافزود و آن اتفاقات را به مردم خشم بر

 دی 3 از کند. اداره را کشور سازیبحران با که استاین  اسالمی جمهوری سیستم اساسِ علي عبدالرضايي:

 حل ار مشکالت هرگز ایران حکومتِ که بینممی ،کنممی سکانس دنبال به سکانس را ایران اتفاقات من که 9916

 اینکه بحران. وقتی روی بحرانی کرده، اداره پروپاگاندا تولید با را کشور ،واقع در ساخته است. بحران فقطو  نکرده

 علیهد و گیرپاسخ نمی «تپههفت کارگران» معوقۀ حقوقِ وقتی نگیرد، پاسخ مردم شود و مطالباتِ انباشت هابحران

ان لیو نتیجه در ،سازندمی تری بزرگبحران پیش آمده بحرانِ از و کنندمی نماییدرشت راآن و ندسازمی بحران آن

 باشد یاصل ایدۀ توانستمی وقتی بنزین که کنممی فکر من را منفجر کند.تواند آنای آب میشود و قطرهلبریز می

 هزارتومانسه بنزین اگر که کردند لتخیّ بودند و در ابتدا بهانه دنبالبه مردم. گذشتمی آنگرانیِ  از هفتهیک که

 تمامِ رود؛می باال دالرقیمتِ  و داشت خواهیم تورم دوباره افتاد؟ خواهد اتفاقاتی چه های پس از آنهفته شود،

 وارد ،فتدنی اتفاقکرده بودند  لتخیّرا که  مواردی و بگیرد پاسخ مطالبه این اینکه خاطربه. کردند لتخیّ را هااین

 کدامهیچ به، تاکنون 9955 سال از اسالمی جمهوریبوده  گونهاین هم پیشین هایبحران ،واقع در ؛شدند خیابان

 خرداد دومِ در. است کرده درست بحران روی بحران یا و کشتهمردم را  یا مدام نداده، یپاسخ مردم مطالباتِ از

 نویسندگان بسیار کانوندر آن دوره،  که دانممی و بودم ایران نویسندگانِ کانونِ مشورتیِ جمع عضو من 9936

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

 
 

 علی عبدالرضایی )موتا( 993

 یمنش که راای گزینه ،بود رهبری که حکومت علیه گیریجبهه با مردم اقشار تمام خواستِطبق  تا کرد تالش

 منتها ،شد آغاز جاآن از راندازیبانقالب و  ،واقع در ؛جنگید حکومت علیهِ جادر آن وانتخاب کند  داشت فرهنگی

همین به ،دهد پاسخ مسائل به و کند اداره تواندنمی و ندارد کارگردانی خصلتِ چون جمهوری اسالمی حکومتِ

، پیروی کندمیتولید  پروپاگاندا مدام که «ب.گ.کا» شالودۀ از. این حکومت کندمی درست بحران مدامدلیل 

 اب اسالمی جمهوری مشکلِ تواندنمی قدرتی هیچ شده و حاال انباشته هابحران اینطیِ چندسالِ اخیر  کند.می

 ،نتیجه در جلو، به حمله از ناگزیریم کنیم، نگاه سر پشت به توانیمنمی که ایمافتاده راهی در ما ،کند حل را مردم

و  گانشدشکنجه خانوادۀ و زندانیان خانوادۀ آن پشتِ اما ،بود بنزین گرانیِ عنوانای بهبهانه افتاد اتفاق که چهآن

 راضاتِاعت به جغرافیایی نظر از اگر ؛دارد شناسیکنشانه یساختار تهران .و طبقۀ متوسط بودند فرودستان تمام

 یعنی ،بود «شهرآریا» و «ستارخان»و « تهرانپارس» اعتراضات این تمرکزِکه  دید خواهید ،کنید تهران توجه

 ها،لبطاصالح طریق ازکه طبقۀ متوسط  کردمی فکر حکومت؛ است متوسط طبقۀ به مربوط کاملن که ایمنطقه

چه در  و ستارخان آریاشهر، چه در در چه اعتراضات تمرکز که دیبینمی اما ،کرد دخواهن حمایت «خاتمی» از

 رودستف طبقۀ هک بینیممی مادر این اعتراضات  آمده، ستوهبه هم متوسط طبقۀ یعنی ،بوده ماکسیمم تهرانپارس

 آن از کردمی فکر حکومت کههم  ادارات بسیج یا و کارمند ایطبقه آن یعنی داشتند، سهم کمتر فرادست یا

 به« آبادنازی»و  «تجریش» از مردم. شدند میدان وارد و رسیده شاناستخوان به کارد، کرد دنخواه حمایت

امده نی در نمایش به هاتلویزیون دردیده نشده و  که داریم اییهها و فیلمصحنه آریاشهر از ما. آمدندمی «آریاشهر»

 اعتراضات این که دهدمی نشان هااین تمام. یماهداشت یعیار تمام خیابانی جنگ آریاشهر در ما ،واقع در است.

 وست ا اتنیکی جوامعِبه  زنان و به کارگری و فضای به ظلمو  شکنجه محصول بنزین، گرانیِ اعتراض به عالوه بر

ها بین آن کهدرست شده  در جامعۀ ایران علیهِ اقوام کهست و پروپاگاندایی هاها و شکافتبعیضمجموعهچنین هم

 و حکومتِ اسالمی اسالمی جمهوری از هااین تمام و داریم شدهشکسته ایِذره جوامعِ ایران در ما. کند ایجاد جنگ

 که معدودی عدۀ آن جز ،باشد داشته حکومت از خوشی دلِ هک بینیدنمیای هیچ شخص و مجموعه اند.شاکی

، اشدنب اسالمی جمهوری اگر که هاییآن و پاسدار بسیجی و یعنی ،هستند آویزان اسالمی جمهوری پستان از هنوز

 تنها تیلّم که شودمی باعث این مسائل تمام بمیرند. گرسنگی ازشان تخصصیدلیلِ بیبه اند که در آیندهنگران

 زاییع ما ،کنندمی عزاداری و گویندمی تسلیت اشخاص زیادی. است بهانه دنبالبه هم هنوز تنها تِملّ این؛ ماندب

 .ودب بهانه یک فقط بنزین من نظربه و دنشو خیابان وارد باید که اندفهمیده مردم داریم، شعف ، بلکهنداریم

 وایم داشته 16 و 55 و 35 هایسال در را لفیمخت هایقیامتاکنون  ما ،عبدالرضایی آقای عادل شريفي:

 یاریبس اما ،اندپرداخته آن بهکمتر  هارسانه کهتر کوچک هایقیام برخی و شده ترپررنگ که هاییقیامچنین هم

 اآی داشت. تفاوت گذشته هایقیام با قیام این ؛نداهداد خاصی رفتار تغییر 15 آبانِ مردم در که بودند باور این بر

 دیدید؟می را رفتار تغییر این شما
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 آغاز 16 دی زاتغییر رفتار  به این تغییر رفتار داشته باشید، تئوریک نگاهی بخواهید اگر علي عبدالرضايي:

 رایب که احترامی بر عالوهمردمِ ایران  شعارها توجه کنید؛ نوع به ،مایداشته سمنتیک یرفتار تغییر دی در شد؛

 نسانیا درک و انسانی علوم فقطو  نداشت وجود مذهب دیگربینیم و می تهیالئیس نوعیرها در شعا اند،قائل مذهب

 هاطلباصالح ،واقع در ؛«طلباصالح نه» و «گرااصول نه» :گویندمیمردم  سال49 از پس ناگهان داشت. وجود

 خوب هایحرف ظاهرن که بودند کسانی هاطلب؛ اصالحبودند داده قرار مذهبی فکریِروشن صفِ در را خودشان

 سیاریب و است حکومت آلترناتیو که جناحیکه این  بودند شده متوجه مردم بعد به «سبز جنبشِ» از، ولی زدندمی

، اندادهد فریب هم را اروپا حتی و گرفته قرار اختیارشان در ...(اینترنشنال ووتو، ایرانسی، منبی)بی هاتلویزیون از

 آلترناتیو تا بودند شده حمایت مردم توسط 992جمهوریها تا انتخاباتِ آخرِ ریاستآنبخشی از حکومت است. 

بار ین، اولکنید توجهاگر . کرد تغییر شعارها نتیجه در بودنِ این جناح،با آگاهیِ مردم از حکومتی باشند، ایخامنه

 مذهبی دیگر شعارها و «طلبصالحا نه» و «گرااصول نه»شود: که در شعارها گفته می است 999در قیام فرودستان

 ودند؛ب افتاده اکبر اهلل جان به «اکبر اهلل» با مردم سبز جنبشِ در اما، بودند گذاشته کنار را مذهب ؛ مردمنیست

 با اینکه هن ،نبود کار در اکبری اهلل دیگر فرودستان قیام دردادند، ولی سر می« اهلل اکبر»ها شعارِ باممردم بر پشت

 در ما و است گذشته به مربوط مذهب: »گفتند و کرده جدا را مذهب حسابِ هانآ ،باشند داشته نیدشم مذهب

 ازه ک مجبوریم نتیجه در ،باشیم داشته ینومدرن زندگیِ جهان امروز جامعۀ به توجه با باید؛ کنیممی زندگی امروز

 اینکه ییعن .«شویم قائل بشر حقوق خود ردمم برای آن اساسِ بر وداشته باشیم  تبشر تبعیّ حقوق جهانیِ اعالمیۀ

 رعایت ایران در انسانمختلف،  هایبهانه به که است سال49 .شود رعایت ایران در انسان که بودیم این پیِ در ما

 هک کسانی تمامشده،  عوض کاملن شعارهابا ورودِ نسل تازۀ دهۀ هفتادی به میدان،  فرودستان قیام از. شودنمی

 نسل و هاسالهچهل زیر ،واقع در ؛بودند هاهسالچهل زیر میدان در مردمِ یعنی ،بودند سالچهل یرز شدند کشته

 ضایفبه قیام فرودستان نگاه کنید،  تئوریک لحاظ از اگر .آوردمی نو مبارزاتی فضای و تازه هایایده خود با جدید

بوده،  میدانیمحور و خشم و ابژکتیو حرکتی ت،حرک ،15لی در آبان و، ایدداشته ایمعناشناسانه و نظری جنگیِ

و در قیامِ آبان « گرا، دیگه تمومه ماجراطلب، اصولاصالح: »گفتندمردم در شعارهای خود  در قیامِ فرودستان

در  دتواننمی روسیه دیگر است و تمام اسالمی الیگارشیِ و حکومت تئوکراتیک حکومتِو  عمامه وقت» گفتند:

 هاسمت این به مااز لحاظِ میدانی  ولی ،نبود شعار مجالِ که است درست. کنید توجه شعارها به .«دهد جوالن ایران

 سال49 شود،می ظلم سال49 ما مردمِ به کنند؟می را کار این چرا ،گیرندمی فعّال گارد باراولین برای مردم ،یماهرفت

 سازیگروه «کنید. اجتماع نباید ،دارید مشکلی شما اگر» :گویندمی مردم به و شوندمی تحقیر مردم بحران تولیدِ با

مردم به انزوا  و بود «اهلل حزب» فقط حزب شد، قدغن مستقل حزب ایجادِ شد، قدغن ،خیابان در تجمع ایجادِ و

                                                                 
 9916انتخاباتِ سال  102 

 9916 قیام دی 103 
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 دعا دبروی دارید مشکلی اگر شدمی گفته مردم به های تلویزیونیخطبه و جمعه نماز هایخطبه درکشیده شدند. 

 سال9499 به اندساخته ما برای که فضایی این که فهمیدند آمدند و تنگ به ناگهان مردم بخوانید، نماز د وکنی

 ما ،دکن حرکت باال به پایین از باید دمکراسی کنند، حل را مشکالت باید مردم مدرن جامعۀ در دارد. قتعلّ پیش

 اسدارپ تواندنمی که حکومت، باشند دمکراسی دارپاس که باشیم داشته متعددی مراکز و «NGO» هایسازمان باید

 اما ،دهندمی رأی مردمظاهر و به« اسالمی جمهوری» شودمی گفته ظاهرن ایران جامعۀ در باشد. دمکراسی

 لهمسئ همه هااین! دهندمی رأی که کسانی نه ،کنندمی شمارش را هارأی که گیرندمی دست در کسانی را حکومت

 را محورخشم مبارزاتِ مردم ،همه این با .شود هانباشت هاخشم ها وبغض که شدهباعث مسائل ینا مجموعۀ و است

 را ارهاشعشوند می وقتی واردِ خیابان که گفته بودم« حزب ایرآنارشیست» لیدرهای میدانیِ به من نکردند شروع

در  که چینتظاهراتِ  از فیلمیو تبلیغِ  ارانتش با پاسداران سپاه و کردندمی منحرف را شعارها تغییر دهند؛ افرادی

 دنبالبه و خیابان را ترک کرده بودند. درواقع خاموش خیابان در را ی خودهاماشین در اعتراض به حکومت مردمآن 

 لماسکهبا خواهانِخواستیم و نمی را شدهکنترل تظاهراتِ این ما ولی کند، مهار را دولت که بود شدهکنترل یتظاهرات

و  نفره2 هایدسته در ما گروهِ هایخانم بود. میدانی مبارزاتِ خواستیم ی خوداعضا از ما که چیزی تنها یم،نبود

 هک بود این ما هایتکنیک از دیگر یکی. دادندمی تغییر را نفری9999 یجمعیت شعارهای و رفتند میدان به نفره9

ران قصد بازداشت افرادی را داشتند، گاردهای ما که مأمو؛ زمانیشود بازداشت کسی نگذاریم شرایطی هیچ تحت

 ،واقع درخوردند؛ کردند و کتک میرفتند و از بازداشتِ افراد جلوگیری مینفره جلو می29نفره و 99های در دسته

 چون ،بود شده دهمیک گذشته به نسبت هابازداشتی تعداد تظاهرات حجمِ به توجه با شدند، بال سپرِ ما اعضای

در  یژهوبه پیشین هایجنبش تمام در اما ،شود دستگیر کسی دادندنمی اجازه مردم و بردیم پیش را یاستس این

 و دندکشیمی کنار را خود مردم کنند بازداشت را کسی خواستندمی مزدوران وقتی سبز، جنبش و فرودستان قیام

 ودخ نتیجه در، بودند ندیده آموزش مردم چون خدا، نمایندۀ فقیهولیِّ و ندسته خدا قانون و پلیس کردندمی فکر

 هم گرا ،شود دستگیر کسی دادندنمی اجازه دیگر مردم و نیفتاد اتفاق این در قیامِ آبان اما ،کشیدندمی کنار را

های مزدوران به مردم، مردم دلیلِ شلیکبه یا و شد زده شبیخون هاآن به یا و بود تنها یا شدمی بازداشت کسی

طبق آماری که ما در اختیار داریم،  .نبودند مردم باراین خیابانیِ خشمِکنندۀ شروع ،واقع در. بودند شده مستأصل

 ترلکن تحت کاملنها را با شکنجه تمامِ بودوباش آن و کرد دستگیر را نفر6999حکومت تقریبن  فرودستان قیام در

 و شدندیم جاسوس باید یا :دداشتن رو پیش راه دو هقادسیّ مانند شدندمی دستگیر وقتی ما اعضای یعنی ،داشتند

 نقشِ ودخ نجات برایکه  بودم کرده توصیه اعضا به من .نداشتند نام هم اوین در و رفتندمی اوین زندان به باید یا

. یکی از کارهای بسیار سخت برای ما تولیدِ این دادممی هاآن به غلط اطالعات گاهی و کنید بازی را جاسوس

 ما برای ودشمی دستگیر که کسی یعنی ،دارند تظاهرکنندگاناکنون  که است وضعیتی این ،واقع در عات بود.اطال

 اییافزترس سوآندر  دانیممی چون ،نکنند بازداشت را مردم فقط که کردیم سعی ما دارد، باالیی بسیار هزینۀ
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 و گیریمب را بازداشت جلوی که بود این مانتالش نهایت بابت این از ؛ندکنمی شکنجه واقعن را مردم و است بسیار

 .کنیم عوض را شعارها نوع

فکران ها و روشنیکی دیگر از معضالتِ مردم و علّتِ تلفاتِ بسیار، انتقالِ اطالعاتِ نادرست به مردم توسطِ رسانه

 مواجه گلوله با آهنین و یاردگ با اما ،بودند آمده نرم مبارزۀ برای مردمها اطالعاتِ کافی نداشتند. بود، چون آن

 صورتاین به و زدند هابانک زدنِآتش مانند آمیزیخشونت هایالیتفعّ به دست مردم که بود آن از پس .شدند

 آتش دولت توسط هابانک که کنندمی وانمود هاگروه برخی. دادند نشان تخریبی عملیات با را خود قدرت مردم

 لحاظ از اگر یعنی ،گذاشتیم نمایش به را «مردم ابرقدرتِ» باراولین برای آبان قیام در ما ،واقع در .شدند زده

 نمایش به را مردم ابرقدرت دوم بار برای 15 آبان در ،داشتیمو انقالبی معنایی  تئوریک ینمایش اول بار سمنتیک

 دارند دعاا مدرکی هیچ بی هک هستند هاگروه از برخی حاال .دارند باالیی تخریبیِ قدرت که مردمی یعنی ،گذاشتیم

 هک معناست بدان این و سازندمی جعلی هایفیلم ادعا این اثبات برای حتی و است زده تخریب به دست سپاه

 از .ستینمایشو  ویژوال یتاریخ ما تاریخِ ،هستیم دادنتلفات از ناگزیر ما. کنند تهی درون از را مردم خواهندمی

با  اسالمی جمهوری یعنی ،کنندمی مطالعه دیداری ما مردمِ ،است پایین ما کشور در خوانش زمانِ که جاآن

 یمیدان حکومت؛ یعنی است کرده امضاء را خود زودرس براندازیِ سندِهایی که در قیام آبان به راه انداخت، عامقتل

 توانندنمی گردی شودنمی موشفرا اتفاق این و کشته هلیکوپتر با را مردم شیراز در داده، تشکیل استانپنج در ویژوال

 میدان یک نای کرد، نخواهد باور کسی دیگر را دروغ این ،ندابسته رگبار به را مردم هلیکوپتر با هاانقالبضدِّ بگویند

 اتفاقِ این و برگردد اسالمی جمهوری به دیگر که است محال شیراز اند،دیده را هاصحنه این مردم و است ویژوال

 و میاهداشت لخت یحقیقتدر میدان  ما باراین !چرا؟ زنند،نمی حرفی آن از هاتلویزیون اما ،فتادها که ستبزرگی

 یفضای اکنون و کنندمی کار هاذهن روی و درآمدند نمایش به ویژوال میادینِ که بود این افتاد جاآن که اتفاقی

 مهوریج که بدی فضای یعنی ،اندشستهن کمین در و منتظر «دیزاشکن درۀ پلنگِ» مانند همه که گرفته شکل

 داغدار را خانواده دو که افسری ،«ماهشهر» در آورده است. وجودهب جنگی ایرانی آحاد بین کرده، ایجاد اسالمی

 وقتی دوم ابرقدرتِ این ،واقع در .است حکومت ضعف این هستند، سپاه مراقبتِ تحت خانوادۀ خود همراه ،کرده

 .شودمی آن ریزششدنِ حکومت و تروچکک باعثِ گیردمی شکل که

 و یدکرد اشارهو در اولویّت بودند  داد روی چندروز این در که یاتفاقات به جااین تا سپاسگزارم. عادل شريفي:

 مبارزه در مردم که ابتدا همان در ،عبدالرضایی آقای .بود شما هایصحبت در من هایپرسش از پاسخِ بسیاری

 و «آزادی» و «انقالب» مانند ایکلیشه میادینِ نبود، متمرکز مردم در مبارزه یعنی ند،بود دادهتغییر رفتار 

 تشخیصهر مکان و هر زمانی که مردم  و نبود مردم دسترسِ در دیگر ،بود تجمعات محل همیشه که هاییمکان

 اعتراضی هایشیوه ،آمدند میدان به مختلفی شهرهای دادند؛می انجامشکل بگیرد  اتاعتراضباید  که دادندمی

 سرعتحکومت به اما ،شدمی دیده هاویدیو در دیگر هایشیوه تا معابر و وآمدهارفت کردنمختل بندان وراه از مردم
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 دادندمی گزارش تخصصی هایسایتوب از ؛ در آن مدت بسیاریکرد قطع کامل طورهب را اینترنت و شد عمل وارد

 طول ساعت45 تا 24 که بودند کرده رصد حتی و بسیار زیاد است ایران برایاینترنت  قطعیِ روزانۀ خسارت که

را د که آنمجبور ش اینترنت، توجهی نسبت به تمامِ خساراتِ قطعیِ؛ حکومت با بیکنند قطع را اینترنت تا کشیده

 وصل را اینترنت چکانیقطرهصورت به دوباره که امروز اما، شد قطع رسانیآگاهی روند طور کامل قطع کند؛به

 یهافیلم از بسیاری( .است تصویری بیشتر مردم آگاهیِ که های خود اشاره کردیددر صحبت هم شما)اند کرده

 را رهاییدیکتاتو کمتر بینیم،علیهِ بشریّت را می رژیم عریانِو جنایتِ  خشونتها در آن و شودمی منتشر قیامِ آبان

 جمهوری هک پروپاگاندایی و هافیلم اینانتشارِ  با نظر شما، اکنونبه کنند؛ رفتار ملّتِ خود باگونه این ایم کهدیده

 دیگر یاجبهه در که اندداشته نگه را خشم این مردم یا ،گردانندمی باز مردم به ، آیا ترس راآورده وجودهب اسالمی

 بیاید؟ بیرون و کند فوران دوباره دیگر ایشیوه به و

 هرانپارستو  ستارخان آریاشهر و در هرگز پیشترها مردم. کردید اشاره مهمی بسیار نکتۀ هب علي عبدالرضايي:

 وفمعر هایمحلعصر و ولی یا و آزادی یا انقالب میدانِ به کردند ونمی تجمع ی که در آبان تجمع کردند،شکل به

 هامحل این روی و شد ساخته امنیتی لحاظ از شهرشهردارِ تهران بودند،  «قالیباف» آقایکه  ایدوره در. رفتندمی

 میدان سمت به مردم هروقت و بکشانند انقالب میدان به را مردم فراخوانی هر با که داشتند عمد هاآن شده، کار

 دوم کتۀن .کنندو تجمع  تمرکز هاییمحل چنین در نباید که شدند آگاه مردم ولی ،ایمداشته تلفات رفتند انقالب

 هاایرانی چون ،زنمنمی حرف دور تاریخِ از من .کندمی حمله اینقطهصورت به معمولن میاسال جمهوری اینکه

، باشید کرده توجهبه دوسالِ اخیر  اگر؛ زنممی حرف امروز تا 16 سال ازدلیل  همینبه ،ندارند درازمدت حافظۀ

 ،بگیرند را ما اتحاد و هماهنگی جلوی اینکه برای است. بوده موضعی اما ،ایمداشته در ایران عجیبی هایحرکت

. این شورا برای هماهنگیِ مردم بگیرد شکل کردیم بحث آن مورد در ما که «ایهماهنگی شورای» نگذاشتند که

 بانه تااعتصاب طور مثال،به. داریم هماهنگی بحران بلکه نداریم، رهبری بحرانِ ما ند،ک رهبریها را آن اینکه نه بود

 و معضل کشور تمام در یعنی اتفاق افتاده است، و ارومیه و ماجرای ورزشگاه اهواز و... کازرون و آبادان ماجرای و

 ردگرد آو هانقطه آن در را خود نیروهای و کند ایجاد برآیند تمرکز با بود شده موفق حکومت اما ،ایمداشته خیزش

تیزانی تشکیل دادیم؛ به نیروهای خود نگفتیم های پارکند. در قیامِ آبان، ما در گروهِ خود هسته سرکوب را مردم و

کازرون خبری نبود، ما به نیروهایمان در های تظاهرات بپیوندند. اگر اوضاعِ شیراز فجیع شده بود و که به محل

کردیم که به کمکِ شیراز بروند، بلکه اعالم کردیم برای آنکه آن بخش از نیروهای اطرافِ کازرون کازرون اعالم نمی

ها تمرکز نکند و دست به سرکوب نزند، خودِ کازرون واردِ عمل شود و قیام راز نروند و حکومت در آن قسمتبه شی

طور ها شاهدِ چنین تکنیکی بودیم. بهکردند. در تمام استانجا حمله میها خودِ مردم به همهکند و در آن لحظه

زد، فورن تهرانپارس و جا دست به سرکوب میکرد و در آنمثال، اگر حکومت در تهران به آریاشهر حمله می

های زدند. ما در تهران به چند دلیل نیرومند نبودیم، اما هستههای دیگر وارد عمل شده و دست به اعتراض میمحله
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 از برخی ما با دست خالی جنگیدیم و .زدمی عملیات به دست خود شهر و محله در هسته هر ومحلی را داشتیم 

 و کنیم اعالم را عزیزان این اسامیِ توانیمنمی ما ،شدند فدا میدان در آموزش حال در هاآن شدند؛ فدا نیروهای ما

 ،ندادند انجام درست را کارِ خود ندبرانداز ظاهرن که گروهایی و احزاب رسانه و چون ولی ،نداریم هم تبلیغ قصد

 راگ اما ،باشند کنندهشروع که نداشتند را شجاعت آن مردم ؟چگونه یعنی شدند، کشته میدان در جوانان این

 را مردم بسیار ضعیف بوده و آموزشسالِ اخیر 49در  سفانهخواهند بود. متأ دهندهادامه مردم ،کنند آغاز چندنفر

ر د. بودند کرده ضعف احساس مردم این و «ندارید قدرتی شما» که شده گفته هاآن به مدام و نداهآورد بار ترسو

 کرده حیرت مردمی قدرتِ از ما ؛دادندمی ادامه مردم و کردندمی شروع فقط که ساختیم هاییهسته ما قیام آبان،

 سابقه محلی هایهسته ایجاد، تاکنون 9953 سال از. نیست شوخی ،زنیممی حرف مردم ابرقدرتِ از وقتی بودیم،

 ترسدمی هنوز حکومت که طوری ،کردیم پا بر آتش استانپنج در زمانهم یماهنداشت هاییهسته چنین ماو  نداشته

 که اتفاقی هر. کندنمی اعالم حکومت اما ،یماهداشت زیادی تلفاتِ مازندران گیالن و در ما. کند آزاد را اینترنت که

 «سانپارتی» را خود مبارز نیروهای ما! خلق مجاهدین به یا و دهدمی ربط آمریکا به یارا آن حکومت ،بیفتد در ایران

 خلق مجاهدین از بخشی هاسانپارتی» کند:ابراز می برنامه آن در و ساخته ایبرنامه صداوسیما حاال ایم،امیدهن

 از ما شناسند،می همه را هاپارتیزان. گویندمی «ملیشیا» خود نیروهای به مجاهدین کهدرحالی .«هستند

 ، مانندنداهداشت خاص هایزره که کسانی همان ،هستند باستان ایرانیانِ همان «هاپارتی» ایم،هآمد «سانپارتی»

 نام به شرّی ،رژیم پروپاگاندای سیستمِهای لهستانی یا فرانسوی که با نیروهای هیتلر مبارزه کرده بودند. پارتیزان

 ود این بهرا آن انجام دهند، مردم که کاری هر و است ساخته «آمریکا»شرِّ دیگری به نام  و «خلق مجاهدین»

 .دهدمی نسبت دسته

 مدنی و نافرمانیِ» :پرسندمی ما از عادی مردمِ و کارشناسان از ، بسیاریعبدالرضایی آقای عادل شريفي:

 سیارب فاصلۀ از کهکنیم و مبارزه می ایمایستاده کسانی مقابل در! ما کسی؟ چه مقابل در خشونت بدون مبارزات

سط تو روزششپنج  در خشونتاز  حجم این ؛بندندم را به رگبار میکنند و مردجمجمۀ مردم شلیک می به نزدیک

 رخوردب کارانهمحافظه کندمی سعی همیشه المللبین عفو. است سابقهبی خودش مردمِ علیهِ سیاسی یسیستم

 هچ برابر در ما وقتآن ،خوانده بود آمیزفاجعه را هابازداشتی و هازخمی شدگان وکشته آمارولی در قیام آبان  ،کند

 بلط این بر که کسانی پاسخ نظرِ شما، به!«دهیم؟ انجام خشونت بدون مبارزات یا مدنی نافرمانی باید کسانی

 طوس این «خود از دفاع» بحث داد؟ ادامه مدنی نافرمانی و پرهیزخشونت مبارزات به باید هنوز چیست؟کوبند می

 دارند؟ کیدتأ آن روی بر همه که شودمی چه

 که یژوالیو میادینِ با و ایمداده که تلفاتی همهنآ با. کردید اشاره ایکلیدی بسیار نکتۀ به عبدالرضايي:علي 

 رد را آمیزمسالمت مبارزۀ ما «کارساز است. آمیزمسالمت مبارزۀ فقط» :گویندمی ایعده هنوز ،هستیم روهروب

 ویس از همگی ،ایمداشته اخیر ماهِبیست در که ییزآممسالمت مبارزات تمام باشید داشته توجه اگر ،کنیمنمی
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 علی عبدالرضایی )موتا( 999

کمپین زندانیان سیاسی »و « 994جان کمپینِ» یا و زده آتش را بسیج پایگاه که گروهی آن یعنی بوده، ما گروه

 «انقالب». بوده است ما گروهآمیزِ داشته، ی مسالمتهاالیتفعّراه انداخته و در فضای مجازی  را« 995باید گردند

 از میمه بخش هااین .داشت نخواهیم براندازی ما ،نیفتد اتفاق مغز در براندازی اگر ،بیفتد اتفاق مغز در اول دبای

 اندوست از یکی با مصاحبه در «سازگارا محسن» آقای .است سخت مبارزۀ از بخشی نرم مبارزۀ هستند، نرم مبارزۀ

 مدنی مبارزۀ جزء، هاستانقالب تمامی در مدنی ارزۀمب از بخش ترینمهم که راو دیوارنویسی  شعارنویسی شما،

 سیشعارنوی حال در ما نیروهای از بسیاری کهدرحالی! دانستنمی عملی کار را یکارچنین یعنی ،بود نکرده لحاظ

 هایگاهفروش تحریم به دست خود هایالیتفعّ از یکی در ما گروه نیستیم، مدنی مبارزۀ مخالف ما اند.شده دستگیر

 مدنی ارزۀمب از اینمونه این و بوده «کوروش فروشگاه تحریم» اینستاگرام و توییتر داغ تگِهش هفتهیک و زد اهسپ

را که متعلّق به سپاه  «کوروش فروشگاه» آیا ،«مدنی مبارزۀ» :گفتندکنون تا 9936 سال از که دوستانی. است

 ایعادی کار اصلن است، سخت بسیار مدنی مبارزۀ !ند؟اهداد انجام ایعملی کار آیا اند؟پاسداران است تحریم کرده

 نید،ک بسیج را مردم که باشید داشته قدرتمند یتریبون و باشد باال شما هماهنگی و رهبری قدرتِ باید ،نیست

 یعنی تا امروز، 36 سال از. یماهدادانجام  راآن  برانداز یگروه عنوانبه اما ،نداریم را آن قدرتِ حتی ما که کاری

ه داشت مدنی مبارزۀ فقطاینکه  اما ،است کار ی ازمهم بخش مدنی مبارزۀ. ایمداشته شکست ما است که سال 22

 جمع را دممر مدنی مبارزۀ با باید ابتدا هستیم، مواجه سرکوبگر یحکومت با ما اینکه خاطر به .است باشید اشتباه

یابد و مردمِ اسرائیل علیهِ آن افزایشِ قیمت اعتراض افزایش میطور مثال، گاهی در اسرائیل قیمتِ کاالیی به .کنیم

زنند. در کنند و به این شکل دست به مبارزۀ مدنی میکنند و در فضای مجازی خریدِ آن کاال را تحریم میمی

اند؛ در رسدهد و به قیمتِ اولیه و یا کمتر از آن مینشینی کرده و قیمتِ کاال را کاهش مینتیجه، آن شرکت عقب

افزایش یافت و مردم  تومان9999تومان به 9999قیمتِ بنزین از  ایران دراینجا مطالبۀ مردم پاسخ گرفته، اما 

قعی وا کار هارسانه چون نگرفتیم، پاسخ مطالبۀ خود از مااعتراض کردند و بسیاری از جوانان کشته شدند، ولی 

 باید کنندمی رهبری را مردم که هاییآن هستند. جلوتر هارسانه از مردم کهدرصورتی ،دهندنمی انجام را خود

 نیمد مبارزۀ باشید، آرام باشید، رام» :گویندمی مردم به مدامبینید که لیدرها می اما ،بگیرند قرار مردم جلوی

بازداشتی و  تلفات همهآن بودند دیده آموزش ما مردمِ اگر ،خوردن هستیمضربه در حال طرف هر از ما «.دهید انجام

شدنِ مبارزانِ دیگر را بگیرند خواستند جلوی بازداشتچون می ،شدند کشته میدان در ما نیروهای اغلبِ. دادیمنمی

کردند و نیروهای خود را از دست ها شلیک میمحض ورود گاردهای ما برای انجام این عملیات، مزدوران به آنو به

 روی کهکسانیها آموزش داده بودیم. کمتری داشتیم، چون به آن دادیم، ولی تعداد بازداشتی و مجروحانِمی

. این افراد کنندمی مردم به را خیانت ترینبزرگ گویند،و مدام از این نوع مبارزه می دارند کیدتأ مدنی مبارزۀ

                                                                 
 .آوری آشغالکمپین جمع 994 

زاد باید آ زندانیِ سیاسی»های برهنۀ خود شعارِ شدنِ افرادِ سیاسی، روی بدنکننده در این کمپین به نشانۀ اعتراض به زندانیفعّاالنِ شرکت 995 
 .نوشتندرا می« گردد
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 که هاستآن طیف اما ،گذاریممی احترام هاآن به ما اند.هشد جدا حکومت دامانِ از پیشترها که هستند کسانی

 ایها هیچ برنامهمبارزۀ مدنی بسیار سخت است و آن .ندارند ایعملی برنامۀ هیچ و گویدمی مدنی مبارزۀ از مدام

محور معروف هستیم، پیش از شروع این نوع مبارزات، تمامِ کنند. اگر ما به مبارزۀ خشمکاری نمیندارند و هیچ

زدنِ آتش»طور مثال، در بخش سخت مبارزۀ خود ایم. بهتشکیل دادههای خیابانی را ما مبارزاتِ مدنی و کمپین

 ایم.را داشته« های بسیجپایگاه

ز جا اکه در همهمبارزۀ مدنی بسیار مهم است، اما در شرایطی که حکومتِ پیش رو سرکوبگر نباشد. کسانی

 نیمد مبارزۀ فقطاست که در مبارزات،  گفته ماندال» :گویندمی دروغهای خود به گویند، در مثالمبارزۀ مدنی می

باشد ن سرکوبگر قدرت جناحِ که دهدمی جواب وقتی تا مدنی مبارزۀ» است: گفته ماندال کهدرحالی «داشته باشید.

 زندانی ،دارند مبارزه شورِ کهرا  شما از بزرگی جمعیت بزند کتک را شما اگر نزند. کتکنکند و  دستگیر را شما و

 دقیقن دهد.سال انجام میهر ده اسالمی جمهوری که کاری مانند« شوید.می اخته شما بعدو  کنندمی شکنجه و

 تکرار 55 سال درسال بعد 99شد،  تکرار «دانشگاه کوی» در 35 سال درسال بعد 99 ،افتاده 63 سال که اتفاقی

 در یفجیع صورتبه 55 الس از بعد سال99ِدر  دقیقن امروز و شودمی تکرار 16 سال در بعدسال5 ؛شودمی

است  سال22 که دوستانی گیریم.ینم عبرت و هستیم کمدی یک در حال تکرار مدام ما. یماهداشتکشتار  هاخیابان

 یرانا» و «وتومن» و «سیبیبی»های تلویزیون کهدرحالی ؟کنندنمی کاریهیچ چرا ،«نرم مبارزۀ» :گویندمی که

 هستید. دانیگرآینه در حال فرودستان قیام از بعد که هستید تلویزیونی تنها شما! است اختیارشان در «اینترنشنال

 میدانِ» :گویندمی مثلن .باشند داشته پروژه باید نرم مبارزۀ همان برای اما نرم، مبارزۀ گویندمی مدام هاآن

میدان میلیونی را اعالم و  بایدا هآن ،بودند شده میدان وارد مردم بود و میلیونی میدان وقتِ در آبان ،«میلیونی

 ارهاش باید نکته چند به ما !نکردند؟ کاریچهی چرا ؟افتاد اتفاقی چه شد؟ چه پس ،کردندمی پیاده را خود پروژۀ

 نداهدآم ارتجاع بسترِ از که هستند کسانی اسالمی جمهوری. و مبارزۀ خیابانی هستیم جنگیدن از ناچار ما ؛کنیم

ینما ؛ سآمدند «رکس سینما» زدنآتش با و خیابانی خشمِ با هاآن ؛اندشده حکومت اسبِ سوارور زبه که معتقدند و

 نواب» هگرو از ،کردندمی ترور و داشتند دست در اسلحه کردند انقالب کهکسانی رکس را جناح انقالبی آتش زدند.

ین ترو بزرگ بهترین از یکی «کسروی حمدا» ؛کشتند را ما بزرگانِ هانآ از آن؛ بعدهای گروه تاگرفته  «صفوی

 تا ید،باش داشته نرم مبارزۀ» که است این گویندمی دوستان این که دیگری نکتۀ. کشتند ما بود که او را مردانِ

 فتندگمی که هاییاستان آن مردمِ و فکرانروشن که بود این آبان بزرگِ آوردهایدست از یکی «.نشود تجزیه ایران

 عملِ نآ در اما .«استها ترکپان مرکز تبریز» :گویندمی ای؛ عدهتبریز مانند ،شدند میدان وارد ستنده طلبتجزیه

 رد اسالمی جمهوری. بودند ایران عاشقِ همه نشد، شنیده طلبانهجدایی شعار یک وسیع تظاهراتِ آن و قهرمانانه

 رد نکشته، دیگر جاهای در ،کشتهمردم را  کردستان در که قدرآن حاال همین حتی ،کرده ظلمبسیار  کردستان

 ند،نبود کردستان احزابِ از شدند میدان وارد که کردهایی این که بینیدمی اما ،کرده عامقتل مریوان و کرمانشاه

 زا پیش روز دو. است گرفته شکل که داریم را مردم ابرقدرتِ امروز ما ،واقع در بودند؛ کردستان مردم خودِبلکه 
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 علی عبدالرضایی )موتا( 995

 ،زنندمی اعتراض به دست عربی زبان با منطقه آن مردمِ و 996شودمی کشته عرب یشاعر خوزستان در آبان قیامِ

 ،«آزادی انقالبِ» گفتند جاهمه . در واقع،است نهابرانداز فقط شعارها و خیزدبرمی خوزستان همان آبان قیام در اما

 .بود براندازان انقالبِ آبانقیامِ  اما

 که اییچیزه از بسیاری که داد نشان آبان قیام ،کردید اشاره خوبی نکتۀ به لرضاییعبدا آقای عادل شريفي:

 همهنآ از که مردمی بین درندارد.  واقعی ریشۀ ، درون اجتماعشودمی مطرح مبارزین یا و اپوزیسیون طرف از

 ،یمدار مستدل و مستند خیابان کف شعارهای از. یماهندید کردها و هاترک بین اختالفی ،آمدند میدان به استان

 بین دعوایی و .«خواهیمنمی را اسالمی جمهوری» اینکه ،زدندمی فریاد را چیزیک صدایک همه که بینیممی

 و زدندمی فریاد را خواهیآزادی داشتند زمانهم مردم. نبود راست و چپ و خواهپادشاهی و خواهجمهوری

 که ماهشنید من باشد، وارد انتقادی هم شما خودِ به شاید لرضاییعبدا آقای. نداشتند بندیجناح و بندیدسته

 گویند:برخی می کنید؛ مشخص را تکلیف جااین خواهممی من کنند،می مصادره سیاسی هایگروه از بسیاری

 هالسا و هاماه: »گویندمی خواهانپادشاهی ؛«کرد را کار نآ ما تیمِ کردند، را کار این که بودند ما نیروهای»

 مردم، یعبدالرضای آقای دست. این از هاییصحبت و .«بگیرد شکل آبان قیام که یماهکرد ریزیبرنامهو  یماهنشست

 ،«...ما نیروهای» :گوییدمی و کنیدمی شما خود که صحبتی این اند،هشد خسته تملّ بین از یارگیری این از

 ست؟دیگری چیز یانیرو دارید و  کشور داخلِ در شما آیا کنید؛ باز را موضوع این خواهممی

 شعارهای ؛است مشخص چیزهمه .زدید مرا دل حرف واقعن چون، است شاهکارپرسش  این علي عبدالرضايي:

 نهات این است که شما واقعیت. بودیم داده انجام ماهبیست ما که است عملیاتی عملیات، نوع است. مشخص میدان

 مطرح بسیار هک تلویزیونی؛ هستید نوپایی تلویزیون و کنیدبا من مصاحبه می ومس بار برای که بودید تلویزیونی

 چه و طلبیسلطنت هایتلویزیون چه دارند، باالیی مخاطبِ که هستندهم  هاییتلویزیون اما خواهد شد،

 طغل به ایعده زمانی اگر .هستند ایبخشنده مردمِ ما مردمِ .دهندمی را فریب مردمکه  طلبیاصالحهای تلویزیون

 که کسانی زا بخشی باشند، مردم انتقام نگران نباید اکنون ،نداهکرد ظلم مردم به و نداهشد توتالیتر یسیستم وارد

 استحاله اسالمی جمهوری خواهندمی هااین بیفتد، اتفاق براندازی دنخواهنمی ،زنندمی نرم مبارزۀ تنها از حرف

 باقی ساختار همان ولی ،شود عوض اسالمی جمهوری نام صرفن یا شوند غاماد جمهوررئیس و رهبر مثلن ،شود

 این ثروتِباید  و بیفتد اتفاق اینکه  خواهیممی ما ،ایمبازپس نگرفته هاآن از را مردم شدۀاختالس پولِ ما بماند.

 دامان در پیشترها هک هستند ایعده نتیجه در ،باشند داشته ایاستحاله خواهندمی هاآن اما ،برگردد مملکت

 اگر که ترسندمی چون اما ،هستند اسالمی جمهوری با هم امروز که گویمنمی ، مننداهبود اسالمی جمهوری

 از و باشند هنداشت نقشی هیچ قدرت بعدیِ ساختار در و کند تغییر کاملن سیاسی ساختار آن بیفتد اتفاق براندازی

 هک دارنددوست هااین و براندازی وحشت دارند. محورخشم مبارزۀ از هنتیج در ،شوند پرتاب حاشیه به میدان وسط

                                                                 
 996

 .آبان توسط جمهوری اسالمی کشته شد95، شاعر عرب اهوازی، در «سن حیدریح» 
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 دیروز طلبانِاصالح همان هااین ولی کاملن درست است، هاطلباصالح بهو انتقادشان  باشیم داشته ریفرم ما

 ریبف غافله این ازکه کسانی .شکستندمی دست و سر «روحانی» آقای جمهوریِریاست برای کهکسانی هستند،

 دست در را هاتلویزیون تمام که هابعضی ولی .جنگندمی دارند و ندهست میدان مردانِ و زنان امروز ،بودند خورده

 ما مردمِ اگر. دهندمی انجام را عامقتل از بخشیدارند  که نداغافل و دهندمی غلط اطالعات مردم به مدام دارند

 و دوشکا اب که هستند طرف توتالیتر یجناح با دانستندمی ما مردمِ اگر شدند.نمی قربانی گونهاین داشتند آگاهی

 ما ،شدند کشته مظلومانه ما مردمِ شدند؛می خیابان وارد متحدتر و حمسلّ ،کشندمی را هاآن هلیکوپتر و تیربار

 ،کنیمیم عزاداری ربالک برای سال هر ما اینکه خاطر به ،است مهم بسیار دوباره قادسیۀ این داشتیم، دوباره سیّۀقاد

 ،دارندزنند و داغشدن حرف میکه مدام از کشتهکسانی .افتاد اتفاق ما چشم جلویو  خیابان در واقعی عزاداریِ اما

 رفتهگ هدف پشت از هاشدهکشته» :گویندمی وقاحت نهایت در امروز !کشند؟می آدم هلیکوپتر با که ندیدند مگر

همین امروز نیروهای حشدالشعی را به ماهشهر  اما ،است جهان مدارِقدرت که ستمدعی اسالمی جمهوری. «شدند

 مردم ،کنممی صحبت شما با من که لحظه همین در. دکنمی عامقتل را سالحبی مبارزان گونهوارد کرده و این

 .دهند انتقال را خود هایفیلم تا خواهندمی اینترنت

 ایعده چرا که شود اثبات خواهممی و دارم بحث زیاد مورد این در من دهم؛ پاسخ شما آخر پرسشِ به بگذارید

 و بیفتد اتفاق براندازی ترسندمی عده این؛ زنندمی را هاحرف این ،دارند هم پرمخاطبی هایتریبون اتفاقن که

 کی اکنون درگیر ما ،اندبخشنده ایران مردم. شوند مجازات یا و شوند پرتاب حاشیه به صحنه وسطِ ازطور کامل به

 تند،هس خاورمیانه هایتملّ هااین ،است فشار تحت لبنان، سوریه عراق، یمن، در پاهشت هیوالی این هستیم، هیوال

 رد کودکان عامقتل مسئول ایران مردمِ که نداهفهمید کشورها این بختانهخوش .دارد را وضعیت همان هم ما کشور

 رانای مردم واقعی هایشدهشکنجه که بینندمی عراق مردم که ایمآورده یبزرگ شانس ما اکنون اند.هنبود سوریه

 روهیگ ما ایم،نشده میدان وارد تازه ما فرمودید؛ شما که اینکته اما. که افتاده است ستجالبی اتفاق این و هستند

استان را داشتیم که اعضای دو گروهِ کالج شعر و کالج د فرودستان قیامِ اوایل در. نیستیم حزبهستیم و  مردمی

 آموزشها مباحثِ ادبیاتی و تئوریک را ایرانی بودند و در این گروه جوانِ شاعرانِ و نویسندگان این دو گروه

 معتقدم ونچ ،نداشتند مالی توانایی اغلب و شدمی کار هاآن با روزیشبانه صورتِو به بود کالج شبیه جاآن ؛دیدندمی

 و ادبیات گروه این در من. کنند شرکت ایران آموزشیِ هایکالس همان در توانندیم دارند پول که کسانی

 دیآزا و دمکراسی به معتقددر کالج دمکراسیِ متنی را خوانده بودند و  هاکردم. آنمی تدریس را ویسینداستان

 در افراد همین و شدند نمیدا وارد فرودستان قیام در هاآن. بودند آمده تنگ به موجود وضعیت از و بودند بیان

 ،کردم ندادبیانیهبه  شروع من و زدند صدا مرا افراد اینو  نبودم بازی این در اصلن من ،داشتند نقش شعارها تغییر

 این از ما کهدرحالی ،خوردمی سند قبل از انقالب مرتجعِ و کالسیک هایهگرو نام به هابحث و هابیانیه این اما

 و کردیم انتخاب را «ایرآنارشیست حزب» و مطرح را «فرودستان قیام» بحث ما. بودیم دممر خودِو  نبودیم دسته

 اام ،شوند رهبر و بگیرند دست در را قدرت تا دارند قصد ایرانی احزاب همیشه. نبودیم قدرت کسب دنبالبه
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 دخو گرایانۀیملّ گرایشِ رخاطبه را «ایران» واژۀ خواند.می مردم مشاور را خود و نیست رهبری مدعیِ «آنارشیست»

 ما فرودستان قیام از بعد دوماه. گرفت شکل «نارشیستایرآ حزب» صورت بدین و دادیم قرار آنارشیست کنار در

 است؛ موجود اینستاگرامدر  هاتمام آن عملیات که زدیم عملیات به دست اسفند از و کردیم آموزش به شروع

، تمامِ احدی به رساندنآسیب بدون ،فساد مراکز و بسیج هایپایگاه زدنِشآت یا و دیوارنویسی مانند هاییعملیات

 صدمه ایزنده موجودهیچ  به هاعملیاتمجموعه این در و هستیم اکولوژیست ما. بود گروه این کار هاآن عملیات

یم و زدومتی را آتش میهای بسیج و مراکزِ فساد حک؛ ناگهان پایگاهداریم تخریبی قدرت حال عین در اما ،یماهنزد

 ،ستندنی خواندن اهل زیاد ما مردم ؛است تفسیر یک این شده، قطع اینترنت که کردید اشاره شماکردیم. نابود می

 بچّۀ چند ،است قلدر و زنضدِّ یآدم که ددارن ایناپدریهای یک خانواده بچّه مثلن ؛زنممی تجربی مثال یک من

این کودکان  جان به اقشلّ با و بنددمی را خانه هایپنجره و در و آیدمی انهخ به آدم این دارد، کوچک و بزرگ

 مانه حکم ما مردمِ اکنون ؛شنودنمی کسی را هاهبچّ این فریادِ حتی زند،میکتک  کشت قصد را به هاآن و افتدمی

 با اکنون ما. شد پلمپهم  خانه درِ وشد  بسته خانه هایپنجره، اینترنتشدنِ با قطع ،واقع در ؛دارند را هاهبچّ

 و افتدمی های خودبچّه جان به اقشلّ با و رودمی خانه به الیعقلو  مست هستیم که طرف مست ایخواندهپدر

 جمهوری به دوباره شیراز که است محال شده، پیروز عامقتل با هم اسالمی جمهوری .شودمی ارضاء گونهاین

 شیراز رد ،واقع در .بیاورند شهر به را دیگری افراد و کنند تبعید را شهر نانساک کل اینکه مگر ،برگردد اسالمی

 را ردمم فریب قصد هااین» که بودم گفته خود اعضای به من ما؛ گروه بارۀدر اما. است افتاده اتفاق کشینسل یک

 بود ییجا اولین سپاه امیتلگر کانال که بودیم دیده چون .«بروند شدهکنترل تظاهراتِ سمت به خواهندمی و دارند

خاموش  خیابان در را خود هایماشینبه نشانۀ اعتراض  مردم که بود منتشر کرده را چین تظاهراتِ از فیلمی که

 تلگرامی هایکانال از نیمی که شدیم متوجه و کرد سرایت هاکانال همۀ به فیلم آن بودند؛ کرده ترکرا و آن

 یروهان تمام پس ،کنیم خارج کنترلی حالتِ از باید را تظاهرات این شدیم همتوج ما است. سپاه دست در پرمخاطب

 اییاسیس اندیشۀ هیچ و کنیممی تربیت پارتیزان گروهِ خود در ما. فرستادیم خیابان به را پارتیزانی هایهسته و

 ردمم به و هستیم هپیشنهاددهند براندازی تا ما ،نداریم باشد داشته را کردنحکومت رسیدن وقدرتبه قصد که

 سندهنوی و شاعر ما نیستیم، کنندهحکومت هرگز اما ،است ترنزدیک هاآن هایخواسته به گروه کدام که گوییممی

 هکشت «چکاوک»و « لیالو» و« فروردین» برخی از مدیرانِ حزبِ ما مانند آبان قیام در .ماست نکتۀ این هستیم،

 را شعارها ما نیروهای بود قرار ،نبود میان در خشم بحث اصلن. بودند یهماهنگ شورای اعضای جزء هااین ،شدند

 انحرافی شعارهای تغییردادنِ برای چگونه ما قهرمان دهدمی نشان که است موجود آن هایفیلم دهند، تغییر

جمعیت  ها واردنفر باشید؛ یکی از آن4ها گفته بودم که حداقل به آن. شد کشته رژیم هایشکنجه تحت و مجروح

تغییر « ننگ بر دیکتاتور»نفر شعار را به 9دهند، این را سر می« مرگ بر گرانی»زمان که مردم شعار شود و هم

گیر شود؛ با چنین تکنیکی ما بسیاری از شعارها را تغییر دادیم را تکرار کنند که همهزمان آننفر هم9دهد و آن 

ای ما یاری نداشت و تنها به خیابان رفت و به خواهر خود گفته بود های آن هم موجود است. یکی از نیروهکه فیلم
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 وظایف از یکیکه از او فیلم بگیرد؛ موقعِ تغییر شعارها او را مجروح کردند و زیر شکنجۀ مزدوران کشته شد. 

 هانآ ،واقع درشود؛  بازداشت کسی ندهند اجازه کهها این بود نیروهای ما تغییر شعارها بود و وظیفۀ دیگر آن

شدنِ نیروهای ما این بود که اجازه ندادند نامیم. دلیلِ کشتهمی« نیروهای گارد»ها را و ما آن بودند مرگهپیش

ها را بسته بود که کردند. حکومت درها و پنجرهها مردم هم حمایت میزمان با تالشِ آنکسی دستگیر شود و هم

ت صورها را دیدند. پس از این کشتارها بود که نیروهای ما بهحنهعام راه بیندازد و مردم این صکشی و قتلنسل

هایمان را وارد صحنه کردیم. ما هنوز از بسیاری سانمحور عمل کردند. ما گارد خود را تغییر دادیم و پارتیخشم

ندارند.  دسترسی ها فرودست هستند و فقط موبایل دارند و هنوز به اینترنتاطالعیم. بسیاری از آناز نیروهایمان بی

اند و خودِ حکومت باعثِ چنین اتفاقاتی شده است. اند و منتظر انتقامبسیاری از نیروهای ما اکنون در کمین نشسته

گویم. در تمام آن پروسه همه بیانیه ها را میبار است که این حرفاولینها تلویزیونی نداشتیم، ما در شروع قیام

که ما کردند؛ عزاداری یعنی پایان، درصورتیکردن دعوت میمردم را به عزاداریهای خود مدام دادند و در بحث

ایم. ما پیِ مطالبه هستیم و مطالبۀ ما هنوز پاسخ نگرفته است؛ مطالبه ساده بود، هنوز در میانۀ مبارزه هم نرسیده

پس مطالبه پاسخ نگرفته،  تومان است،9999آن روی  که قیمتِتومان برگردد، درحالی9999قیمتِ بنزین باید به 

اند، در نتیجه، مبارزه هنوز پایان نیافته است. چرا برخی مدام یعنی مردم هنوز حرف خود را به کرسی ننشانده

ها مراسم شماریم و برای بزرگداشت آنها و مجروحان خود را میگویند عزاداری؟ در پایانِ مبارزه است که کشتهمی

آماری از تلفات خود نداریم، در نتیجه، جنگ و مبارزۀ خیابانی هنوز ادامه دارد. حکومت  گونهگیریم؛ ما هنوز هیچمی

های کردن را ندارند. ادامۀ زندگی با چنین قیمتخواهد که مبارزۀ خیابانی اتفاق بیفتد. مردم دیگر توانایی زندگیمی

کردن است که مردم را مجبور حال حکمباالیی غیرممکن است. در واقع، حکومت با ایجاد چنین شرایطِ فجیعی در 

دلیل فشارهای اقتصادی و فروشی کند و ایران به تایلندِ خاورمیانه و کشورهای مسلمان بدل شود. بهبه تن

شوند و برای امرار معاش ناگزیر به انجام هرکاری خواهند برابرشدنِ قیمتِ بنزین در ایران، مردم فقیرتر میچندین

کنند. در نتیجه، مطالبات ما هنوز پاسخ نگرفته و با این وجود، ها چنین آماری را منتشر نمیونشد؛ متأسفانه تلویزی

؛ «انددست دادهآبان را به نیروهای ما آن قیامِ»گویند: خوانند و مدام میکردن فرامیای مردم را به عزاداریعده

ا در اند. ماید، در گروه ما تولید شدهه در قیام آبان شنیدهاند. اکثرِ شعارهایی را کآبان را خودِ مردم کلید زده قیامِ

نشینِ خوزستان حضور های عربایم؛ در کردستان و برخی از شهرهای دیگر و بخشجاهایی نقش آموزگار را داشته

ت یاعمل»ست که در اینترنت ایم. کارِ ما مشخص است، کافیایم، اما در ماهشهر و شیراز و... حضور داشتهنداشته

، یک ایمهای ما را مشاهده کنید. ما بسیار عملیات کردهوجو و فیلمِ عملیاترا جست« های ایرآنارشیستسانپارتی

ها تظاهراتی در کرج بود که قصدِ تصرفِ زندان را داشتیم، اما به دالیلی آن عملیات کنسل شد. پروندۀ مورد از آن

طلب و... هستیم. اگر ونی نیستیم که ادعا کنیم سلطنتما مشخص است؛ ما خودِ مردم هستیم و حزبی بیر

جنگیم که در آن آزادیِ احزاب را ای پیدا شود، او هم از ماست. ما برای رسیدن به فضایی میطلبِ واقعیسلطنت

شیم. با ساالریِ واقعی داشتهای دست یابیم که از پایین به باال رشد کند؛ در واقع، مردمداشته باشیم و به دموکراسی
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که مدِ نظر ماست بسیار تفاوت دارد و کنند، با چیزیرا تکرار میای مدام آنکه عده« ساالریِ مذهبیمردم»شعارِ 

و  «سکوالریسم»پردازند. مگر مردمِ اروپا مذهبی نیستند؟ در اروپا ها به این موضوع نمیکدام از تلویزیونهیچ

دهند. ما تحت هیچ شرایطی نباید مذهب را وارد لت نمیهست و هرگز مذهب را در سیاست دخا« الئیسیته»

اند و مسجد و نمازجمعه و خطبه و تلویزیون دارند و در مبارزه ها متخصصِ مذهبمبارزه کنیم، چون فقط حکومتی

 ها خواهند بود. نبایداز این موضوع بسیار بهره خواهند برد؛ پس نباید فضا را مذهبی کنیم، چون برندۀ مطلق آن

نگ دادند و با چنین شعاری به جها سرمیبامرا روی پشت« اهلل اکبر»تباهاتِ جنبش سبز را تکرار کنیم که شعار اش

 بود.  ایخامنهبا اهلل اکبر رفته بودند؛ اهلل اکبرِ بزرگ، خودِ 

 ورۀددر را  و ایران و مبارزاتش گویند یک خط بکشیمآقای عبدالرضایی، همه می سپاسگزارم. عادل شريفي:

 اتفاقاتی که در این قیام افتاد تِت و کیفیّچون کمیّ و بعد از آن تقسیم کنیم، 15آبان  به قبل از ،جمهوری اسالمی

شان را با ها باید خط و ربطاین است که خیلی دهندۀمان و...(، نشانطنانوخشونت عریان، جنایت علیه هم)

وهای نظامی و انتظامی بحث از پیوستن نیر امروزشخص کنند. با مردم دقیقن مرا شان جمهوری اسالمی یا مواضع

تا ابد وقت داریم که بگوییم به مردم  ما ها. آیاها و ارتشیتا سپاهی گرفتهاز پلیس و نیروی انتظامی  شود؛می

ورده آمان کشته شدند و مطالبات مردم بروطنانهم و شما به آن اشاره کردید؛بپیوندید؟ جنایتی که اتفاق افتاده 

سفانه حکومت خریداری کنند. متأتومان 9999عزیز هنوز باید بنزین را با قیمتِ وطنان نشد و بعد از این کشتار هم

با این حجم کشته، بازداشتی و مجروح موفق شد تا کاری کند که مطالبات مردم روی زمین بماند. از طرفی خشم 

ها، احزاب و مبارزین در از گروه بسیاریشدن مواضع فافهم داریم. آقای عبدالرضایی صحبتِ شما با شمردم را 

 این وضعیت به خاطر شرایط ایران چیست؟ 

که  بینیدمشخص شده است. برای مثال شما می مسائل بسیاری از کهکنم من فکر می علي عبدالرضايي:

مواضع کاملن  گردی حاالاما  ،شک وجود داشت درصدیها مشخص شده است. اگر قبلن ونیتلویز واقعیِ چهرۀ

 به منابعِ نظر منهایی که بهیونکه توسط تلویزکنید پیروی میای بندیهمان طبقهاز سفانه شما مشخص است. متأ

 شود. نقشبدل می آن دروغ به حقیقت ،کنندزیاد تکرار می دروغی را کهزمانی. ربط دارند، مطرح شده است قدرت

 برخی از دانشجوهایکوی دانشگاه اتفاق افتاد که  63در سال  است. های جمهوری اسالمی همینیستپروپاگاندای

را افتد و شما تصویر آنفجیعی اتفاق می سرکوبِ 63سال از شاهد واقعه بودم. بعد  آنجا بودند و از این طریق

 وب کند،کدهد که جوانان را سربه قالیباف دستور میها بود و کنندهیکی از سرکوب حسن روحانیبینید. آقای نمی

که خودش آمر بوده کند، درحالیستفاده میا قالیباف علیهِموضوع  اینجمهوری از اما بعدها در انتخابات ریاست

طور. از سال نیز همین 55تا  35یم. از سال اهداشتخبری نبود و در این میان یک خالء  35تا  63است. از سال 

پس از بار است که ما اولین 15تا  16ایم. از سال هداشت ءالطبق فرمول جمهوری اسالمی ما باز هم خ 16تا  55

ها، انفجار پایگاه بسیج، در شعارها، دیوارنویسی 16کنیم. یعنی چه؟ از سال سال شدیدتر از نوبت قبل عمل می2
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اشته و گذشته ادامه د سال2ِجاهای دیگر مبارزه ادامه داشته است. دیوارنویسی در  بسیاریها و خانهانفجار صیغه

یم. در داخل ایران اهنبوده است. ما مدام حرکت و جنبش داشت دانشگاه کویو  جنبش سبزاز  های پسسالمانند 

 شده بود. طبقاتمطرح بنزین  گرانیِ در آبان بحثِآن پروسه است.  ادامۀآبان  ،واقع در آرام نشده است؛هرگز فضا 

برخی از دوستان که از نزدیک با قضیه همراه نبودند و کارگردانی  دیگری به براندازان اضافه شده و به میدان آمدند.

جدا کنند و بگویند که این حرکت  قیام را از آبانخواهند آن می ،فرودستان مخالفت داشتند نداشتند و یا با قیامِ

 روزاموانند از تمی هروقت که از آب بگیرند تازه است، ماهی را آبان شروع شده است، اما بهتر است که نترسند؛از 

 ذهنی کنید؟ شعارها همان است. زیرساختِبا جمهوری اسالمی بجنگند. هیچ اشکالی ندارد. چرا تاریخ را عوض می

مردمی که کارد به های انقالبیِ دنیا، طبق تمامِ مدلجا هم . آنخواست مردم تغییری نکرده همان است و

های رانی به میدان آمدند. آبان هم دنبالۀ جنبشعلیه گ ،شان رسیده بود و مشکالت اقتصادی داشتنداستخوان

 از لحاظ سمنتیک ، این تفاوت از لحاظ ابژکتیو است وجا فرق کرده استگویید از این. وقتی میگذشته است

شود همان شعارهای قیام فرودستان یا شعارهایی که طرح می تکِشعارها تغییر نکرده و همان شعارهاست. تک

 در گروهِ ما بسیاری از شعارها سال2دانند که در این اخیر ساخته شده است. همه می سال2ِه در ست کشعارهایی

شود چه کسانی دارد تکرار میها شعارهایی را که مدام در خیابان. ویرایش شده استیا نوشته شده یا اگزجره و 

ت. های ما نوشته شده اسها در گروهاند. اینن نوشتهها را براندازااند. اینها ننوشتهطلبها را که اصالحاند؟ ایننوشته

کردم. این را دیگر همه تر میها را اصالح و موزوندادند و من آنپیشنهاد می نیروهاایم. شان هم ما بودهشاعران

ند ی هستهایهماناین شعارها  دادند؛ها را نشر میهم آن سپهر آزادیو  آمدنیوزکه کانالِ  شعار بوده 25دانند. می

بوده است. ما شاعر و بعدی این است که بحث این نیست که این اتفاق کار ما  شنوید. نکتۀکه شما دارید می

اشتباه. اگر هم اشتباهی کنیم  انجام دهیم مال مردم است، حتیق به آن مردمیم. هرکاری که ما متعلّ ایم ونویسنده

د و افتاتفاقی دارد می در فالن شهررسد که مثلن گزارش می کنیم.اشتباه مردم است. ما برای خودمان کاری نمی

ی ها را شناسایما دارند قاتل نیروهای امروزکنیم. همین ها حمله میما به آن کند؛کار را مید فالنپایگاه بسیج دار

 طالعات مطمئناز صحتِ آن او ما با تحقیق  کنندمعرفی میها را این قاتلهای تلگرامی برخی از کانالکنند. می

 کنند؛ دقیقن مانندافزایی میدهند و ترسها را تحت فشار قرار میروند و آنمی نیروهای ما شویم و سپسمی

ها اعث ریزش آنترسانیم که بترساند و ما هم میجمهوری اسالمی می دهد؛ی که جمهوری اسالمی انجام میکار

ت امی به مردم پیوسنیروی انتظ و برخی دیگر از شهرها، تهران از جاهاییدر  ی هم افتاد؛اتفاق دیگر شویم. در آبان

ادامه  تخریبی مردم مواجه شد. اگر این را با قدرتِو  بود اتفاقات نیروی انتظامی شاهدِ و مقاومت نکرد، چون

ا صدای مو درها را بستند و ها پنجرهتری رسیده بودیم. دادیم و تریبون داشتیم، امروز به دستآوردهای بزرگمی

. کردیمهایی را هماهنگ میاما گروه ایجاد کنیم. ما رهبر مردم نیستیم،دیگر نتوانستیم هماهنگی قطع شد و 

اشتیم تلویزیون دما چون تلویزیون نداشتیم و تلویزیون مال ازمابهتران بود. اگر  ، از ما سلب شد،ما هماهنگیِ قدرتِ

نیروهای  رسیدیم. کار تمام نشده است. همۀن به این وضعیت نمیاکنو ،کردیمو آن قدرت هماهنگی را ایجاد می
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خواهند بگویند که میها خیلی اکنوناند. اند. مردم دنبال یک بهانهخوردههم زخمی و تیر مردمما و حتی خودِ 

مهوری . جنرم نیستیم گونه نیست. ما اهل مبارزۀدیگر تمام شده و دیگر قیامی نخواهیم داشت. این سال99ِماجرا تا 

 مانندفکریم و اهل کتابیم. ما آمدیم و کشی را شروع کرده است و باید تاوان دهد. ما روشناسالمی قتل و آدم

کنند این است که به مردم اطالعات غلط می هاتلویزیونیکی از کارهایی که ی دیگر حقِّ خود را خواستیم. کشورها

 ند وکندام از صربستان فیلم پخش میم طور مثال،به. آگاه شوندچون مردم باید  ،بگوییماین را دهند. باید می

را مردم صربستان برکنار نکردند. پیش از  میلوشویچ. برکنار کردندرا  «993میلوشویچ»چگونه مردم گویند که می

بز سما در انتخاباتِ جنبش ای نداشت. شد و هستی نابودهوایی آمریکا  میلوشویچ توسط نیرویِ، ارتشِ این اتفاق

 ها راهم مانند جمهوری اسالمی و دورۀ جنبشِ سبز، در انتخابات تقلّب کرد و رأیمیلوشویچ شکست خوردیم و 

گری دی میلوشویچ انتخاباتِنفعِ خود تغییر داد و مردم را فریب داد، در نتیجه، مردم هم دست به اعتراض زدند. به

عنوان شمشیر داموکلس باالی سر میلوشویچ بود و مردم ریکا بهو ارتش آم را برگزار کرد و دوباره مردم را فریب داد

چون قدرت دیکتاتوری از لحاظ مالی ضربه خورده  ها هم جلوی مردم نایستادند،آن پیروز شدند. نیروی انتظامیِ

کا ریآم ،اما در کشور ما ،جا دست داشتمریکا در آنآ ،در واقع یلوشویچ تحریم و به ارتش هم حمله شده بود؛م؛ بود

وارد عمل نشد، کافی بود اما آمریکا  دهند،ها مدام دارند گرا میخیلی کند.می گریتماشافقط هنوز که هنوز است 

گرفته  چیز از ماکه ما اینترنت داشته باشیم. همه را به ما بدهد. کافی بود صدای آمریکاتلویزیون یا  رادیوفرداکه 

از  مردم خودِ ؟!ستت مظلومیکنم که این چه ملّقات فکر میشد و ما با دست خالی جنگیدیم. من گاهی او

ید، رام باش» :گویندمی اند و به مردمهای مختلف عقب مردم ایستادهشان جلوتر و لیبروترند. رهبرهای گروهرهبران

 که جمهوریست خیابانی نداریم. این راهی مبارزۀشان رسیده است. ما راهی جز مردم کارد به استخوان «.آرام باشید

بقیه هم دارند  و گویداسالمی پیش پای ما گذاشته است. هنوز هم که هنوز است جمهوری اسالمی دروغ می

 هستیم،مرزی برون با جمهوری اسالمیِ در حالِ جنگیدنما  ،واقع در کنند.ای جمهوری اسالمی را پخش میهدروغ

 ودند تا مردم بیایند و حرفِ خگردانی کنشما آیینه ندمان شوند کهکمی پیدا می یهاماست. تلویزیون این معضلِ

ند، اها غولمندند. آنها خیلی قدرتآنکارساز است و مدنی  تنها مبارزۀ»گویند: ستان می. این دوبزنندرا 

شم محور خ اگر شما مبارزۀ»، نوشته بود که منتشر کرد گویانیوزدر در مطلبی که  «اکبر گنجی»آقای  «.ندارحمبی

کردستان، تبریز، خوزستان،  محورِخشم اند، مردمِچه ربطی دارد؟ مردم آمده «شود.تکه میکشور تکه جام دهید،ان

یم. لرستان بخش اهایران است تظاهرات نداشت جا هم تظاهرات شده است. ما در سمنان که در دلِحتی زاهدان، آن

 ،طلبندگویند جداییمیای عدهاما در بلوچستان که  ایم،هآباد تظاهرات داشتایران است و فقط در خرم مرکزیِ

 ماست. کرمانشاه قلب تپندۀ شیراز قلبِ ها برای ایران بوده، برای دفاع از شیراز بوده،یم و تظاهراتتظاهرات داشت

دام دارند ها ماما این ایرانیم، ما مردمِ ،در واقع ها به میدان آمدند؛ینهای دیگر برای دفاع از ااستان ماست. مردمِ
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اصل این است که تمام این  «.شودپاره میشود، ایران تکهه میشود، ایران سوریایران تجزیه می: »گویندمی

و کند و سخنرانی می 995آیددومای روسیه می ناک است که معاونِخیزند. بسیار وحشتاز روسیه برمی پروپاگانداها

ا نویسد و سپاه دارد اجراین یعنی روسیه دارد می سیم شود؛کشور تقایران به شش  تا گوید که برنامه دارندمی

و که مردم در آمریکا  ایاندازه بهما داده شود. ما باید به مردم حق بدهیم.  کند. این اطالعات باید به مردمِمی

ه در ن است ککا با ایران در ایاروپا و آمری آورند. فرقِدر ایران مردم از سیاست سردرنمی ،دانندسیاست میانگلیس 

های های ما تریبون ندارند. نخبهاند و در ایران کسانی که واقعن مرتجع هستند. نخبهها بر مسند نشستهجا نخبهآن

ها و کدام از نویسندهست. هیچشود اطالعات غلطیاند. حقیقتن اطالعاتی که به مردم داده میما الل شده

ها نشان سانسور نشود. ایخواهند که کتابمی فقط شوند، بلکه خواهند شهردارجنگند نمیمیفکرانی که روشن

اصلیِ  تِشان را ترک کنند. علّخواهند مجبور باشند که وطنخواهند. نمیآزاد می ها را برای یک جامعۀحداقل

ی ممعلّاو ها بود. ترین آدماز پاکیکی  مختاریبودم.  «مختاریمحمّد »من از ایران این بود که شاهد مرگ  رفتنِ

ند. کنرا زندانی می گردد و وکیلِ مختاریانه میآزاد واقعی بود که گردن زده شد. حتی هنوز که هنوز است قاتلِ او

از روسیه و آمریکا نبود. او در و چپ و کمونیست  اوترین مردم ایران بود. یکی از شجاع «پویندهمحمّدجعفر »

مروزه ا وبشر را در ایران ترجمه کرد  حقوق جهانیِ که اعالمیۀ د. پوینده اولین کسی بودفرانسه تحصیل کرده بو

بیرون گور است. این ها ایندستِ گردن زده شد.  اوزنند. می از آن حرفدهند و ها به آن پز میطلباصالح خودِ

 هستم؛ زببازی از هم جدا نکنید. ما در ایران حزبی نداریم. من عاشق حها هستند. مردم را با حزبآن مردم همۀ

آزاد داشته باشیم  حزبِ 999در ایران داشته باشیم. حداقل باید  ی راحزب یعنی تولید شعور. ما باید احزاب مختلف

 ها تلویزیون و آزادی عمل بدهد.آینده باید به آن و حکومت و دولتِ

آید بر ه از دلحرفی ک» :گویندهایی که کردید. میسپاسگزارم آقای عبدالرضایی بابت صحبت عادل شريفي:

ر دبه خاطر همین این تریبون را ، ها انتقاد داشتیداز رسانهما دیدیم که  آقای عبدالرضایی«. الجرم بر دل نشیند

ای که از رسانه برای انقالب و قیام مردم وظیفه آوردنِجاایم. ما برای بههصداهای دیگر قرار داد اختیار شما و حتی

و  ملّی این یک حقِّ» :گفتندها میخیلی دهیم. به موضوع دفاع از خود بپردازیم؛می آید، وظیفۀ خود را انجامرمیب

اما  «تجاوز و خشونت از خود دفاع کند. ست که هرکسی در هرجای دنیا در مقابل حمله ومشروع و انسانی

ست. یملّ یک وظیفۀاین نه تنها یک حق که » دادند کهپیام و بیانیه می افراد زیادیاخیر  خوشبختانه در قیامِ

ونت شها اهل خ، ایرانیآقای عبدالرضایی«. شود از خود دفاع کنیما اعمال میهمگی باید در مقابل خشونت که به م

 ایستند وقاطعانه می لیو ،اندطلب نیستند. جنگی را آغاز نکردهخشونت و خشونت کنندۀنیستند و شروع

شده،  کار گرفته با این خشونتی که علیه مردم به»گویند: ه میمردم است ک پذیر هم نیستند. این حرفِخشونت

از طور خالصه بحث دفاع به. «مثل کردبهشود مقابلهپرهیز و نافرمانی مردمی نمیخشونت اقداماتِ برخیفقط با 
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ضیح اعمال کرد تو دنیاخود و  خت در مقابل چشم مردمِاین حجم از خشونتی که حاکمیتی لُ خود را در مقابلِ

 از آن به بحث اعتصابات سراسری خواهیم پرداخت. پسدهید. 

پردازی نظریه «قدرت» دربارۀ مسئلۀ افرادی کهاز  بسیاری یا 999و هابز 991میشل فوکو علي عبدالرضايي:

دولت باید چه سیستمی داشته باشد،  مدرن ه در جامعۀکاند و اینمدرن را به دست داده ند یا تعریف دولتاهکرد

کند. یت متروریسم دولتی تبعیّکند. حکومت ایران از نوعی ت نمیها تبعیّنظریه ایناز کدام یران از هیچحکومت ا

ال دنبی کسانی را که حتی بهوقتفشار وجود داشت؛ توجه داشته باشید. این حرف امروز نیست. در ایران گروه 

ا ر هاگروهِ فشار وارد عمل شده و این سخنرانی، سخنرانی داشتند (هاطلبمانند اصالح) بودند حداقلیهای آزادی

 ها لو رفته است که خودِپاسدارها بودند. در بیسیم خودِ ی در خیابانهاشخصیلباس ،در واقعکردند؛ تخریب می

د. نیروی انتظامی هم همان کمیتۀ سابق پوشیدند که به نیروی انتظامی کمک کننپاسدارها لباس شخصی می

ستند از مردم خواخواهند پشت این قضیه پنهان شوند. میتنها پاسدارها را داریم و پاسدارها میما  ،در واقع است.

خواهد کودکانِ الیعقلی که می همان پدر مستِ مانندخواست مردم را تنبیه کند، فقیه میزهرچشم بگیرند. ولیِّ

اگر از این  .دست به سرکوب زدنبیند و ع را فجایها را بست، اینترنت را قطع کرد تا دنیا پنجره خود را تنبیه کند؛

ای ارائه ستعارهما یک تمثیل و اگاه کنید، دیگر مشخص است که ما حتی بلد نیستیم از خود دفاع کنیم. زاویه ن

ها را ست که مست و الیعقل در خانه باشد و پنجرهاییک پدرخوانده و ناپدری مانندفقیه دادیم و گفتیم که ولیِّ

 دمردم را مقلّ ،یعنی مرجع تقلید کند،گونه نگاه مییه به مردم اینفقکتک زده باشد. ولیِّ را دکانِ خودبسته و کو

ام، سران قوا تصمیم ای گفت من دستور دادهبار خامنهدهد اجرا شود. اینهر دستوری می داند و توقع داردمی

ی پدرخوانده تصمیم گرفته است. حال کودکان یعن ام و این سرکوب باید انجام شود،ید کردهیگرفته و من تأ

 «ای و باید غذا بیاوری.خانواده تو پدرِ» :گویندمی خواهند،اند و غذا میها گرسنهآنایم. گویند که ما گرسنهمی

تاده فشان ااق به جانها را بسته و با شلّپنجرهدرها و او  انجام دهند، ولیروند که کاری و بیرون می اندها گرسنهاین

این  توانی از خود دفاع کنی. مسئلهبحثی که ما داریم این است که شما در مقابل این پدرخوانده نمی اکنوناست. 

ۀ حقّی افتید و او خواستمیترتان یم پاسدار و نیروی انتظامی را بکشیم. شما به جان برادر کوچکاهاست که ما نرفت

گویید که از خودش دفاع تر هستیم. به او میما مثل همان برادر کوچک خواهید زیر بار بروید.اما شما نمی دارد،

 تواند بکند این است که پایتواند از خود دفاع کند. تنها کاری که او میتواند از خود دفاع کند؟ او نمیکند. آیا می

کاری که مردم کردند.  ندتان را دور بیندازد یا روی موتور یا ماشینِ شما خط بیندازد، مانپلۀ خانه برود و کفش

گفته است که بانک مال مردم است؟ دولت وظیفه دارد و متعهد  چه کسیگوید بانک مال مردم است. حکومت می

پس بانک مال دولت است. دولت، حکومت،  ها برگرداند،آناند به است پولی را که مردم در بانک ذخیره کرده
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ه زده است و مردم را تحت تنبیه و کشتار قرار داده است. مردم ساختار سیاسی، ساختار مالتاریا به مردم ضرب

د. مردم توانستند بکشناند از خود دفاع کنند. دفاع یعنی تو هم اسلحه داشته باشی و بکشی. مردم که نمیخواسته

ن کردحملهحمله کردند. در پروسۀ  999نتزامبیسپاه و نیروی عبانک را آتش زدند. به این توجه کنید. مردم به پایگاه 

ردم مکه ماشین را دارید. این تنها کاری بود  انداختنِها و خطکفش انداختنِبه پایگاهِ عنتزامبی شما استعارۀ دور

ه افتد. ما هنوز آن پروسدر جنگ پارتیزانی اتفاق می ،مشت خود یا مشت در برابرِاز انجام دهند. دفاع توانستند می

ند قدرتمندند. بیشتر از از این موضوع ترس دارد. این مردمی که بر زمین افتادحکومت  اکنونایم. را آغاز نکرده

 جایی ،محور را ارگانیزه کنندبخواهند متحد شوند و عملیات خشم اگر مردمند. احکومتایران ضدِّ از مردمِدرصد 19

سپاه و بسیج به  دنۀارتش و ب صورت کلِّدهم که در اینبه شما قول شرف میماند. برای جمهوری اسالمی نمی

هوری جمبینید که شما می اکنونماست.  شدنِماند. این شیوۀ برندهایران تنها میپیوندند و مالتاریا در مردم می

 طِخو سپاه رهبری «. به من فحش دهید، انتقاد کنید» :تا بگوید ،کنداستفاده می اسالمی از تمام امکاناتِ خود

ارزۀ فقط مب»به سمت  کنند تا ما راو فضایی ایجاد می کنندو سپاه هم حمله می به رهبری اکنون، اما ندقرمز بود

 ببرند.« نرم

م قیاباور دارند که  ایها در داخل کشور افتاد و به اصطالح عدهآقای عبدالرضایی، این اتفاق عادل شريفي:

ا و سیما هم شود. صدمی ها عرضهتومان در جایگاه9999یا  9599سرکوب شد و مردم ساکت شدند. بنزین هم 

اما این خشم کجا  رود،کشور طبق روالِ عادی اداره میبختیم و چیز آرام است و ما خوشکند که همهتبلیغ می

 کشان و قشرهایاز کارگرها و زحمت بسیاریتوسط  الوقوعقریبهای اعتصاباتِ سراسریِ برخی از سیستمرفت؟ 

 به سیستم مبارزاتی اعتصابات سراسری چیست؟شود. نظرتان راجع که انجام استریزی دیگر در حال برنامه

بات اعتصا ای نیاز داریم. مبارزۀ مدنی وه مبارزهما به هرگونای موافقم. ا هرگونه مبارزهمن ب علي عبدالرضايي:

وع کرده تپه شرهفتو اراک  یکارگرهازمان باهم عمل کنیم. گرها باید شروع کنند. ما باید هم. کارکارساز است

منتها مبارزات بدجور سرکوب شده است. جمهوری اسالمی از اینکه ما هماهنگ عمل کنیم وحشت دارد.  ،بودند

ا جباال مبارزه کند، چرا که سرکوب خواهد شد، چون حکومت آن اصلن درست نیست که یک شهر با قدرتِ اکنون

ایجاد کنند.  اند( این است که هماهنگیه مردمیهایی کنه)رسانداز های براتمرکز ایجاد خواهد کرد. نقش رسانه

هنوز هیچ خبری از ماهشهر ندارید. ماهشهر شما است.  خاموش نشدهقیام های شعلهخشم وجود دارد و  اکنون

تند گفمی من دروغ بگویند،هایی داشتم که محال است به اینترنت ندارد. من دیشب خبرهای موثقی از پارتیزان

نیروهای ما دانیم و ها نمیزنند و همه از حشدالشعبی هستند. ما هیچ از آنحرف می گران عربیکه سرکوب

وافقم. سراسری م اتِدرصد با اعتصاب999به من دادند. من  تلفنیصورتِ بهرا  خبرهاو بفرستند و این توانند ویدینمی

ها باید به . تاکسیباید وارد میدان شوندداران داران و کامیونموافقیم. اتوبوس یابژکتیو ما با هر مبارزۀ سمنتیک و
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افرها آغاز کند. مساعتصاب را رانی . این بهترین بهانه است که تاکسیمیدان بیایند، چون بنزین گران شده است

 و همه سوار اتوبوس شوند. سوار تاکسی نشوند

 د دستوری رویدولت و حکومت به اقتصا ، بحث گرانی را پیش کشیدید.آقای عبدالرضایی عادل شريفي:

ها، اقالم، کرایه تاکسی دهیم کهاما دستور می ،تومان کنیم9999م که بنزین را ایما گفته»آورده است. با این فاز که 

 های اقالم وگرانی اکنون هم زمزمۀاین جوک تاریخی را دوباره تکرار کرده است.  «تر نشود.... گرانخدمات و

اما  د،شوتر میکند اتومبیل ارزانپیدا می ی دنیا وقتی قیمت بنزین افزایشرسد. در هرجا... به گوش میوخدمات 

 چیست؟ است در راه  ای کهها و موجِ تازهگیرد. نظر شما دربارۀ گرانیدر ایران این قیمت دارد اوج می

های حکومت حرف خیلی مسخره است. حکومت ن هستند. حرفخرمهای سرِ ها وعدهاین علي عبدالرضايي:

 ایخامنه های غلطِحال با سیاستهردست بکند. بههمه شلوغی را متحمل شده است که دوباره در جیب مردم ینا

ت که سایخامنه مستقیمِ نداشت و این دستورِ گرانیِ بنزینصادرات نفت کمتر شده است. حکومت هیچ راهی جز 

برابر شد. وقتی بنزین بلکه ناگهان سه ،تومان افزایش پیدا نکرد2999و  تومان9599تومان به 9999بنزین از 

ن در ایران دالر تولید یا ها پیش ازاین ،واقع در رود؛ناست که نرخ مالیات فراتر میبه این مع شود،می تومان9999

های دالر دارد. این دالرها در کیسه مند است که تولیدیِقدر ثروتتولیدِ دالر. ایران آنیعنی  اند؛ تولیدِ نفتکرده

فروشد. های مردم میسرمایه ها ورا به اندوختهست و آنمهوری اسالمیدست جدر انبار شده است. دالر  لتدو

 ،خواهندها نمیکه اینرود. در همان شروع کار، با اینیهمان نسبت باال م شود، دالر هم بهبرابر میسهکه بنزین وقتی

وز است چند ر ،اعمال نشدهافزایشِ قیمتِ بنزین که هنوز ا اینبینیم ببه همان نسبت ما میدالر باالتر رفته است. 

اند. رفتهت گشدّافسارها را به اکنونکه گرانی اتفاق نیفتد.  ت مراقب استشدّایم و حکومت بهشلوغی را داشته که

خورد و خوراک  اجاره و اقالم و شود و خانه وپیش این افسار ول میگزیرند. هدفشان این بوده است. دوهفتهها نااین

 ده است. حتی اگرخود را امضا کر سند براندازیِ ،این کار جمهوری اسالمی با تداومِ ،در نتیجهه است. ... فراتر رفتو

 شناسد. تو تنهاچون گرسنگی پدر نمی ها بخواهند نرم عمل کنند، مردم سخت عمل خواهند کرد،لویزیونتمام ت

 شان مردمی ویژوآل هستند. این بحثِما طبق فرهنگ تاریخی و باستانی ست. مردمِفروشییک راه داری و آن تن

 پردازم.ویژوآلِ من خیلی مهم است که در پایان به آن می

رنامه اما زمان ب ها باقی مانده است،اگفتهاز ن بسیاریتمام شد. البته  های منو صحبت هاپرسش عادل شريفي:

ای مانده است با مخاطبین مطرح گذارم که اگر ناگفتهدر اختیار شما میپایانی را  ه درازا کشید. من این دقایقِب

 کنید. بفرمایید آقای علی عبدالرضایی.

واهم پاسگزار خمن از شما سبرسد، شما خیلی لطف کردید. اگر این مسائل به گوش مردم  علي عبدالرضايي:

ند که تنها امردم خودِ ا چیزطلب نیستند،خواه یدم است. مبارزان اینمبارزان و آحاد مر چون حرف خودِ بود،

. این هدف اصلی ماست که انسان در ایران رعایت شود. انسان در ایران استدر ایران خواستۀشان رعایتِ انسان 
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ایران رعایت بشر در  کدام از اصول حقوقشود. هیچست. انسان در ایران مطلقن رعایت نمیاشده ی فراموشموجود

قانون اساسی  ردمِ ما آگاهی ندارند و حتیم ،آمار خوانش و مطالعه در ایران پایین استنه، چون شود. متأسفانمی

جرا اسالمی چیزهایی دارد که در ایران ا اند و به حقوق خودشان اشراف ندارند. همان قانون اساسیِرا نخوانده

داند یعنی رهبری دارید که می است، اینهفقیه، خام ولیِّگذارد خود را زیر پا میشود. اولین کسی هم که آننمی

از . 992ای دیدیدرهبری موقت آقای خامنهرا هم در ماجرای ست. شما فیلم آناش غیرقانونیریاز لحاظ قانون رهب

 انون اساسی خودشان. منتها جامعۀبر اساس ق یرمشروع است، حتیآن سیستم غ ،نگاه کنید کهای هر اصل و زاویه

شیفت کار ها سهاند. خیلیشدّت مشغولبهچرا که نیست، از این موضوعات آگاهی ندارند،  چون اهل مطالعهما 

گذرد؛ اش چه میمطالعه ندارد که بفهمد در جامعه کند فرصتِشیفت کار سهکسی ست که اگر کنند و طبیعیمی

ی، ملّ ونِبعد از جنبش سبز تلویزیها قبلن دست صدا و سیما بود و کند. تلویزیونها نگاه میبه تلویزیوندر نتیجه، 

مرزی برون هاییونسی و تلویزبیکنند بیها دیگر مخاطب ندارند. مردم حاال فکر میشد. آن بدل میلی به تلویزیونِ

 امِ، اما تممرزی شاید بخشی از حقیقت را نشان دهندبرون یهادانیم که تلویزیوناما ما می گویند،حقیقت را می

د توانیچون شما می حقیقت باشد، ست که شامل نصفِهاییها دروغترین دروغدهند. فجیعنمی حقیقت را نشان

اما  ،«ماندال گفته است که مبارزۀ نرم بسیار حیاتی و مهم است»ویید: بگ طور مثال،بهنصف حقیقت را بگویید، 

گویند. ا نمینرم است. این ر ن کار مبارزۀتری، احمقانهگر بودگفته است که اگر نیروی مقابل سرکوب ماندالنگویید که 

گویند. شرط الزم را را نمی Qگویند اما را می P گویند؛ گزارۀما بخش دوم را نمیا ،گویندمی درستبخش اول را 

 ند و سمنتیک نیستند، اهل مطالعه و خوانش نیستند. مردمِال، اما شرط کافی را نه، چون مردم ما ویژواگویندمی

 :ویندها به شما بگروزنامه و همین افراد و هااست. ممکن است همین تلویزیون ر میدان ببینند. مسئله اینما باید د

وسطایی با قدرت سوار ما ناگزیر از تلفاتیم. یک نیروی قرون «قدر زندانی دادیم!هببینید چه کشتاری شد و چ»

ردم یعنی م ،ابرقدرت دوم دستِدر تنها  ،قدرت حکومت شده و باید با قدرت از اسب پایین کشیده شود. این اسبِ

خود تاکنون کاری نکرده و  حکومت است. آمریکا با سکوتِ دستِتواند کمکی کند و روسیه هماست. آمریکا نمی

ها این اسالمی باقی بماند. همۀ آید که جمهوریکنم که بدش نمیمن فکر می ،دست حکومت نبوده باشداگر هم

خواهند به شما بگویند که ابرقدرت دوم را به نمایش گذاشتند. می ،ایران مردم ایرانند. مردمِ بالماسکه است. اصل

اریخ ت ماست. ما در طولِ این تلفات ناگزیریِ ، پس نباید دیگر کاری کنید!...و یدشما کشته شدید و تلفات داد

ام عجمهوری اسالمی اگر آمد، شما را قتلجایی ما باید حساب خودمان را با خودمان پاک کنیم. ایم. یکتلفات داده

افتاد. شاید این انقالب اتفاق نمی ،کشتشت. اگر سینما رکس را نمیرا کُ سینما رکسکرد. مالتاریا اگر آمد یک 

عروف م یکه پل لنگرود خشتیِ ساله بودم. در پلِهفتکه انقالب شد ششوقتیام و من لنگرودی خاطر دارم؛بهمن 
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 بهپل خشتی  روی نام داشت،« پوردعلی شعبانیمحمّ» های ما که کارگر بود واز همسایه کییست، قدیمیو 

صحنه ن آ به پایین افتاد.از باالی پل  کرد، سرباز به او شلیک کرد و او یشافحّ بیگانه بود،اسرائیلی که  یسرباز

ز ، ادانست و خبری از آن نداشتنمی بچیزی از انقالها بود. بعد از آن لنگرودی که برای ایرانی 999لمیدانی ویژوا

کردند. این یعنی آمدند و راهپیمایی میمی بهمن تمام لنگرود و روستاهای اطرافش به لنگرود22روز تا روز آن

ه به ارشیراز دوبکشند. این یعنی را بیهوده میشما و  اکندها سفّند. مردم ما باید ببینند که آنالما ویژوا مردمِ

اشد، این ببرگشت نیست. قیام آبان اگر تفاوتی داشته  یعنی این پروسه دیگر قابلِ گردد،ی برنمیجمهوری اسالم

ا داده شمبرگشت طرفیم. این را مطمئن باشید که تمام اطالعاتی که دارد به است که ما با یک پروسۀ غیرقابل

نظر من شود. بهت به شما گفته نمیم حقیقناآگاهی یا به این خاطر است که تما دلیلِشود واقعی نیست و بهمی

. مردمی که مطالعه نج استان تشکیل میدان ویژوال دادجمهوری اسالمی با کشتاری که به راه انداخت در پ

ها است. آریاشهری و مریوانی دیگر مستقیم دیده است. اینو فهمیده دیده  اکنون آبادینازی ینند.باید بب ،کنندنمی

سم حرف ترکیتوانند از پانراحتی نمیاند و بهها دیده. اکنون خودِ ترکنداهکردستان نبودکردستان در  وقت کشتارِ

 مستقل داشته اول باید ایرانِ ،اگر قرار باشد ایالت مستقل خود را داشته باشند که دانندها میآن مۀه بزنند و

اید ، ما اول برسانند. در نتیجهشان میبه حقوق ار هاایرانند که آن ایران باشند. این مردمِ باشند. اول باید با مردمِ

ل تشکیل شده است. این ن ویژوامیادیبا خونِ ما  اکنونپارچه داشته باشیم. تمام بحث این است. مردمی یک

کنیم با گیریم. سعی نتک این کشتارها درس مینیستند. ما از تکنتیجه اند و این کشتارها بیهایی که افتادهنهال

حکومت  دانیم که اینمیباید مراقب باشیم. خوردن نیست. ازند فریب بخوریم. دیگر وقتِ فریبسایی که میهبحران

 جمعه وشان به نماز کنند. چشمها نگاه میهای اینبخشی از مردم مذهبی ما به تریبونمتأسفانه ست و مذهبی

اوست.  بهشتِ کند که مال واسطۀر میفک خواهد به بهشت برود،الش است و میس39که امام جمعه است. کسی

نند. کما را گمراه می کنند و مردمِها بدترین استفاده را از اعتقادات مردم دارند میآگاهی برسند. اینبه مردم باید 

سال نیستند. توجه کنید دوستان. این نسل جدید است که با 59کدام باالی ، هیچاین مردمی که کشته شدند

ق به همین آینده و ساختار آینده متعلّ و خواست جدید وارد کار شده است. حکومتِسالح، نگاه، ایده 

 ها نباید فریباند. اینکه در اشتباه دست نداشتهشور خود را بسازند. کسانیها باید کهاست. همینساله99زیر

 ترین سالح شما هوش و خشم شماست. سپاسگزارم از تلویزیون شما.بخورند. بزرگ

د وجود بیاید که دوباره مهمان ما باشیبهفرصتی زودی بهگزارم آقای عبدالرضایی. امیدوارم سپاس في:عادل شري

مایید ربف» پذیرفتید و به برنامۀگزارم که دعوت ما شعرهای خوبِ شما را بشنویم. سپاسجا بتوانیم یکی از و آن

 م آقای عبدالرضایی.گویگزارم. به شما بدرود میهایتان هم سپاسآمدید. از صحبت« آزادی

 بدرود. علي عبدالرضايي:

                                                                 
 دیداری میدانِ 113 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 
گانآپان 925  

 آبان قيام دري اسالم يجمهور يسرنگون يبرا تسينارشآريا حزب نقش
 

 

 نوامبر 25 با مطابق ،9915 آذر 4 امروز ،«یرانیا یجمهور» ونیزیتلو زِیعز همراهانِ بر درود رضا اسماعيلي:

 سندگانِینو از شانیا است؛ «ییعبدالرضا یعل» قایما آ امروزو مهمانِ  هستم «یلیاسماع رضا» من است. 2991

 ودخ که جنبشی و« ایرآنارشیست حزب» مورد در یصحبت شانیا با. هستند لندن میمق و انقالب از بعد معروف

ا ر حزب نیا نقش وتوضیح خواهند داد  یاسیس انِیجر نیا چنین دربارۀهم و داشت میخواه کنندیم یندگینما

 اعضاء از یتعدادکه  شدم لعمطّ. کرد میخواه یبررس یاسالم یجمهور میرژ هِیعل بر رانیا ردمم ریاخ انقالبِ در

. داشت میخواه یصحبت همموضوع  نیا به راجعاند که هباخت جان 9915آبانِ  اعتراضاتِ در ایرآنارشیست حزب

 در صرمختصورت به ییعبدالرضا یآقا ؛دهمیم ییعبدالرضا یآقا به را کروفونیم ،کنمبحث را آغاز  نکهیا از پیش

 چگونه و دیدهیم انجام یکارچه دم،ید عضو هزار999 از شتریب 994تانیتلگرام گروه در من د،ییبگو تانحزب مورد

 ؟است آمده کجا از نام نیا و دیکنیم کار هم با

 من یکارها از یکی و هستم سندهینو و شاعر من ؛بدهم خودم مورد در یحیتوض ابتدا علي عبدالرضايي:

 ار یاتازه نگاه و اتیادب که میشد مطرح «هفتاد ۀده شاعران» عنوانبه هفتاد، ۀده در ما. است یادب یِپردازهینظر

 پردازانهیرنظ از گر،ید نفرِچند و من ؛شدند نینشگوشه ما دوستانِ از بسیاری ،آن از پس و به فضای ادبی وارد کردیم

 رمنتش کتاب هفتاد حدود هم مدت نیا یِط .آمدم لندن به جاآن از و شدم دیعتب سیپار به من .میبود انیجر آن

اند ای که تاکنون در ایران فعّالیت داشتهمانند احزابِ سیاسی ما حزب. نداهشد ترجمه هازبان اغلبِ به که ماهکرد

 به ما خاستگاهِ چون ،یگریاسیس نه ،میهست یگراستیس تِسنّ آن ضدِّ ما ،دارد فرق کاملن ما کار ۀویش نیست و

 یتئور و است. 995مختلف یکشورها در یآموزش کارگاه لیتشک من یکارها از یکی. ستین قدرت کسب ،معنا آن

 آن از پس سالکی و «شعر کالج»که در تلگرام  میگرفت میتصم ،2994 سال در نکهیا تا کردمیم سیتدر یادب

 کالج در. دش بدل ینترنتیا یدانشگاه به بعد که میاندازیب راه رانیبرای شاعران و نویسندگان ای را «داستان کالج»

. میتداشهم  را «کالج ویراد» و «یفکرپرداز کالج» داستان و شعر کالج کنارِ در بودند، عضو سندهینو هزار95 داستان

 ضیبعت یمعنابه نیا و باشند فرودستان ۀطبق از اعضاء که بود نیا هاگروه نیا در تیعضو یبرا من شروطِ از یکی

 و دهندب هیهرش گرید سندگانینو یآموزش یهاکارگاه در توانستندیم ،دشتنندا مشکلِ اقتصادی کهکسانی .ستین

 و خوزستان بلوچستان، کردستان، مانند یمرز یهااستان و کشور ۀیحاش از اغلب گروه یاعضا. نندیبب آموزش

 امیق از قبل سالیک فقط ،میکردینم سیاسی کارِ ما ،9916 ید تا. بودند داشتند، یمال مشکلجاهایی که 
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 تیحما او از که خواستم «International Pen» از من و کردند ریدستگ آبادان در را ما دوستان از یکیفرودستان، 

 «نیآبت بکتاش» ؛کنند تیحما شاعر نیا از که کردم درخواست رانیا سندگانینو کانون از هم طرفآن از و ندک

 که جاآن از ایم.انجام نداده یخاص یاسیس کار ،مورد نیا جزبه ما شد؛ آزاد ما دوست الخرهاب و کرد مکک هم

 و «یمتن یکتاتورید» هرگونه از بودند، دهید آموزش هاکالج در را «ییچندصدا» و «یمتن یِدمکراس»همراهانِ ما 

 دِیدج نسل م،یباش داشته یدمکرات نیروهای ما تا بود شده باعث و این موضوع داشتند انزجار «کل یدانا تیروا»

 گرفتند،ینم بغل ریز را «مارکس» کتاب هفتاد ۀده جوانان مانندو  نداشتند یروس خاستگاه گرید که اییفکرروشن

 «پولتیکال» لحاظ از را مبنا ما یعنی ،بود لسوفیف و نبود مداراستیس فوکو و داشتند دست در را «فوکو» کتاببلکه 

 هک شدند مواجه «فرودستان امیق» نام به یاورطه با ،فکرروشن دوستانِ نیا. میبود برده «996یآپولون» ستمیس به

 شعارها نوع و پرداختند آن با مبارزه به جوانان نیا و بود دیکتاتورشیپ اعمال در حال یکتاتورید تینها در حکومت

 از د.شکه در خیابان اجرا می بود ما یفکرروشنو  یاتیادب یهابحث، تأثیرگرفته از نظریات و ی آن قیامهابحث و

هیانیب من و کردند ریدستگ را ما یاعضا از یکی 16 ید هفتم در م،یکن تیحما را هاآن که میشد ریناگز ما جاآن

 نشد؛ پس از آ منتشر هاکانال از بسیاری در و مورد توجه قرار گرفت هیانیب آن دادم، خود شاگردان به خطاب ای

 دانیم وارد ناخواسته و یمشدبدل  انیجر کی بهما  تینها دربسیاری از همراهان از من خواستند که بیانیه بدهم و 

 .میشد

 شده؟ آغاز 9916 ید از شما جنبشِ رضا اسماعيلي:

نام  داستان کالج و شعر کالجبود که  یفکرروشن یجنبش ،2994 سال از ماجنبشِ  بله، علي عبدالرضايي:

 عروفِم شاگردان از حکومت بسیاری و شد نیروهای سیاسی پاتوقِ داستان کالج، ما حرکتشدنِ سیاسی با داشت؛

رین تبزرگ نیا و دهدمی آزار رادیگر  یبخش کند وی هدایت میمزدوربه سمت  را هاآن از یبخش کرد؛ ریدستگ مرا

 ،شودیم سرکوب امیق که ید93 از پس ماه کی یعنی عمل کردیم، تریجد ما آن از بعد. شد هاآن به که بود یظلم

 یرانیا احزاب مورد در یعمل دید من چون ،شودبدل می «یهماهنگ یشورا» به یرسم شکل به داستان کالج

 طلب،)سلطنت احزاب تمام رهبران و ندهینما ،یهماهنگ یشورا لیتشک با میتوانیم کردمیم فکرو  نداشتم

پس  ها در گروه شورای هماهنگی سخنرانی کردند.؛ برخی از آن نمایندهمیکن معج هم دور را مجاهدین خلق و...(

 خواستندینم اصلن ،دارند را باال دست که ییهاانیجر چون ،ندارد ایدهیفااین جریان  از مدتی متوجه شدم که

 نخست یروزها انهم از ، مایطرف از ؛رفتیم هدر ما انجوان یاساس یروین انیم نیا و ردیبگ شکل شورا نیا که

 زدیم.های بسیج را آتش میو پایگاه میکردیم یسیوارنوید

 هم گووگفت یهماهنگ یشورا لیتشک یبرا یاسیس احزابِ نیا با شما ،ییعبدالرضا یآقا رضا اسماعيلي:

 د؟یدیرس بستبن به سپس و دیکرد
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 که یطلباصالح سابقن یهادریل تا «ییتقوا دیحم» یآقا ،یکارگر ستیکمون دریل از علي عبدالرضايي:

 یگروه با اگر و کردند یسخنران گروه در ،یگرید شیگرا هر و یطلبسلطنت جناح طورنیهم و بودند شده کالیراد

 هانایرجکه برخی از  میدید تنینها ما یول ،نشود سانسور یگروه چیه تا گذاشتم کنار را اختالف ،داشتم اختالف

 من و نبودند یراض روند نیا از هم هاگروه یباق د،نباش نینماد یانیجر خواهنددارند و می یخواهتیتمام حسِّ

 جوانِ یروهاین زمانهم ای نخواهد داشت.و فایده بود مینخواه یکیدمکرات جمع شاهد شکل نیبد که متوجه شدم

 زدند،یم سند خود نام به «طلبانسلطنت» و «خلق نیمجاهد» را اتیعمل نیا که بودند یسیوارنوید حال در ما

یشترها داشتم که پ «مسینارشآریا» نام به یفستیمان من. میکن جدا را خود مسیرِ که میشد ریناگزهمین دلیل به

 کهنیا به توجه با ما .ستین «مشیسآنار» طور دقیقبه «سمینارشآریا» .993اندکتاب شدههای آن تبدیل به تمام بحث

 شاورم ما ،واقع در .میهست قدرت منتقد اساسن جمهور شویم،ه یا رئیسو شا میریبگ دست در را قدرت میخواهینم

 هدف ماا تبعیّت کند، یتیریمدخودبا توجه به نوکمونالیسم از  که میمعتقد اییاسیس ساختاربه  و میهست مردم

 مردم ،ددار وجود در ایران که یاختناق یفضا به توجه با چون ،ستین تملّ کی برای ساختار آن میتعم یحت ما

 توانندینم برویل یهادهیا یانهیزم نیچن در و «مالشاه» ای و «شاه» ای ،دارند انتخاب دو فقط که کنندیم تصور هنوز

 اشتهد دارند ذهن در یکتاتوریکرودیم آن یهاآدم تمام که یکشور در را یواقع یِدمکراس نکهیا یبرا. بروند شیپ

 هم مجلس ۀندینما چون د،یباش نداشته ندهینما گرید و دیکن استفاده «میمستق یدمکراس» از که دیریناگز ،دیباش

 یعنی ،میکرد مطرح را «995پرسیادارات همه» بحث ما که بود میمستق یدمکراس در. شودیمبدل  کتاتورید به

 و دولت ۀکارنام ماه، چهار هر که یطور ،میباش داشتهپرسی همه دفاترِ ،هست شهر هر در که یشهردار مانند

 عملکرد اگر ماه چند از پس خواهند بود، مجلس در چهارسال یبرا هاندهینما .میکن یبررس را هیمجر یقوا و مجلس

 دومرفران دفاتر در را قدرت نیا باید ،میبگذار کنار را او ،نبود شایاتوردیکاند یهادهیا و اهداف جهت در اینماینده

 یسراسر رفراندوم بار95 تا سیسوئ در طور مثال،به. بود میستقم یدمکراس اعمالِبه نوعی  نیا .میباش داشته

 برابرِ شپخ آنکه یبرا» :مایهگفت زمانهم و مایهکرد انتخاب ستمیس عنوانبه را ما دمکراسیِ مستقیم اما ند،اداشته

 ایدنب یعنی م،ینک متمرکز استان کی در را خانهوزارت هر، باید میباش داشته رانیا در را ثروت و قدرت ی وآگاه

 از هم کوچک یشهرها ،شوند پخش کشور در هاخانهوزارت اگر .باشند داشته قرار تختیپا در هاخانهوزارت تمامِ

پیش شهری کوچک و غیرمدرن سال 26طور مثال، الهیجان به«. داشت خواهند شرفتیپ ثروت و یفرهنگ لحاظ

ها به چنین شهرهایی وارد شوند، ثروت و خانهدارد. اگر وزارت هاییبود، اما امروز بسیار مدرن است چون دانشگاه

شود و باعث پخشِ برابر آگاهی خواهد فرهنگ و کار را با خود خواهند برد و تمرکزِ قدرت در پایتخت هم کمتر می

در  شود، هرگزای که به اردبیل اختصاص داده میطور مثال، امروزه اردبیل یک استان است، اما بودجهبه شد.
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اند. این ماندههمین دلیل، روستاهای خلخال هنوز عقبشود. بهشود و فقط در اردبیل خالصه میخلخال خرج نمی

برابرِ  خشپ ،میندار ثروت برابر پخش یوقت ،میباش نداشته ثروت برابر پخشِدر آنجا  که شده باعث غلط ستمِیس

؛ در کپرها مدارسِ راهنمایی و دبیرستان میهست شاهد ستانبلوچ در که یبارفاجعه تِیوضع مانند م،یندار هم یآگاه

دارند و در برخی جاها چنین چیزی هم وجود ندارد، چنین چیزی وحشتناک است، چون پخش برابرِ ثروت نیست 

 هرگز ،میکن منتقل زاهدان به را پرورش و آموزش وزارت اگر حاالو اگر نباشد پخش برابرِ آگاهی هم نخواهد بود. 

 میخواهن را «بانه کولبران» هرگز مستقر شود، کردستان در کار وزارتِ اگر مثلن ای بود، مینخواه یکپر دارسم شاهد

 یانسان ییفضا کشور به ییکارها چنین مجموع، یمدت از پس .کنندتولید  کار که مجبورند هاآن چون ،داشت

در حال  هم سابق طلبانِاصالح از سیاریب امروزه که باالست به نییپا از یدمکراس اعمال ما استِیس. دهدیم

، «ترندها واقعیآنارشیست»من از جوانب مختلف در پنج کتاب  را بحث نیا هستند؛ من ۀدیااین  ازاستفاده 

 ینعیام، آورده« شرلوژی»و « اندها از فردا آمدهایرانارشیست»، «فراداستان فرودستان»، «های انتخاباتیکارناوال»

و منتشر  نوشتهدرباره ساختار سیاسی آینده ایران  صفحه 2999 تاکنون حدود که میهست یرانیا حزب نیاول ما

 ردهکلیتحص و سندهینو اغلب و فکرندروشن ما حزب نیروهای تمامایم و صدها صفحه در حال انتشار داریم. کرده

 :گفتند م،یاهشد نسورساطور کامل های چپ و راست، بهدوسالِ اخیر، در تمام رسانه در گرچه ،هستند

 .ستیبیتخر ما استِیس .دهینرس هم مگس کی به ما آزار تاکنون اما .«هستندکُش و آدم روتندها یرآنارشیستا»

 یفرمیر پس ندارد فرماساسن  یاسالم یجمهور چون ،میستین یاسالم یجمهور ونیفرماس به معتقد ما ،واقع در

 و نداردوجود  فرم . در ایرانمیندار هاطلباصالح به هم یاعتقاد ر نتیجه،د ،باشد داشته وجوددر آن  تواندینم هم

 هاخانه نیا و دارد «یرهبر تیب» ای «دولت» نام به یاخانه کدخدا که میهست رعیتیارباب یساختار شاهد ما

 یوقت یحت ما. شوند بیتخر دیبا ییهاجا، چنین دارند «هاخانهغهیص» و «جیبس گاهیپا» مانند ییهارمجموعهیز

که زمانی و نباشد آنجا در یازنده موجود چیه که میکنیم دایپ نانیاطم ،میکن حمله جیبس گاهیپا کی به میخواهیم

 دایپ ادامه تاکنون زمانآن از ستمیس نیهم. است یبیتخر ما خصلت ،واقع درکنیم؛ خالی باشد به آنجا حمله می

 ابانیخ در، «991دوم ابرقدرتِ» فیتعر بارا  یبیتخر ستمِیس نیابار نسال، برای اولی49پس از  اکنون و کرده

 گونهنیا ماا .«دارد تفاوت بسیار ،انقالب نیا» :ندیبگو که دارند عمد و بسیاری دیگر طلباناصالحامروزه  .دینیبیم

 نسل زمانآن یعنی است، ویابژکت 9915در آبان  امروز ،بود ویسوبژکت 9916 ید 3 در قیام فرودستان اگر .ستین

 نسل. دادند دست به را یاتازه یویسنار از لحاظ ذهنی ،«، دیگه تمومه ماجراگرااصول ،طلباصالح» با شعارِ جوان

ه ای کبرای تظاهرات به نقطه گرید و شده نو یاکت واردِاکنون  نسل نیا ،آوردیم همراه به خود بارا  نو ۀدیا جوان

 یهاهسته کشور کل در ما کند.را در نقاط مختلف شهرها دنبال می تظاهراتد و رونمی شده باشداز پیش تعیین

ر د .نشوند متمرکز ای مشخصنقطه در و کنندایجاد  واقعه محالت در که بود نیا هاآن کار و میکرد جادیا یمحل
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 در که بود نیا هازانیپارت کار وهای مختلفی بود شهرهای بزرگ جاهای مختلفی شلوغ شد و تمرکز بر نقطه

 نینچ تمرکز خود را از دست بدهند. میرژ یهاروین که کنند جادیا یبیتخر ییفضا نفرهششنفره و پنج یهاگروه

سال پس از 99، میاهداشت را 63 کشتار اخیر سال49ِ طول در چرا؟ ،ایمآموخته یاسالم یجمهور از هایی راتکنیک

 از بعد که است بارنیاول ، اکنون برایرا 16 کشتار سال بعد5 ا،ر 55 کشتارسال پس از آن 99، را 35 کشتارآن 

 ود؛شعلۀ قیام خاموش ش که میاهنگذاشت ما بارنیا و شد کمتر هاامیق ۀفاصل یعنی م،یاهداشت را 15 آبان امیق سال2

محور شمنرم و سخت و خ هایاتیعمل روز هر و کنمیم یسخنران ساعت4 حدود تسینارشآریا حزب درمن هر روز 

 مدام ما. تدرست اس ویسوبژکت ای ویبژکتا ک،یسمنت از اعم یمخالفت هرگونه که میمعتقد ما گرانید برخالف .میدار

های فیلم از یعظمت با ،دیکن جووجسترا « عملیات ایرآنارشیستی» نستاگرامیا در اگر و میهست جنگ حال در

 که «جان اتِیعمل»، عملیاتی چون میاداده انجام را ختلفیهای ماتیعمل ما. شد دیخواه مواجه ما عملیاتیِ حزب

 زدنِآتش مانند خشن اتیعملشود و که عملیاتِ نرم محسوب می بوداز فضای شهرها و طبیعت  زباله کردنجمع

 نعمل اما ،مییبگو نرم ۀمبارز ازایم که مدام عمل نکرده طلباناصالح ای طلبانسلطنت مانند ما یعنی ج،یبس گاهیپا

. نداهنکرد عمل شارپ نیج ی ازاصل چیه به هرگز اما ،ندیگویم «شارپ نیج» از مدامها آن! مینده انجام یکارچیه

 ما .بوده ما حزبِ کرده یعمل را هاآن تکنیک ۀهم رانیا در که یحزب تنهاو  نشده اجرا رانیا درهرگز  «چیپوپوو»

نوشت و می سناریویی نقشبندیه«. این خوب است و آن بد.»یم: که بگوی میکنینم موعظه «هینقشبند» تِسنّ بنابر

را در محیط و خورد و پوست آنطور مثال، توریستی در طبیعت هندوانه میکرد. بهشما را با آن سناریو مواجه می

ای هو صحن بردیماند میانداخت؛ ما او را به محلی دیگر که پیشترها افرادی پوست هندوانه را دور انداختهیا آب می

شما در حال ساختنِ آن صحنه »گفتیم: ای را به او نشان داده و میها بر پوست هندوانهوحشتناک از تجمعِ مگس

اشته ها را بردگرفت که هردوی آن پوستای تحت تأثیر قرار میو او با دیدنِ آن صحنۀ وحشتناک به اندازه« هستید.

های نرمی را به مردم آموزش دهند. مرزی باید چنین عملیاتبرونهای انداخت. تلویزیونو به سطل زباله می

 یهاونیزیتلو دیبارا  کار . اینشدند کشته گرانید به دادنآموزش حال در آبان امیق در ما نیروهای از بسیاری

 .شدند بیغا یآموزگار حال در که بودند یقهرمانان ما نیروهای. دادندیم انجام ...و سیبیبی مانند پرمخاطب

 ،دیدهیم انجام کار تخریبی رانیا درکه  دییگویم شما ؛دارم پرسشی ییعبدالرضا یآقا رضا اسماعيلي:

 زدنِتشآ مانند ییکارها: »ندیگویم شده درست کشور از خارج در که ییفضا ای مرزیبرون یهاونیزیتلو از بسیاری

 یروهاین که مینیبیم هم هالمیفاز  یبعض البته «ام داده.انج حکومت خودرا  هاسوپرمارکت به کردنحمله ای هابانک

 ؟چگونه است مسئله نیانگاه شما به  ؛کنندیم خراب را مردم نیماش یانتظام

 ما کهیدرحال اند،زده بیتخر به دستدر آن  یانتظام یروین که ساخته لمیف دو حکومت علي عبدالرضايي:

معرفی  «دوم ابرقدرت» نامِ به را یترم ما! ها هستندزدنِ بانکحال آتش رد مردم خودِدر آن  که داریم لمیف هشتاد

 میرژ ساختار در که هیروس نه و کند کمک ما به تواندیم کایآمر نه !دوم ابرقدرت عنوانِبه مردم یعنیایم، کرده
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 اعتراض مردم وقتهر اخیر سال49ِ در. کنند یکارگرداندر ایران  دیبا مردم خودِ. دارد دست میمستق صورتِبه

 ۀخدع نیا .«دهد رییتغوضع شما را  که دیبخواه خدا از وبروید  مسجد به» :گفتندای به مردم عده ،کردند

 ؛شد «اهللحزب» فقط حزبو از جمع ساقط و احزاب را باطل کردند و  تنها را مردم ،جهینت در بوده، هاستیاسالم

 یتوق .میاهداد ژوالیو نِیادیم لیتشک ما، ستا مطالعهیب یتملّ ما تِملّ. بود یخواننوحه واقع در ،نبود حزب هم آن

 ای و شودیم کشته شعاردادن خاطربه اییرانیا که ندیبیم خیابان درکند، زندگی می یآبادیناز شخصی که در

 ژوالیو نِیادیم یعنی نیا شند،کُیم را مردم کوپتریهل با که ندیبیمساکن است،  آبادیمعال فردی که در رازیش در

 .اندکرده حمله یخارج یکشور از ییگو است غاصب یدولت دولت نیا که فهمدیمدر آن لحظه، آن شخص  و

 تمام. ستا نبوده هاآن کار که دینبگو دروغ توانندینم گرید ،بودند پاسداران خودِ زدند کشتار به دست کهیکسان

 قدرت مردم است که بارنیاول یبرا نکهیا خاطربه چرا؟ دیدانیم ،است دروغکنند هایی که درست میآن کلیپ

 را جاهمه تواندیم و دارد قدرت بسیار سپاه» :ندیبگو خواهندیم ای. اکنون عدهنداهداد نشان را خود یِبیتخر

 به بارهکی را کرج بتوانند مردم که است ممکن مگر» :ندیگویم ای «ها کار سپاه بوده.و آن تخریب کند بیتخر

 یجمهور خودِ ۀتوطئها . آن حرفدهند انجام توانندیم را یکار هر ،بخواهند اگر مردم ،بله ،«؟!کنند بدل ابانیب

 نرم صرفن ۀمبارز از حرف یکسانچه. شوندمدیریت می یاسالم یجمهورتوسطِ  هم هاونیزیتلو. است یاسالم

و  ورمحخشم ۀمبارز کارساز، ۀمبارز نوعِ نیشتریب رانیا در نوناک و میهست موافق یامبارزه هرگونه با ما ؟زنندیم

 هم زوربه ، پسشده حکومت اسب بر سوار زوربه که است معتقد یاسالم یجمهور چون ،است و خیابانی یدانیم

 دیدار ار دلش اگر» نامد، خواهد گفت:می« خواجه»را  تو، یبزن رفتار او با نرم اگر و شود دهیکش نییپا اسب از دیبا

جز به است. دهیترس یاسالم یجمهور. دارند را کار نیا شجاعتِ که دادند نشان مردم و .«دیشو دانیم وارد

 رمن ۀمبارز فقط»ای عنوان کرد: در مصاحبه «سازگارا محسن» ؟زننداز مبارزۀ نرم حرف می یکسانچهطلبان اصالح

 در ایمالزاده زند؟یم را حرف نآ یکس چه! پاسداران پاهس سسِؤم !ست؟یک سازگارا .«رساندیم یروزیپ به را ما

 دمحمّ» که یزمان از؛ کنندیم دعوت نرم ۀمبارز به را مردم مدام و کنندیم مصاحبه جاهمه هاگروه نیا! گذار گروه

کنند؛ تشویق می نرم ۀمبارزرا به  مردماست که  سال22 ، تا امروزکرد مطرحها را وگوی تمدنگفت «یخاتم

 ،مایهکردضرر  سال22 نیا یطایم که ودهب مااین  و کنندیمرا تبلیغ  نرم و یمدن ۀمبارز دارندسال است که 22

 یحت ،«وزیانیگو» مانند جاهایی در ونیسیاپوز همان با اکنون .ساخت خودش را خود ونیسیاپوز حکومت چون

 بیتخر را جیبس گاهیپا یکسانچه کنند؟یم اتیعمل یکسانچه! شودینم برده هاستینارشآریا از نامی بارکی

 «هیعربال ۀشبک»سپاه پاسداران از طریق  .شود ما تیمعروف باعث که مبادا ،شودینم برده ما از ینام چیه کنند؟یم

های خود پخش کردند که به ما ضربه بزنند. ساخته بودند در تریبون شانای را که توسط مزدورانجعلی یِسخنران

 از درقهمان یخوزستان عربِیک . میندار یمشکل هاعرب با مطلقن و میهست یعرب استعمار ۀآقامنشان اهنگ ضدِّ ما

 یهارائتق نیا ،جهینت در ؛بلوچستانی یبلوچیا  و یالنیگ یگیلک که برندیم رنج یاسالم ارتجاع و هاستیاسالم

های ی که تلویزیونگمنام یهاآدم پشت در .کنندهستیم مطرح  29که در قرن  ما یبرا توانندینم را مسخره
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 ،ندک عمل کالیراد یخصوص یونیزیتلو اگر .دارند قرار سپاه سرداران ،کنندمرزی را از لحاظ مالی حمایت میبرون

 تمام .تسین رسانه در مردم یصدا و مینیبیم کنترل ما ،جهینت در .شودیم ورشکسته و شد نخواهند تیحما گرید

 و دبودن متصل یاسالم یجمهور پستان به روزید تا ،زنندیمحرف  زیآممسالمت و محورنرم اتیعمل از که یکسان

مدام از  یکسانچه. همین افراد است دست در هم هاونیزیتلو تمام و نداهفرستاد کشور از خارج به را هاآن اکنون

 ارزاتِمب یوقت یپهلو رضا هستند؟ یکسان چه «یپهلو رضا» یآقا مشاوران !؟سیبیبی ؟زنندمبارزۀ نرم حرف می

 شرویپ که یکس و رهبر یعنی برنده،شیپ یعنی دریل «.!دیکن دفاع خودتان از ،مردم»: گفت د،ید را مردم محورِخشم

 ارکناست که  بارنیاول یبرا یپهلو رضا کهیدرحال ،دهدیم نشان خود هوادارانِ به را جلوتر چندقدم شهیهم است

 ما اما اند،سَرداده «دشاهیجاو»شعار  تظاهرات در مردم که دارند ادعا یمرزبرون یهاونیزیتلو .ردیگیم قرار مردم

در  سال49 هم هاآن م،یجنگیم هم هاطلبسلطنت ما برای برخی از. میاهدینشن مردم ازچنین شعاری را  جاچیه

 یوپهل رضا آمدن کار یرو خواهان حتی اگر ند،یبگو خود هایهخواست از یواقع یِدمکراس در دیبااند و بوده دیتبع

 منحرف را شعارها و مسیر اندکرده رخنه مردم صف در هایسفارت و هاینفوذ تمامِ ،کشور از خارج در اکنون .باشند

 در«. جاویدشاه»گویند: ها میدهند و ناگهان آنرا سر می« مرگ بر دیکتاتور»طور مثال، مردم شعارِ به .کنندیم

 هر رد وهستیم  یمرزبرون دپارتماندر حال تشکیل  ما اکنون. است شدهبدل  زیگر ینوعبه  دشاهیجاوعارِ ش ،واقع

 ،ودشیم لیتشکدر خارج کشور  رانیا مردمِ از تیحما به که ییهاجمع در تا ،میدهیم پرورش ستینارشآریا یشهر

؛ در کلن و فرانکفورت میدهینم را استفادهءسو ۀاجاز ، ما هرگزکنند تیهدا رانیا مردمِ منافعِ از دفاع در را شعارها

یم که هرکدام بیشتر از اهای مختلفی را در جاهای مختلفی تشکیل دادهایم. ما گروهچنین کاری را انجام داده

 مبارزانِ خدمت درای گیریِ سیاسیبدون هرگونه جبهه دیبا زیچهمه که است نیا گاردها نیا کارعضو دارند. 299

 ار خود یاسیس یهادهیا بتوانند همه که رسیممی کامل یِدمکراسدرصورتی به . باشد «براندازان حزب»و  نرایا

 به قطف دیبا و ما فتادهین اتفاق هنوز یبرانداز .شوند جمهوررئیس قصد دارند درهایل از بسیاری امروزه. کنند مطرح

طور مثال، گویند. بهدهند، نصفِ حقیقت را میان مینش ماندالمثابۀ که خود را به. کسانیمیکن فکر یبرانداز

گویند، اما این نصف حقیقت ها درست میآن« ماندال گفته که بهترین نوع مبارزه مبارزۀ مدنی است.»گویند: می

که نیروی مقابل سرکوبگر باشد و شما را بازداشت درصورتی»گوید: ای وجود دارد؛ ماندال در ادامه میاست و تبصره

کند که دیگر به ند و شکنجه دهد، مبارزۀ نرم فجیع خواهد بود و بسیار اشتباه است، چون مردم را وادار میک

که الیکند، درحای نمیماندال حتی به موضوعِ به قتل رساندنِ مردم توسطِ نیروی سرکوبگر اشاره«. میدان نیایند.

بار وارد میدان یکسال99لّتِ اصلیِ اینکه مردم هرعام کرد. عما شاهد هستیم که جمهوری اسالمی مردم را قتل

با اعدام سراسری،  9963طور مثال، در سال کند. بهای نسلی را اخته میشوند این است که حکومت در هر مبارزهمی

جز کوی دانشگاه، بسیاری از نیروی لیبروی معترض و میدانی را دستگیر به 9935شوند. در سال مردم اخته می

، 9955سال بعد، در سال 99مسئول این کارها بودند. « قالیباف»و « روحانی»و به قتل رساندند که خودِ کردند 

شوند. این نسل در حال پیروزی بودند اما ها هم دستگیر و کشته میشوند و آنای وارد میدان مینیروهای تازه
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جنگی خانوادگی است و ما برانداز  جنگ ما»کند که در سخنرانیِ خود اظهار می 929ناگهان لیدرِ جنبش سبز

ای از سال بعد در قیام فرودستان  نسل تازه99شوند؛ های جنبش خاموش میو پس از آن شعله« نیستیم.

 ای با گذشتۀ خود ندارد.فکری وارد میدان شده که هیچ رابطهروشن

خواهد ، رژیم میاست طرحم اییتئور اکنون و اعتراضاتی شروع شد )قیام آبان( شیروزپ99 رضا اسماعيلي:

 هک «من سرکوب کردم و تمام شد؛ جنگ جهانیِ سوم بود و من در این جنگ پیروز شدم.»به مردم بقبوالند که 

 چیست؟ حال طِیشرااین تئوری و  مورد در شما لیتحل ییعبدالرضا یآقا. است یواقع اییتئور ،یتئور نیا

 اشهره بقیۀ و ماهشهر فرماندارِ. ندارم قبول راو من آن گویدحکومت چنین چیزی را نمی علي عبدالرضايي:

ها ه آنو نیروی دیگری ب نبوده ما یروهاین کار و شدند گرفته هدف سرْ پشت از ،شدند کشته کهیکسان» :ندیگویم

 «.شلیک کرده است

 ینعی، است استاددر گفتارِ متناقض  یاسالم یجمهور هرحالبه ،دییگویم درست شما بله رضا اسماعيلي:

 با هک دیگویمرا  یزیچ و دیآیم یگرید مسئول فردا چون ،گفته رافالن جمله  دییبگو دیتوانینم واقعن شما

 تهگذش افعال از ،کنندیم صحبت تظاهرات مورد در یوقتاز طرفی . دارد تفاوت بسیار یقبل مسئول هایگفته

 هباست. سرعتِ اینترنت هم هنوز  شده تمام مسئله نیا که کنند وانمود خواهندیم اصل در کنند،یم استفاده

 از که یاعتراضات و جنبشاین  تان دربارۀلیتحل که است نیا شما از من پرسشِ بازنگشته است. یِ خودقبل حالتِ

 است؟ شده سرکوب واقعن ای دارد ادامه جنبش نیا ایآ ؟است صورت چه به شده شروع شیروزپ99

 از خارج یهارسانه که کنندیم تصور و ندارند یاعتماد کشور داخل یهاانهرس به مردم علي عبدالرضايي:

 قتِیحق هاتلویزیون نیا کهیدرحال .ندیگویم را قتیحق «نترنشنالیارانیا» و «وتومن» و «سیبیبی» مانند کشور

 و دینیبیم ما گروهِ در شما کهی اخبار. گذارندیم شینما به را اخبار یاقهیسلصورت به و ندیگویم را خودشان

 را شعارها هرگز و ستکاملن متفاوت ا هاآن یخبرها با ،شودیم فرستاده ما یبرا هاسانیپارت توسط میمستق

 ارستانِمیب نیا در» :زندیم ادیفر و بردیم «ادسجّ مارستانیب» به را خود یزخم برادرِ یفرد ،مثال برای .دیشنوینم

 کشور از خارج یهارسانه یول ،اندمذهبضدِّ مردم که دهدیم نشان نیا و نامدمی «سگاد» را «ادسجّ» ؛ او«...گادسَ

 امیق» عنوان عراق مردم امِیق به فارسی سیبیبی ، تلویزیونمثال عنوانبه .زنندیملعابی مذهبی  زیچهمه به مدام

 هب ختلُ و هستند برتنیل همه مبارزان نلبنا امیق در ای و نبود کار در یاعهیش کهیدرحال ،داده «عراق انِیعیش

 ندیبگو خواهندیم چون کنند؟یم را کار نیا اچر ،«عهیش» :ندیگویم هاآن به هم باز هااند و تلویزیونآمده دانیم

در کشورهای  کیدمکرات یحکومتخواهند که نمی ،یجهان هایقدرت چون زند،یم را اول حرفِ در آن مناطق مذهب

ها چگونه ترکیه را از دمکراسیِ خود خارج کردند؟ با . آنستیکاف لیاسرائ ندیگویم و وی کار باشدخاورمیانه ر

 اب و است مذهب شانمشکل اساسن بلکه ،ستندین یاسالم اصلن ما جوان نسلروی کار آوردن طرح مسلمانی. 
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 یپهلو رضا یآقا که است نیا جالب و رندیبگ انتقام هیّقادس از خواهندیم فقط جنگند،یم هسال9499 کثافتی

 .«دیببند اهیس بندمچ و دیکن یعزادار» گوید:و می کندمنتشر می تیتسل ۀیانیب ،نشده تمام جنگ هنوز کهیدرحال

. ندندار اعتقاد یپوشاهیس و اهیس بندمچ به که مبارزان نیا! کندیم دعوت شهدا مزار در تجمع به را هاخانواده ای و

 «بیغا انِقهرمان» خود ۀشدکشته نیروهای بهو  میندار یدیشه ما، «به مزار شهدا بروید»وید: گاو به مردم می

مان حال کربال یصحرا نیحس از و میدار انزجار «دیشه» عنوان از و میندار یاعتقاد شهادت و دیشه بهو  مییگویم

 «هیّقادس» «کربال» .است یخیرتا یدروغ که کربالست یصحرا نیحس نیهم ما یِبدبخت اساسن. خوردهم میبه

 نم. ندبود کرده عامقتل را انیرانیادر قادسیّه  ، چونکردندیم یعزادار هیّقادس یبرا هیصفو دوران تاو مردم  بود

 هب وادار را مردم اجبار به که یداموکلس ریشمش آن به ،دارم کار اجبار به بلکه ندارم، یکار یاسالم تِیّحقان به

 یعنی یالمو! شدندبدل  «یلامو» به رفتندیپذ کهیکسان و شدند کشتهو  رفتندینپذ یاعده ،دکر اسالم رشِیپذ

 ؛ردندک بدل زیکن و غالم به، بودند شده مسلمان کهرا  یانیرانیا .دهدیم یجنس سیسرو کهیکس یعنی ،«غالم»

 ایمالتار که است دلیل نیهمهب ،اردد وجود هم هنوز دگاهید آن و شدیم نگاه انیرانیا به گاهیدید چنین با ،واقع در

 جمهوری اسالمی. وجود دارد هم هنوز یزیستیرانیا دید آن یعنی ،کندیم عامقتل کوپتریهل با را رازیش مردمِ

 از نظر صرف ما جوانان .میداشت را هیّقادس هازندان در 63 سال در. افتدیم اتفاق دوباره هیّقادس و است نژادپرست

سعید »و خواهانِ تغییر بودند. اگر نامی از  دهید را ظلم که بودند یجوان یروین و داشتند یملّ شور ،خود یهاشیگرا

ساله تا چه اندازه 29، جوانی سلطانپورمگر در دورۀ « او کمونیست بود.»گویند: ای میبرده شود، عده« سلطانپور

ا حسین صحرای کربال و هم مارکسیسم را ب« خسرو گلسرخی»نسبت به کمونیسم اطالعات داشت؟ 

ت که ساین شور جوانی ای سنّتی آمده بودند و کمونیست نبودند.ها از جامعهکرد. آنطالب ترکیب میابیابنعلی

هم « هدارفرخ نگ»آقای تی بوده است و اکثریّپور سعید سلطانباید به این نیروها توجه کنیم.  خواه است. ماحقیقت

ی با سعیدها، چپ و راست توجه به نگاهِ هم بدونِحاضر  ن این دو وجود دارد؟ در حالتشابهی بیآیا  ست،اکثریّتی

 فروردینکیست؟ « فروردین»ند. اهای آن مملکتها جوان. اینو خسروهای گلسرخی طرف هستیمپور سلطان

 مقام حزب ما بود.او قائم بود؛ ساله99موزیسینی 

 کشته شده است؟ فروردین: اسماعيليرضا 

 ، کشته شده است.بله عبدالرضايي: علي

 ؟کجا کشته شده رضا اسماعيلي:

 مالرد. در کرج، جادۀ علي عبدالرضايي:

 بود؟ شخصی چگونه ،فروردین رضا اسماعيلي:

کرد و برای دنبال می کالجرا دورادور در  ساخت و کارشآهنگ میبود.  سازآهنگ او علي عبدالرضايي:

های به ستوه آمده بود و هرگز جریاناو خودش هم شروع به خواندن کرده بود.  نوشت وهای خود ترانه میآهنگ
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های رانهدر اولِ انقالب ت پوری را قبول نداشت. اگر توجه کنید، سعید سلطانآنجلسموسیقی ایرانی و موسیقی لس

یی هابنویسد و آهنگ سرودهای انقالبی ما برای که در حزبفروردین قرار بود  نوشته بود. ایماندگار و انقالبی

 ر سریع پیش رفت که موسیقی فراموشقدتولید کنیم. مبارزه آنرادیکال و اعتراضی  ایاعتراضی بسازد و موسیقی

 ر بود تدریس کنم، کارِ ما مبارزۀ میدانی نبود.قرا هم من فرصتی برای ساختنِ آهنگ پیدا نکرد. خودِیعنی  شد،

ا شان ربود دانش سیاسیبنا  های مختلف آشنا کنم.ها را با ایسمآنح و سلّقرار بود من مردم را از نظر شعوری م

یدیم ناگهان د م. ما قرار نبود حزب باشیمدیدیچون ما فقط خیانت می باال ببرم، اما این فرصت اصلن وجود نداشت،

 :دگوینها میطلبسلطنتکنیم و فالن کار را میزنند یا را به نام خود سند میهای ما عملیات مجاهدین خلقکه 

آن جریان  کردنِدانند که برای مطرحآخرین کار بود و همه می تپههفت کارگرانِای مثال، ماجرای . بر«مال ماست»

 ندماهچبه یاد دارم که را اجرا کردیم. « کارگر جان ماست»تپه ما عملیات ماجرای هفت برای. بسیار سختی کشیدیم

بسیار خوبی ارائه سخنرانی  «اسماعیل بخشی»پیش آمده بود و  اعتراضاتی 9916آذرماه  در قبل از قیام فرودستانْ

 اربسی در توییتر روی این موضوعخوب بود و ما  را مطرح نکردند. سخنرانی او بسیارها او چپ خودِ داده بود، حتی

ی نوشته که در مرد ربارۀمطلبی د« نژادمسیح علی»انم که خ دیدم در جاییکردیم. او را معروف کار کردیم و 

خبر  این گفتم نویسند،ها دارند دربارۀ این موضوع میکه تمام کانال دیدم ه تجاوز کرده است،شوشتر به چهار بچّ

تحقیق کردیم و  «.بزرگ جلوه دهند راآناین اندازه تا این چیزی نیست که  ،افتدروز دارد در ایران اتفاق میهر

 وز از آن تظاهرات گذشته بود و حتیرتپه است. هشتظاهرات کارگران هفتت هشتمِ زمان روزِکه هم متوجه شدیم

ت این یک پروپاگانداس» :گفتیم و بحث کردیم و سخنرانیموضوع  آنرف نزده بود. ما پیرامونِ یک نشریه از آن ح

را  او هلبته نه اینککردیم و او معروف شد. اکار بسیار  اسماعیل بخشیموضوع روی  ما .«تپه دیده نشودکه هفت

 نان، کار، آزادی، ادارۀ»گفت: او می ی بود؛آنارشیستایر یشعار دلیل حمایتِ ما از او این بود که شعارِ اوند. نشناس

من یک : »هم قبلن در جایی نوشته بود بخشیمعتقدیم.  کمونال زدنِرفتارما به خودمدیریتی و «. شورایی

ه عمد دارند کاند و طلب تعریف کردهومرجرا هرج« آنارشیست»بقیه، همه از رضا پهلوی گرفته تا . «آنارشیستم

ا ب ها از این زاویهایها آورد و تودهایسر توده «استالین». بالیی که «طلبومرجآنارشیست یعنی هرج» :بگویند

ت را ارشیس. آنمشکل داشت و او هم یک آنارشیست بود «کروپوتکین»چون استالین با ، آنارشیسم آشنا شدند

د که نکشزحمت نمی ها حتیلط هنوز هم وجود دارد. ایرانیغ اند و این ترجمۀمطرح کردهطلب ومرجعنوان هرجبه

 مارکس» :گویندمی ،در واقع وجو کنند و بفهمند که آنارشیسم یعنی چه؟پدیا بیندازند یا جستبه ویکی نگاهی

به  کند ورا مطرح می «انگلس»و  «مارکس»که ؛ کسی«وده استمارکس ب پشتیبانِ پرودون، اما فالن بوده دشمنِ

ست که آنارشیسم را پدید آورده و مدرن کسی پرودوناست. « پرودون»شود شان میدهد و ضامنریبون میها تآن

 «زیباکالمصادق »دانند. دهند غلط است و مردم نمیکند. هدفم این بود که بگویم اطالعاتی که به مردم میمی

ترین گروه بینید که منظماما می ،«ها...طلبومرجاین هرج»گوید: د و میکناستفاده میاز این موضوع سوء هم

 ما بودهحزب میدان داریم کار  هایی که دراغلب عملیات .ایمهای بسیاری کار کردههستیم و در حوزه جنگی ما
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یم. مردم هم اگر بخواهند کاری هست مردم ما خودِ ،ر واقعد ایم.را ما کرده کار تمامخواهیم بگوییم که . ما نمیاست

 هستیم.  تِ مردمو همیشه در خدم 929برخطیمچون ما همیشه  خواهند،آیند و از ما مشاوره مییکنند به سراغ ما م

 تانکنم. سازماندهیتان را دنبال میهایآیم و بحثتان میرضا اسماعیلی: جناب عبدالرضایی، من هم گاهی به گروه

ه آیا باید تشکل و قراری باشد ک« انجام دهیم.باید عملیات تخریبی »گویید اگر می ،عنوان مثالچگونه است؟ به

 یا کسی دیگر در گروه؟یا شما  دهندانجام میآیا خودشان این کار را  بروند و این کار را بکنند؟

که دند که به آن گروه بیایند. کسانیزاهمه آ بینید یک ویترین است،که شما می 922گروهی علي عبدالرضايي:

خواهیم عضو ما می» :گویندمی کنند،صحبت مییا من و ها ادمینبا خصوصی  طوربه ،دارند همکاریتمایل به 

 پارتمان خارجی هم اضافه شده است.د اکنون گروه داریم که 39ما در حزب «. حزب و عملن وارد سیستم شویم

حداقل به دو تا سه نفر  ی کوچک راه بیندازید،در خارج از کشور تظاهرات داهیخووقتی شما ب رضا اسماعيلي:

 دتوانید تا بنتماس بگیرگیری کنند. با آشنایان خود پیو مسائل را کمک کنند مالی  از لحاظکه  داحتیاج داری

یا  فالن بانک ،مثالبرای ایران ببریم و  را به داخلِجریان . حاال اگر ما بخواهیم این دتظاهراتی کوچک راه بیندازی

ل دو تا حداقکنش و واکنشی بین  انجام شود، تخریبی در خیابان بخواهد یعملآتش بزنیم و  را سوپرمارکتفالن 

خواهم کار کنم و جز میمن » :گویدآید و میشما می خدمت شما یا ادمینِ سه نفر احتیاج دارد؛ وقتی شخصی

 و... .« ای ندارم.خودم نیرو و هسته

در  داریم؛ عملیات گروهِ در گروهِ خودکار است. ما  هستم. این شروعِ تانپرسشمتوجه  لي عبدالرضايي:ع

در آن عضو داریم.  هست،هایی که در کشور استان فرماندهی عملیات داریم که به تناسبِ گروهِ ،گروه عملیات

 ود،شم. اصلِ کارها در آنجا انجام میداری ییاتها هم دو لیدر دارند. مثلن ما در خراسان سه لیدر عملبعضی از استان

میشل »ام ناز  نام او وده است.ب فوکوعملیات شمال کشور  کشته شده است؛ فرماندۀ« فوکو»کشور  مثلن برای شمال

ور بخش مرکزی کش کرج و تهران و ها بود و حوزۀاین عملیاتبین  کنندۀهماهنگ فروردین. شده بودگرفته « فوکو

هم خبر نداریم و ما معتقدیم که هر اتفاقی که در خوزستان افتاده است و  گروه حشّاشیون. از داشت را به عهده

 هایی که در جنوبترین عملیات. بزرگهاستآنلقب  «حشّاشیون» است؛ حشّاشیون کار گروهست اتفاقی اساسی

هایی دارند. نام یکی از ان زیرمجموعهشرکدامه نیروهااشیون انجام شده است. این توسط حشّ ،ایمکشور انجام داده

تیزان رپا» نامبه  از نیروهای ما یدهد. یکهای بسیار زیبایی انجام میکه در تهران عملیات است« رادیکال» اعضای ما

 گیریپیمختلف های های پایگاه بسیج را در استانها و عملیاتاو شعارنویسی دارد. نفره93ی گروه «هارپاک

ی برخ هارپاکاز  شان در همدان بوده است.وق اصلیپات کنند.زمان عملیات میهمکنند و فر مییعنی س ،کندمی

بار ند. شما هنوز اخااند و در خیابانما هنوز به خانه برنگشته نیروهایگرفتن نیستیم. نداریم. ما هنوز در فکر آمار
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مت عال ایخامنهو  خمینیروی عکس  ،اسوججلوی سپاه مرکزی ی قیام آبان،هفته قبل از ما یکشنوید. خاصی می

گذارند. در یاسوج شان را میجان نیروهای ماست. ها کارهای خطرناکی. اینحک گذاشتیمرا  «IA»مان یعنی حزب

ما در تلویزیون به شچنین خبرهایی خبرید و باید تحقیق کنید. ها بیابی افتاده است که شما از آناتفاقات جذّ

قدرت  وشوند می شادشنوند و می را هااما مردم آن ی بگوییم،توانیم علنضی چیزها را هم ما نمیشود. بعگفته نمی

عملیات  399فروردین حداقل  اند، برای مثال پارتیزانهای زیادی انجام دادهعملیاتها پارتیزانبرخی از گیرند. می

 چکاوک. بود عمومی متخصص و جراحِ یپزشک او .های ما بودنام یکی دیگر از پارتیزان «چکاوک»است.  انجام داده

ا باو  اریف زن ایرانی هیچ سنخیتی نداشت.که با تع یزنبود؛  یک زن کارهای عجیب و غریبی کرده است. او

چ ، هیکننداند و کار میها مجریفرستاده و در تلویزیون تمام کشورهاکماندوهایی که جمهوری اسالمی به فاطی

را  اوهستم که بود. من شرمنده  مجانی ،دداکه چکاوک انجام میای های جراحیاز عمل . نیمینسبتی نداشت

 دخترِ شد.کنفر را با تجاوز میاینکه چکاوک کشته شود، سپاه یکاز  پیشبزرگ ماست.  انِقهرمانیکی از او  نداریم؛

. تنوششعر میو بود گرد من نارشیست نبود و شاطور اساسی ایرآکه حتی به؛ کسی«سارای» نامما به  سالۀ93

 هشاگرد من است و حاضر نشددلیل اینکه را فقط به مژده نگهداردر زندان است. « مژده نگهدار» اکنونهمین 

 وقتیبودنِ او ندارند. اند؛ او هیچ جرمی مرتکب نشده و مدرکی مبنی بر مجرمداشته نگهدر زندان  ،مزدوری کند

چیزی  نپیشیهای نداریم. اگر چپ توبهبه زندان ترجیح دارد. ما اعتقادی به  شاکنند، زندگیدستگیر میرا  کسی

شما  وقتی»به نیروهایم این است که  های منگفتهاز ما ندارد که لو بدهد. اولین  مدرکیکسی  اکنون ند،دادلو می

ها به آنخواهیم. آزاد می زانِ، ما پارتیها بسیار اهمیت دارد؛ جانِ آن«کاری کنیدها همبا آن کنند،دستگیر میرا 

 «.دهمبه شما میاگر همکاری کردید و اطالعاتی از ما خواستند، من آن اطالعات را » :گویممی

 شود.ای محسوب میها ضربهاین همکاری برای آن ،کاری کننداگر هم رضا اسماعيلي:

های خاصی داریم که راه اریم؛که برای این مسئله هم راه د ست، نوع سیستم طوریخیر علي عبدالرضايي:

نخواست که به  ها همکاری نکرد؛ اوهمکاری کنند. مژده نگهدار با آنگوییم میتوان توضیح داد. ما اکنون نمی

 مرتکب نشده و حتیهیچ جرمی است. او زندان  ماه6سال و 5دلیل، حکم او همین به استادِ خود خیانت کند،

و شاعر آوازخوان  اوکرد. گاهی هم بازیگری میترمِ آخر دانشگاه است و ه و دانشجو بودعملیات هم نکرده است. 

آموزد. نش میو دا جا در حال تدریس استست و در همانزندانیاوین  زندان در و یک نابغه است و اکنونا است.

ند نماادی داریم که نیروهای زیکند. اش را ایفا میفکریجا دارد نقش روشناست که آن ساله25ی یهرحال او نیروبه

د. انرا صادر کرده حکمِ او چون ایم،آوردهمژده را  نامتوانیم بگوییم. را نمی نامشاناند و زندانی اکنون هستند و او

ا یگویند که یا باید جاسوسی کنند و ها میاند و به آنرا در زندان بالتکلیف نگه داشتهنیروهای ما ها برخی از آن

 بعد از حکمِ مژده نگهدار،ترسند. کنیم. از ما میچرا که بعد از حکم ما اعالم می د،دهنمی شان رادادگاه حکم

 انجام دادیم. برای حمایت از اوای عملیات سرتاسری
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 ا را از شما بپرسم؛هدوست دارم آن ،برنامه را تمام کنیم اینکهاز  پیشدارم که  پرسشمن دو  رضا اسماعيلي:

تشکیالتِ شما ضربه خورده  اید؛ آیاروز است که ضربه خورده99، گوییدخودتان می کهطور همانپرسش اول: 

 است؟

و  بدهم پاسخخالصه به آن  صورتبهاجازه بدهید  پاسخ ندادم!شما را  قبلیِ پرسشِمن  علي عبدالرضايي:

 هاتیسا، گروه اینستایههای مختلفی چون: گروهِ عملیات، گروه آموزش، گروه توییتریستادامه دهیم. ما گروه بعد

ر د برخی از نیروهای قدیمی، کنند و برخی در توییتر.الیت میفقط در اینستاگرام فعّ برخی از نیروها و... داریم.

 هایمؤلفهپیرامون  ایدهند. عدهمیدانی می آموزشِ ،از لیدرها ایدهند. عدهآموزش می واردنیروهای تازه تلگرام به

کنند. در بخش مردم را سازماندهی می ایعدهاینکه چگونه به مردم کمک کنیم.  د؛دهنمان توضیح میحزب

 ،کسی که پارتیزان است و عضو حزب ماست، یعنی هرهم داریم سازیهسته های استانی داریم. گروهِگروه ،عملیات

 نفره5ی ت که گروهتان این اسموریت، اولین مأشویدیعنی شما که عضو حزب می نفره داشته باشد؛5ی باید گروه

 د.دهیها آموزش میو به آن دکنیها شروع به کار می. بعد با آندتشکیل بدهی تانصمیمیهای با خانواده و دوست

 نفره5ی باید گروه ،نفری که زیرمجموعه هستند5د. آن ها انتقال دهیباید به آن دبینیهر آموزشی که در حزب می

ند. ما اصلن کشاخه رشد جانبی پیدا میایم، یعنی شاخهریزومی گذاشته الیتِرا فعّالیت تشکیل دهند. ما نام این فعّ

های من همان کنم، گفتهسخنرانی می حزب براندازان من در گروهِکه وقتیدانیم که چه تعدادی نیرو داریم. نمی

است. ما مدیا و تلویزیون ای ما شاخهپیشرفتِ یعنی کند، شود، اما یک روز بعد، موجی ایجاد میلحظه پخش نمی

کنیم؛ برخی از داشته باشیم خودمان کمک میاگر هم مشکلی  ایم،مالی نگرفته جایی کمکِهیچاز  نداریم و

ر طوکنند و من بهها کمک میهای کوچکی داشته باشیم، آنهستند، اگر گاهی خرج های ما در خارج از کشورلیدر

کنم. را تقبل میآنهایی دارد که من مان خرج. وبسایتکنمهزینه میمان چند پوند برای رادیوی اینترنتی ماهانه

سفارش  یموبایل برای او ebay سایت من در کند،میگم  هنگامِ فرار موبایلِ خود راما  هایمبارز ی ازیک پیشترها

ار دارد. نیاز به ککرده و فرار  یا به ترکیهکند و ما مشکل پیدا می انِمبارزگاهی یکی از . به دستش رساندیمو دادم 

نیم و کاز لحاظ مالی او را حمایت می شود،که کار پیدا کنیم و تا قبل از اینما هم در ترکیه، برای او کاری پیدا می

 برای حفظسخت است اما  بسیار دهیم.یی را خودمان انجام میهاکمک چنین کنیم.ای برایش اجاره میخانه

ایم. تاکنون برای دریافتِ کمکِ مالی پیشنهادهای زیادی داشتهایم. ای نگرفتهمالی هیچ کمکتاکنون  مان،اللاستق

اندازی کند. ای راهو قرار است برای ما تلویزیونِ ماهوارهپیدا شده  ایایرانی ست آرتیست معروفِروزیچند اکنون

ها آن: »انداند و گفتهان نپذیرفتهشکدامآنجلسی دربارۀ همکاری با ما صحبت کرده و هیچهای لساو با تلویزیون

 برای آن وقت بگذاریم،و باید  راه بیندازیمساعته 24 یخواهیم تلویزیون. حاال خودمان می«بسیار تندوتیز هستند

چیز نداریم، چون همه های زیادیما این است که چهره سیستمِ و مشکلِ ی حزب من هستمچون معمولن تنها صدا

یعنی باید انرژی را از میدان بگیرم و در  آن تلویزیون هم من باید حرف بزنم،در نتیجه، در شود. به من ختم می
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ران قطع اگر دوباره اینترنت را در ای اندازیِ برنامۀ تلویزیونی این است کهتِ راه. علّاستفاده کنم یتلویزیونآن برنامۀ 

همین اندازی هستیم و بهدنبالِ انجام کارهای راهبه مان برسانیم. اکنونکردند، ما بتوانیم صدایِ خود را به نیروهای

در تلویزیون به ما کمک  تارا آموزش بدهیم  که نیروهای خارج از کشور ایمانداخته راهدپارتمان خارجی را  دلیل

ایم هگرفتای نکدام از نیروهای حزب شهریهاکنون از هیچماست. ت کاریِ تر عمل کنیم. این اصلِبتوانیم سریعو کنند 

 نیم،کپرداخت میپولی که  شوند.مردم پول بدهند شناسایی می چون وقتیجز آن چندنفری که اشاره کردم(، )به

ی از نیروهای ما ممکن است یکگاهی که در شورای هماهنگی هستند. کسانی اعضای خارج از ایران است؛از بین 

شود تا مبلغِ چندروزی در جایی مشغول به کار می شد،نامه و اعالمیه و... نیاز به چاپگر داشته بابرای چاپ شب

در  را خریداری کند، چون اغلبِ اعضای ما از میانِ فرودستان هستند.مورد نظر برای خرید چاپگر را تهیه و آن

ی هامگر ادمین به ما کمک کرده است،تواند مدعی شود که و هیچ کشوری نمی هیچ ارگان ،از لحاظ مالینتیجه، 

 فریده»کنند. مثلن مدیر مالی ما مان در شورای هماهنگی، آن هم در حد کم کمک می، یعنی رهبرانخودمان

« کاروان حسینی»مالی من و  ست یا کمکِواز طرف احزب،  مالی در صندوقِ است و بیشترین کمکِ «سهرابی

 است، یعنی حمایتِ مالی از طرف خودمان است.

 در خارج از ایران هستید؟ چندنفری کهیعنی همان  رضا اسماعيلي:

ا ام اند،به ما کمک کردههم داریم که در این مدت در خارج از کشور  شش عضو دیگرپنج علي عبدالرضايي:

بار آنجلس گروهی داریم که یکن در لساند. مثلبار کمک کردهی بوده و همیشگی نبوده و تنها یککم مبلغِ

 هایکمکها عضو حزب بودند. این یورو کمک کرده است؛599یم که ن دارنفر را در آلمایکدالر کمک کرد. 199

چندروزپیش یکی از ایم. نگرفته اخیر یعنی ما هیچ کمکی در دو سالِ است، حزب بوده رهبرانِطرفِ همه از دیگر 

و اسرباز است، مرخصی گرفته بود تا مادرش را که فوت کرده بود به خاک بسپارند و برای که  ما هایپارتیزان

گونه حمایتی از او نشین است و دولت هیچخاطر شغلی که داشته فلج شده و خانهمراسمی بگیرند. پدرِ او به

این سرباز میرد، که میکرده بودند. مادرش  او را اخراجو  کردندپرداخت نمیرا  کند؛ از محلِ کارش حقوقِ اونمی

 هاهزینهگیرد و مادرش را می سوم و هفتمِاو مراسمِ  ؛کندو مراسم را از کسی قرض  قبر هایهزینه شودمجبور می

برای پرداختِ آن مبلغ باید کار کند تا بتواند حساب خود شود. بدهکار میهم  تومانمیلیون5کند و پرداخت میرا 

 کهنایآید. ما برای فراری به حساب میاش تمام شود و به سربازی بازنگردد، سربازرا تصفیه کند و اگر مرخصی

از اعضای  ینارشیست نبود و یکمبلغِ مورد نیاز را به او کمک کردیم. او ایرآ او را جریمه نکنند، وسربازفراری نشود 

مردم دارند انجام  خودِ ،بینیدهایی را که میعملیات . تمامایمخودمان انجام داده هایی راچنین کمکبود. کالج 

 ست.ستمی ریزومیسیستم ما سیاز تعداد نیروها اطالعی ندارم. ن ند. مامردم حزب ما خودِنیروهای  دهند؛می

توان گفت که عملیات تخریبی گویید، آیا میطور که خودتان میجناب عبدالرضایی، همان رضا اسماعيلي:

 ای را گرفت؟توان چنین نتیجهتواند جمهوری اسالمی را سرنگون کند؟ آیا میمی

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 
گانآپان 942  

، ژیاسترات آن کنم شما یک استراتژِی دارید وا قبول ندارم. من فکر میر چنین چیزیمن  علي عبدالرضايي:

زۀ پیش بروید. این راند اولِ مبارمرحله به مرحله باید  ست؛ این استراتژی از چند تاکتیک برخوردار است وبراندازی

مان ایبا نیروهما  تیم. رابطۀد و ما تلویزیون نداشروز طول کشیده است. اینترنت قطع شما بود. بارِ اول مبارزۀ ما پنج

شدند سختی متصل میبه نیروهای مااما  تلفن گرفتم، پنج خطِمن در ارتباط بودم. ها با آنبا تلفن قطع شد و من 

یروهای نتوانستیم با ت میست. در پنج استانی که به جرأزومیچون سیستم ما ری نداشتیم،تلفن همه را شمارۀ و ما 

م از کار سیستها در آن قسمتاز لیدرها اصلن تلفن نداشتند.  بسیاریاما  رها تماس گرفتیم،خود کار کنیم با لید

داشته باشیم. من اصلن معتقد نیستم  عملیاتها استان ما این بود که در همۀ . هدفِعملیات متوقف شدافتاد و 

خواهیم. پشتیبان میدرصد 19ا ه باید وارد خیابان شوند. ماند هممردم مخالف جمهوری اسالمی درصد 19که اگر 

میلیون نفر 55یعنی از را شکست خواهیم داد،  ، جمهوری اسالمیمردم ایران وارد خیابان شونداز درصد 9اگر 

 جمهوری اسالمی تمام است.  صورت کارِهیم که به خیابان بیایند. در اینخواهزار نفر می559

 که تاکتیک بعدی چه خواهد شد؟ تأکید دارداین بر بیشتر  پرسشِ من رضا اسماعيلي:

تیم ای که در تهران گرفنتیجهقیام آبان نتیجه بگیریم. تمام است. ما باید از کار ما نیمه علي عبدالرضايي:

. پیونددمی به مردمبار بود که نیروی انتظامی وی انتظامی به مردم پیوست. اولیننیر این شهر نقطۀاین بود که در دو 

ارتش جز طبقۀ  کلِّ دانیم که بدنۀ سپاه و حتیی؟ چون مردم اعمال قدرت کردند. ما مخ دادچنین اتفاقی ر چرا

. شجاعت الزم را نداردارتش سفانه متأ برود وباال  شانهایخواهند هزینهها نمینه است. آنمنتظر یک بها باالییِ آن

ه بتواند کداشته باشیم  ای رارسانهیزیون یا ما اگر موفق شویم که ابرقدرت دوم را تشکیل دهیم، اگر تلو ،در نتیجه

 نهایت رضا پهلویآقای  کنیم.تری وارد میهای فجیعها هماهنگ کند، مطمئنن ضربهما را به مردم متصل و با آن

 ادیتلویزیون آزمثالی در پیشترها چگونه دفاع کنند؟  «مردم از خودتان دفاع کنید.» :کارش این بود که بگوید

 ها و زنِ خودهشود و بچّست که مست و الیعقل وارد خانه میایجمهوری اسالمی مثل پدرخوانده» :گفتم آوردم؛

ۀ خانه مانند همان در و پنجر .«ها خبردار نشوندخانه را هم بسته است که همسایه زند. در و پنجرۀکتک میرا 

. دادندبقیه هم به مردم آموزش نمی بود وه قطع شدتنها بودند و رابطۀ ما هم عملی  از لحاظِاینترنت است. مردم 

مان فرمان تخریب ندادیم. در ابتدا به نیروهاییعنی ما  ما در حال آموزش کشته شدند، رزمانِاز دوستان و همبرخی 

می در کانال سپاه قدس فیل ها را داد خود سپاه بود.اعالمیه چون اولین جایی کهدنبال کنترلِ تظاهرات بود، سپاه به

را ترک کرده  شدن بنزین ماشینِ خودگران شد و مضمونش این بود که در چین مردم برای اعتراض به پخش

ل تظاهرات ادنبی بهدالیلبهکند سپاه است. سپاه بنامنتشر میرا جایی که آنجا پخش شد. اولیند. آن فیلم همهبودن

، کردندکردند. اگر مردم اعتراض نمیرا دنبال میها دو هدف آن زدیم.هم میرا به هاگشت. ما باید طرحِ آنمی

در جیب  ،دالر دارد یشد و چون جمهوری اسالمی تولیدماند و از این طریق دالر گران میتومان می9999بنزین 

خودش هم  ،که اگر مردم اعتراض کنندکند. دوم اینکند و تمام مشکالت مالیِ خود را حل میدست میمردم 
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 دولتِ گیرد. خودِکند و کودتایی از طریق مردم شکل میو تظاهرات را علیه دولت کنترل می شودهمراه مردم می

 شان بود. ما آمدیم و این تظاهراتِشود. این سیاستپارچه میم یکگیرد و سیستنظامی از این طریق شکل می

گونه؟ مثلن شعارهایی که اما چ را تخریب کردیم،محور بردیم، یعنی آنسمت تظاهرات خشمشده را بهکنترل

بود. مشکل ما اصلن بنزین نبود. « خواهیمتومانی نمی9999بنزین »و  «مرگ بر گرانی»نظیر  شعارهاییدادند می

هفته مردم عادی یکیعنی بعد از  شد،شدن بنزین شروع میهفته بعد از گرانبسیاری از مردم مشکل تازه یکبرای 

رات دیگر ثیها و تأکشد تا بنزین باعث افزایش کرایۀ ماشینطول میای هفته د بیایند و شکایت کنند. آن همبای

این  وخواهانِ این اتفاقات بوده یعنی سپاه افتاد،  و فردا این اتفاق افزایشِ قیمتِ بنزین را اعالم کرد حکومتشود. 

چون  ها خارج کردیم،آن کنترلِو از  محوررا خشماین سناریو را تغییر دادیم و آن . ما جهتِاست یک سناریو بوده

ما دو  اکنونطور که گفتم اما همان کاره بودیم،ما هیچدر قیام فرودستان  جربه را در قیام فرودستان داشتیم؛این ت

جریان تظاهرات را عوض  نقطهرا هم داریم. حداقل در دههای آنو فیلم مان هم ساده بودهموریتمأموریت داریم؛ مأ

ها مبنای حکومتی تظاهراتها تظاهرات شد. مردم این قدرت را ندارند و این زمان در تمام استانمچون ه ایم،کرده

بود، ناگهان یکی « رگ بر گرانیم»یعنی اگر شعارها  ها را عوض کردیم،تظاهراتاما کار ما این بود که جهت  دارند،

 کردند.اد و مردم تکرار میدتغییر می« مرگ بر دیکتاتور»از نیروهای ما آن شعار را به شعار 

یامِ آبان قدولتی بود، اتفاق افتاد و در مشهد جنبش که  مانند جنبش دیگویید یعنی شما می رضا اسماعيلي:

 بود؟ هم دولتی

سپاه  صورت محدود در چندشهر چنین کاری کنند؛به حکومت قصد داشت، نه جاهمه در علي عبدالرضايي:

ان خارج شطور که مشهد از کنترلیی که گفتم برسد. منتها ما هماندو سناریوکی از تا به ی ،کنداعالمیه پخش می

مامِ ت ما بوده و این کار را کرد گروهِ سرعتبهشان خارج کردیم. تنها گروهی که را هم از کنترل شهرهای دیگر ،شد

موریت فری برای این مأن9مان را در گروه هایو لیبرتهها یعنی ما پارتیزان موجود است،هم  های آنفیلم

نفر بین 4، روش این بود که نفری بودند4که  هاییگروهاما در  ،ها فدا شدفرستادیم. در این بین یکی از آنمی

 :تگفداشت و میرا نگه می «برمرگ » سپس داد وسرمی «مرگ بر گرانی»شعارِ  هارفتند و یکی از آنجمعیت می

نفر را در اطراف جمع 9کنند. رچه که بشنوند تکرار میه اند،لما ویژوا مردمِدانید که . می«مرگ بر دیکتاتور»

گفتند مرگ بر دیکتاتور. نیروهای ما و نهایتن همۀ مردم میگفتند مرگ بر دیکتاتور ها هم میکردیم و آنمی

ته شدند؛ در کردند و در جاهایی شکنجه و زخمی و حتی کشمرگه بودند و از بازداشتِ مردم جلوگیری میپیش

جان هاق ببا شلّ ش هم این است که اول در و پنجرۀ خانه را بست و سپسدلیل تیر داد، حکومت دستورِ واقع، ابتدا

ک ها شروع به شلیآن و خشونتی به کار نبرده بودیم و دادیمما شعار می قیام یعنی در شروعِ اعضای خانواده افتاد،

با دوشکا و تیربار به جان مردم افتادند.  کوپتر استفاده کردند ولیاز ه ،محور شدکردند. بعد هم که مبارزه خشم

 ها فرستادند که آدم بکشند.کوپترها را مجاهد خلقتوانند بگویند که هلیحاال دیگر نمی
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وی ه تمرکز نیرک از نیروهای خود خواستیم ،شندکُرا می نیروهایماندارند  متوجه شدیم که کهدر فاز دوم، زمانی

د و در جاهایی که بروی د. گفتیمها را منفجر کننها ببرند یا بانکرکوبگر را از بین ببرند، یعنی تظاهرات را به محلهس

کار ما  متمرکز نشوند. این نقطهیک در جا چه خبر است و بفرستند که ببینند آن ها نیرونکار تخریبی کنید تا آ

نترنت را قطع کردند. اینترنت را که قطع کردند کنترل فضا از دست ها اینعد از آن فاز تخریبی آغاز شد و آبود. ب

ند یعنی رهبری را از ما گرفت کار ارائه دهیم، دستور نیروهاتوانستیم با تلفن به ما خارج شد و بعد از آن ما فقط می

تمامِ  دند. ناگهانکرهایی که شعارها را عوض میاینترنشنال افتاد. تلویزیونسی و ایرانبیو کنترل به دست بی

بر مرگ »بود یا  «مرگ بر گرانی». اصلن این مسائل مطرح نبود. شعارها یا پر شد «جاویدشاه»شعارِ  ها باتلویزیون

کردند که مثلن مردم صداگذاری می وتوداشتند و در تلویزیون منمیویدئوهای ما را بر ها حتیاین«. دیکتاتور

 ها جوک بودند. من دربارۀیم و اینجا چنین شعاری نداشت. اصلن ما هیچ«به ایران برگرد ،ایران ای شاهِ» :گویندمی

سازی کاری که باید بکنیم این است که باید دوباره هستهدادیم و اولین یمان توضیح ندادم. ما تلفات زیادکار حزب

شوند و از به ما ملحق میدارند ما تازه  نیروهایاز  ایم. برخیهکنیم. در خارج از کشور هم کارمان را شروع کرد

ایی هآن. هیچ خبری نداریم هارپاکحشاشیون و رادیکال و  مانندهایی از پارتیزانخبریم؛ برخی دیگر کاملن بی

 داناند و اطالع دادهشان با من تماس گرفتهاند و خانوادۀام را داشتهشماره که خبر داریم به این خاطر بوده که هم

ایم. هاعالم نکردو تاکنون  اندشده کشتهاز نیروهای ما  ایند. عدهاهود و چه کسانی دستگیر شدکه چه کسانی مفق

 حزب ما خودِ نیست که همۀ کارها را حزب ما کرده است. به این معنا .ندااند و یا مجروحیا دستگیر شده برخی هم

 هاآیند و ما چیزهای ابتدایی را به آنغ ما میکنیم و سازماندهی نداریم. مردم به سرامردم است. ما پول خرج نمی

اما کردند، ها و احزاب میباید رسانهرا در امان نگه دارند. این کاری بود که  چگونه خودکه دهیم. اینآموزش می

ای بود که در آن ها ساختِ برنامههای تلویزیونطور مثال، یکی از خیانتبهآموزشی بوده است.  کاملنما  گروهِ

ها هم همان ند. مجاهدخلقانارشیستها ایرآها هستند. پارتیزانها همان مجاهدخلقیزانپارت رح کردند کهمط

 ها به نیروهای خودهستند. آن هاها همان مجاهدخلقاند که نشان دهند پاتیزانویدئوی صداوسیما را پخش کرده

وسی هم های ربا قرائت ای نداریم.ها رابطهایتوده وگری اسالم و کثیفی ت وگویند. ما مطلقن با سنّمی «میلیشیا»

یته دنبال الئیسزاب آزاد و دموکراسی واقعی هستند. ما بهایرانی با اح مردمی که پیِ مردمیم؛ ای نداریم. ما خودِرابطه

 ونا چون سکوالر مذهب رسکوالر، سکوالریسم و حکومتی دموکراتیک نه ،هستیمو حکومتی دموکراتیک و الییک 

گویند. ما مطلقن مخالف سکوالریسم اند اشتباه است و دارند به مردم دروغ میکند و تعاریفی که به مردم دادهمی

سانی راست برخورد شود. باید آگاهی راه انداختهای که اسالم در ایران کاریهستیم. معتقدیم که باید با کثافت

 از ضررها را بگیریم. برخیشود و جلوی 

گر دیوباره همد کهکه در این برنامه شرکت کردید. امیدوارم آقای عبدالرضایی، ممنون از این ي:رضا اسماعيل

 مان ببینیم. تلویزیونی را در برنامۀ
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ت حضورم در ی مستقل است و علّاشما برنامه دانم که برنامۀپاسگزارم. من میمن هم س علي عبدالرضايي:

تقل های مسر روشنگری دربارۀ قیام آبان، به درخواست مصاحبۀ تلویزیونخاطاکنون بهاما  برنامه همین بوده است،

 یمنتوانستکه  کنیم. مردم دربارۀ قیام اطالعات زیادی ندارند، پوزشها مصاحبه میدهیم و با آنپاسخِ منفی نمی

مریکا، یر صدای آهایی نظخصوص تلویزیونگویند، بهبه مردم دروغ میها تلویزیون بپردازیم. همۀبه قیام بیشتر 

 مان دست دارند. روزیها در قتل جوانانسفم، ایندهند. من متأکه مدام مردم را فریب می تووسی، منبیبی

در خیابان  امروزج دادند. ما اگری را روشدند و چگونه فرهنگ کثیفی مشخص خواهد شد که چگونه فرماندهی

 که کارد به ندمردم بود خودِاست. هیچ حزبی در کار نبود و فقط  خیابان دست من فقط مردم را داریم. آمار واقعیِ

ما را به احزاب مرتجع ایرانی  آنکه برایگروهی مردمی هستیم و شان رسیده بود. ما هم حزب نیستیم و استخوان

خواهیم فکریم و نمییم. ما فقط نویسنده و روشناهمعرفی کرد حزب ایرآنارشیستعنوان ، خودمان را بهنسبت ندهند

ارۀ درب زاب در ایران هستیم که هرکسی بتواند حتیاح بیان و دموکراسی و آزادیِ آزادیِ خواستارِشهردار شویم. ما 

بیان داشته باشد و رشد دموکراسی را از پایین به باال  هرکسی تریبون و آزادیِ های خود صحبت کند.خواسته

 شود؛، دینی نمیساالریمردم موافق نیستیم.« ساالری دینیمردم»نظیر  یلیسمآداشته باشیم. ما مطلقن با دو

ه چرا ک فکرِ مذهبی نداریم،االری. ما روشنسفقیهمردم باید آموزش ببینند که دینی یعنی خداساالری و ولیِّ

ده است. اساسن گارد ما با داند که خدا او را آفریندارد و می پرسشمذهبی آدمِ و  پرسشفکر یعنی اهل روشن

مام اریم و با تست. احزاب ایرانی را قبول ندآپولونی و فکرانهنون وجود دارد، گاردی روشنکثیفی که اک لیسمِآدو

ارند. دمخالفت  با آمریکا سازند و بیشترشعور نمی بینیم.را در خدمت شعوررسانی نمی هاچون آن ها گارد داریم،آن

عودیم و نه با مسیح نه با مهدی مو گردیم؛میدنبال منجی هبا هیچ کشوری مخالفت نداریم و فقط در آینه ب ما

ب حزاالیت ات مدافع فعّشدّاما به ار حزبی را در ایران قبول نداریم،ما حزب نیستیم و آن ساخت موعود. در نتیجه،

 ۀمثابی جاسوسی و نه حزب بهنه سازمان کند،سیاسی می بنیادی که تولید شعورِ واقعی هستیم. حزب به مثابۀ

شنویم حزب برای همین است که می ایران، حزب بخشی از قدرت است،. در ستدنبال جاسوسیبهگروهی که 

ورساز که شعساختاری جاسوسی را دارد تا اینبیشتر  «حزب توده». «حزب رستاخیز»یا حزب فقط  «اهللحزب»فقط 

حزب نباید  کنیم، بحثِ ما این است کهیرا انکار نمهایی داشته و ما آنو در خدمتِ شعور باشد. این حزب خدمت

 ایران داشته باشیم.را در  یساختار چنینیم که هست وابسته باشد. ما دنبال این

ار احزاب صحبت حزب و ساخت دربارۀکنم که میشما را دعوت  در آینده ،جناب عبدالرضایی رضا اسماعيلي:

 ای دیگر بدرود.فشارم. تا برنامهرا از دور می که در این برنامه شرکت کردید. دست شماکنیم. سپاس از این

 سگزارم، بدرود.سپا علي عبدالرضايي:
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 هاي منتشرشدۀ علي عبدالرضايي )موتا(فهرست کتاب
 

 ارسيهاي پکتاب

 شعر

 

 .9932، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .9

 .9934، تهران، زیرزمینی،اریدنام این کتاب را شما بگذ .2

 .9936، تهران، نارنج،پاریس در رنو .9

 .9933تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .9931نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .5

 .9931نگاه، ، تهران، نیمجامعه .6

 .9959، تهران، همراز، شینما .3

 .9954، پاریس، نشر پاریس، کردممیمن در خطرناک زندگی  .5

 .9955پاریس، نشر پاریس، ، ومکادویی در کاند .1

 .9955پاریس، نشر پاریس، ، ترور .99

 .9955پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .99

 .9951پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .92

 .9951، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .99

 .9951، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .94

 .9919، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .95

 .9919فتاد، ، دبی، پساهفانتزی .96

 .9919پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .93

 .9919، پاریس، ناکجا، زخم باز .95

 .9919، پاریس، ناکجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .91

 .9912، تهران، بوتیمار، مادرد .29

 .9919، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .29
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 . 9919، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22

 .9919، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .29

 .9915، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .9915، لندن، نشر کالج، اروتیکا .25

 .9915، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .26

 .9915، لندن، نشر کالج، الکوآب .23

 .9916لندن، نشر کالج، لیالو،  .25

 .9916شعرنوگرافی، لندن، نشر کالج،  .21

 

 داستان و رمان

 

 .9954پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .9

 .9919ی)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا، بدکار .2

 .9915، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .9

 

 سياسي

 

 .9915، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .9

 .9916، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 .9916فراداستان فرودستان، لندن، نشر کالج،  .9

 .9913اند، لندن، نشر کالج، مدهها از فردا آایرانارشیست .4

 .9913شرلوژی، نشر کالج،  .5

 .9915براندازان، حزب نامۀ ایرآنارشیستی، انتشارات فرهنگ .6

 .9911براندازان، حزب چپِ ملّی، انتشارات  .3
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 نظريۀ ادبي

 

 .9956پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .9

 .9919پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .9915، لندن، نشر کالج، یل گپد .9

 .9915، لندن، نشر کالج، ال ابدیؤاین س .4

 . 9915، لندن، نشر کالج، من با قبول مخالفم .5

 .9913چگونه شعری ننویسیم، لندن، نشر کالج،  .6

 

 انگليسي

 

 , London SkoolShort and little like i,  2992 ,لندن. 

 I AM THE i   2993  ,لندن نشر کالج و. 

 

 هاشده از پارسي به ديگر زبانترجمه

 

)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .9

9959 . 

 .9953)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن، اگزایلد رایترز ،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

 .9951انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، پاریس، نشر پاریس، )ترجمه به  (Sixology) سیکسولوژی .9

 .9951( )ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس، Eseآن ) .4

 . 9919فروشان، لندن، پساهفتاد، ل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو دوربین مخفی .5

 . 9919وشیار، لندن، پساهفتاد، )ترجمه به کردی(، مترجم: طیب ه، مخفی دوربین .6

 .9919)ترجمه به اردو(، مترجم: احسان ندیم شیخ، پساهفتاد،  احتساب، .3

5. No one says yes twice  ،9919فروشان، لندن، لندن اسکول،  )ترجمه به انگلیسی( ، مترجم: ابول. 

 .9951 ،)ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریسگذاری روی گریه ، بمب .1
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 .9955نشر پاریس، ، مترجم: الحبیب الواعی، )ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .99

 .9919)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .99

 ،مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی)ترجمه به ترکی(،  کند؟اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .92

9955. 

 

 رجمهت

 

)ترجمه به انگلیسی(، نویسنده: ابول فروشان، مترجم: علی عبدالرضایی،  ام به بیابان تو محتاجمبرای عطسه -

 .9955پاریس، نشر پاریس، 
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