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 سرمتن

ها در ایران، نامی قیام بیشجاعت و شعور بود. دههی شور و ، دهه31ماه سال ششم تا شانزدهم دی

خواری، تخریب محیط ، رانتستر از اختالهای فروخورده را فریاد کرد. مردمی که پیشای که بغضدهه

طور پراکنده عی به تنگ آمده بودند و بهی سیاسی و اجتماهاسیتی و فقدان انواع آزادیزیست، تبعیض جن

برانیدازی حوومیت   جیز   صیدا بیه زییزی   در شهرهای مختلف تظاهرات کرده بودند، حاال همگیی یی   

در داسیتانی شیعوری را   ی قییام فرودسیتان را پدیید آوردنید و     کردنید و حماسیه  دیوتاتوری فویر نمیی  

 شعارهاشان رقم زدند. 

ماه سال زه که در دیها دارد به آنطی به داستان ندارد اما ربطگرزه رب« فراداستان فرودستان» کتاب

خواهید  « قییام فرودسیتان  »گذشیت و تیاریآ آن را تحیت عنیوان      های ایران بر فرودسیتان در خیابان 31

دهید زیه جنیا  و کسیانی، زیه و      دهد اما نشان میاین کتاب آدرس ریز از وقایع خیابانی نمی .شناخت

ها مقابله شد. کتیاب فراداسیتان فرودسیتان در حیداق      تان نوشتند و زطور با آنزگونه علیه قیام فرودس

تا شوری که زییر خودکیارم   شود زمان یعنی دقیقن دو هفته بعد از سرکوب قیام فرودستان دارد منتشر می

 خوش تغییر نشود.دوید، دستمی

هیای شیعر و   دوستانم در کالج صورت فای  صوتی منتشر کردم که، ده بیانیه بهطی آن ده روز بزرگمن  

ها را نیز در این ، همه را پیاده کردند و در این کتاب آمده است. زندین یادداشت هم نوشتم که آنداستان

ی تنگیاتنگی بیا   گذشته نوشته بودم و رابطه ه برخی از مطالبی را هم که طی زند ماهخوانید. البتکتاب می

زهارم دی ماه سیال  وی قیام فرودستان در تاریآ بیستم. دربارهقیام فرودستان داشت، در این کتاب آورد

و پییاده شید   نویسنده و فعال مارکسیست داشتم که فای  صوتی آن  «امین قضایی»گویی نیز با و، گفت31

شان را در قییام  کنم به جوانانی که جانتقدیم میرا « ان فرودستانفراداست»کتاب  در این کتاب آمده است.

 از دست دادند.فرودستان 
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 محلی هایکمیته تشکیلیادداشت اول: 

 جمهیوری  سییمای  و صدا مث  که هاخیلی نشست، هاخیلی واقعی یزهره تماشای به شودمی حاال

 هییچ  گنجیی  اکبرهیای  فعلین  خوشیبختانه . اندنداشته واکنشی هیچ اخیر روز دو وقایع به نسبت اسالمی

 لیو  کامی   طیور هبی  مردم نزد تا ندمناسب گاردی جستجوی در منگ و گیج انگار ارند،ند کار در دستوری

 بیسیت  طیی  کیه  هاآن ،بود گذشته روز دو در طلباصال  هایوبسایت تمام رویورد تنها سووت. نروند

 زا را آن انحرافی شعارهای طر  با تا بگیرند عهدهبه را جنبشی هر هدایت اندکرده سعی مدام اخیر، سال

 نقیاب  زیبیاکالم  امثیال  زودیبه. اندزده پس کام  طورهب را هاآن مردم حاال ،کنند خارج خود اصلی مسیر

 دانشیجویان  کیه  گوینید میی ! انید شیده  زیباکالم تهران دانشگاه در هاکرماهلل زرا شود معلوم تا دارندمیبر

 علوم یدانشوده در که هاهمان ؟!انشجود کدام ،اندنبوده همراه مردم با گذشته روز دو طی تهران دانشگاه

 دربیایند؟ آب از مادرسیّد مالیی فور،روشن جای تا نشینندمی کرماهلل زون بیماری کالس سرِ سیاسی

 هیای برده و هابسیجی شد، خواهند میدان وارد مختلف هدف دو با دیوتاتوری نظام بال دو زودیبه

 کنند سرکوب را قیام مردم، شتموضرب و محلی هایکمیته نسرا دستگیری با کرد خواهند سعی ایخامنه

 یدسیته ودار یا سپاه به کاملن را عزیز قیام این کردند سعی دیشب تا که هاطلباصال  یعنی بعدی بال و

 نفوذ جنبش هایالیه در کرد خواهند تالش کمکم دارند، که وسیعی هایتریبون با دهند، ربط نژاداحمدی

 سیرِ  بر بود، خواهد کروبی و موسوی حصر شوست شانیوی ش بی که را نظرشان مد رهایشعا و کنند

 وارد صیحنه  از را دیوتیاتور  با دعوا گونهاین و ببرند حمله روحانی دولت به نهایت در و بیندازند هازبان

 . کنند حاشیه

. باشند محلی هایضاعترا لیدر و اکتور زمانهم باید شعوری فورهایروشن تمام وضعیتی زنین در

 باشیند  نداشیته  توقیع  و بگیرنید  عهدهبه را قیام این رهبری محلی، هایکمیته سران از گروهی باید کمکم

 رهبیران  کیه  گویید می ایران در اعتراضی هایجنبش تاریآ. بدهد بار فردا همین کارندمی دارند که نهالی

 طیی  اند.رسیده ننگین توافقی به خارجی و داخلی هایقدرت با نهایت در و اندکرده خیانت مردم به مدام
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 و اییم بیوده  روهروبی  والذاریاتی زنین با مدام ما سبز، جنبش تا بگیر مشروطه انقالب از گذشته سال صد

 جیای  را فقییه  والیت نهایت در و انداختند پیش را خودشان حیلهمور و  با مادرسیّد مالی مشتی همیشه

 .کردند قالب مردم به آزادی
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 عملیات پارتیزانى نه چریکىیادداشت دوم: 

دهیم ی دشمن ربط میکنیم و در بدو تولد آن را به توطئهکه ما هر حرکتی را مشووک فرض میاین

 جالل»فوری ایرانی تزریق کرد و کسی مث  ست که سازمان جاسوسی توده ابتدا به روشنمتأثر از تعالیمی

داران جمهوری اسالمی شد و زنی بدل به گارد اصلی زمامش داد و بعدها همین سنّت انگرواج «احمدآل

نه زریوی( ی پارتیزانی )تقدم جز با مبارزهشدت معست. من بها ش کردهی کیهان لوثحاال دیگر روزنامه

ی شو  بگیرد ابتیدا بایید بیاور    که جنبشی پارتیزانشود از پسِ جمهوری اسالمی برآمد، ولی برای ایننمی

انید و  کشورمان را به تصیرف خیود درآورده   ،داشته باشیم پیروان محقق کرکی یا همان جماعت مادرسیّد

هیا(  طلب)اصال  ی حوومتیا دوست و دشمن کجاست و بخشی از بدنه ،بدانیم سمت بیگانه و خودی

عیین   ،اگیر بیا شوسیت مواجیه شیود      ینونیم. از ایین لحیاق قییام حاضیر حتی     را دیگر یار خود فرض 

کنید  ی محقق کرکی و اسالم سیاسی روشن میست زون تولیف ایرانیان را برای همیشه با پروژهپیروزی

شود از شرِّ شش میلیون مادرسیّد خیال  شید.   یابند که جز با زور و عملیات پارتیزانی نمیو همه درمی

هیای  انی دارند بگویم جز با نقاب در مییدان دیید دوربیین   هایی که دل کار پارتیزها را نوشتم تا به آناین

 .جاسوسی قرار نگیرید و خود را برای کار بزرگ حفظ کنید
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 جمهوری مادرسیّدِ اسپاگتی ،محقق کَرَکی یادداشت سوم:

ی هم آشنا شده بودیم، زندی قب  خیلیی اتفیاقی در جلسیه    ها پیش در فستیوال شعر پاریس باسال

شان کردم به ش که شاعری انگلیسی بود، دعوتشعر لمون پوئتری، دوباره هم را دیدیم و به اتفاق میزبان

م را گذاشتم کنارشان تا ام برای قهوه و شعر و گپی مختصر! شعرهاشان را که خواندند من هم موبای خانه

گیجه هم فراتر رفته بیود، بیرای   ز گهشان االن گرفت و گیرِ ذهنیام را بشنوند. احتمزند شعر صوتی تازه

گا بودند توضیح کوتاهی دادم، شاعر انگلیسی ی زیرساخت ذهنی شعرهام که اغلب اسالمهمین تا درباره

انید؟ شیاعر   خود نیز بدوی شده ،که مقاب  آن حوومت بدوی مقاومت کنندها جای اینپرسید زرا ایرانی

ال خود کرد و حاال هر دو منتظر پاسآ بودنید. گفیتم اشیتباه    ی سر همان سوال را مفرانسوی هم با اشاره

ای و تاتارهایی از این دست، نونید! اگر بر مردم بریتانیا و فرانسه هم دیوتاتورهایی زون خمینی و خامنه

تر بود. فراموش نونیید  مراتب فجیعتان بهکرد، مطمئن باشید که حاال اوضاعزه  سال آزگار حوومت می

صد سال پییش اسیالم آورد   عرب، یعنی هزار و سی مسلمانانست که بعد از هجوم ها کشوریکه ایران تن

ش را حفظ کرد و اساسین بعیدها   خالف دیگر کشورها زبان و فرهنگ دیرسال اما هرگز عربی نشد و بر

اش زهطور کامی  ایرانیی  کم بههمین زبان و قدرت فرهنگی، اسالم را دفرمه کرد و نام شیعه بدان داد تا کم

محقق کرکی »کرد از ی میالدی و دعوت نمیاسماعی  صفوی در قرن شانزدهکند، و اگر نبود خیانت ترک

کیده و  ، حاال شیعه رنگی تمامن میترائیستی داشت و لندن هم احتمالن مث  رُم، مملو از آتیش «عاملیجب 

 .شدمعماری مانوی یا میترائیستی می

شناسند، تاثیری عمیق بر فقه اسالمی گذاشت به محقق ثانی مینظریات محقق کرکی که اغلب او را 

ست که طر  او حاال بعید از  ی ریدمانِ فوری همین مادرسیّد لبنانیوالیت فقیه در واقع نتیجه یو نظریه

ش تخریب زبان فارسیی و  شود. یوی از آرزوهای بزرگ کرکی و شاگردانپنج قرن دارد در ایران اجرا می

طور کامی   وهفت قدرت را بهکه سال پنجاهایرانیان بود که هرگز به اجرا نرسیده بود تا اینرسوم باستانی 

ندهی دو سرمادرسییّد کیه از   ست که شش میلیون مادرسیّد تحت فرمادر دست گرفتند و حاال زه  سال
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ایرانییان  کننید و بیا مقاومیت    االسالمی رسیدند، دارند تالش میبه حوومت و شیآ برخاستند وقم  پایگاه

ی ایران بعید  عام  موجب شد که جامعهعلمای جب ر گیر شیآ کرکی و دیگاسن تالش پیاس !رویندروبه

تر شود و سادات با القابی زون امیر، سید، شریف، میر و میرزا در اوج قرار بگیرند و از از صفویه طبقاتی

ی افویار و  طهماسب که شیفتهش پسراسماعی  صفوی، شاهدسی نیز برخوردار شوند. پس از جایگاهی ق

کیه   االسیالم عاملی را نییز ملقّیب بیه شییآ    تعالیم محقق کرکی بود، بر تخت شاهی نشست و مالی جب 

متاسفانه بالهت شاهِ ترک باعث شد که کرکیِ مادرسیّد از قدرت بیاالیی در   .باالترین مقام دینی بود، کرد

شیع را کاملن عوض کرده و عربی کند. هیر زنید   حوومت صفوی برخوردار شود و جهت ایدئولوژی ِ ت

کدام مث  االسالمی رسیدند اما هیچنیز به مقام شیآ «عالمه مجلسی»و  «شیآ بهایی»که بعدها کسانی زون 

ی والییت  ی نظرییه طوری که هنوز نیز ایرانیان تحت سییطره  ،محقق کرکی به ایران و ایرانی ضربه نزدند

گمیارد، روزگیار   شمارد و مالی مادرسیّدی را به والیتِ آنان میی دسال میش که مردم را صغیر و خرفقیه

ی والیت فقیه محقق کرکی که همانا درصد پروژه وهفت تنها بیستگذرانند. در واقع اگر تا سال پنجاهمی

درصیدی   ست، به اجرا رسیده بود، حاال شاید بشود گفت که تفورات کرکی به اجرایی نودمهتری سادات

 .ه و فقط مانده که زبان رسمی ایرانیان نیز عربی شودرسید
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 (1) تمهید

گرهای بندتنبانی سیاسی دست به کاار  بوی خیانت دوباره در هوای سیاست ایران جاری شده، از دیشب دوباره تحلیل

هاای جناب    د مردم را بترسانند، بنا دارناد شاریان  خواهنخورد. میکم دارد کلید میها کمطلباصالح یشدند، خیانت تازه

شان از دیشب شروع کردند به طرح ایراداتی علیاه ییاام ماردم، ماا خباان باه ن ال        تککجدید را از خون خالی کنند، ت

ایاا  تریا بیان سعی خواهم کرد به تمام خوانید با سادهکه بعد از ایا توضیح میبیانیه هاست در ایا عملگری که در خیابان

 .لیدرهای سیاسی را نخورید-انتقادها پاسخ دهم تا فریب دالل
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 های امروزخطاب به نسل خیاباناول: ی بیانیه

ها را بترسانند. من اند تا دلِ مردم را خالی کنند و آنکار شدهانگار طی زند روز اخیر، همه دست به

ی یی را که بر سر نس  من آمد و طی آن عیده خواهم با بیان نواتی، بالفقط می ،هم قصد سخنرانی ندارم

بینم بعد از گذشت حدود زه  سال از انقالب ایران، زیادی قربانی شدند، دوباره اتفاق نیفتد. زون که می

ی فرودسیت  برای اولین بار است که ی  حرکت جمعیی و شیعوری توسیط میردم و مخصوصین طبقیه      

هار اعتراض عمومی در بیست سال گذشته بودم، یعنیی  شود. من از دور و نزدی ، شاهد زکارگردانی می

 .تا به امروز 71از سال 

، دل به کارسیتان یی  میال بسیتند و     57ها مث  انقالب ی زپاولی دوم خرداد است که در آن همه

ای بیود. آن تجربیه   هیای زنجییره  اش، حوادثی مانند قت خاتمی را مانند خمینی ساپورت کردند که نتیجه

رخ داد کیه   78ی کیوی دانشیگاه در سیال      من، به ی  بلوغ سیاسی برسد. بعد هم فاجعهباعث شد نس

شید از   موجیب همین و اصلن  کنندم روی خونِ مردم معامله میاثبات کرد همیشه در ایران، ی  عده مدا

و بیاورنوردنی.   بیزرگ  یگیری جنبشِ سبز بودم آن هم در حجمایران خارج شوم. بعد از آن شاهد شو 

شیان باعیث   ها، قیام مردم را فروختند زون شیعارهای طلب یعنی دوم خردادیباره همان جنا  اصال دو

زمیان بیا   شد و لیدرهای جنبش یعنیی میرحسیین و کروبیی هیم    تقویت ایدئولوژی رژیم مذهبی ایران می

پناه برده بودنید. در  ها باماکبر گفتن بر پشتزدند و به خدا و اهللعام ملت، سنگِ خمینی را به سینه میقت 

باشد، اما جنبش با انتخیاب شیعارهایی اشیتباه و از جینس      ای دینینمابتدا قرار بود قیام علیه فرهنگ نآ

اکبر بیه جنیگ اهلل   خواستند که با اهللها میاسالمِ سیاسی، از مسیر درست منحرف شد. به عبارت بهتر، آن

ی جنیبش سیبز   دربیاره « دوربین مخفی»و « زخم باز»، «رترو»اکبر بروند. در همان زمان، سه کتاب به نام 

ی تیرین و نماییه  واقیع وی  جنیبش در هیا گفیتم. شیعار هیر     گی شیعار ت  شعرها از هرزنوشتم و در ت 

هیای  بار است که شعارهای مردم با خواسیت  ی اخیر، برای نخستیندهه است. در زهار های آنخواست

اند. بنیابراین قییام زنید روز اخییر     رهبر شده سرخودانگار مردم  ،همانی داردشان اینسیاسی و اجتماعی
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نالند که دارند می سیبیطلبان و بیهای بندِتنبانی اصال ی جدیدی بود و من برخالف تمام تحلی تجربه

باشد و نتایج و فوایدش در همین زنید   نتیجهکنم این قیام بی، فور نمیخواهند توده را مأیوس کنندو می

رکوب آمیز نباشید و سی  این خیزش مردمی موفقیت یتر از هر جنبشی بوده است. اگر حتبیش ،زِ کوتاهرو

-ند دیگر نیازی به رهبراهاش این است که مردم فهمیداتفاق نیفتد، حداق  فایده یشود و بعد از آن تغییر

ند زه شعاری را علیه زه دانکنند و خوب میتر از همه عم  میدالل ندارند و خودشان جلوتر و رادیوال

طور کام  عقب کشییدند و بیه نیوعی در    خودشان را به هااستمرارطلبکسی و کجا بدهند. در این میان، 

توانند سرِ خونِ میردم بیا   نمی هاآنست. حال دیگر بزرگیورد ادست و همین نداهبندی کردبرابر قیام صف

ند. حاال اهواقع مردم، ستونِ پنجم نظام را کنار زد ند. دربخواه ی نظام معامله کنند و سهمای و هستهخامنه

اند و به تنهیا زییزی هیم کیه     یمتفاوت از محقق کَرک ای، دو کپیدانند که خاتمی و خامنههمه خوب می

آید و سمت و سوی تشییّع را تغیییر   ست. پانصد سال پیش، مالیی از لبنان میِ سیاسیکنند، اسالممیفور 

همیان  ای تشییع کیه   صفوی تا پایان حوومت محمدرضاشاه پهلیوی، علمی   اسماعی از شاهدهد. یعنی می

. امیا  ه بودنید شیان رسیید  هایدرصد از خواسته ه، فقط به داندهعاملی بودای جب علمنوادگان و شاگردان 

 یگیر کیه البتیه د   هاشان را اجرایی کننید درصد پروژهباعث شد طی این زند دهه، بتوانند نود  57انقالب 

 . شده آشوارشان ی واقعیو زهره شان رودست

داق  زودی سرکوب خواهد شد و حی بهند که اعتراضات کور است و نگران ستمرارطلبانروزها ااین

آزادی فقیط بیرای خودشیان وجیود دارد نیه      صورتی که این حداق   در خواهد رفت.ها نیز از بین آزادی

هیای سیاسیی   . خواسیت خاراننید فقیط تینِ خودشیان را میی     در نهایت خودخواهی عده هنوز اینمردم. 

زننید  شان را واکس میی ، فقط صورتستو تاتاری بدوی گرایانشان اصولمث  جنا  مقاب طلبان اصال 

را  انشی اروپا، تمام اموانات ژورنالیستیو اتحادیه مریواو آ انگلیسهاست که گم کرده باشند. سال ردتا 

، میردم  طیی ایین قییام   لیی  دانسیتند، و تنها اپوزیسیون نظام میها را زون آناند یدهها بخشطلببه اصال 

 ،ها ندارند. این خودنشان دادند که دیگر اعتقادی به آن هی نظام کردبدل به بخشی از بدنهطلبان را اصال 

ننید. میثلن   های خود را عوض کاز این به بعد ناگریزند سیاست هاطلباستمراراست.  ی  پیروزی بزرگ

ی منفیور کسیی ماننید    سی زهرهبیرود یا دائمن هر لحظه در بیجنا  نمیاین دیگر پولِ مفت در جیب 

سیوادش  هیای بزکیی و بیی   خیوان بینید یا صدای آمریوا مدام سراغ بعضی از مخالفرا نمی «اکبر گنجی»

هیایی کیه تیا دییروز     . آنسیت هیای سیاسیی  گیر ی مهم دیگری که لو رفته، ماهیت تحلی رود. مسألهنمی

گیر  زنند. زگونه ممون اسیت یی  تحلیی    دانستند، حال جور دیگری حرف میخودشان را رادیوال می
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میاه پییش، د م از شیعور     کنند؟ زطور ششروی میها زیادهباشد که مردم دارند در خیابانرادیوال معتقد 

ما حیاال معتقدنید میردم از شیعور سیاسیی      زدند که پای صندوق رفتند و به روحانی رای دادند امردم می

شان کنیار بیاینید؟   خواهند با این تضاد فوری و نظریزگونه میآخر کنند؟ برخوردار نیستند و اشتباه می

های کیذایی  گیرند، جنا رسد و مردم عرصه را به دست میهمیشه وقتی که کار ی  دیوتاتور به آخر می

 57شود. دقیقن همیین تشیتت در سیال    شان ایجاد میدید بینسیاسی به هم مشووک شده و فضایی از تر

کیه  اما مردم کار خودشان را کردند. تا ایین  ،دیگر مشووک بودندرخ داد؛ شاه به انگلیس و احزاب به ی 

و در  اعتمیاد کردنید   ی  مالابقه داشت، رخ داد و به دوباره باز همان اشتباه بزرگ که در مشروطه هم س

های ایرانیی یعنیی   پس وجود رهبر در جنبش ،زیز را باختنددر نتیجه همه رهبر شد! تمام شعارها خمینی

جیای آن بهتیر   خواهید رهبر داشته باشیید؟  شوست و معامله و حراج خون مردم. نگران زه هستید؟ می

دهیی،  های مختلف سیاسی فور کنید تا بعد از سیازمان نیست به شورای رهبری متشو  از افرادی با مرام

شیان زیسیت؟   ی اصلیاند، دغدغهها که نگران شوست قیام مردمدانم آنمن نمیم باز مالخور نشود؟ قیا

هیا  هر ساله دهند که تلفات باال داشته باشیم؟ واقعن نگرانرفتن زه زیز خوبی هستند؟  دلواپس از دست

یابیم که هر ساله ه باشیم، درمیگردند، اگر تفور ملی داشتکنند و هرگز باز نمیهزار نخبه از ایران فرار می

ند کیه  . حاال آقایان نگرانشوندکه اغلب از قشر الیت جامعه محسوب می ها هزار کشته و قربانی داریمده

صد نفر جوان ممون است در این قیام کشته شوند. هر قیامی مث  قمیار اسیت پیس یی  قماربیاز بایید       

وومیت  با ح خواهیدر میشود. زطوشه نابود میی همیهمیشه آمادگی باخت را هم داشته باشد وگرنه برا

 د؟ مگر ممون است؟نیبربرها بدون تلفات مقابله ک

سیت و میردم الاقی     زون شعوری ،مثال استهای ایرانی بیجنس این قیام تقریبن در تاریآ جنبش

ی م در همیه بینییم کیه میرد   انید. میی  گیری کردهخواهند و درست و دقیق نشانهزیزی را نمیدانند زهمی

 ییروز انید. د هم زدهرا به های سابقاند و تمام مرزبندیشهرها جلوتر از لیدرهای سنتی سیاسی عم  کرده

ش را وسط میدان انقالب روسیری دقیقن ست که و شعوری افتاد؛ یوی همان خانمی جسورانهاق زند اتف

رُزا »کیران گذاشیت. ایین زن اگیر     زن ایرانیی را بیه ا   بزرگ تنهاییمنسِ عجیب، ررد و با آن پرفوپرزم ک

ی نیوع  پس کیست؟ مین فقیط دربیاره   ش علیه تبعیض نژادی تاریآ ساخت، که اعتراض نیست« سپارک

ها صحبت کنم. توانم ساعتمیی سنِ سالن تئاتر بهره برد، سوّویی که از آن به مثابه برایستادن این خانم 

به نوع گارد آن زن داد. در اتفاقی دیگر توان میش را زون پرزم صلح ی خشم آرامی که روسریدرباره

میرگ بیر   »کیه  دلی  ایین ید. توجه کن، زدرا فریاد « ایمرگ بر خامنه»و  کردکه جلوی پاسدارها سینه سپر 
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بیی  ،ای نشسیت ها بی هیچ واهمیه لب یه، بر هم57در انقالب « مرگ بر شاه»در این قیام مث  « ایخامنه

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

خواست حیداق  اموانیاتش را از   کارش، نمیخاطر ماهیت محافظهبه کهی متوسط بود گر فقط طبقهعم 

و  وارجنیبش گانیدی  پیشه کرد و غاف  بود که  را وارگاندیتظاهرات آرام و همین خاطر دست بدهد، به 

ست که زنین د نباشد. طبیعیمربخش است که طرف مقاب  شما بربر، تاتار، مال و مادرسیّوقتی ث ماندالوار

گوید که تظاهرات آرام فقط وقتیی  خود ماندال میند. عام بز  با هر جنبشی دست به قت در تقاب حوومتی

 ست که طرف مقاب  مردم را سرکوب نوند!اثمربخش 

حیاال  ، جیا پاییان یافیت   شروع شید و همیان  استان  ران و زند مرکزجنبش سبز در تهتظاهرات اگر 

نید.  اهکرد کوالک …شهرهای کوزوی مث  درود، نیشابور، ایذه، قهدریجان ودو روز نگذشته بینیم که می

کنترل سرکوب و ، دیگر حوومت قادر به ده ادامه دهیمزنین سراسری شاگر مقاومت کنیم و قیامی را که 

هیا را بخورنید و بیدون هییچ     طلیب هم فرییب اصیال    که مردم بازاین. مگر آن نخواهد بودی جانبههمه

ها طی سالی دو حوومیت را عیوض کردنید،    مصری رود.بشان بر باد قیامخیابان را ترک کنند و ای نتیجه

حفیظ   «تحریرمیدان »قدر در صورت نوبتی آنهجا را ترک نوردند و بزون وقتی به میدان آمدند دیگر آن

روزه باعث شید نقیاب زگوآراهیای سیابق     وتاتور از پا درآمد! خوشبختانه همین قیام، دو جا کردند تا دی

تان را مُشتی دلّیال و  اجازه ندهید قیام بزند بیرون!برداشته شود و زیر آن، ریش و پشم جماعت مادرسیّد 

شیان  بژورنالیستِ سیاسی بفروشند. در حال حاضر، همه در حال تعیین نرخ هستند. وقتی پول به حسیا 

زییز دارد  دهند. نگذارید دلِ شما را خالی کنند. همیه واریز شود، اکبرهای گنجی دوباره تغییر جنسیت می

 .تان عالی بود، درود برشماجا حرکتافتد، به نظر من تا ایندرست و شعوری اتفاق می
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 ی طبقاتیهجماعت مادرسیّد و جامعی اول: بیانیه یدر حاشیه

1 

را شش میلیون نفر اعالم کیرد، شیش    1332سازمان ثبت احوال کشور، تعداد سادات ایران در سال 

کنند! البته معدودی از این سادات کیه  ی و سروری مییهفتاد و زند میلیون نفر دیگر آقامیلیون نفر که بر 

شان با تیپا را از جلوی اسم اند، سیّدی تفور طبقاتی در ایران به تنگ آمدهفوران از سیطرهمث  سایر روشن

رغیم پُیزِ   ستند ساداتی که علیی همه هنوز هاند، با اینخیال مال مفت مردم و خمس شدهاند کنار و بیزده

پوشیی کننید و از   توانند از مواهب سیّدی زشمتیز کمونیستی نمیفوری و استریپمای روشنمرگموش

 .شوندترین سادات محسوب میزادهزمره حرام

رسد که در ک  ادت به فرزندان پیامبر اسالم، از طریق فاطمه دختر محمد و علی پسر ابوطالب میسی

ست که فرزندان سه تین از پسیران علیی یعنیی     شوند. اولی سادات علویی بزرگ تقسیم میبه دو دسته

شوند و دیگری سادات هاشمی کیه نوادگیان حسین و حسیین،     محمد حنفیه، عمر و عباس محسوب می

 .گیرداند و خمس نیز تنها به این دسته از سادات تعلق میران علی و فاطمهپس

ست رعیّتیهای اربابهای قدرت در حوومتیوی از مولفه ،تعلق داشتن به خانواده یا فامیلی خا 

انید، از  ی طبقاتی ایران تنها دودمانی هستند که در ناخودآگاه عوام که اغلیب میذهبی  و سادات در جامعه

و  ه بعد از انقالب میذهبی سیال پنجیاه   به طوری ک ،کننداه برتری برخوردارند و بر آنان سروری میجایگ

ی سیادات محسیوب   شیان از خیانواده  میادر ییا میادربزرگ    ،هفت، تمام رهبران حوومت اگر سیّد نبودند

 !گویند)شق(، میرزا یا شریف می شدند که در ایران به اینان نیز شیآمی

خیاطر  هبیرم، تنهیا بی   زاده یا مادرجنده بهیره میی  ست از ترکیب مادرسیّد جای حرامکه من مدتیاین

طبقیه محقّیق   ی بیی خواران دیانت و بالهیت دارم بلویه شی  نیدارم جامعیه     انزجاری نیست که از جیره

در ش  تحقق برابری ای مقدّس نیز دارد. بیپایینی که تازه جنبه - شود مگر با انفجار مناسبات باالیینمی
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بقیه سرتر و برترند ممون  زادگی ازخاطر حرامهنفری که شش میلیون نفرشان تنها بکشوری هشتاد میلیون

ست گامی به سوی آزادی و محال ،ش اتفاق نیفتداگر در کشوری برابری الاق  در شو  اجتماعی نیست!

گیردد  رمیتر به عقب ببیش ش افزوده شده وی ارتجاعیتمدن بشری بردارد و هر روز که بگذرد به دامنه

 .ایمست که طی زه  سال اخیر در ایران اتفاق افتاده و همه شاهدش بودهو این زیزی

ست و کشوری که شش میلییون  ا ش  نژادپرستزاده نباشد، بینامد حرامکه خود را سیّد میاگر آن

دانند هرگیز  ا و سرور بقیه میهای دینی، آقشان خود را بر اساس آموزهت نژادپرست داشته باشد که ت 

خواهید  ش افزوده ی خرافات و اشتیاق به نوکری عوامرسد و هر روز که بگذرد به دامنهبه شووفایی نمی

هیا بیه درسیتی    هیا کیه گیلی    ها س یود، و حتی شیآقول عقبشد. از این لحاق خودخواهی سادات یا به

 .ستثمار مردم داردترین نقش را در تحمیق و اخوانند، بیششان میشق

 

1 

نید.  نکمی خرابفهمند زرا خودشان را با آن ها که بیشتر میدانم آنست که من نمیسیّد لقب کثیفی

جا ما خواهد، البته گاو مث  تمام حیوانات عزیز است اما اینست که مردم را گاو میهر سیّدی نژادپرستی

ای، سید خاتمی و سید موسوی و د خمینی، سید خامنهکاری به حیوان نداریم بلوه با مردم کار داریم! سی

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

زد، پس گاو های کشاورزی را هم فقط گاو شخم میرود که نابود شود، تا زند سال پیش زمینو شیر می

ای که گاو باقی بمانید! گاورمنیت گاوبیازی قهیار اسیت، پارزیه      مهم است و زون مهم است، مهم است 

 .کندها بازی میگیرد اما مث  ی  گاوباز مدام با این شاخ جلوی شاخ تیز مردم نمی

ی که هی بپرسید ماهیت فالن گروه و فالن اپورتونیست یا فالن مطرب و فالن برنامیه پس جای این

زننید و کارهیایی کیه    هایی کیه میی  ینید نهایتِ مجموعه حرفرادیو تلویزیونی زیست کمی فور کنید، بب

هیای سیاسیی   ها دارند کیه کارشیان کنتیرل گلیه در بزنگیاه     طلبهایی با اصال کنند زیست، زه فرقمی

قدری بیرای شیعور قایی      ،دهندقدر که به شعار اهمیت میکنند، زرا اینمختلف است، زگونه عم  می

 نیستند؟

هاسیت کیه مثی  مالهیا     هیا و اپورتونیسیت  ی تاخت و تاز شیومن صه، عرصهها عرلاساسن این سا

کنید، زیرا توقیع داریید بیرای      هیا میی  گاوبازانی قهارند، جمهوری اسالمی دارد با همین گاوبازی کاسبی

گاوبازها هزینه نوند؟ هر جا که خبری از مخاطب الیت نبود و پاتوق گاوها بود، گاورمنیت هیم هسیت!    
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ی جا بگیرید، الاق  بیه پروسیه  پاشیِ جمهوری اسالمی را هم آنجمعیت دیدید ردّ پولگردِ هر کسی اگر 

ساخت و ساز یوی مث  اکبر گنجی توجه کنید، کی بوده، کی شده، آیا واقعن تغییر کیرده ییا تنهیا نقیش     

پشمی  -ست که بعد جنبش یشمیمرزی فقط دست کسانیهای برونعوض کرده؟ اصلن زرا تمام رسانه

عنیوان  میرزی، زیه کسیانی بیه    هیای بیرون  اند؟ اصلن ببینید بعد از فعالیت تلویزییون ران خارج شدهاز ای

شوند که تا دیروز بسیجی ییا  اند؟ زرا مدام کسانی مطر  میفور رادیوال معروف شدهآپوزیشن و روشن

کاره تیرک   اند؟ طرف معاون وزیر بوده در ایران، ناگهان راهی خارج شده و همسرش یگر بودهشونجه

حجاب کرده بعد هم در زشم به هم زدنی، سانسورزی من شده مدیر ی  تلویزیون پرهزینیه کیه حیاال    

و کیرده  ماند، کسی که تا دیروز داشته مداحی میخواهد احقاق حق کند! نه، بسیجی تا ابد بسیجی میمی

وض نخواهد شد، همه کس عست، ضمنن هیچتا ابد گُهی شه ماتحتبگیر جمهوری اسالمی بودمواجب

 .کنندتنها نقش عوض می
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 (2) مهیدت

ساعی  در ایاا بیانیاه هام    شود. یبلی سعی کردم به انتقاداتی پاسخ دهم که علیه ییام فرودستان طرح می یبیانیهدر 

د و ساپ  چناد پیشان اد ارا اه     ای بپردازم که ییام حاضر در آن یارار دار کردم ضما رفع چند نگرانی، به شناسایی مرحله

کنم ب تر است اجرایی شود تا ایا ییام عزیز نیز به سرنوشت جنب  سبز دچاار نشاود. ماا متاسا انه     خواهم داد که فکر می

خاواهم ایاا   هایی که طی دیروز و امروز بر زمیا ریخت پایمال نشود، از همه میکه خونبون فراگیری نداریم و برای ایایتر

 .ها که باید برسانندز به آنرا نیبیانیه 
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 یزومیرعملکرد و لزوم  سراسریماهیت آنارشیستی تظاهرات دوم:  یبیانیه

زنگ قوم تاتار و بربر  بهتر از این نیست که شاگردش دستگیر شود و زیزی سخت ،برای ی  معلم

کار تیاریآ   اش بهفشانیاندهد، موثر است و جای که دارد میخوشحالم زون هزینهبرایش بیفتد، من اما 

ی مهم ایین انقیالب سراسیری،    کنم. نوتهمیهم حسادت  او به یتقاد دارم و حتاین قیام اعآید. من به می

 و حتی موانیمرکزیت  که در آن عالوه بر رهبر،ارشیستی این قیام است رهبری یا به تعبیری آنماهیت بی

تنها بیه ایین   تواند پیشنهاد بدهد. من هم میبردِ آن برای پیشهر کس پس مشخصی وجود ندارد، قشری 

دهیی اعتراضیات   ی بیرای سیازمان  هیای کمیتهدر شهرها، دهم تا شاید افرادی که نظرات خودم را میدلی  

شرایطی کیه االن  توضیح خواهم با زبانی ساده به واقع می ها استفاده کنند. در، بتوانند از آناندتشوی  داده

فورانی داریم کیه بخشیی از تیرس خودشیان را پشیتِ      ایم، بپردازم. ما منتقدان و روشنتهدر آن قرار گرف

ی هایی هستند کیه در بدنیه  طلبستمرارکنند، پس منتقدان اصلی خود اطلبان مخفی میهای اصال تحلی 

بیاینید و  که هر زهار سال باید پای صندوق رای ند ای گیجها، گلهاز نظر آن حوومت م سون دارند. مردم

تویرار  وقیت انتخابیات دارد   مانی بگیرند و ماما نونند. این سیو  هیر زهیار سیال    شیر بدهند و بعد الل

 هیای ریی ی جان ملت را پای صندوقشیره ،ها یا همان دالالن سیاسیطلباصال شود و ازین طریق، می

 ه و زشت و واقعی خیلی از این بهی کریم، زون که این قیام، زهرهبار واقعن خوشحالدوشند. اما اینمی

ها، هیچ درکی از فقر که این طلب را نمایان کرده. حاال دیگر مشخص شدهخواهان اصال اصطال  آزادی

دانند، زیرا دیگر کسی حاضر این جنبش را آشوب می قایاند، ندارند. آنکشمی مردمو نداری و رنجی که 

را فرییاد  « سیین یا حسیین مییر ح  »شود و  دامان خدابهدست ، دعا کند و در شعارهایشفریادنیست جای 

ی اعتصیاب و  هیا صیحنه  طلبرود. اصال اکبر و خدایِ جبارِ اسالم نمی. حاال دیگر کسی سمت اهللبزند

 زیون  دیسیر و مادرسییّ  بیه امیه خواهند. پس مردم حتمن باید از آقایان عمتظاهرات را صحن مسجد می

درآوردی دادند و دردشان را ها شعار منشان در خیاباناذن و اجازهکه بی محمد خاتمی عذرخواهی کنند
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گر کنششان را از دست داده و سیّدیاند، زیرا دیگر شاکیاینان به همین دلی  است که اصلن فریاد زدند. 

هیا  بینند. بین تمام شعارهای مدرنی کیه میردم در خیابیان   رفته میشان را ازدستنیستند و خصلت لیدری

کیه  حالی شان برخورده؛ درو حسابی به تِریج قبای« رضا شاه روحت شاد»اند به دهند، آقایان گیر دادهمی

اند که شماها ها و ریسِ حوومت را تحقیر و اعالم کردهطلبست مردم با طر  این شعار، اصال مشخص

لیرزد و  ق کَرکیی در گیور میی   ترید. ش  ندارم که حاال تن و بدن محقپوشمراتب از رضا شاه، زومهبه

کیار را بیا    توان تطهیرش کیرد. کیاش ایین   جوری نمیاند که هیچای درآمدهمردم زنان از خجالت خامنه

د. اتفیاق بیزرگ   شوست بخورطور کام  محقق کَرکی به ی فقیهِخمینی هم بونند تا تئوری والیت مطلقه

ا کیه تیا دییروز متعلیق بیه حوومیت و       دی ر 3انید  سیت کیه میردم موفیق شیده     دیگری که افتیاده ایین  

زنند. حیال اگیر   بی واقعی سند نام تودهرا به خورهایش بود، بدل به روز ملی اعتراض کنند و آنساندیس

ای را حماسیه دی د م بزند و آن 3تواند مدام از انقالب مردم شوست بخورد، دیگر صدا و سیما نمی یحت

نظر من بالهتِ سیاسی رژیم، تنها اند. بهن قیام و اقدام برای براندازیدنبال دالی  ایها بهبزرگ بنامد. خیلی

خواهی، تمام مجراهای تغیییر را  ای با تمامیتست. دیوتاتور خامنهدلی  ترکیدن بغض و بمب خشم مردم

باعیث ایین انفجیار     گیر حوومیت  ای و سپاه و قدرت کنشهبه روی مردم بسته است. در واقع خودِ خامن

اند و امیدی به تغیییر نیسیت. مموین اسیت تظیاهرات در      ا دیگر برای مردم راهی باقی نگذاشته، زیرشده

ی سپاه علیه دولت روحانی صورت گرفته باشد، اما دیدیم که کمتیر از یی  روز،   مشهد با طر  و توطئه

اختارشیون  ن سها کاملدست خودِ مردم افتاده و شعارزیز بهشان خارج شد. حال همهکنترل قیام از دست

کشند. این امیر  برند اما پایِ سران در حصر جنبش سبز را پیش نمیاز شاه نام می یکه حتاند، طوریشده

گرا دهد که مردم از هرزه بویِ اسالم سیاسی دارد، متنفرند. حاال دو جنا  راست و زپ )اصولنشان می

نویسند. خیلی دائمن ضدِّ این قیام میکه دارند این طلب( مجبورند که در ی  صف بایستند، کماو اصال 

طیی  و همین باعث شده  مردم افتادهی خودِ عهدهبار در تاریآ ما، هدایتِ قیام بهست که برای اولینخوب

ای به تمام کشور سرایت کند. حال در خیابان ی  صدای تنها امیا  روز، جنبش از یوی دو شهر حاشیهی 

بطیی بیه دیین و    . زیبایی قیام فرودستان در ایین اسیت کیه مطلقین ر    قدرتمند داریم که از آنِ مردم است

بارسیت  برای اولینسالم سیاسی در آن نیست. ضمنن ندارد و خبری از ردّ پای ا مذهبی ایدئولوژی منحط

شد، آغاز می تهراناز تظاهرات های قبلی که ، یعنی برخالف جنبشکه اعتراض از حاشیه وارد میدان شده

ی شهرها شد و االن به طور کامی   وارد بقیه قیامکه د استارت زدند تا ایندر نیشابور و مشهاین بار مردم 

ی فرودست اعتراض کردند و سپس دانشجویان وارد میدان شیدند.  ست. یعنی اول طبقهبه تهران رسیده ا
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نگران ی ا. البته عدههای جذابی ارائه دهیمتوانیم تحلی اگر بخواهیم از این زاویه به جنبش نگاه کنیم، می

کاری خاطر خرابجاست، زیرا بهطور کام  بیهستند. به نظر من این نگرانی به سرکوب و قت  عام مردم

تر از اعت مادرسیّد هم ترسوکند و جمرژیم در خاورمیانه، اکنون تمام جهان زشم شده، به ایران نگاه می

د. حاال وقت آن شده که این نهال دو سه روزه را کیه  عام بزنند که جلوی دوربین جهانی دست به قت نآن

ی ، از داخ  و خارج خوب تغذیه کنیم تا نخشود و از بین نرود. با این مقدمیه، نوتیه  خوب قد علم کرده

ودنید،  ها که از رفتارهای اخییر روحیانی شیاکی ب   طلبعجیب برایم این است که زطور برخی از اصال 

د، جانیبِ  همراهی کننی م مردم قیا اکه باینجای پیوستند! یعنی  وومتاصلن حدوباره به صف روحانی و 

کردند که دیگر هییچ کورسیوی امییدی در کیار     قدرت را گرفتند. مگر تا همین زند روز پیش اعالم نمی

سیت  شان دارند!؟ جز ایین کاری برایکنند، زه راهنیست، پس واقعن االن که با خیزش مردم مخالفت می

ند مردم را به سمت حوومت سوق دهند تا مطیع دیوتاتور باشند؟ نوند باز به انتخابات خواهکه هنوز می

را در دسیت داشیتند،   حوومت ده سال بخش اجرایی دوازحال الاق  به تا 71!؟ از سال اندبعدی دل بسته

م درستی اند و زه قد!؟ طی این مدت زه کار مثبتی انجام دادهبودن زمان برای اصال  کشور کافی نآیا ای

خواننید؟  اگر تاکنون موفق به اصال  نشدند زگونه باز خودشان را رفرمیست میی اند؟ برای مردم برداشته

کشند و جز حفظ دیوتاتوری اسیالمی  طلب را به دوش میست که این جماعت تنها نام اصال مسئله این

سیبقت   اسیتمرارطلب یاسییِ  مردم از سران و لیدرهای س، به همین دلی و تنها  هدف دیگری ندارندهیچ 

اند که محال است از صیندوق رای معجیزه   و به درستی دریافته ترندگران مزدور آگاهو از تحلی اند گرفته

کیه برخیی از   کیار مهیم کنییم، یی  ایین      که از قیام حمایت شود، باید زنداین ش  برایبیرون بیاید. بی

زیز رانی و حم  و نق ، زون هیچهای اتوبوسرکتسندیواها و اصناف اعتصاب کنند، مثلن رانندگان ش

ی سیستمِ ترانسپورت و ترابیری ضیربه بزنید. بعید هیم      تواند به زهارزوب اداری حوومت به اندازهنمی

 توانند وارد میدان شوند و دست به اعتصاب سراسری بزنند. البتیه کارکنان شرکت نفت و سایر صنایع می

در این مرحله ناگزیریم از هر اهرم فشاری استفاده کنیم. قبی  از آن بایید    و ما ندمه پیشنهادها هاین فعلن

-ای هستیم که با روشین ی ما زه جایگاهی دارد. ما االن در مرحلهبررسی کنیم تا ببینیم قیام دو سه روزه

تواند کارهایی را که میکنیم. پس باید تمام راه شعوریاعتراض را بدل به ی  انقالب توانیم این گری می

روسیتاها   یمحلی در شهرها و حت شوراهای مقاومتد هرزه زودتر کمرِ نظام را بشوند، بررسی کنیم. بای

زنین کاری شویم، دیگر محیال اسیت میردم بیه سیوی حوومیت       انجام را تشوی  دهیم که اگر موفق به 

را بعید از  سیرکوب شیوند. زیی    انضی اگیر معتر  یمخالفت با دیوتاتوری بردارند؛ حتی برگردند و دست از 
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ی گری بیه شییوه  ست که روشن، البته این در صورتیکنیمکار پارتیزانی را شروع توانیم تازه میسرکوب، 

این است کیه ایرانییان   فرض کنند. واقعیت هم  ها را بیگانهصحیحی اجرا شود یعنی آحاد ملت، حوومتی

ع اهیداف اییدئولوژی  خیود بیه     انید و کشیور را بیه نفی    ها بیگانهاین در زنگ حوومتی اجنبی اسیرند و

ی عطف و مهم قیام والیت فقیه محقق کَرکی. نقطهی تحقق کام  پروژهاند؛ اهدافی مث  محاصره درآورده

عیار مواجهیم. به عبارت دیگر، لیدر ست که رهبر ندارد و ما با ی  انقالب آنارشیستی تمامفرودستان، این

واقع دیگیر کروبیی و میرحسیینی وجیود      ش از کار بایستد. درکه اگر دستگیر شود، جنب و رهبری نداریم

رغم این نظریه که عدم وجود رهبیر، میانع   زیز تمام شود. پس علیکنند، همه انندارد که اگر در حصرش

ی قوت و قدرت ماست. زون ماشیینِ انقیالب   تداوم و موفقیت قیام است، من اعتقاد دارم این امر، نقطه

تمام سیستم را بخواباننید. پیس    ،شبا سرکوب و انهدامحوومت های فور اتاق موتوره نیست تادیگر ت 

کنند. در حال حاضر، حوومت با ی  مارِ هزارسر طرف است، هر سری را بزند، سرهای دیگر قد علم می

باره رخ داده زیز ی کاری برای برخورد با این قیام ندارند زون همهاند و هیچ راههای فور سردرگماتاق

دسیتی  پییش کیاری برسیند،   که بیه راه ای در کار نیست. پس باید قب  از آنکنندهو لیدر و حزب هماهنگ

 .یزومی عم  کنیمکرده، بجنبیم و کاملن ر

 

 1293/دی/9
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 کی برانداز نیست!؟ :ی دومی بیانیهدر حاشیه

بیری؟ گفیتم   حمله میش و اطرافیان قدر به اوپرسید محمد خاتمی که آدم بدی نیست پس زرا این

سیت موجیب اسیتتارِ وقاحیت     سال ای گُه را پوشانده و بیستست که روی کپّهبلیسِ خندان عباییاین آ

تر هیر  زی و باز از همه مهمست، هر دو مادرسیّدند! هر دو عمامهایشده! خاتمی روی دیگر همان خامنه

قیدر  د. میا بیه  سازی شوطور کام  پاکهسیّد بمادر از جماعتشود مگر پاکیزه نمی دو مادرسیّدند و ایران

سیت  بندایم، دیگر نباید به هیچ جریانی که به اسالم و سنّت مالیی پایی اسالم تلفات دادهکافی از حمله

مان بیه کشیورهای   قدر سر بلند کنیم که دیگر زشممگر آن ،شود ایرانش  ایران دیگر نمیمیدان داد! بی

عربسیتان، دیگیر از   فرهنگیی  گی مانید قیب م از عیراق و ع ایمان خستهت یفتد. ت ن سایهی همپارهشلوار

کیاره بایید از روی ترکییه    ایم! یی  حقارت پاکستان و مظلومیت افغانستان و وقاحت روسیه به تنگ آمده

خیال تورار نونیم. دیگر باید بیدیگر را  ماناتزشم به غرب نگاه کنیم و بیاموزیم که اشتباهبپریم و تمام

افتید جیار   ساز نیست، هر بار که جمهوری اسالمی رو به قبله میی امید کاذب شویم، مرگ فرد دیگر زاره

تر هم بلوه اوضاع را وخیمکند ای نه تنها وضع را بهتر نمیمیرد! مرگ خامنهای دارد میزنند که خامنهمی

نیه از  دیگیر  الیِ خیود برنیدارد.   هیای پوشی  فوری در حال اغمای ایرانی دست از ترساگر روشن ،کندمی

ها را جدی بگیرید! کسیی از  طلبوارِ اصال های گاندیهای توخالیِ بسیج و سپاه بترسید نه عشوهعربده

کیم نگیریید!   گذرند دسیت شان میای را که از جاندسته تان بگیرید فقط آندست خواهد اسلحهشما نمی

است که  کنند که برانداز نیستند معنای دیگرش اینن تأکید میها و نوشتارشاای هنوز در حرفکه عدهاین

! بردها را خواب میند که اگر دنیا را آب ببرد آنتفاوترگ و بیهای بیبسیجی و پاسدارند یا از زمره آدم

ا را جای تاریآ این اقلیّت بوده کیه دنیی  ست اکثریت شاید با طیف برانداز نباشد اما همیشه در همهدرست

فویری شیعوری   وای اگیر روشین   ،شنوممیها ندر خیابارا  ها ایرانیمیلیونض کرده! دارم صدای پای عو

 .بار هم توانی به خودش ندهد و در برج عاج خود بنشینداین
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 تر است؟از فردا احتمال وقوع چه اتفاقاتی بیشسوم:  یبیانیه

جیا  ت و دوستان از وضیعیت حیاکم در آن  های زیادی از شهرهای مختلف برایم ارسال شده اسپیام

در باعث نگرانی! میثلن   اند و بعضیها امیدوارکننده و باعث خوشحالیاند. بعضی از گزارشگزارش داده

سیت هیم   هیای کیالج  که عزیز یوی از ادمین «محمد ابراهیمی»شان اند که بینقهدریجان پنج نفر را کشته

هیا وارد معاملیه شیوند،    تا با آن نوان نفوذی بین مردم فرستادهبه عحوومت وجود دارد. ضمنن افرادی را 

هیم   هیا جسیتی  سیپاه در خیابیان   احتمال کودتا یا حضور لهاشان را بخوریم. از طرفی نباید فریب وعده

تری ترین دفاع، حمله است؛ زیرا حمله شوک بیشکنم که در شرایط حاضر بزرگ. من فور میوجود دارد

گونیه  کرد که طی سه روز بتوانیم قیام یا جنبشیی را ایین  ند. کدام ی  از ما فور میکبه حوومت وارد می

فراگیر کنیم؛ جنبشی که از دو شهر شروع شد و به ک  کشور رسید. تا حد اموان باید سعی کنیم که ایین  

ه ش  تا همین لحظی روستاها اتفاق بیفتد. بی ادر تمام شهرهای کوز  و بزرگ و حتتظاهرات خیابانی، 

انید و اگیر   گرایان و جوانان را شناسایی کردهعناصر اطالعاتی سپاه یا وزارت اطالعات، پرشورترین عم 

حساب فجیعی اتفاق خواهید افتیاد. مموین    نشین کردن مردم شوند، تسویهحوومت و سپاه موفق به خانه

تفاده کنند؛ یعنی با میردم  طلبان که هنوز محبوبیتی دارند، به عنوان واسطه اساست دوباره از برخی اصال 

ی آزادی تمیام زنیدانیان   هایی نییز بدهنید. مثی  وعیده    ها معامله کنند و وعدهوگو شوند، با آنوارد گفت

ها وعده سیاسی، بهبود وضعیت معیشتی، ح  کردن معض  کار و مسون یا اضافه کردن به مبلغ یارانه. این

از طیر    ها قدرت مالی ندارد. هیدف کردن به این جز برای فریب مردم نیست، زیرا حوومت برای عم 

تیرین  هایی، فرستادن مردم به خانه و خریدن زمان است، زیون بایید بیرای دسیتگیری فعیال     زنین حیله

اند، فرصتی داشیته باشیند. سیرعت جنیبش     گرایان و جوانانی که در شهرهای مختلف شناسایی شدهعم 

ها برای مقابله با مردم بیه قیدر کیافی نییرو     اند، زیرا آنه شدهی نظام کالفباالست و سران تصمیم گیرنده

در تمیام  گیر شدن تظیاهرات  ی مهم دیگری که در ابتدا نیز به آن اشاره کردم، برپایی و همهندارند. مساله
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گر و فعال در هر شهر، باید همتایان فعال خود روستاهاست. افراد عم  یشهرهای کوز  و بزرگ و حت

فوری رویوردهای بهتری را وقیت مبیارزه   کنند، با هم تشوی  گروه دهند و با مشورت و همرا شناسایی 

زنید کیه ایین    اتخاذ کنند. در حال حاضر حوومت از هجوم مردم ترسیده است، اما دست به هر کاری می

ای خیوش کنییم، زیون حیاال     ی اول نباید دل بیه هییچ وعیده   ترس را به مردم انتقال دهد؛ پس در وهله

)افیرادی کیه کمیی     «عبیداهلل نیوری  »یا  «مهدی کروبی»، «میرحسین موسوی»ش رسیده که از امثال توق

قعر زاه نروید. خطیر   بهها را نخورید و باز با طناب امثال خاتمی ترند( مایه بگذارند، فریب ایننامخوش

بونید و کودتیایی   جستی  شروع به اشغال شیهرها  افزاری و لُسپاه با تجهیزات سخت دیگر این است که

حساب خرد که تسویهافتد و باز حوومت زمان میاتفاق بیفتد و اگر کودتا شود، روند انقالب به تاخیر می

ها( را جستی  سپاه خل  ایجاد کرد، یعنی بهتر است سنگر )خیابان. پس باید علیه حضور خیابانی و لُکند

شیود مگیر   د کنیم و این ترافیی  حاصی  نمیی   های بزرگ شهر ترافی  ایجاترک نونیم، در اطراف میدان

 ضیور تیا میانع از ح   های بیزرگ شیهر بگیذاریم   مان را جای پارکینگ، در اطراف میدانهایکه ماشیناین

های بزرگ شویم. راه دیگر این است که در شعارها، ها و میدانخیاباندر ، هاتان مثلن حرکت جستیوی لُ

اند، صدا بزنیم و کرده ی را که معمولن قشری شعوری و تحصی ی ارتش، مث  نیروی هوایبخشی از بدنه

هیا  هیا زییاد حملیه نونییم، زییرا بسییجی      بخواهیم که به قیام بپیوندند. در ضمن بهتر است که به بسیجی

دهد اند و اغلب از سر فقر به خاطر امواناتی که سپاه در اختیارشان قرار میمعمولن جوانانی فریب خورده

 برخیوردی تر رفتار کرد یعنی نبایید  توان با این دسته مهربانشوند، میهمان سپاه ملحق می به حوومت یا

توانیم به این سمت )جنبش ها هم داشته باشیم. باید تا جایی که میرا که با ماموران سپاه داریم با بسیجی

کیه در دو   یمهم دیگری مردمی( اضافه کنیم، طوری که از افراد و قدرت جنا  مقاب  کاسته شود. مساله

اییم. میا   ی اعتصاب است؛ گاردی که هنوز از آن استفاده نویرده ی قبلی هم به آن اشاره کردم، مسالهبیانیه

رانی ییا شیرکت واحید تعطیی  شیود، سیازمان       توانیم در ترانزیت خل  ایجاد کنیم، یعنی اگر اتوبوسمی

م در کیار نباشید، خیلیی از ادارات، صینایع و     های قطار اعتصاب کنند و متروییی هی  رانی و رانندهتاکسی

تیر  ید در مورد این گیارد بییش  شود. البته باگونه خودِ حوومت فلج میکارخانجات نیز تعطی  شده و این

رانی در رانی مشوالتی دارد و اغلب لیدرهای اتوبوسدانیم که سازمان اتوبوسگری شود، مثلن میروشن

ر خلی  شیود،   شوند زرا که اگر ترانزیت دزیا ها نیز وارد عم  که آنش است قتایران زندانی هستند، و

ی تواننید اعتصیاب کننید، اعتصیاب حربیه     نخواهد داشت. خود مردم هم می کسی فرصت سر کار رفتن

وهشیت سیال اخییر، حوومیت سیعی کیرده بیین        ایم. طی سیی ست که هنوز از آن استفاده نوردهبزرگی
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هیا، اعیراب خوزسیتان و    هیا، بلیو   از کیورد  ی قلیلیعدهد؛ طوری که های ایرانی تفرقه ایجاد کنقومیت

هیا  کوردها به مییدان اسیت، بلیو    رود ووقت ند. حاال جدا از ایرانیان می دانخود را  ، حوایتآذربایجان

. بهتیر  جا اتفاق افتیاده اسیت  مسلحانه آن اند و درگیریایذه را تصرف کرده حاالها نیز اند، بختیاریمسلح

ین جنبش و حرکت مسلحانه را به اطراف مسجد سلیمان هم برسانیم، البته منظورم این نیست کیه  است ا

تواننید کمی    ح دارییم کیه میی   هایی مسیل وارد جنگی مسلحانه شویم؛ ولی در جاهایی ناگزیریم و طایفه

د. میا  تواند بدل به قلب اعتراض شود، این وضعیت را کوردهیا هیم دارنی   کنند. مثلن خوزستان میزیادی 

هایی مشترک داریم و ی ما خواستهپارزه شویم، همهایرانی هستیم و حاال فرصتی ایجاد شده که همه ی 

کیار  بیه ها دستمث  بختیاری اه  سنت هم یها و حتست که بلو ین فرصت مهمیتحت ظلم هستیم و ا

که قیام فرودستان از آن ی سیستمیدرها باید خوب فور کنند، در کارهای مختلفی وجود دارد و لشوند. راه

فورتر اسیت  توانند سرِ جریان را قطع کنند زیرا رهبری وجود ندارد. هرکس که روشننمی کند،تبعیت می

دارد مطر  کنید، زیرا کیه     دستهایی که در و تریبون اندارد باید آن را از طریق مخاطبی خاصی و ایده

 .دیگر وقت ترس نیست
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 (3) مهیدت

ک ای   و بانی بپردازیم؟ ما در حال جنگ با نیروی اشااالگریم فرهنگی و ایران یچرا باید به کار پارتیزانی در دو حوزه

 .فرستدبرای مزدور بوسه نمی
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 بانهای ایرانتشکیل شوراهای مقاومت محلی و پارتیزانچهارم:  یبیانیه

ی و اییده  های مبارزه تشوی  شدهت و کمیتهمشوراهای مقاوخبر خوب این است که در زند شهر، 

بیا میا بیه عنیوان      طیی دو سیال گذشیته   بان شو  گرفته است؛ خیلیی از کسیانی کیه    های ایرانپارتیزان

کنند. گرزیه در  بان فعالیت میهای ایرانکردند، این روزها تحت نام پارتیزانهای فرهنگی کار میپارتیزان

زیز دارد به درسیتی پییش   را از دست دادیم اما همه «محمد ابراهیمی»عزیزانی زون درگیری قهدریجان، 

اند. اگر مقاومت کنییم بیه زودی بخشیی از سیربازانی کیه در      گیر این ایده شدهرود و افراد زیادی پیمی

ق شیود،  پیوندند. نیروی هوایی ارتش نیز تمای  بسیاری دارد که به مردم ملحی سپاه هستند به ما میبدنه

گر در حال جنگ هستیم، حویومتی کیه ایرانیی نیسیت و تفویر ملیی       ما باید بدانیم که با حوومتی اشغال

ماند. امیا اول  ای جز جنگ پارتیزانی باقی نمیگران تعام  کنیم، بنابراین زارهتوانیم با اشغالندارد؛ ما نمی

از یی  گیروه مسیلح اسیت کیه بیه       پارتیزان عضیوی   .نیم که معنای جنگ پارتیزانی زیستباید درک ک

مث  شبیخون، کمین و جنگ اییذایی   های جنگ نامنظمتفاده از تاکتی کند و با اسصورت محلی عم  می

مولوتیف اسیتفاده   و کوکتی   سال  سیرد پردازد. اگر تفنگ نداریم، باید از گر میبه مبارزه با نیروی اشغال

ها در طول یم، ایرانیگرال است اسیر نیرویی اشغالسوهشت کنیم؛ باید این موضوع را درک کنیم که سی

هایی که حوومت اند، خسارتهشت سال متحم  زنین زپاول و غارتی نشدهوی این سیتاریآ به اندازه

ی مغول، بربر و تاتار قاب  قیاس نیسیت.  های دوران حملهبا خسارت یاست، حت مادرسیدها به ایران زده

گونه مسئولیت ملی ندارد و تمام اموال میا  ی حوومتی هستیم که هیچهوهشت سال است تحت سیطرسی

های ی  مُال به اسیم محقیق کرکیی هسیتیم، او     ست. ما قربانی ایدهرا صرف ی  ایدئولوژی منحط کرده

ها شاگرد یا بیه  عام  لبنان بنا به دعوت اولین شاه صفوی وارد ایران شد؛ این مُالپانصد سال پیش از جب 

اند؛ گر مذهبی ایران را محاصره کردهشان تالمیذ همان مالی کرکی هستند، در اص  مشتی اشغالقول خود

ی هیا بیه دو دسیته   ای باید رویوردی پارتیزانی داشته باشیم. پیارتیزان پس در مواجهه با دیوتاتوری خامنه

دانییم سیپاه، تمیام    کیه میی  طور شوند و همانتقسیم می «بانهای ایرانپارتیزان»و  «های فرهنگیپارتیزان»
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های بسیجی»شوند: ها نیز به دو دسته تقسیم میدهد؛ بسیجیها انجام میکارهایش را با سربازها و بسیجی

هیای  هیای بسییجی  های فرهنگی باید سعی کننید بیر خیانواده   پارتیزان .«های نوجوانبسیجی»و  «کارکهنه

بیان هیم بایید    های ایرانان آگاه کنند و بترسانند. پارتیزانها را از عواقب کارشنوجوان تاثیر بگذارند و آن

زنان هراس ایجاد کنند که هیچ بسیجی یا پاسداری نتواند به تنهایی و بدون محافظ از جایی عبیور کنید،   

توانیم به می یها به جای مردم نقاب بزنند؛ حتیهای خیابانی، بسیجباید طوری عم  کنیم که در درگیری

توان انجام داد و شوراهای امنییت محلیی بیا توجیه بیه      یب بزنیم. در ک  کارهای زیادی میشان آساموال

میا   ها را دزار ترس کنند. باید فلشیی را کیه سیمت   شناختی که دارند، باید تصمیم بگیرند که زگونه آن

حال عین کنیم و دراند به طرف خودشان برگردانیم، پس به دو صورت با بسیجیان برخورد مینشانه گرفته

زننید، رحیم کنییم. ایین دسیته از      شوند و به ما زخیم میی  های خیابانی میهایی که درگیر نزاعنباید به آن

بان بیفتند و کاری کنییم کیه بفهمنید بیا کسیی      های ایرانها باید شناسایی شوند و در دام پارتیزانبسیجی

تاوان پس بدهند و بدانند که این قییام   شود بایدشوخی نداریم و این بار در ازای هر خونی که ریخته می

علییه نییروی    باید همه درک کنند که در جنگ و مبیارزه  . دیگررسدوار به نتیجه نمیهای گاندیبا عشوه

کشیند، زییرا میا بیا     تان راه ندهید و نگویید که دارند ما را میگرند. از طرفی هراس به دلمزدور و اشغال

 کهخواهیم به جماعت بربر بفهمانیم شود و تا بشان نمیرف حساب حالیها طرف هستیم و بربرها حبربر

هشت سال ول این سیکشد. اصلن اگر قرار بود بفهمند، در طوبه اشتباه خود پی ببرند، ی  قرن طول می

دانیید کیار اقتصیادی و بییزینس و     طیور کیه میی   که البته این عدم فهم نیز دلی  دارد. همان فهمیده بودند

ی مبیارزه نداشیته باشید؛ ایین     رود و انگییزه بی ه که نیروی رزمی سپاه پاسداران تحلی  باعث شد اختالس

شوند اغلب سرباز هستند، سربازهایی که برای سیپری کیردن خیدمت    ها دیده مینیروهایی که در خیابان

این عزییزان  ها در واقع از پوست و گوشت و استخوان ما هستند؛ نظام وظیفه مجبورند در سپاه باشند. آن

توانند ترک خدمت کرده و یا در سیستم اداری سپاه اختالل ایجاد کنند و سرانِ پاسیدارهای میزدور را   می

وهشت سال است که شود. سیی مواجهه تشوی  شان پروندهبرایکنند تا بان معرفی های ایرانه پارتیزانب

باید این بهانه را به ارتش بدهیم که از ما و  کند،سپاه قدرتمندترین نیروی ملی ایران )ارتش( را تحقیر می

قییام هیدف دیگیری    شیقه کیردن   های انحرافی و ارتجاعی که جز شقهخودش دفاع کند، پس جای شعار

طور نباشد که خودمیان را از  مان باشد، اینخواهیم. باید حواسدهیم و از ارتش کم  بندارد، شعارهایی 

زنگ دیوتاتوری خانگی بیفتیم، شاه و فقیه هر دو به قیدر کیافی   شر دیوتاتوری بیگانه نجات دهیم و در 

اند. گویا بخشی از ارتش بسیار تمای  دارد که با مردم همراه شود، پیس کیاری   کاری کردهدر ایران خراب
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بیان بایید هرزیه    هیای اییران  طور کام  اتفاق بیفتد. پیارتیزان کاری زودتر و بهراهی و همکنیم که این هم

ها فرصت دهییم،  را شناسایی کنند، نباید مانند جنبش سبز به آن ی قضاییه و سپاهزدورهای قوهتر مسریع

را  های محلیتر از سینه سپر کردن در خیابان است، پس هرزه زودتر کمیتهکار پارتیزانی بسیار کم هزینه

لویت میا دوبیاره    شود که بعد از انقالب، مممحلی باعث میمقاومت های شوراتشوی  دهید؛ زیرا وجود 

ت و شورای امنییت در زنید شیهر تشیوی  شیده و      مخور نشود. خوشبختانه شورای مقاومالخور و شاه

کارهایی که بیه  ی اعتصاب استفاده کنیم و عالوه بر آن از راهتر از حربهشود. باید بیشزودی فراگیر میبه

از  انید و بعضیی  یدهشیدت ترسی  بیه  هیا گیذرد، آن رسد، غاف  نشویم. زند روز از قییام میی  نظر مفید می

شان منصرفافزایی های ترسبا استفاده از تونی اند تا را به عنوان نفوذی بین مردم فرستاده استمرارطلبان

داننید  است که آنان می خاطر اینهترسانند بای شدن ایران میی متوسط را از سوریهکه هی طبقهاینکنند. 

خیابان بیایند و بیا فرودسیتان همیراه    دهد که اگر بهمتوسط تشوی  می یاکثریت جمعیت شهری را طبقه

فویر بیه معنیای واقعیی نیداریم، اساسین       متاسفانه ما در ایران روشنشوند، دیگر مهارشان ممون نیست. 

ی فویر نیسیت؛ زییرا وظیفیه    فعالییت دارد، روشین   جانبیه ی سانسوری همهفوری که تحت سیطرهروشن

فوران نیدارد.  ست. کسی که از پرسیدن بترسد جایگاهی در بین روشنل برای آزادیفور ایجاد سواروشن

گری بترسیند، ژورنالیسیت   ها هم از پرسشها هم این موضوع صادق است و اگر آنی ژورنالیستدرباره

 فور باید رادیوال باشد،ها در ایران کم نیست. روشنشوند و متاسفانه تعداد این ژورنالیستمحسوب نمی

فویر ماننید   نشیینی کننید. روشین   انید بخواهید کیه عقیب    او نباید از مردمی که علیه دیوتاتور قییام کیرده  

ما زییزی بیه   نشیند. ی خانه نمیگوشهکند و های فرهنگی، جلوتر و پیشروتر از مردم حرکت میپارتیزان

انید کیه زهیارزنگولی    فور نیستند، بلوه نوعی بسیجی فرهنگیروشن هافور دینی نداریم، ایناسم روشن

دها موفیق  گر مادرسیّوهشت سال، حوومت اشغالزنند. طی سیاند به وافورشان و مدام آروغ میزسبیده

در خیارج از کشیور    و مهیاجر  تبعییدی فوری ایران را نابود کند؛ ما حداق  سه زهار میلییون  شده روشن

که  را هم فوران شعوریدسته از روشنآنحوومت ی ایران بودند و جامعه رو درداریم که جزء افراد پیش

 . ستکرده نشینخانهاند، در ایران مانده
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 (4) تمهید

اناد،  طلب وارد میدان شدههوش باشند! سران فکری مزدورهای اصالحهای فرهنگی بهفکری م تقل و پارتیزانروشا 

عبدی و ملیجک دانشگاهی برادر زیباکالم، از دیشب رُلِ دلواپ ان ییام ماردم باه   از جنان مادرسیّد م اجرانی بگیر تا عباس 

 .کننداینان واگذار شده و دارند ای ای نق  می
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 ها و مزدوران نفوذی در قیامطلبخطر اصالحپنجم:  یبیانیه

ملیه را  این بیود کیه زیرا فلیش ح    ای از دوستان ی اول و دوم، انتقادِ اصلیِ عدهپس از انتشار بیانیه

م بپیوندنید و  بیه میرد   میدتی ها نیز پس از ممون است آن معتقد بودند کهو  ایطلبان گرفتهسمت اصال 

طلبیان  دوستان غاف  بودند که اصیال   . اینسلب کردها را از آن شانس همواری هاییزنان بیانیهنباید با 

همه باید از گذشیته  هاست. پنجم فوری نظام، دست آن ی نظام هستند و حتی ستونبخش مهمی از بدنه

از درون ضربه بخوریم؛ اگر این قییام ییا    باز شود کهشرایط وقتی خطرناک میعبرت بگیریم و بدانیم که 

بش سبز شوسیت خواهید خیورد.    ش  مث  جنطلبان را به درون خود راه دهد، بیجنبش مردمی، اصال 

 کنید را تبلیغ میی مذهبی یا شعاری که ایدئولوژی اسالمی هاشعاراند دهکی اجازه ندامردم با زیرحاال که 

بایید  هیم  ما دانند، ا میهزندگی شخصی و خصوصی آدم را مربوط بهمذهب و  راه پیدا کند تظاهراتبه 

را از هیدف   حرکت میردم باز شود،  قیامبه استمرارطلبان  اگر پای . شوی ندارمفتار کنیمکاملن سووالر ر

ای از دوسیتان، همیشیه اصیرار داشیتم کیه هییچ       رغم نقد و مخالفت عدهکنند. علیمنحرف میش اصلی

سیت کیه   دو روزیاند. انگیار  و حاال دوستان هم به این نتیجه رسیده طلبی نباید وارد سیستم شودصال ا

اهیت خواستند مها در روزهای اول سووت کردند، زیرا نمیها شروع شده است، آنطلبی اصال حمله

از تمیام  مجبور است خود را فاش کنند؛ اما حاال اوضاع فرق کرده است، زون حوومت زنان ترسیده که 

 .کندقوای فوری خود استفاده 

ش بیا ایین جنیبش را اعیالم کیرده،      در توئیتر خود مخالفت «عطااهلل مهاجرانی» مادرسیّد گیهبه تاز

و  «مسعود بهنیود »ست. افرادی مث  مرزیرارطلبِ بروناستمهای مام ژورنالیستنوعی لیدر تمهاجرانی به

خیاطر  کنند. آقای مهاجرانی بهی او کار میطلب(، تحت نظر و سیطرهاصال  ای)توده «دارفرخ نگه»حتی 

 نیامی خیوش وزییر  ، فویران شیعاری  روشین بیین  این قیام کاملن مخالف است. او حفظ منافع شخصی با 

 برخی از آناناستفاده کرد و  «سیمین دانشور»ی هفتاد از سادگی در دهه و عالوه بر این شودمحسوب می
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هیای منفعی    نویسنده بهرا  انقالبنویسندگان شاعران و از  ایعدهسعی کرد  گردآورد وی او را در خانه

 «گراییی هم»مانیفستی به اسم  زمان شان نوعی آشتی اتفاق بیفتد. من همانبین تاکند  نزدی فوری روشن

فویری ایرانیی را خواجیه و    خواهنید روشین  بودم که زطور می ، زیرا متوجه این جریان شدهمنتشر کردم

را  شزند رمان او وقتی تازه به لندن آمده بودممهاجرانی نفرت داشتم،  منفع  کنند. از آن زمان همیشه از

هیاش را  واسیتم کیه کتیاب   م، خکه پاکیت را بیاز کین   آنفرستاد و بیکردم ی که درش زندگی میاخانه به

گونیه خیراب   مرزی وصی  و ایین  آپوزیشن حوومتی برونه بها را خیلیاو در خارج از کشور  .برگردانند

بود و در را باز کرد جهیت ظهیور    ی شروعنقطه مهاجرانی در واقعتوئیت کرد. یادداشت مسعود بهنود و 

فاده از تشدن ایران بعد از قیام بودند و بیا اسی   اینگران سوریه ،دلواپسانِ جدید که البته اینان جای برجام

ی متوسط را شونجه دهند و مانع شوند آنان نییز بیه   افزایی سعی کردند از لحاق روانی طبقهتونی  ترس

ی سردبیر روزنامهی هفتاد در دههعبدی  .شودوارد می «عباس عبدی» هم سمت از آن پس، خیابان بیایند

پاره شدن ایران هاش برای توهم دلواپس منافع ملی باشد و در یوی از نوشتهمن هرگز ندید بود و «سالم»

و در  دانیگ شیده  ایرانیستی شششبه زه اتفاقی افتاده که عبدی بدل به پانام ی اعالم نگرانی کند. مانده

ا قیام ی آخرش باو نیز در مقاله همه غم فردای ایران را خورد که یحتم  سوریه شد!ی دیروزش اینمقاله

دو بیه خیاتمی و   هیر   هاست و خط فویری خوئینیموسوی متاثر ازست. عبدی مخالفت کردهاعالم مردم 

ای نوشیته و خیلیی ضیمنی    هیم مقالیه   «صیادق زیبیاکالم  »از سوی دیگر ست. نزدی میرحسین موسوی 

کنید،  لیبیی میی   گویند این جنبش، ایران را بدل به سیوریه و که میاست. این مخالفت خود را اعالم کرده

گونه میی  ها همه ایناین .در ایران وجود نداردسوریه شدن اصلن استعداد مضح  است. زرا که اساسن 

شنوی داشتند بترسانند، مبادا که طلبان حرفتر از اصال ی متوسط را که پیشطبقه ،افزاییخواهند با ترس

کیدام از طبقیات   هیچ . در شرایط فعلیجمع کنند در خیابان به فرودستان بپیوندند و دیگر نتوانند غائله را

ی روی طبقیه تواننید  میی دانند که میطلبان وضعیت مناسبی در ایران ندارند. اصال ، متوسط و فرودست

همیین زنیدگی بخیورنمیر را هیم از دسیت      » ای زیون نان را بیا گیزاره  مدام آ، پس متوسط تاثیر بگذارند

در شرایط نند. زمیترین ضربه را به قیام بزرگدارند زنینی های اینترسانند و با ایجاد ترسمی، «دهیدمی

بلویه   ،ی جسیمانی کنید  حاضر خطر اصلی نه نییروی نظیامی حوومیت کیه تنهیا قیادر اسیت شیونجه        

ی روحی دارند قیام را از عمال شونجهاِافزایی و های ترساستفاده از انواع تونی ند. اینان با استمرارطلبان

 گری کند.روشنکه  مسئول است، کندکسی که فور میزنین شرایطی هر ند! در آورپا درمی
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وارد  مهیاجرانی و زیبیاکالم  مسیعود بهنیود،   عباس عبدی،  مزدهایی زونبهفقط قلمحاضر در حال  

ظیاهر   گران بندتنبانی و وابسته که خود را بیه تحلی طلب و سران اصال کم پای تمام ، کممیدان شده اند

انگیار  ایین قییام خواهنید نوشیت،      علییه  گیی د و همخواهد ش نیز به بازی کشیده دهندشان میمستق  ن

طور که اشاره . هماناند که نجاتش دهندشان را درآوردهو همه لباس شوددارد غرق می جمهوری اسالمی

انید، در  ردهها کار ما را سخت کلعنتیکردم این استعداد در کشور ما وجود ندارد که بدل به سوریه شود، 

طلبان را خنثی کنیم تا های اصال دهی قیام فرودستان بپردازیم، ناگزیریم توطئهشرایطی که باید به سازمان

از طرفی از ست، کشور ما غنی بشو نیست.ن تحت هیچ شرایطی سوریهنتوانند دل مردم را خالی کنند. ایرا

دارییم، از  فویری بزرگیی    یکشور نیز سرمایه روتر هستیم و در خارج ازو پیش ما جلوترلحاق فرهنگی 

ر پاسیداران از وقتیی کیه وارد کیا     نید، سیپاه  داریم که قلبن با میردم  ی قویاق نیروی نظامی هم ارتشلح

ش را از دست داده و از درون نیابود  های ایدئولوژی پیدا کرده انگیزه اقتصادی شده و اعتیاد به اختالس

جنگد بلوه پیول نفیت   و عراق هم این سپاه قدس نیست که دارد می شده و قدرت رزم ندارد. در سوریه

تحلیی  رفتیه و اگیر     سپاه پاسیداران  که قدرت رزمندگیکنند. خالصه اینسرباز اجیر میماست که با آن 

کیه از لبنیان و   ست که سپاه بتواند مقاب  ما دوام بیاورد مگر اینارتش بخواهد و کنار مردم بایستد، محال

ی که هایخالهون و ی سپاههابه فرمانده ور اجیر کنند و به جان ایرانیان بیندازند. ضمنن نگاه نونیدعراق مزد

فور تبلیغی ها که اساسن روشندانشگاه تحصی  درخاطر ها بهپاسدارای هستند، بخشی از خامنه دور و برِ

فویری  دم محوم عم  کنند و روشنو اگر مر ا یافتهشان ارتقناخودآگاه حس ملی و انسانیکنند، تولید می

میان جمیع باشید،    که بایید حیواس  خالصه اینپیوندند. ها نیز به مردم میرفتاری مستق  داشته باشد، این

کنید  طلب باشیم. کسی که فور میهای اصال ها و نفوذیو باید مراقب خائن اصلن خوب نیستاوضاع 

 .م نلرزددل مرد گری کند تاروشنست باید رتیزان فرهنگیپا
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 قیام فرودستان علیه دیکتاتوری هزار فامیلششم:  یبیانیه

ی جنبش مردمی پاسآ دهم، ولی به نظرم نیازی به درباره «اکبر گنجی»ی جدید قصد داشتم به مقاله

عبیاس  »و  «صیادق زیبیاکالم  »، «مسعود بهنود»تر پاسآ نداشت زیرا همان مطالبی تورار شده بود که پیش

ای مهربان نوشته بود اعتراض آقای گنجی با مقدمه .کنمی کوتاهی به آن میاما اشارهبودند؛  نوشته «عبدی

حق مردم است و همه حق اعتراض و حق انتخاب حوومت خود را دارند و اگر مردم جمهوری اسیالمی  

وجه به شرایط حیاکم  د که با ترا نخواهند، باید بتوانند آن را عوض کنند؛ در نهایت هم به این نتیجه رسی

 تر ازرحمبیای نیز شود و خامنهسوریه می شقه شده و بدل بهشقه اگر قیام ادامه پیدا کند ایراندر منطقه، 

ها هزار نفر را خواهد کشت و همیه را زنیدانی   که صد نفر را بوشد، دهجای اینی دیوتاتورهاست و بقیه

خواست مردمی را که در خیابان شیعار  افزایی میه از تونی  ترسگنجی هم با استفادخواهد کرد. در ک  

، تیا  انید ی قیام نوشتهروزها دربارهاینطلبانی که صال و این هدف را ک  ا دهند از عاقبت کار بترساندمی

طیور کیه در   تواند تحقیق پییدا کنید، زییرا همیان     ها نمیحرف اند. به نظر من اینهمین لحظه دنبال کرده

های قب  هم اشاره کردم ما هیچ شباهتی به سوریه نداریم، اما به مصیر بسییار شیبیه هسیتیم و شیما      بیانیه

عیام  ای میردم را قتی   گویند خامنیه شان ببینید. از طرف دیگر میتوانید وضعیت مصر را بعد از انقالبمی

ا هی خیابیان مثی  مصیری   زه مردم در و زنان ای تا همین حاال هم جا زده استکند، باید بگویم خامنهمی

که زهر زشم بگیرد زند نفیر را خواهید کشیت و هیر     او ابتدا برای این ست جا نزند.دوام بیاورند، محال

کیه اگیر زنیین     ،که خود را برای هزینه دادن آماده کندشود راهی ندارد مگر اینکس که وارد این قیام می

ست. در نتیجه بهتر اسیت بیه   جهانیبین زیر ذرهزون ایران ای به کشتار ادامه دهد ست خامنهشود محال

 .دهیماند، پاسآ لیه جنبش مردم گرفتهاین گاردهایی که ع کلیت و ماهیت

هیای  ای و طیر  ریشیه  در این بیانیه سعی خواهم کرد با نقید مافییای خیانوادگی حوومیت خامنیه     

حیت هییچ شیرایطی    مادرسّیدی در سیستم حوومتی اییران، نشیان دهیم کیه زیرا جمهیوری اسیالمی ت       
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اگر سران حوومت  ای هستیم و نباید کوتاه بیاییم حتپذیر نیست و اساسن زرا ما ناگزیر به براندازاصال 

طلب به دالی  مخالفت سران جنا  اصال  همچنیند. کننهای مردم را عملی مام خواستهمتعهد شوند که ت

داشتند خواهم پرداخت و نشان خواهم داد عهده  که طی بیست سال اخیر نقش اپوزیسیون حوومتی را به

ها در هر جنبش مردمی در نهایت آب به آسییاب حوومیت خواهید    طلبکه زرا وجود و حضور اصال 

 .ریخت

ای از نقاط و هاست. گراف به مجموعهیوی از موضوعات اساسی در ریاضیات گسسته، بحث گراف

یال و تعدادی ریس است. در اص  گراف مدلی ای از شود که شام  مجموعههم گفته میخطوط متص  به

ست تا اعضای آن مجموعه را با هم مرتبط کنید. اگیر بخیواهیم گیراف     ای گسستهریاضی برای مجموعه

ی ی حوومتی فرض کنییم و رابطیه  های بلندپایهآن را مقام ئوسایران را رسم کنیم، باید ر سران حوومت

بدهیم، در این صورت گرافیی پیوسیته خیواهیم داشیت. جالیب       هم ربطهایی بهها را با یالخانوادگی آن

اش از لحیاق فیامیلی   که گراف سران حویومتی  ست در جهانمت ایران تنها حوومتیحووکه جاست این

ست( را ش گویای حوومتی خانوادگیآل سعود )که نام پارزه است و حتی اگر گراف سران حوومتی 

 .رسیمسته نمیهم رسم کنیم، به نموداری کاملن پیو

های ایرانی ومتی پادشاهی زند هزار ساله دارد، اما زنین گرافی در تاریآ حوکه ایران سابقهبا این

 بیه  ی معیدودی دسیت  طور ممون است در حوومتی که مدام زند مقام مهم بیین عیده  سابقه است. زبی

ت از صیحنه خیارج   شود )اگر هیم بشیود بیه سیرع    دست شده و هرگز نیروی جدیدی وارد عرصه نمی

جمهیور بیود ییا رهبیر،     ای از شروع انقالب ییا ریییس  شود(، عدالت و مساوات را برقرار کرد؟ خامنهمی

مجلیس خبرگیان و ریییس تشیخیص      و ییا ریییس   جمهیور یا رییس مجلس بود یا رییس رفسنجانی هم

ی مهم در حوومیت  مسئولیتعلی الریجانی یا خود روحانی همیشه  تر همدر سطو  پایینمصلحت نظام! 

تیر نظیام،   افرادی هم که کنار گذاشته شدند، هرگز کنار نرفتند و برای حفظ امنیت و دوام بییش  .اندداشته

 «زادهمصطفا تاج»تر یا در سطحی پایین «محمد خاتمی»کننده را ایفا کردند، مث  نقش اپوزیسیون و کنترل

 !«علی مطهری»و 

ی سیران  همیه  ست کهابط فامیلی و خانوادگی دارند، طبیعیدر حوومتی که شاکی و متهم با هم رو

پوشند و بیا هیم میدارا    خاطر روابط خانوادگی زشم از خطاهای هم میها بهآن .شوندحوومتی فاسد می

 .شودکنند که مبادا به کسی بربخورد، زرا که اگر کسی زیر تیغ برود، در نظام خانوادگی خل  ایجاد میمی

ای شدت از قیام مردم ترسیده است، طوری که برخی شایعه کردند خامنهایران به در حال حاضر حوومت
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کند؟ آیا بعد از مرگ خمینی و به قدرت تصمیم گرفته استعفا دهد؛ اما آیا این استعفا مشو  ما را ح  می

 ای، اوضاع مملوت بهتر شد؟رسیدن خامنه

ن را طیی  ی آرممون است و تجربهش  اصال  ی  سیستم اولیگارشی و حوومت خانوادگی غیبی

خواهنید مشیوالت میردم را حی  کننید،      طلبان میبیست سال است که اصال  .ایمهای گذشته داشتهسال

طور کام  در دست داشتند و در حال حاضر هیم  ی دولت و زهار سال نیز مجلس را بهدوازده سال اداره

که کیار خاصیی انجیام    اند؟ عالوه بر ایندهم داانجاهاست، اما زه کار مهمی نظر آن بخشی از مجلس زیر

ای که فقط خودش اجازه دارد اپوزیسییون خیود را   روز بدتر کردند. خانواده به ندادند، اوضاع را هم روز

کند، سرما نخورده است که قاب  درمان باشد، بلوه سیرطان  انتخاب کند و صدای بیگانه را سریع خفه می

اسیالمی، ییا قیبلن مسیئولیت مهمیی در       تمام منتقیدان داخلیی جمهیوری   دارد و محووم به مرگ است. 

حوومت داشتند یا با سران حوومت نسبت فامیلی دارند! صادق زیباکالم، مهدی خزعلی، علیی مطهیری،   

ی حوومیت مادرسییدی   ی منتقدان قدرت، همه در دل خانوادهزاده، محمدرضا خاتمی و بقیهمصطفا تاج

ای واحد هستند، اصلن برای همین است که به زنین حوومتی نظام اص  از خانوادهایران قرار دارند و در 

در جنیا   رهبیری   ،حیال در عیین  و کندای بر ایران حوومت میرخامنهگویم. مثلن دیوتاتومادرسیّدی می

، ندکیه سییّد  هر دو عالوه بر اینبرد و در حصر به سر میداریم که به اسم میرحسین موسوی اپوزیسیون 

ای و میادربزرگ میرحسیین بیا هیم خیواهر و      ی فامیلی نزدیوی هم دارند )پدربزرگ خامنیه ا هم رابطهب

برادرند(. تنها کسی که مقام حوومتی مهمی در ایران داشت و هیچ نسبت فامیلی با رهبری یا دیگر سران 

شید. البتیه   بود که او هم خیلی زود از صیحنه بیه حاشییه پرتیاب      «صدرابوالحسن بنی»حوومت نداشت 

که به قدرت رسیید  ی حوومت نداشت اما او هم به محض اینهم نسبتی با خانواده «نژادمحمود احمدی»

 .فامی  خودش را وارد قدرت کرد، منظورم مشائی پدر عروس اوست

وهشت سال حوومت اولیگارشی مینحط در اییران، اصیال  زنیین سیسیتمی      باید گفت پس از سی

شناسند، وابستگی فامیلی و خونی بیا  را هم که خود مردم به عنوان لیدر می غیرممون است؛ زون افرادی

شان باقی بماند و از اند که تحت هر شرایطی قدرت در دسترهبر و سران قدرت دارند. یعنی کاری کرده

این لحاق هیچ راهی برای نی  به آزادی و نجات کشور وجود ندارد، مگیر برانیدازی و نیابوی حوومیت     

 .هایدمادرسّ

ای محبوب بین مردم، یعنی خاتمی ای فردا استعفا بدهد، مجلس خبرگان هم زهرهفرض کنید خامنه

ی مادرسییدها  شیود و قیدرت فقیط در خیانواده    را به عنوان رهبر انتخاب کند، باز هم زیزی عوض نمی
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ر و ی امیام موسیی صید   شود، زون همسر محمد خاتمی )زهره صیادقی(، خیواهرزاده  دست می به دست

ست! از طرفیی محمدرضیا خیاتمی بیرادر     «ییفاطمه طباطبا»ی همسر احمد خمینی یعنی خانم دخترخاله

ی وحشتناک این است که روابط خانوادگی در نسی  دوم  ست! مسالهسید محمد خاتمی نیز داماد خمینی

اش دهشده است، مثلن حسن خمینی که در حال حاضر دارنید بیرای مقیامی مهیم آمیا     هم تر قدرت بیش

یاسیر  »سیت و ییا بیرادرش    عضو سابق شورای عیالی قضیائی   «محمد موسوی بجنوردی»کنند، داماد می

ی خمینی( هیم عیروس محسین رضیائی     )نوه «هدی طباطبایی»اهلل سیستانی و ی آیتهمسر نوه «خمینی

 !پاسدار است

 «وقیت اهلل خیوش آییت »که ای های زنجیرهای هم افتاده، مثلن آمر قت این اتفاق برای فرزندان خامنه

)رییس سیابق مجلیس( پیدر همسیر      «علی حداد عادلغالم»ست. یا «ایمصطفا خامنه»است، پدر همسر 

ای آیید و البتیه دختیر خامنیه    ای نیز به حساب میست که در اص  ولیعهد سلطان خامنه«ایمجتبا خامنه»

جیا خیتم   میاجرا بیه همیین    .گان اسیت رییس سابق مجلس خبر «کنیاهلل مهدویآیت»ی همسر برادرزاده

ی گراف از تمرکز برخوردار بینیم که میانهتر گراف برسیم، ناگهان میهای پایینلشود، زون اگر به یانمی

ی قضائیه اسیت و در  ست، رییس قوه«صادق الریجانی»که همان  «اهلل وحید خراسانیآیت»است و داماد 

تئوریسیین انقیالب    «مرتضیا مطهیری  »مجلیس اسیت، دامیاد     حال برادرش علی الریجانی که رییسعین

کنید، معیاون مجلیس    هم بازی میی  که رل منتقد درون سیستمی را «علی مطهری»ست و پسرش اسالمی

جمهور شود، مطهری جانشین او خواهید شید! از   علی الریجانی رییس 1411احتمالن اگر در سال  .است

نیز هستند و پدر همسیر   «زاده آملیاهلل حسنآیت» یحوومت مشهورطرفی برادران الریجانی فامی  عارفِ 

دارد، کسی کیه در انگلییس تحصیی      «احمد توکلی»ست! این یال نسبتی هم با «باقر الریجانی»برادرشان 

هاست و خیودش  ی الریجانیپسرخاله توکلی .کندمیهم انتقاد  دولتگاهی از به عنوان اصولگرا کرده و 

اند و بخشیی از  م است؛ زیباکالمی که رل منتقد روشنفورمبب حوومت را به او دادههم پدر داماد زیباکال

کیار را دوسیت دارنید. ایین گیراف حویومتی بیه رفسینجانی و         ی فرییب ی متوسط هم این رجالیه طبقه

)وزیر میلیادر  «صادق محصولی»و  «اکبر والیتیعلی»شود؛ البته ناگفته نماند که ش نیز مربوط میفرزندان

رسییم کیه   زاده میی تیرِ ایین گیراف بیه تیاج     ولت احمدی نژاد( نیز باجناقِ هم هستند. در سطو  پیایین د

سیت،  «محمدحسیین صیفار هرنیدی   »نیژاد یعنیی همیان    ی فاالنژ معروف و وزیر ارشاد احمدیپسرخاله

. از یوی از تندروترین مالهای سیابق اسیت   «پوراکبر محتشمیعلی»زاده، دخترعموی همچنین همسر تاج

بینیم که رویم، میتر میست و باز هرزه از گراف پایین«ابراهیم رییسی»الهدی پدر همسر طرف دیگر علم
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شاهرودی، دامادهای هاشمی «عبدالوریم موسوی اردبیلی»این روابط فامیلی همچنان ادامه دارد و سه پسر 

تر که های پایینقرار دارد و در قسمت ایاند. در ریس باالیی گراف، خامنهاهلل سیستانیآملی و آیتجوادی

ها هم به نیوعی  اند که البته اینی حوومتی جا خوش کردهمرتبهرسد، مقامات پایینی نمودار میبه قاعده

 .نزدیوی خانوادگی دوری با سران حوومت دارند

 ود و فامیی  رتوانید اصیال  کنیید، زییرا ایین فامیی  میی      در واقع شما هیچ جای این سیستم را نمی

ن ها کیه اغلیب فاسیدند، تنهیا بیازیگرا     آدم بازی بسته است و در اص  این آید. مث  ی  دایرهدیگری می

ست، نه نموداری درختی «ژی  دلوز»که گراف مورد بحث ما، طبق تئوری د. خالصه ایننسیستم خودشان

ای، رهبیر  در سیسیتم خامنیه   .کننداز مدل درختی تبعیت می های دیوتاتورینمودار ریزومی. تمام سیستم

ست. در مرکزیی عناصر درخت را تحت فرمان خود دارد و متوی به ت کند و همهنقش ساقه را ایفا می

هیا  کنند و از هم اطاعتی ندارند. آنها هر کدام مستق  از هم عم  میحالی که در سیستم ریزومی، ریزوم

هیا بیا   تفیاوت  ،یزومیادهند؛ در سیستم زندمرکزی ررا میدیگری تشوی  ی  مجموعه در کنار هم با آن

توانید بیه حییات مسیتق      هم در تضاد نیستند بلوه موم  هم هستند و اگر ریزومی از بقیه جدا شود، می

هر ریزوم،  زوالشوست و  باو  ندها قاب  توثیریاورد. ریزوموجود ب خود ادامه دهد و مرکز جدیدی را به

نهایت ادامه دارد. همین انقالبی کیه میا بیه تیازگی آن را     شود و این زرخه تا بید میتری متولریزوم تازه

زمان بازیگر گری همکند زیرا رهبری ندارد و در اص  هر عم ایم، از سیستم ریزومی تبعیت میآغاز کرده

بترسیم، زیرا هیر   ی افراد مختلف هم نبایدحزبی را داریم و از بیانیهو رهبر است. ما جمعیتی از افراد ت 

ی ی رییزوم زیسیت؟ اسیتعاره   توانند نقش ی  ریزوم را ایفا کنند. اما منظور از استعارهها میکدام از این

زییز را در زهیارزوبی   کنند همیه خواه است که تالش میهای تمامیتریزوم نوعی مخالفت علیه سیستم

ست. یستعالیی تفسیرهای اای نتیجهفاشیستی خامنهحوومت ش  ظلم و ستم تفسیری توضیح دهند، بی

گیرند و دست به گون نیستند کنار هم قرار میرنگ و همدر حالی که در سیستم ریزومی، عناصری که هم

های گوناگون را به هم وص  و بیا هیم متحید    ها و سیاستفرهنگ ،زنند. در واقع تئوری ریزومزایش می

ی شناسی به سیاقه ریزوم در گیاه .تر توضیح دهمدلوز بیشتئوری ژی  کند. بهتر است در مورد اساس می

هیا  ایین ریشیه   …زنبق، زردزوبه، زنجبیی ، رییواس و  شود، مث  گیاه دار گیاه گفته میزیرخاکی و ریشه

دار کنند، گیاه رییزوم ی درخت فقط عمودی حرکت نمیقابلیت رشد در تمام جهات را دارند و مث  ساقه

گییاه   ،ی رییزوم گیرد، اما با قطع بخشی از ساقهخاک قرار می دراش د و ساقهکنرت افقی رشد میبه صو

زنید و  ای میی ی تیازه کند و جوانهرود، بلوه در زیر خاک گسترش پیدا میشود و از بین نمیخش  نمی
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د بلویه بیا   نشیو ای را سرکوب کنند، نه تنهیا نیابود نمیی   رهبر ماست که اگر عدهاین مث  خصلت قیام بی

د. یعنی تنها فرق بزرگ جنبش جدید ما و زیزی که آن را مهم ندهادامه می انتری به رشدشت بیشسرع

که به شود مگر ایننمی تمامرهبری و ریزومی آن است. این قیام کند، خصلت آنارشیستی، بیو متمایز می

شیوند؛  توثییر میی   ،زدنقطع شدن ییا قلمیه    دار که وقتخواه خود برسد. مانند گیاهان ریزوماهداف دل

کیه  شود. این جنبش مث  ماری نیسیت  تر دستگیر کنند و بُوُشند، به تعداد انقالبیون اضافه میهرزه بیش

هایی کیه در برابیر سیرما    باشد، مار هزاران سر است. معمولن ریزوم زنینی  سر داشته باشد و اگر هم 

ا در بهار از هم جدا شده و باز کاشته شوند. شوند تمقاوم نیستند، در فص  پاییز از خاک بیرون کشیده می

در آن جنیبش، موسیوی حصیر خیانگی شید و       .وان مث  قیام جنبش سبز نابود کردتقیام فعلی ما را نمی

شیده  زییز تمیام  اش همیه زیز به پایان رسید؛ ولی در قیام ما لیدری وجود ندارد که بعد از دستگیریهمه

شوند، پیس از دسیتگیر   های دیگری جایگزین می، ریزومهر ریزومطور که گفتم با قطع انتلقی شود. هم

های شیما در مواجهیه بیا    شوید و ریزومتر میای از مردم نترسید، در این صورت شما نیز قویشدن عده

کننید کیه مموین    توانند زمان دیگری را انتخاب کنند. جنبش ما شوست ندارد، برخی فور میی سرما، می

نید، امیا   نگیران  …و «مریم رجوی»و  «رضا پهلوی»افرادی مث   هایند و از بیانیهب ما را بدزداست انقال

ها هم ریزوم هستند؛ بگذارید روایت خودشان را داشته باشند، میا قصید دیوتیاتوری    نباید نگران بود، آن

ر نداریم. هیچ اشوالی ندارد اگر همه حرف بزنند یا بازیگری و رهبری کنند. در مدل درختی مث  سیاختا 

یزومی پویا و اای متوی بود، اما تفور رزیز به مرکز یا همان خامنهحوومت ایران یا خود جنبش سبز همه

کند. نگذارید شما را فریب دهند، ما بسیاریم و رمز پیروزی ما این است که هیر عقییده و   متوثر عم  می

ای کیه آن را  است، خصیصهی قیام ممرامی بتواند به عنوان ی  ریزوم مستق  عم  کند و همین خصیصه

 .کند و در نهایت پیروزی بزرگ نیز با ماستآنارشیستی می
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 یادداشت چهارم: انقالب ریزومی

 دوسیت  را شانفوری وجوه از برخی که ستهاییآنارشیست زمره از «فوکو میش » مث  «دلوز ژی »

 یمثابیه  بیه  را یزومیر جنبش یایده و بخشید تازه ماهیتی شیستی،آنار رهبرستیزیِ به تیزهوشانه او. دارم

 .نیست وابسته سازمانی تشویالت و لیدر به وجودش که داد ارائه مراتب سلسله و رهبر بدون انقالبی

 تقسییم  مختلیف  قطعیات  بیه  اگیر  که شودمی گفته گیاه زیرزمینی یساقه به شناسیگیاه در «یزومر»

 فواص  در که هستند فرعی هاییریشه هایزومر دیگر بیان به. شودمی تبدی  ایتازه گیاه به قطعه هر شود،

 مث  درختی. گیردمی قرار خاک در هایشساقه کرده، رشد افقی صورتهب و رویدمی اصلی یریشه میانی

 به دلوز  ژی. شوندمی محسوب داریزومر گیاهان زمره از ارکیده و زنبق مارزوبه، زون گیاهانی یا صنوبر

 عنیوان  بیه  آن از ییزوم ر هیای ویژگیی  بیه  توجه با «صاف سطح هزار» کتاب در «گاتاری فیلیوس» همراه

 او. تیازد می هاحوومت متمرکز ساختارهای به طریق این از ،برده سود پسامدرن وضعیت برای ایاستعاره

 و درختی یگونه دو به را تفور یزوم،ر سمتیِ هزار و افقی پیشرویِ و درخت عمودی حرکت به توجه با

 از مملیو  و خطیی  هیای رابطیه  و متمرکیز  سیاختار  بیا  درختیی  تفور که بود معتقد و کرد تقسیم یزومیر

 داشیت  تاکیید  و کنید می تعریف زندگانه ارتباطات را ریزومی تفور که حالی در دارد، سروکار هیرارشی

 زیزی توسط که هاشسیاست اما دارد لبا و شاخ زه اگر که است برخوردار انتسابی ساختاری از درخت

 در است؛ بودن اشفلسفه و زندمی درجا اغلب و ستجهتی ت  شود،می تعیین جمهوررییس -رهبر مث 

 پیس . سیت وابسیته  «شیدن » امیر  بیه  و زندبعیدی  و متوثیر  و پوییا  دارد، ارتباطی کنشی یزومر که حالی

 تفویر  آیید، میی  عم  به ایتازه گیاه کنیم، جدا یاهیگ زیرزمینی یساقه از را ایقطعه اگر که طوریهمان

 دلوز اصلی هدف. دارند هم با زندگانه ایرابطه آن در فورها و ستبعدی تفور آغاز شپایان نیز یزومیر

 و مرکیز  وجیود  عدم خواستمی گونهاین و بود جدید فور هیرارشیِ ضدّ نمایش یزومی،ر تفور طر  از

 هیای آرمیان  تحقیق  بیسیتم،  قیرن  آخیر  یدهیه  تا اگر. دهد نشان یزومیر یهاهیئت در را مراتب سلسله
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 بیرای  را کار اینترنتی، هایرسانه و جدید هایتونولوژی هجوم مانست،می رویا ی  به بیشتر آنارشیستی

 تصور قاب  غیر دیگر بودیم شاهد را آن مصر در که طوری یزومیر انقالب ،کرده مشو  کمی کاپیتالیسم

 برسیاند  سیرانجام  به را خودش کثیف نیّت مصر در شد موفق نهایت در کاپیتالیسم که بماند حاال نیست،

 ایین  در کاپیتالیسیتی  دموکراسییِ  شوربختانه. ندارد مسلمان کشورهای فرهنگی فقر جز دلیلی البته این که

 موجیه  ایزهیره  فرودسیت  طبقیات  زپیاول  بیه  و کرده ترآسان را دیوتاتورها کار همیشه کشورها، جور

 ست.بخشیده

 و سیی  قرییب  شیده  سنگ فرهنگی با پیوند در که داریم نیز ایران در ما را دموکراسی از ایوانموده

 و شودمی ذوب ایتجربه هر فرهنگ این در. داده حضور مجال انسانی غیر حوومتی به است سال هشت

 اوان از را رفسینجانی  میهاشی  مثی   کیچیی  میا . نیدارد  اعیراب  از محلی تاریخی یحافظه شاملو قول به

 دقییقن  اما شد رو همه برای هاشکاریسیاه تمام 78 و 77 هایسال در و کردیم تجربه اسالمی حوومت

 ماست فرهنگیِ ویژگی این انگار. ساختیم قدّیس و منجی اسقاطی، کیچ این از دوباره سال زهارده از بعد

 کمیدی  ژانیر  از میا  سیاسیی  تیاریآ . کنیم تورار ار آن باز بالهت نهایت در و نگیریم عبرت گذشته از که

 57 انقیالب  مث  مشروطه انقالب. شودمی استهزاء و خنده سازِسبب اشتباه تورار آن در که کندمی پیروی

 یطویله در که ایگله زون ما اما شودمی تورار 88 سال سپس و 71 خرداد دوم در دوباره انقالب این و

 تیاریآ  کیه  حیالی  در کنیم، انتخاب بدتر و بد بین مجبوریم مدام که ایمکرده ولقب دیگر افتاده دام به خود

 مورر هرگز فرانسه انقالب و اندنورده تورار را سیاسی اشتباه هیچ اینان و دارد تراژدی فرم غرب سیاسی

 خیارج  سیاسیی  و فرهنگیی  یقرنطینه از و برگردیم زمین به خود زیستی زیرزمین از که است وقت. نشد

 جیایی  بیه  تونولوژی حاال. هستیم لوهانم  مارشال جهانی یدهوده از بخشی نیز ما که بپذیریمو  شده

 درسیت  دسیت  در اموانیات  از ،کرده زندگی درست ستکافی ،بمیریم آزادی برای نیست نیاز که رسیده

 جا توانیممی کنیم، اییراهپیم که نداریم جایی اگر کنیم، اعتراض دهندنمی ماناجازه اگر. کنیم برداریبهره

 .ریمبرآ فریاد کرده جاییبی به بدل را

 انتخابیات  نیام  به تازه ایبالماسوه دهند، متاسفانه همیشهی انتخابات آزاد میهنوز دارند به ما وعده

 سیوخت  یمثابیه  بیه  انتخابیاتی  هیای بالماسیوه  ایین  از حوومت که است سال هشتوسی. است راه در

 آییا  کنییم؟  اسیتفاده  فردا نفع به فرصت این از توانیمنمی ما آیا داده، بقا خود به هنوز ات کرده برداریبهره

 جاهمه ابله و پیشوسوت ینویسنده آن مث  باید که ایمشده همگانی انتحاری و خودکشی به راضی زنان

 که زیزی تنها و اندکیش ی  از همه هااین ؟!آیدمی خاتمی زون مستراحی از نجات بوی که بدهیم بیانیه
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 است این بخاطر زنندمی سینه به را ایران سنگ مشائی مث  گاهی اگر و نیستند ایرانی که است این هستند

 .کنندنمی پیدا آن از بهتر ایحیله که

 در ما و نیست یوّه سمتی هیچ آن در و ستموانیبی و زمانیبی مجازی جهان هایخصیصه از یوی

 و قیدرت  تمرکیز  بیه  وافیری  یعالقیه  کیه  داریسیرمایه  برای را کار همین، و طرفیم جهت هزار با واقع

 این و است پخش جاهمه اطالعات، خرده و گروهی هایشناخت اینترنت در. کرده مشو  دارد اطالعات

 حتیی  کیه  طیوری  ،کیرده  ایجیاد  آنارشیسیتی  نهایت در و یزومیر و خالق جهانی هیرارشی، فاقد فضای

 آورده پدید مسطحی جهان ها،فرهنگ همانیاین حاال. گیرندمی قرار هم کنار راحتیبه ناهمخوان فورهای

 هیای دسیتگاه  از دسیته  آن یا متمرکز ساختارهای که است این حقیقت. ستمجازی برابری از اینمایه که

 تهداشی  اندامی عرضِ اینترنت مجازی فضای در توانندنمی دیگر کنند،می تبعیت درختی مدل از که فوری

 تنهیا  ماکسیمالیسیتی  میدیای  و ژورنالیسیم  دیگیر  و رسیانده  حیداق   بیه  را سانسور عم  همین، و باشند

 و روشینگری  هیای میدل  اگیر  و اسیت  داسیتان  آغاز فقط این همهاین با .نیستند رسانیاطالع هایسیستم

. داد خواهید  تدسی  از را بیزرگ  فرصت ی  دوباره پایین، بیاید شعاج برج از نخواهد ایرانی فورروشن

 امیروز  غمگیین  جهان کرد. نخواهد جلوه متعالی شودمی دیده یا شودمی خوانده کمتر کهآن لزومن دیگر

 تنها و اندخودکشی یآماده همه انگار شده سراسری هیلیسمین و افسردگی حاال خواهد،نمی هدایت دیگر

 بیه  معنابخشیی  بیرای  تالش تاکنون نهمتاسفا. ستزندگی تزریق و زاشعف انرژی تولید بخش، نجات راهِ

 را فلسیفی  سوال ترینمهم اما نیست مهمی فیلسوف «کاموآلبر ! »نورده آدمی عایدِ رنج جز زیزی زندگی

 ایین  رنیج،  ایین  بایید  میا  آیا نیست، خودکشی یدرباره پرسشی جز زیزی سوال این و کرده طر  او هم

 تنهیا  را خودکشی و است پو  زندگی که گویدمی ریآتا بوشیم؟ را خود کهاین یا کنیم تحم  را زندگی

 داد ادامیه  آن به باید که کندمی تاکید اما است پو  زندگی گویدمی هم ابزوردیته. داندمی بخشنجات راهِ

 .خوردنمی دردی هیچ به پوزی قهرمان ی  صورت این غیر در زون

 اسیت  غاف  اما ،نامدمی پوزی قهرمان را عیّاش کالم ی  در و... آرتیست و نویسنده جماعتِ کامو

 ناامید او مث  البته من. نیست کار در قهرمانی واقع در رسید، سیزیف که رسندمی جاهمان به هم هااین که

 زییزی  آزادی از منظیورم  البتیه . کیرد  خواهد ح  را مشو  این از بخشی آزادی که کنممی فور و نیستم

 دیید  از مین  درخواسیتیِ  آزادیِ خریید،  را آن شیود میی  پیول  بیا  فقیط  و دارد وجیود  غرب در که نیست

 مگیر  نیسیت  زییزی  آن و! بیزرگ  بسییار  میوروسووپی  دیدی با و است کوز  بسیار ماکروسووپی 

 را خودش دلخواهِ بازی آن در باشد آزاد که هر که فضایی و جا ایجاد یعنی! خواهدل بازیِ طر  در آزادی
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 همه هستیم، بدجهانی معاصر ما. شوند پوزی قهرمان به بدل مردم آحاد تمام که طوری بگذارد، نمایش به

 خیالف  بیر . آیدبرنمی سازدست زمانِ این پس از کسی اما کنند تخریب را زمین که سازندمی بمب دارند

 کندنمی فور هرگز و کندمی کار هنوز دارد سیاره همهاین خودشانند، پیریِ هایسال نگران مدام که هاآدم

 امیا  سیت، منطقیی  کمیی  ادییان  دروغ بیرخالف  زه اگر اولوسیون تئوری. ستبازنشستگی وقت دیگر که

 طیرز  بیه  باید نیست، درکار ایمسئله اصلن که است این مسئله. نیست مسئله اص  کردن ساده جز زیزی

 کیه  جیایی  در میا . بود کرده موکد افالطون که غاری آن نه غار، در اول آدمِ مث  کرد، زندگی فقط فجیعی

 گذشیت  میا  بر زه رحِم در که آوریم بیاد و برگردیم فقط باید هم حاال ایم،کرده خطا کجاست دانیمنمی

 هیوا  کمیی  بیرود  داد، مرخصیی  خیدا  بیه  شده که هم قرنی برای باید. موعودیم امنیّت آن دنبال هنوز که

 شیرِّ  از هاایرانی کند کم  تا بگردیم زمینی پیامبری دنبال که است وقت. برگشت ترمهربان شاید بخورد،

 مانفرسوده خواهیدین حس و دین دیگر حاال. برگردند زمین به باز و شوند خال  زیرزمینی زندگی آن

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

 صیف  میدام  و نیسیت  مشیهود  اییران  در دارد وجود ابریتانی و فرانسه در که طوریآن طبقاتی هایکالس

 کیه  متوسیط  یطبقیه  میثلن . است ایران در مدرنیته تحقق عدم اصلی دالی  از یوی این و کنندمی عوض

 هایتوانه بدهد، خودش به هیئتی آمد وقت هر و نگرفته شو  ایران در هرگز است مدرن شهری ینمایه

 نییز  فرودست و فرادست طبقات از درستی تعریف ما نسبت مینه به. کرده اشدفرمه اقتصادی و سیاسی

 بین از بورژوا و فئودال بین مرزهای هنوز زون نیست دست در نیز کارگر یطبقه از دیدمانی پس نداریم،

 دارای ما شهری یجامعه در همچنان سنتی هایساختار که نیست بیخود. اندشده ادغام هم در اغلب نرفته

. اندنیافته فرهنگی و مدنی لحاق به هم و سیاسی لحاق به هم را خود خا  شفافیت تطبقا و کارکردند

 برآمیده  بورژوازی و بزند حرف مدرنیته پایان از که نیست طوری ایران یجامعه اجتماعی شرایط بنابراین

 نیه ) درنیتیه م یتجربیه  عیدم  دلی  به ما بگویم برخی مث  که ننوشتم را هااین. کند نقد را داریسرمایه از

 دلیی   بیه  اتفاقن که بگویم خواهممی بلوه باشیم، داشته مدرنیستیپست اطواری توانیمنمی( مدرنیزاسیون

 یوییژه  کیه  را مدرنیسیمی پست یا نومدرنیسم سنگِ توانیممی داریم، که ایخودویژه یتجربه و وضعیت

 عینی ِ  و بجنبید  کمیی  ایرانیی  فورروشن است وقت خالصه. بزنیم سینه به باشد خودمان یزومیِر جهان

 میا  اسیمیِ  فویر روشن. شد خواهد اوین اشخانه رفتهرفته نوند، زنین اگر که بردارد را مایشمرگم وش

 شیود می حاص  وقتی پیروزی ستی،یکاپیتال ماکسیمالیسم و اینترنتی مالیزممینی بین جدال در که بداند باید

 خطیی  زمیان  همین شده، تولید امروز تا که ایفلسفه ش بی. شود میسّر مالیستیمینی هایگروه اتحاد که
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 سیاختار  از برخیورداری  دلی  به همه و همه امروزین، یافتاده پا از عقالنیت حتی و آمده کش حاال تا که

 از دیگیری  هیای الییه  در زنیدگی  تولید مگر نمانده راهی پس شده عقیم و مانده باز خالقیت از درختی،

 همبسیتگی  و هیا فرهنیگ  خیرده  تجمیع . اسیت  کیرده  محقیق  را هیا آن از یوی اینترنتی فضای که هستی

 .کند پرتاب صحنه به( حاشیه) هستی کور هایگوشه از را همه هااین تواندمی فردی شعورهای

 و اطالعیات  کنتیرل  دهید میی  نشان داده روی اسالمی کشور زند در اخیر هایسال طی که اتفاقاتی

 88 سیال  انتخابیات  از بعید  اتفاقیات  در. نیسیت  سیاخته  دیوتاتوری هیچ از دیگر هگسترد سانسور اِعمال

 در و آوردنید  پناه موانیبی به هاآن شد، گرفته مردم از اعتراضی تظاهرات فضای و موان وقتی که دیدیم

 هیای دسیتگاه  کیه  جیایی آن از. کردنید  جهانی را شاناعتراض فیسبوک و توییتر و یوتیوب مجازی فضای

 اطالعیات  خروج جلوی نبود قادر ایران حوومت شده طراحی درختی هایمدل اساس بر ایران عاتیاطال

. حاال هم نقیش  خورد شوست نهایت در مجازی ریزومی فضای با مقابله در و بگیرد ایران مرزهای از را

انید، کیار   گاه کردهجا را قت یوتیوب را تلگرام دارد ایفا می کند، پس اگر خیابان جایی برای ما ندارد و آن

 را در فضای مجازی ادامه خواهیم داد.
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 خواهندبه آنان که شعر را شعوری میخطاب یادداشت پنجم: 

سیال جیوان   طی پنج روز گذشته، روی هم رفته بیست ساعت نخوابیدم اما طی همین پنج روز، سی

ی طوالنی بالهیت،  م، خندیدم و فریاد زدم که بعد از سیطرهتر از تمام عمرم شوق کردش  بیششدم، بی

ها را شعر و شاعر دیدم اما حتی ی  شاعر ندیدم کیه در  ت ِ خیابانیسرانجام شعور به خیابان آمد و ت 

ترسناک شده؟  همهتان اینش از خیابان بنویسد. آخر زرا!؟ زرا سایهی مجازیخیابان نه! بلوه در صفحه

نویسید!؟ شما نویسید، پس زرا حاال نمیترسید!؟ شما که مدام با اسم مستعار میمی یان حتتزرا از سایه

زنید و زگوارا را دهید، زریوی را در خیال قدم میگی میرا زه شد که فقط وقتی که درخواست پناهنده

ما شیاعران  تیر از شی  کس بهتر و بیشکردم که هیچکنید!؟ فور میهم در قیاس با خود عددی حساب نمی

ست که تبعیت از رهنمودِ مشتی رود، شمایان را زه شدهشان میداند که زه غبنی دارد بر مردمایرانی نمی

گرتیان بودنید؟ شیما    ی هفتیاد شیونجه  کنید که تا پیش از دههطلب میدالل ژورنالیست و مزدور اصال 

جوانیان در خیابیان هیم بیا دژخییم       شاعران را زه به این جماعت مادرسیّد و هزار فامی  که بر سر خونِ

 !تان لختی برای مردم قدم بزنیدی مجازیکنند؟ قلم بردارید و در خیابان نه! الاق  در صفحهمعامله می
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 !قابل توجه تمام دوستان افغانستان به ویژه نویسندگانشیادداشت ششم: 

نید!  های ایران مشغولتانی هستند، به مقابله با مردم در خیابانمزدوران گردان فاطمیه که همه افغانس

بیانییه  فاطمییه   بانان اصرار دارند علیه مزدوران گیردان زنین اخباری از زند شهر به دستم رسیده و ایران

بدهم. این خبر در کانال آمدنیوز منتشر شده که بیش از ی  میلیون ایرانی در آن عضویت دارنید و میدام   

شود. من هم در این باره تحقیق کردم و متاسفانه معلوم شید  های تلگرام نیز توثیر میدیگر کانال دارد در

تیرین  سیت و مهیم  دانید ایران در حال حاضر بستر اتفیاقی بیزرگ  طور که میکه خبر حقیقت دارد. همان

م و انتظیار دارم  خورد. من در ایین میورد هنیوز اقیدامی نویرد     رویداد تاریخی برای ایرانیان دارد رقم می

ای فوران افغانستان، خود علیه هموطنان مزدورشان بیانیه دهند تا شوافی که حوومت انیرانی خامنهروشن

دسیته از  زبان ایران و افغانستان ایجاد کرده از این بیشیتر عمییق نشیود. آن   با طر  تفرقه بین دو ملت هم

مندند کیه  قدر ارزشدانند که برای من همانخوب می اندفوران افغانستانی که با من در ارتباط بودهروشن

و انیرانی درآمیده  ای مادرسیّد ست که به تصرف خانوادهفوران ایرانی. کشور ما قریب به زهار دههروشن

سیت،  وطنانم با دست خالی جنگی پارتیزانی را علیه حوومتی غاصب که سر تا پیا مسیلح  روزها همو این

میان انتظیار ییاری دارییم، پیس از تمیام       زبانیان افغانسیتانی  ن فرصت بزرگ، از هماند. ما در ایآغاز کرده

هیای  خواهم که با محووم کردن مزدوران گردان فاطمیه، بر زخمی که پیارتیزان فوران افغانستان میروشن

یّد ای کیه حوومیت مادرسی   اند، مرهم بگذارند و نگذارند فاصلههای خیابانی برداشتهبان در درگیریایران

 .ایران بین دو ملت انداخته بیشتر شود
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 (5) تمهید

که آیا مادرسیّد طلبی خواهم پرداخت و خصلت چندتأویلی ن ضت نان! به ایاپردازی سران اصالحبه نام بیانیهدر ایا  

ش را ی روحانیون مبارز کاه رهباری  الخانهم یبه ماهیت ضدمردمی بیانیه ه؟محمد خاتمی ناگ ان بدل به احمد خاتمی شد

 ای کاه طبام معماول ییاام ماردم را طای جمالتای       گ تاری خامنهع ده دارد اشاره خواهم کرد و به راستمحمد خاتمی به

طلب را در های اصالحبانی که ن وذیهای ایرانبه دشما بیگانه ن بت داد. ضمنا انتقادی خواهم داشت از پارتیزان حکیرانه

نشایا  بااال درد و های خود دخالت دادند و در ش رهایی مثل مش د، محل برگزاری تظاهرات را باه منااطم بای   گیرییمتصم

که چرا باید به ییام فرودستان و ن ضات ناان وفاادار باایی بماانیم و در      ای خواهم داشت به ایااشاره. همچنیا انتقال دادند

 .ش را هر چه زودتر عوض کندرم نکند، نامخاتمه از ش رستان خامنه خواستم بی  از ایا ش
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 ی واقعی سید خندان نهضت نان و افشای چهرههفتم:  یبیانیه

ها با دزدی و اختالس به پول و مال و هایی که طی این سالرسیدهدوران بهروزها برخی از تازه  این

لن قییامِ فرودسیتان را جنیبشِ گرسینگان     برنید. میث  اند، با نوعی تحقیر از انقالب مردم نام میمنال رسیده

. استدرت انقالب و ایجاد تغییر را دارست که قی فرودست و گرسنهفهمند که فقط طبقهاند و نمینامیده

نی که اند و این یعاند و نام نهضتِ نان را به خیزش مردم دادهتازه دیروز به غلظت تحقیرشان اضافه کرده

ی و نان در هر فرهنگ، کنشی استعار ند که نان ربطی به فقط ندارد.غاف  ینانما فقط مشو  شوم داریم! ا

ست، نانِ برای ی  لیبرمن که دنبال آزادی جنسی یشود. حتانواع آزادی را شام  می زندگانه دارد و تمام

، همان نهضتِ عشیق و قییامِ   اوست، پس نهضت نان از نظر ی یار اخوردهای از بازوی تراشباگت نمایه

ای بنامیدمان، ولی اشتباه نونید که ما بیه دنبیال   ماندهتوانید با هر دیدگاه عقبست! میبازیدی و عشقشا

ش  اولین قدم، براندازی جمهوری اسالمی و کوتاه کردن دستِ مال و تفور حد و حصریم و بیآزادی بی

ست که شما در حیال  محقق کَرکیی لبنانیِ والیت فقیه از ایران است. منظورم از تفور لبنانی همان پروژه

 اجرای آن هستید. 

انید و  های مرکزی زند شهر مث  مشهد، عناصر مادرسییّد نفیوذ کیرده   ام که در هستهمتاسفانه شنیده

بیان پییام   های ایرانکنند و خیلی از پارتیزانمح  گردهمایی و تظاهرات را فقط در باالی شهر انتخاب می

شیوند،  انید و وقتیی در محی  حاضیر میی     درد و خواجه سیاکن ی بیقط طبقهاند که در این مناطق، فداده

و جاهایی که  های مرفهایی و تظاهرات در محلهجا جمع نشده. گردهمقدر کافی معترض آنبینند که بهمی

کینم نگذاریید جیایی را بیرای     ی فرادست است، واقعن زه معنایی دارد؟ پیشینهاد میی  مح  زندگی طبقه

ش مشولی با حوومت ندارند بلوه خواهان اسیتمرار دیوتیاتوری   اب کنند که نه تنها اهالیتظاهرات انتخ

شیدت مواظیب بیود کیه     اند تا مث  زالو از خون فرودستان بیاشیامند و پروارتیر شیوند. بایید بیه     اسالمی

نگران  و جنبش کوی دانشگاه، 78ها در سال های مرکزی قیام نشوند. آنطلبانِ دلواپس، وارد هستهاصال 

اند. ده سال بعید یعنیی   ای پاره شده و دانشجوها شعار ساختارشون دادهبودند که عوس خمینی و خامنه
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میاه   و در جنبش سبز نیز گفتند که به حسین صحرای کربال و عاشورا توهین شده و اگر تا شش 88سال 

هیا بیا   نید. آن اهایرانیست شید گرا و پانپارزه ملیجور نگرانی دینی و مذهبی داشتند، حال ی پیش، همه

شان واقعیی بیود، بایید فقیط بیه برانیدازی جمهیوری        اند که اگر این نگرانیعشوه و ادا نگران منافع ملی

ی ایین  کردند. باید همه بیه هیوش باشییم زیون همیه     ترین دشمن ماست، فور میاسالمی که ضدِّ ایرانی

هیا هنیوز   سیت را زیه بیه اییران و ایرانیی؟ آن     ای تضعیف قیام است. جماعت اسالمیای برها بهانهحرف

توانند مردم بیه سیتوه آمیده را سییاه     سازی، دیگر نمیبازی و سوریهند که با طر  دلواپسی و روسیهغاف 

طلبان هرگز اصال  حوومتِ هزارفامی ِ جمهوری اسیالمی نبیوده و نیسیت.    ی اصلی اصال کنند. دغدغه

د که در طول تاریآ هرگز هیچ حوومت اُلیگارشی اصال  نشده که داننزنین کسانی خود بهتر از همه می

بستند و در هر جنبش، اعتراضات را های تغییر را به روی مردم نمیسال راه 38اگر جز این بود، طی این 

 .کردنددر گلو خفه نمی

زار کننید  ترسند که ایران سوریه شود؟ پس رفراندوم برگی ند و میای و خاتمی نگران ایرانآیا خامنه

 .خودشان نوع حوومت را انتخاب کنند ،تا هیچ خونی ریخته نشود و مردم

ایستاد. حاال نمیهمه آدم با دستِ خالی جلوی گلوله ش  اگر راهی برای تغییر وجود داشت، اینبی

. میردم  ی  نفر بین تظاهرکنندگان نیست که به زیزی جز براندازی جمهوری اسالمی فور کنید  ادیگر حت

مُشت زالوی پروار شده دربیاورند تا  شان را از زنگ ی ی ملیسرمایه و واهند ایران را نجات دهندخمی

خواهنید  میی ندیگر ی والیت فقیه محقق کَرکی لبنانی نشود و شان خرج تحقق ایدههستی و منابع طبیعی

 .مالی عراقی و لبنانی باشد زنداختیار کشورشان دست 

انقالب کردیم و متاسفانه در همان  57بار در سال ترسانند زون ی الب میطلبان ما را از انقاصال 

کنییم کیه دیگیر    مان توسط شما مالها دزدیده شد. حاال هم داریم انقیالب میی  شروع، اشتباه رفتیم و قیام

گوییید انقیالب نونیید تیا میا      ست که دارید به میردم میی  طلبان بیست سالاشتباه نونیم. تازه شما اصال 

یید! الاقی  بگوییید    زنمیی گنید  زییز  تر بیه همیه  گذرد، بیشمیمت را اصال  کنیم ولی هر سال که حوو

زییز و زیه کسیی را    دهد. شیما اصیلن زیه   ای اجازه نمیخواستیم اصال  کنیم ولی نشد زون خامنهمی

ی و گویید شعار ساختارشون ندهید و تظاهرات آرام و سوسیول ؟ می!خواهید اصال  کنید؟ خودتان رامی

ش زه بود؟ او جنبش سبز ممون است؟ نتیجه 88تر از تظاهرات سال مانتال برگزار کنید. مگر آرامسانتی

در نهایت بعد از سرکوب جنبش سبز به همه انگِ جاسوسی برای آمریوا و اسرائی  زدند. کدام آدم عاقلی 

یج که طی زنید روز اخییر بیه    ی علمیه و پایگاه بسآید که اموال عمومی را تخریب کند؟ حوزهش میدل
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زنند. های دشمن غاصب را آتش میآتش کشیده شد، زه ربطی به اموال عمومی دارد؟ مردم دارند پایگاه

 .ین دزدی و اختالس کنیدا خواهند شما در آن بیش ازسوزانند زون نمیها را میبان 

نبشیی را در اییران بیه دشیمن     دهد، تا حاال هر جرهبرتان که مدام پُز قدرت امنیتی حوومتش را می

گوید! زون از نظر کسی که در عراق متولید شیده تمیام میردم     بیگانه نسبت داده و اتفاقن درست هم می

در شیهرهای کوزی  هیم     است که اسرائی  حتا ضعیف و زبوناند. زقدر دستگاه امنیتی شمایران بیگانه

هیا  شیان را هیم خیلیی   در شیهرهایی کیه اسیم   توانید  همه قدرت دارد که میی نفوذ کرده. اگر اسرائی  این

 .و اصلن خود شما اسرائیلی هستید اند، شورش به پا کند، پس دستگاه امنیتینشنیده

ایید و  ها، بسیج شدهگویید که با نقد و اعتراض مردم موافقیم اما در تمام بیانیهت  شما مالها میت 

زنید. شما شان میعامکنید و دست به قت گلو خفه میی حضورِ بیگانه دارید اعتراض مردم را در به بهانه

ی حفظ آن، در کنار قیاتالن میردم عویس یادگیاری     اید، به بهانهطلبان که بویی از منافعِ ملی نبردهاصال 

ها پیش نوشته بودم که سید احمد خاتمی و سید محمد خاتمی هیچ فرقی با هم ندارنید و  گیرید. سالمی

 مادرسیّد خنیدان پریروز انگار خاطر این اظهارنظر به من خندیدند. ها بهموقع خیلیکپی هم هستند. همان 

هیا مجمیع   دادند، قال بگذارد و بیاالخره بعید از میدت   ش کشی  میاموفق شده مامورانی را که دم خانه

یین  روحانیون مبارز را تشوی  دهد و ی  بیانیه هم صادر کند تا پیش دیوتیاتور، خیودش را عزییز و از ا   

ی شش بندی، بند از این بیانیه لحاق جلوی احمد خاتمی و جنتی و مصبا  یزدی کم نیاورد. او در زهار

دار نیست؟ گر خوانده و اعتراضات سراسری را به دشمنان خارجی نسبت داده، خندهمردم ایران را آشوب

 ؟ستیزتر شدمی از احمد خاتمی مردمواقعن زه اتفاقی افتاد؟ زه شد که ناگهان محمد خات

ی شصت، بسییجی و  طلبانی مث  اکبر گنجی که در دهههای گذشته بارها نوشتم که اصال طی سال

اند و هنوز همانی هستند که کردند، هیچ فرقی نوردهپاسدار بودند و جوانان کشور را شونجه و اعدام می

دیده بودم، زون در آن زمیان  شان را ی کریهی هفتاد زهرهشان عوض شده. من در دههبودند، فقط بازی

گرایان الاقی   دانستم که اصولها در اختیارشان بود. میها و رسانههای فرهنگی اعم از روزنامهتمام عرصه

شوند. تر میها سفاککنند و اگر پایش بیفتد، از آنطلبان مدام زهره عوض میی  زهره دارند اما اصال 

تان را دیدند و فهمیدند که بیست سال فریب ی شصتیی دههحال در همین شش روز، مردم همان زهره

تیان را کنیار   اید، نقابخوردند و متوجه شدند شماها نقاب گذاشته بودید و اکنون که احساس خطر کرده

 .ایداید و همواران همان قاتالن شدهزده
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ود. اصی  قضییه ایین    تر بتر و ضدِّ مردمیای کثیفهای دیروز خامنهی محمد خاتمی از حرفبیانیه

شود و ایران دیگر جایی برای تان رو میهایدانید که اگر انقالب ثمر دهد، خیانتاست که شما خوب می

دانید بقای سیاسی شیما  شما نخواهد بود. پس بسیج شدید تا دلِ مردم را خالی کنید زون بهتر از همه می

جاسیت کیه کشیتار    ی خاتمی هیم آن بیانیهترین بخش ست. کثیفماندگاری جمهوری اسالمی وابستهبه 

ها و پاسیدارها بودنید کیه    ، این بسیجیهمهکه جلوی زشم در حالی ،مردم را به عوام  بیگانه نسبت داد

شوند، ولیی  ای از نظر ما عوام  بیگانه محسوب میهای خامنهملت را به خاک و خون کشیدند. البته برده

 کنید؟دتان خطاب میشما دیگر زرا خودتان را بیگانه با خو

شنوند. روی سخن من با بادمجان طلبان هستند، میهای من را کسانی که هوادار اصال حتمن حرف

هیای آبویی   ست که این روزها مث  میمون از تحلی فوران شعاری و بندتنبانیها و با روشنزیندور قاب

شوید و بییش از ایین، فرییب نقیاب را     کنند. به صف مردم ملحق هاشان تقلید میطلبان در نوشتهاصال 

عام  ها تحت تعالیم علمای جب زون ایننخورید. به جماعت مال تحت هیچ شرایطی باور نداشته باشید 

 .اند که ضدِّ ایرانی باشند، پس شما نباشیدبه ویژه محقق کَرکی آموزش دیده

 :کنمتمام میای با خطابی علیه خامنهاین بیانیه را 

 سگمشود شاکی می

 ت سگِ پیراگر بخوانم

 کُشی بگذارم وغالف کنم این شمشیرو سگ

 پس یوی بیاید

 به من بگوید

 زگونه تا کنم با ناتو

 رهبری که دلبری بوند با گریه

 وقتِ دار که سر برسد

 هادهد برای بسیجیقِر هم می

 پس یوی بیاید

 به تو بگوید

 هاکه از ترسِ این گلوله

 نهآورد سیدیگر کسی کم نمی
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 ای ارباب!؟از رو نرفته

 شود طنابزقدر تحقیر می

 اگر که در میدانِ آزادی

 ت در نیاید از آبای دورِ گردنحلقه

 پس یوی بیاید

 عذر بخواهد از این سطرها

 از کلماتم

 دهندکه دیگر پا نمی

 مگر به تخریب بیت

 بیت داعشی

 از بس که جاکشی

 کُشیزنین آسان می

 کشی!؟خجالت نمی

 ای در نهرهمه خونی که ریختهاز این

 ستخامنه شرمنده

 کند این شهرش را عوض میبعد از تو نام

 

 1293/دی/12چهارشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / فراداستان فرودستان 58

 

 

 

 

 

 

 است طلبانالحاص دستگاه تطهیر (: توبهی اولپاره) ی هفتمبیانیه یدر حاشیه

طلبیان اسیت.   تگاه تطهیر اصیال  ی سیاسی، دسشوند؟ توبهها قهرمان میزرا در ایران معاصر، فقط جانی

کشیی  واجبیی  «سعید امامی»ست؟ اگر شان تغییر کردهاند؟ زگونه ماموریتلیدرهای این جنا  زه کسانی

زاده محبوب شد، حاال آیا مث  تاجها بدل به منتقد کذایی حوومت میشد و از سال هشتاد، مث  خیلینمی

موسوی، محمد خاتمی، کروبی، عبداهلل نوری، عیارف   ها، میرحسینشد؟ رفسنجانی، موسوی خوئینینمی

ای ایین اسیت کیه    شان با خامنهاند و تنها فرقو در نهایت فاطی کماندویی زون زهرا رهنورد، همه قات 

ی سیاسی کردند تا قهرمان شیوند. میردم زقیدر دربیاره     کم از قدرت کنار گذاشته شدند و سپس توبهکم

همیه دانشیجوی   داننید، زیرا ایین فیاطی کمانیدو آن     دانشگاه الزهرا میی ی ریاست زهرا رهنورد در شیوه

ی بیوگرافی فور را از دانشگاه اخراج کرد؟ آیا رییسی پلیدتر از حجاریان است؟ مردم زقدر دربارهروشن

زاده دانند؟ قات  مشهور، میال محتشیمی ایین فامیی  نزدیی  تیاج      ی اصالحات میسیاسی این شهید زنده

اش آییا دارییم؟ زیرا    حانی زگونه حسن روحانی شد؟ مفسدتر از عارف و خیانواده کجاست؟ حسن رو

انید؟  ای زون مهدی خزعلی ناگهان تغییر رویا دادند؟ زگونه در مدیا قهرمان شیده ماندههای عقبآقازاده

زطور ساخته شد؟ مأموریت حوومتی او در تبعید زیسیت؟ زیرا   « اکبر پونز»یا همان پاسدار اکبر گنجی 

طلب پیدا زند؟ زرا حتی ی  اصال شود و حرف دل مردم را میانی فقط وقت انتخابات زگوارا میروح

شیان بسیته بیه    ها همه حیات سیاسیی اند تحریم کند؟ اینشود انتصابات را که نام انتخابات بدان دادهنمی

در دادگیاه   ست. اگر روزی جمهوری اسالمی نباشد، حتی میرحسین موسوی بایید دوام جمهوری اسالمی

ها را بخورد؟ نگاه کنید به علی نشینای مث  حسن خمینی تا کی باید خون کوخگندهگو باشد. شومپاسآ

کننید!  ست! حاال دارند او را برای انتخابیات بعیدی آمیاده میی    ی سیاسیالریجانی سفاک که در حال توبه

تی ِ اعضیای   تی  مختیاری بایید تی     ست! تنها بیرای ق ها آلوده به خون مختاریطلبدستان تمام اصال 

کند فردا، اگر برای قتی  مختیاری از جمهیوری    ی خاتمی را هزار بار اعدام کرد. خیانت به شعر میکابینه
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بشیو نیسیت!   شود، میال عیوض  ست انتقام نگیرد! کثافت که قهرمان نمیسازیی قات اسالمی که کارخانه

 . ش عوض شودماند حتی اگر خونپاسدار، پاسدار می
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 هنوز قاتل مختاری رهبر است: (ی دومپارهی هفتم )ی بیانیهدر حاشیه

اى بعید از ریاسیت جمهیورىِ    هفت، فقط ی  سیال و خیرده   و در دوازدهمینِ روزِ آذر سیاهِ هفتاد

فه کردند و در یوى ترین کلمات را که رفته بود خرید، دزدیدند، با طناب خمحمد خاتمى، یوى از کلیدى

را در آن  «محمید مختیارى  »ی سیمان انداختنید. روزى کیه   ى افسریه، حوالىِ کارخانههاى جادهاز فرعى

اى زد، خامنیه پا مى و گورستان پرت به خاک دادیم، به زشم خود دیدم غرورِ کلمات را که داشت دست

د من نبودم و هنیوز بعیدِ هیجیده    شناخت، خاتمى گفت کى بود کى بوگفت مختارى را اصلن کسى نمى

برد، زرا سال کسى از داستان اصلى، هیچ روایتى به دست نداده، کسى نگفته روزى که محمد را خاک مى

 !زد روى سر خودش، زرا ی  سال و اندى بعد دق کرد، مردهى دو دستى مى «هوشنگ گلشیرى»

نیوز  کرد، زیرا؟ زیرا ه  نامه کار مىمختارى به طرز شدیدى زپ بود، زپى شعورى، اما با بنیادِ شاه

ى بیاره زیزى ننوشته؟ تحلیی  او در  «رستم و سهراب»و  «ى زالحماسه»ش ى دو کتاب مهمکسى درباره

شناخت اما گفیت  او را از اوانِ جوانى یعنى از خودِ مشهد مى ایسرقات  خامنهسیاوش را کسى خوانده؟ 

هیا نبیود؟ نیسیت!؟ اگیر     اما خودش مگر یویى از آن هاست شناخت! خاتمى گفت کار آنکسى او را نمى

کیاره بیه   شیود یی   قات  خراب مىسرنیست پس زرا جاى امن، فقط مال اوست؟ زرا هر بار که اوضاع 

هاى سالم رزرو اند، سه نفر را حصر و هفت نفر را مث  خوئینىرسد؟ سیزده نفر را زندانى کردهدادش مى

شیان هسیت کیه ذوبِ در    اند امیا آییا یویى   شوی  اپوزیسیونِ نظام دادهها همه حاال تبراى روز مبادا! این

زودی باز خاتمى و دیگر شرکاى قت  و زپاول از مردم خواهند خواسیت بریزنید بیه    حوومت نباشد!؟ به

ى عزیزى که مث  خیابان و سالگرد انقالب را پاس بدارند، انقالبى که بلندش کردند تا به گه بوشند، کلمه

ها جار خواهند زد که ایران به اتحاد نیاز دارد، دزدیدند و بعد گردن زدند. دوباره ژورنالیست مختارى اول

هشت را فراموش کنید، باید فقط به آینده زشیم دوخیت، کهرییزک مهیم نیسیت،       و عام سال هشتادقت 

ا همیه  هی ند، شیما هیم توبیه کنیید! ذوبیى     خواهند، پشیمانموسوى و کروبى هم دارند از رهبرى عذر مى
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زنند بریزید در خیابان و رهبر را عزیز بدارید و با او باز بیعت کنیید  کم جار مىها کماند، رسانهسرافونده

نید،  ند هم مقتول! هم نظیام ها هم قات که انقالب مهم است! گوسفندان! بروید بینواها! شما حق دارید، آن

خواهد که ست، مدیاى داخلى همان از شما مىهم علیه نظام! شما حق دارید که گیج شوید، زیدمان عالى

وهفیت  هم است، کشتار تابستان شصیت ست، کشتارِ محمدهاى مختارى توّخارجى، زیدمان واقعن عالى

م است، این صفحه م است، اوین توهّم است، کهریزک توهّم بود، کوى دانشگاه توهّهولوکاست نبود، توهّ

 !سفید است، توهم زدى، تو هم زدى زیرش
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 ساالر نیستهیچ مالیی مردم یادداشت هفتم:

ام. شیود خوانیده  ی اخیر مجمع روحانیون را که با رهبری سید محمید خیاتمی اداره میی   بارها بیانیه

اش با اش در جنبش سبز، رابطهگیریست که بعد از موضعطلبانترین پایگاه اصال مجمع روحانیون مهم

ست که طی زنید  ها نشان نداده است، و این در حالیای روی خوش به آنو هنوز خامنهرهبری تیره شد 

که این گروه از مالها برای اینست. ای زاپلوسی دیوتاتور را کردهسال اخیر، مجمع روحانیون به هر بهانه

کشور داشیته   یای قرار بگیرند تا سهم بیشتری در ادارهی روحانیت، دوباره مورد لطف خامنهجامعه مث 

ی اند و ملت به سیتوه آمیده  ی آخرشان را با لگدمال کردنِ خون مردم نوشتهباشند و پروارتر شوند، بیانیه

م ست در هر فرصتی د سال اند تا مورد عفو دیوتاتور قرار بگیرند. محمد خاتمی که بیستایران را فروخته

شیدیدتر از رهبیری، میردم معتیرض را      یزنید ناگهیان در زرخشیی حیداکثری، حتی     ساالری میاز مردم

سیاالری نیدارد و   طلب و عوام  بیگانه خواند تا نشان داده باشید کیوزوترین اعتقیادی بیه میردم     فرصت

زه منافع جمهوری اسالمی در خطر باشد، پشیزی برای خواست و خون مردم ارزش قائ  نخواهید  زنان

ی قدرت بیازیگری و ریاکیاری محمید    ربارهی اخیر، در هر جنبش و اعتراض مردمی، دشد. طی دو دهه

رو شدم که بیه انصیاف و صیداقت سیاسیی و گیارد      هش روبی طرفدارانخاتمی نوشتم اما مدام با حمله

ش، ی واقعیی ی سیّد خندان اعتقاد داشتند، حاال بعد از رونمائی خاتمی جدید و اکران زهرهساالرانهمردم

هیای پرتعدادشیان را   هیا و رسیانه  ش، زطور تریبونران ژورنالیستم ببینم این دسته از طرفدابسیار مای 

 .ی سیّد خندان بپردازندمجمع روحانیون و گریم دوباره یکنند تا به توجیه بیانیهبسیج می
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 (6) مهیدت

هاای  سات و باا روش  ام فرودساتان شان ترساندن ماردم از عایبات ییا   ها مأموریتروزها اغلب رسانهجایی که ایاآن از

دارند، مبادا کشورشان به سرنوشات ساوریه دچاار شاود، در ایاا      مختلف مردم را از شرکت در تظاهرات خیابانی برحذر می

شود آن را بدل به انقالبای شاعوری   که چگونه میبیانیه سعی کردم ابتدا به دالیل و زیرساخت ییام فرودستان بپردازم و ایا

 .ان دادم چرا ایران، سوریه بشو نی تکرد و سپ  نش
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 رودماشین انقالب ما به سوریه هرگز نمیهشتم:  یبیانیه

قیدر تویرار کنید تیا شیو  و شیمای        را آن دروغ ، ی قدرت را دارد که ی  مهم ژورنالیسم این 

مییرزی دسییت مییدیای بییرون حقیقییت بییه خییود بگیییرد، متاسییفانه بخشییی از ژورنالیسییم داخیی  و کیی ّ 

اند. قصد دارم ها خطر سوریه شدن ایران را در بوق و کرنا کردهی آنهاست و این روزها همهطلبال اص

ی عاقبیت قییام میردم    ی زییادی دربیاره  در این بیانیه به دالی  واهی بودن این نظر بپردازم. در ضمن عده

ر شوم و از زوایای مختلف ی موضوعی نظر بدهم، عادت دارم از آن دوکه دربارهپرسند، من برای اینمی

ند که هرزه زودتر به پیروزی برسیند و شیاهد برانیدازی    دهم اگر مشتاقنگاهش کنم. به دوستان حق می

، اما اوضاع مدام بیدتر  کننددارند تالش میهفتادوشش از سال این دوستان جمهوری اسالمی باشند. زیرا 

ی پییش آغیاز شیده اسیت، زیون طیی       زه از هفتهزیز تاند که همهاین دسته از دوستان غاف  .شده است

طلب شتی دالل سیاسی و اصال های مُهای گذشته هرزه هزینه کردند، صرف معاملهاعتراضات و جنبش

زیز بدل به گ  دیگر همه شد. پس باید بجنگیم و خسته نشویم و توقع نداشته باشیم ی  ماهبا دیوتاتور 

داننید  ایم. حاال دیگر همیه میی  برگشت شدهرد راهی تازه اما بیوهشت سال واشود. ما بعد از سیو بلب  

مانع آزادی در ایران زیست، ماهیت قرون وسطایی دین بر همه معلوم شده و دیگر محال است مردم بیه  

در واقیع   «ایمرگ بیر خامنیه  »ها با سر دادن شعار مدار اعتماد کنند. آنی ی  سیاستهیچ مالیی به مثابه

روشن کردند. حیاال آگیاهی از ناکارآمیدی اسیالم      ست،را با اسالم سیاسی و هرزه مالتولیف خودشان 

ش جیا اسیم  اییم، امیا ایین   سیاسی سراسری شده است و در حال حاضر به ابتدای ی  راه درست رسیده

های فویری و  گری تمام پایگاهمقصد نیست. باید مث  ی  ترن ایستگاه به ایستگاه جلو برویم و با روشن

کیم بایید   را مردمی کنیم. تنها راه اعتراض، تظاهرات خیابانی نیست، ما هنیوز در آغیاز راهییم؛ کیم     مدنی

 ی کنیم که نظر و خواست میردم را هایها و بلندگوهای داخلی و خارجی حوومت را بدل به رسانهتریبون

ران و شییآ  گیرا در صیدا و سییمای ایی    اکران بگذارند، دیگر خسته شدیم از بس مالی اصول به پخش و

امثیال   .کیار سیاسیی دادنید   وعظیه کردنید و راه  سی مبیهای صدای آمریوا و بیطلب در تلویزیوناصال 
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ست تلویزیون صدای آمریویا و رادییو فیردا را از    ترامپ هم اگر قصد کم  به مردم ایران را دارند، کافی

فرجام ایران و بدل شدن بیه سیوریه   قدر سمپاشی نونند و مردم را از طلبان دربیاورند تا اینزنگ اصال 

های خبیری و  ی بنگاهی گذشته همهگری کنیم. متاسفانه طی هفتهباره باید درست روشننترسانند؛ در این

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

کسی گفته کیه اعتیراض میردم از مشیهد و     است! زه مشهد شروع شده است؟ این پرسش غلط و ابلهانه

ی روحانی به ریاست جمهوری، ما شیاهد  شش دی آغاز شده است؟ تقریبن دو ماه بعد از انتخاب دوباره

موسسیات  اعتراضات و تظاهرات کارگران در اراک بودیم. بعد هم مردم در اعتراض به اختالس و دزدی 

وز  و بزرگ تظاهرات خیابانی کردند. در واقع قییام میردم در   ت ِ شهرهای کها در ت اعتباری و بان 

روز ششم دی کلید نخورد بلویه در آن روز بیه اوج خیود نزدیی  شید؛ زیون بعید از تظیاهرات علییه          

و بعد با نوع  مراکز و ادارات حوومتی آگاه شدندها تمام اقشار کشور به وجود فساد گسترده در اختالس

شود و عالوه بر ایین  انی تحمی  کرد، فهمیدند اوضاع بیواری و فقر بدتر میای به روحوزرایی که خامنه

های دولت امیید، دیدنید کیه هییچ     هکند. در واقع بر خالف وعدتر گسترش پیدا میمدیریت هم بیشسوء

های بزرگ و کوزی  در تظیاهرات قبلیی، دقییقن در     امیدی به بهبود وضعیت موجود نیست، پس جرقه

جا به سایر شهرهای کوز  و بیزرگ رسیید، آتشیی کیه     و آتش از آن گرفت گُردی  مشهد و روز ششم

کنند. تا قب  فور نمیجا را روشن کرد و همه دیدیم که اقشار مردم عوض شدند و دیگر مطلقن مث  همه

ای ترجیح دادند و این حوومت دیوتاتوری شاه را در شعارها به دیوتاتوری خمینی و خامنه اجایی که حت

نی تمام تبلیغ حوومت اسالمی علیه شاه بیهوده بود. در واقع شعارهایی که گیاهی جمعیی از میردم در    یع

کجی بیه  زند شهر برای رضاه شاه سر دادند تایید رضاشاه و دیوتاتوری حوومت پهلوی نبود، بلوه دهن

ها ندارند و ایین  حوومت جمهوری اسالمی بود و مردم به مالها نشان دادند که دیگر مطلقن باوری به آن

کیم  که کمست؛ حاال اگر درست عم  کنیم، جمهوری اسالمی راهی نخواهد داشت جز اینشروع بزرگی

طلبان، من معتقدم اگر ایین رفرانیدوم برگیزار    نوع حوومت را به رفراندوم بگذارد. بر خالف نظر اصال 

باشد دیگر هیچ شهری در ایران رنگ شود. اگر باز جمهوری اسالمی برقرار نشود، ایران بدل به سوریه می

ی دانند که سوریه زطور سوریه شد. این روزهیا عیده  ند و نمیطلبان غاف آرامش را نخواهد دید. اصال 

 «یوسییف ابییاذری»ای از دهنیید. فاییی  صییوتیزیییادی از روی احساسییات و کییاملن غیرعلمییی نظییر مییی

کیه  کنم از اینکرد! تعجب میرضاشاه انتقاد میشناس شنیدم که در آن از شعار مردم در حمایت از جامعه

کند بیه  شنود و فقط پیله میهمه شعار مهم و شعوری را نمیشناس و استاد دانشگاه است و ایناو جامعه
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ها از رضاشاه به نیوی یاد کردند، آیا باید حیاال  یوی از شعارهایی که در دو سه شهر سر داده شد و در آن

ای از د و گفت ک  مردم شناخت تاریخی ندارند؟ اگر فردا در جایی یا شهری عدههمین شعار را بهانه کر

ها تاخت؟ اصلن این استارت حمایت کنند، باید گفت ک  معترضان شعور سیاسی ندارند و به تمام آنری

مساله خودش حوایت از ویژگی فراگیر بودن این قیام دارد که همه نوع مسل  و مرامیی در آن شیرکت   

تیاریآ صید سیال اخییر را      دهنید، در ضمن زند درصد از همواران شما که در دانشگاه درس می دارند.

هیا  که توقع دارید ی  جوان هیجده ساله از آن شناخت داشته باشد؟ درست است کیه جیوان   شناسندمی

بیه  شناسند و درک جامعی از دیوتاتوری شاه ندارند، ولی ایین ربطیی   وهفت را نمیدالی  انقالب پنجاه 

هیا  سیوادید کیه بیه جیوان    بته و بیی ها، بیها ندارد. مساله این است که شما اساتید دانشگاهشعوری آنبی

هیای  هیا و انقیالب  کنید به دانشجوها بفهمانید که بسیاری از قییام دهید. زرا سعی نمیاراجیف درس می

یام مردم منجر به براندازی کنید که زند روز دیگر قگری بودند؟ شما همه فور میی روشنبزرگ، عرصه

طور نیست. ما در شروع یی  راه  وقت خر بیار و باقالی بار کن! اصلن اینشود و آنجمهوری اسالمی می

فوری در آن نقش مهمی دارد و اگر خوب عم  کند، همین قیام فرودستان بدل تازه قرار داریم که روشن

سواد است، متاسفانه فوری شعاری ایرانی بیوشنجاست که ربه انقالبی شعوری خواهد شد. بدبختی این

زند و نقاط تاری  هیر  سوادی و بزدلی اقرار کند؛ برای همین فقط نق میشجاعت هم ندارد که به این بی

فوری بیه مردمیی کیه در کیار و زار علییه      بیند. هرگز در تاریآ جهان هیچ روشنجنبش و خیزشی را می

شان کرده تا درست اعتراض کنند، درست عم  کنند و کنید، بلوه کم نشینی دیوتاتور بودند نگفته عقب

ورتان فور در کجای تاریآ به مردم گفته خفه شوید و آرام بگیریید تیا کشی   روی داشته باشند. روشنپیش

ی اعتراض داریم و از سال هفتادوشش مدام ایم؟ ما بیست سال تجربهکارههسوریه نشود؟ پس من و تو ز

ی سوریه و لیبیی را هیم پییش رو دارییم. پیس جیای نیق زدن بایید         یم، عالوه بر این تجربهاتلفات داده

شیقه نونییم.   گری کنیم که از راه سوریه نرویم و قیام مردم را به دالی  نژادی و اییدئولوژی  شیقه  روشن

بیا کودتیا بیه     «حیافظ اسید  »سیت.  ایران ربطی به سوریه ندارد زون حوومت سوریه، حویومتی غصیبی  

مت رسیده بود و همان حوومت کودتایی را برای پسرش به ارث گذاشت. سوریه بر خالف تصیور  حوو

هاسیت  و سیال  درصد از جمعیت سوریه کورد هستند ها هرگز کشور آرام و سووالری نبود. پانزدهخیلی

هم هشت سال پیش، همین که با اعتراض میردم   «بشار اسد»کند. که حوومت این کشور کوردستیزی می

بیردار نیسیتند گفیت ارتیش     شان کند، اما وقتی دید مردم دسترو شد دستور داد که ارتش سرکوببهرو

ای نگذاشیت و بیه اسید    نشینی کند و تن به رفراندوم بدهد، اما خامنیه اشتباه کرده است و خواست عقب
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شیان را  ان قییام گونه از بشار اسد ی  جالد ساخت. آیا اگر مردم اییر کند و اینقول داد از او حمایت می

ش کند تا ای را وادار به استعفا کنند، کشوری وجود دارد که از او حمایت و پول بارانادامه دهند و خامنه

عام مردم بزند؟ در واقع دلی  اصلی مرگ و غارت و کشتار مردم در سوریه و عیراق وجیود   دست به قت 

میانه بدل به عراق است کشوری در خاورحوومت ایران است و اگر جمهوری اسالمی نباشد، دیگر محال 

ی زیادی بگویند ممون است نقشی را که ایران بیرای سیوریه   شود. شاید عدهافغانستان  یو سوریه یا حت

ای بیرای  گوی خامنهقربانبازی کرد، روسیه برای حوومت ایران ایفا خواهد کرد، زون حفظ حوومت بله

نند زیرا روسیه، مردم آگاهی دارد و محال اسیت اجیازه بدهنید    کعده اشتباه می روسیه مهم است؛ اما این

وپاش کند، از طرفی از لحیاق ژئوپولیتیی  اییران بیرای غیرب      پوتین در حجمی گسترده در ایران ریخت

طور به حال خیودش رهیا کنید. در ضیمن یویی از      اهمیت باالیی دارد و اموان ندارد این کشور را همین

میثلن کوردهیا،   شان دعیوا بیود.   بشار اسد این بود که اتحاد نداشتند و بین ترین اشتباهات مخالفانبزرگ

پارزیه  شان یی  جنگیدند و اعتراضمیو گاهی علیه هم  خودشان برای کدام هر …ها وها و سنیعلوی

ی شهری کوردنشین یا شهرهای خوزستان کیه  ی گذشته کرمانشاه به مثابهکه در همین هفتهنبود. در حالی

خیواهم  ند و بندرعباس و شهرهای جنوب کشور که اغلب سنی هسیتند، کیوالک کردنید. میی    ننشیعرب

ها با هم متحدند و اتفاق نظر دارند. البته میا  ها و اقلیتبگویم در براندازی جمهوری اسالمی تمام قومیت

و فرهنگیی   ی کشوری که از تنیوع نیژادی  وهفت عم  کنیم، بهترین شیوه برای ادارهنباید مث  سال پنجاه

های مختلف استقالل داشته باشند. متاسیفانه جمهیوری اسیالمی طیی     که ایالت این است برخوردار است

های مذهبی و دینیی اداره کیرده اسیت و در    ها و اقلیتوهشت سال، حوومت را با تفرقه بین قومیتسی

ت تمیام اقشیار توجیه    فوری ایرانی باید درست عم  کند. همه باید سعی کنیم به خواسی این میان روشن

که مث  مردم افغانستان یا سوریه منتظر بمانیم که آمریویا  ی خود را رقم بزنیم نه اینکنیم و با اتحاد آینده

های سازمان مل  بود؛ ولی یا سازمان مل  به دادمان برسد. سوریه، سوریه شد زون تمام اتوایش به کم 

اییم.  کم  بیگانه فقط با تظاهرات خیابانی کالفه کیرده  ما تا همین االن ی  حوومت دیوتاتور را بی هیچ

سپاه پاسیداران نییز همیین وضیع را     ی بدنهای مردمی برخوردار است، ز بدنهضمنن ما ارتشی داریم که ا

ای در سپاه پاسداران نونید، شوی ندارم که اگر ارتیش بیه   ی نور زشمی خامنهدارد، نگاه به زند فرمانده

هشاهد زپاول مردم توسط فرمانید شود، زون از نزدی  سپاه دزار ریزش بزرگی می یمردم بپیوندد بدنه

ای وجدان و انسانیت داشته باشند بایید بیه میردم بپیوندنید. از طرفیی میردم       اند و اگر ذرهخود بوده نها
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وهشیت سیال دیوتیاتوری خمینیی و     ی ما را نداشتند، ما میردم خاموشیی طیی سیی    سوریه هرگز تجربه

 .نبودیم و از تجربه و بلوغ سیاسی نسبی برخورداریم ایخامنه

تا انقالب  گرفتهکنیم. از انقالب مشروطه ما صد سال است که مدام ی  کمدی سیاسی را تجربه می

سیاسی زپ و راست! میا مثی  سیوریه     همه سازمانودوی بهمن و تشوی  آنسفید شاه تا انقالب بیست

عام سیال  ی قت ی جنگ هشت ساله را داریم، تجربهتیم، تجربهحزبی نبودیم و فقط حزب بعث نداشت 

و زنیدگی در زییرزمین جهیان را     ی تحیریم ی دوران فرمایشی اصالحات و تجربیه وهفت، تجربهشصت

ی کمیی نیسیت، میا    فور تبعیدی در کشیورهای مختلیف سیرمایه   همه روشنداریم. در ضمن حضور این

خیز به همین جایی ها با مشقّت و سینهداریم و طی تمام این سالی کوی دانشگاه و جنبش سبز را تجربه

ایم، ما رنج کشیدیم و فقط در دمشق عشق و حال نوردیم؛ پس نباید با سیوریه مقایسیه   که هستیم رسیده

تفاوتی را کنار شویم. طبق تز لنین ما از تمام اموانات ی  انقالب و تغییر بزرگ برخورداریم، فقط باید بی

ای دست به سرکوبی شدید بزند، اما باید مقاومت کنیم و بیا اتحیاد نیوع    م. بله ممون است خامنهبگذاری

ایم. مطمئن باشیید  های اعتراضی مث  اعتصاب استفاده نوردهمبارزه را عوض کنیم. ما هنوز از خیلی حربه

ه از دسیت  دهنید. میا همی   هیا روی هیوا تیز میی    مطلقن خطر جنگ داخلی در ایران وجود ندارد و خیلی

یم که حتی کنار طرفداران شاه ایستادیم، پس از اتحاد برخورداریم و جنیگ  اهآمدحوومت زنان به ستوه 

ش با هم متحدند محال است که اتفاق بیفتد. هنوز ی  هفتیه از شیروع قییام    داخلی در کشوری که مردم

ق باورشان به روحانیت و خرافات را طور مطلکه مردم بهایم. اینهمه دستاورد داشتهنگذشته است، اما این

کیار نباشیند و دقییقن زییزی را کیه      کیه ییاد گرفتنید محافظیه    از دست دادند دستاورد کمی نیست. ایین 

طلبیان و دالالن سیاسیی   اصیال  میردم،  کیه  ایین  .ای فریاد بزنند مهم اسیت بر خامنهخواهند با مرگ نمی

ترین دستاورد این قیام است. میا  ها دور شدند، بزرگاند و از آنحوومت و ستون پنجم را شناسایی کرده

ها عوض زودی همه خواهند دید که بسیاری از صفایم. بهردهزیز تمام شود، بُتا همین حاال هم اگر همه

قیالب فویری میدّ نظیر اتفیاق      دهنید. در واقیع آن ان  شوند و خیلی از نیروهای سیاسی تغییر گارد میمی

ترین ضعف میا فقیدان یی  تریبیون بیزرگ      کنیم. در حال حاضر بزرگ ا عملیست، فقط باید آن رافتاده

که تاثیرگذار باشیم باید جا بشود مردم را بسیج کرد. برای ایناست، تریبونی سرتاسری و مستق  که از آن

فوری ایرانیی بفهمید کیه االن    کنیم. کاش روشنکم مال خودمان ملی مختلفی را کمهای فوری و عپایگاه

ست و مین واقعین متاسیفم بیرای آن دسیته از      غر زدن نیست، فرصتی که مهیا شده واقعن تاریخیوقت 

ی ای بیه وظیفیه  هیا زیرا ذره  ام ایین ترسیانند، مانیده  شدن میی  فوران شعاری که مردم را از سوریهروشن
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ایید  ای شدن وجیود داشیته باشید، پیس ب    ی خود واقف نیستند! اصلن گیرم که خطر سوریهفورانهروشن

گوید در حال حاضر شود؟ خود وزیر کشور ایران میذاریم که ایران، خالی از ایرانی دست روی دست بگ

های اسیترالیا و کانیادا در حیال    خانهدر سفارت، فقط ی ایرانینیم میلیون نخبهوت ی درخواست مهاجر

یلییون نفیر جیای تیرک     ونییم م ست، آیا کسی بین شما توجهی به این فاجعه دارد؟ اصلن این ی بررسی

کنند کشورشان بدل به جایی شود کردن کشورشان و آغاز زندگی تازه در کانادا و استرالیا، زرا سعی نمی

فهمنید! تیازه ایین ادعیا اگیر درسیت باشید، میردم         شود مدام شعار داد که مردم نمیخواهند؟ نمیکه می

و ترسو و فاقد مسیئولیت اسیت. مین     ی ایرانی خواجهکردهفوری و قشر تحصی فهمند زون روشننمی

اند. در هر انقالبی ها پیش افتادهاند و از آنفوری شعاری را جا گذاشتهاتفاقن معتقدم که حاال مردم روشن

گیری داشیته   فوری شعوری الاق  حضوری پنج درصیدی در روشین  خطر هم وجود دارد؛ اما اگر روشن

 .نرسدباشد، محال است که قیام مردم به مقصدی درست 
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 ربط بسیار مربوطی بیقطعه پنجی هشتم: ی بیانیهدر حاشیه

ی حشیری  جا میتینیگ دارنید، شیاهزاده   جا و آنها هر شبه اینجنگ را باید جدی گرفت، عروس 

سیاز  ببهیچ دردسری بر تخت بنشیند، نیاز مبرم به جنگیی خیارجی دارد کیه سی    که بیسعودی برای این

سیت هیم شییطانی!    اتحادی ملی شود در عربستان! پس زه دشمنی بهتر از حوومت ایران که هم شییعی 

ش را جنگ تقریبن بیآِ گوش ماست که اگر مالها طبق معمول حماقت کنند و بالهت خرج کننید تیاوان  

وسیت دارم در  تیر د باره دیرتر مفصّ  خیواهم نوشیت امیا امیروز بییش     اد! در اینفقط ایرانیان خواهند د

 .هام به ربط سه معض  بسیار نامربوط بپردازممنتفراگ

 

1 

گیذارى  ی اجراى تونی  فاصیله ها شیفتهقدر که ایرانىاز برشت فقط تونی  و طرز نمانده باقى! آن

هیا کیه در   آن» :گویید اند، مثلن این گزاره که مىش نداشتههاى ذهنىاند، توجهى هرگز به زیرساختشده

، هشدارى همیشیگى بیه   «یوى هم را در زندان ظالم مالقات خواهند کردکنند، یوىلم سووت مىبرابر ظ

 .ستهمه

اروپیا و حوومیت ترکییه در     یدوستانى دارم تبعیدى در آمریوا که وقتى علیه توافق ننگین اتحادیه

شان زده باال، انگار ترامیپ  گرفتند که به ما زه! حاال ولى دوز نگرانىنوشتم ایراد مىها مىرابطه با پناهنده

ترسیند هیر آن دیپیورت    تازد و دوستانى که هنوز پاسپورت آمریوایى ندارند، مىجا زهارنع  مىدارد آن

شیود کیه بیه او    هایى مىکم بالى جان ایرانىشوند. در واقع زنگ خطر به صدا درآمده و ترامپ دارد کم

هایى که در اروپا اقامت دارند نباید سووت کنند یط آندادند. توى این شراریى دادند و برایش یقه جر مى

رود و کم دارد بیه همیان سیمت میى    ها نیز سرایت خواهد کرد! فرانسه کمو باید بدانند این سرطان به آن

مریویایی ایجیاب کیرده! پیس     آکه مصلحت ست، دائم به سویى رفته هاى ایرانىآلمان که مملو از پناهنده
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ی جهانى حقوق بشر که سى ماده دارد ن حقوق بشر است! دو قسمت از اعالمیهحاال وقت اعتراض فعاال

 :پردازدطور ضمنى به مهاجرت و تبعید مىبه

 

 12ی ماده

 .ی دیگر مملوت خود استاى به نقطهجایى از نقطهههر انسانی سزاوار جاب

 .یش استهر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خو

 

 11ی ماده

دهنده در برابیر  جویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناههر انسانی سزاوار و محق به پناه

ی پیگرد قضایی است. زنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه

 .است مورد استناد قرار نگیرد باشد، ممون« مل  متحد»ارتواب عملی مغایر با اهداف و اصول 

 

که طر  ترامپ را عملى کند تأویلى خا  از بخش دوم مهاجرت آمریوا، براى این یاحتمالن اداره

توانند پیگردهاى خاصیى را سیاسیى   ها مىخواهد داشت، آن جهانی حقوق بشر یاعالمیه ى زهاردهماده

ورت محال اسیت کیه اعیدام شیود، بسییارانى را بیه       که فالن تبعیدى بعد از دیپتلقى کنند و با فرض این

هیاى آنارشیسیت در   پیوش یابند تظاهرات خشن سییاه کم دارند درمىحاال همه کم !کشورشان بازگردانند

ى نخستین روز ریاستِ ترامپ بیهوده نبوده، اوضاع اصلن خوب نیست، نباید سووت کرد، زمین دهویده 

 .ى ماستکوز ِ همه

 

1 

کننید. زییدمان و   آورند از جیبِ ایران خرج میى جا که کم مىست، شرق و غرب، هربىى خوبهانه ایران

ى هاست که تغییر کرده اما هنوز ایران همان رُلِ سه دهیه بازى سیاستِ جهانى، سالشببندى خیمهشو 

کننید و  ىپیف مگذارد همه پیفشود یا پا به میدان مىش برده مىکند، عروسوى که تا اسماخیر را ایفا مى

گیرند. روسیه در طول تاریآ، هر وقت خواسته این عروس  بوگندو را ساپورت کرده و ش جبهه مىعلیه

ش را در خطر دیده محوم تیوى سیرش زده! در واقیع همیشیه     ازش شیطانوى ساخته و هر بار که منافع

زود از زخمى که بعید از  ها بودند، هنوز هم دارد خون مىدشمنِ تاریخىِ ایران و ایرانى، روسیه و روس
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زیه  « گیالن و مازندران»شد. دو استان  شقه شدنِ ایرانایم و موجب شقهرهاى قفقاز برداشتهجدایى کشو

سیت کیه دییوارِ    ها دارند امیا قرنیى  ها و گُرجىاز لحاقِ ژنى و زه فرهنگى، بیشترین نزدیوى را با ارمنى

هیا!؟  ایم! اصلن ما را زه به اسیالم و عیرب  هم غریبه که حاال با خودمانشان علم شده، طورىبلندى بین

بردارى کند، زرا!؟ شرق و غرب با علم هنوز ایران اجازه ندارد از منابع غنىِ نفت و گاز دریاى خزر بهره

کردن ایدئولوژى بنیادگراى اسالمى و قدرت بخشیدن به منفورترین حوومت در طول تاریآ ایران، در هر 

برند و ایین وسیط   مى «دوی »هره را از بالهتِ جمهورى اسالمى یا به قول خودشان ترین بوانفسایى بیش

دهند! خاورمیانه تا وقتى که داعیش و  ال را مىهایند که دارند تاوانِ بالهتِ مشتى مال و رمّهر روزه ایرانى

سلیمانى خود که سردار جمهورى اسالمى دارد پرسودترین بازار تسلیحات غرب و روسیه خواهد بود، بی

در سرتاسرِ جهان با اعتیراض و مخالفیت   « فاشیسمِ ترامپ»را علم نمى کنند! اخیرن درست در زمانى که 

رو شد، باز جمهورى اسالمى به دادش رسید و موش  الجانى را در سمنان آزمایش کرد تا باز ورق هروب

فهمد؟ پس زرا بیند؟ نمىا را نمىههمه تلویزیون و روزنامه و مدیاى مثلن مستق ، اینبرگردد! راستى این

 نویسد؟گوید و نمىباره هرگز نمىدر این

 

2 

نویسند. انگلیس و آمریواى استعمارگر، روسیه و زیین  ی کشورهاى استعمارگر مىهنوز هم درباره

ى اسیتعمارگر  المللى پول، ایین جعبیه  ایم اما کسى از صندوق بینمان به بسیارى شنیدهاستعمارگر را همه

هیاى دنییا   نیمیى از سیرمایه  نویسد. سال دو هزار و ده، ها نمىی مرکز فرمانِ بان گوید، یوى دربارهمىن

شوند، یعنى این مال  نیمى از ثروت دنیا محسوب مى ت نفرهشفقط سه ثروتمند بود، حاال ودست زه 

دارند امیا محیال اسیت    هشت نفر معادل دارایى سه میلیارد و ششصد میلیون نفر از ساکنان زمین سرمایه 

کسى مایو  بلومبرگ را استعمارگر خطاب کند یا به این مرتیوه اُرتگا بگوید امپریالیست! بی  گییتس بیه   

تواند زنید کشیور بیزرگ را درسیته     ی ششصدوسى میلیون نفر از ما سرمایه دارد، یعنى مىتنهایى اندازه

بیازى  شیب کردنید و مثی  عروسی  خیمیه    نشیانده میى  ها را دستتر فقط دولتها پیشینقورت دهد! ا

هاسیت. کاپیتالیسیم دارد کیوالک    شوند، ترامیپ یویى از آن  گرداندند، حاال ولى دارند خودِ دولت مىمى

 !دهد به من که حیفِ تو نیست آنارشیست باشىکند در دنیا، آن وقت شاعرِ معاصر ایرانى اندرز میمى

اى دارى و هنوز اسیتعمارگر و  هاى زیرزمینِ دنیا کلبهباشى!؟ در یوى از داالنفهمى کاتبتو زه مى

ترنید.  ش از تیو قیاق  دانى مث  آمریوا یا انگلیس که قریب به اتفاق شیهروندان امپریالیست را کشورى مى
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گذشت آن زمان که مال نتربوق سرطان زاراسبه داشت، حاال دیگر فرد استعمارگر است نه کشور! قیانونِ  

شود خودِ خدا! یقین دارم که جز بیی ،  شان مىنویسند، تقّى به توقّى بخورد یوىدنیا را این هشت نفر مى

ای بگیذارد،  اى بیردارد و خامنیه  کنند کیه خامنیه  مىوپا اى، برات پوتین دستشان را نشنیدهکداماسم هیچ

نفرنید بیرادر!     ها همیه یی  د، ترامپ یوی دیگر، اینها بوالدن یوى از اینداعش بیاورد و صدام ببرد، بن

کند و جز کاپیتالیست اسمى ندارند، حاال هیى بگیو تیو فقیط     حقوق بشرشان را هم فقط پول تعریف مى

 ! شعرت را بنویس، شعور را ول کن

 

1 

خواهی باشیی و مین یویی هرزیه فویر      ست که در آن آزاد باشی هرجور که میهرزند وطن جایی

توانم تحمی  کینم   ده سال تبعید هنوز نمیهفاد نبودم اما زه کنم که بعدِ کنم می بینم هرگز در ایران آزمی

ایید  غربیی امیا شیده   گویید نیه شیرقی نیه    هاست که میشود. سالقدر تحقیر میوقتی ایران و ایرانی این

 !بازی روسیهشبعروس  خیمه

لشیور فیلمیی پرفیروش بیا     همه پول ریختید در سوریه که حاال بدل شوید به سیاههها اینطی سال

رخصیت روسییه نتوانیید در    همه سرباز و سردار در سوریه نفله کردید که حاال بیی کارگردانی پوتین؟ آن

 !سوریه حتی آب بخورید

شان کردید که نزد دیگر مسلمانان منفور شوید، نفت خیزر کیم   ه را دودستی تقدیمپایگاه نظامی نوژ

ش کنید بیه هنید!    تر ارسیال بود، روزی صدهزار بشوه نفت جنوب را هم مفت دادید به روسیه تا راحت

ه اند، در ازای زی!؟ وقاحت به حدّی رسید که حتیی بی  اند، دار و ندارتان را گرفتهزرا!؟ بازارتان را گرفته

همه استقالل اسیتقالل کیردن   خواهید ایرباس و بوئینگ از آمریوا بخرید! پس آنشما ایراد گرفت زرا می

ی آمریواسیت، زیه شید کیه بیدل بیه       برای زه بود!؟ شما که مدعی بودید اییران شاهنشیاهی مسیتعمره   

عربستان  اهمیز شام ش ای را دید و سرِامنهاید؟ اخیرن هم که پوتین دمِ خبازیِ دم دستیِ روسیه شدهاسباب

انگیار بیاز از روسییه    نشست و قول داد ترتیب بشار اسد را که برای بقایش خودتان را جر دادید بدهید!  

قدر پایین است که خیلی تعجّب نمیی  شعور سیاسی شما مالها و پاسدارها آن !ید بدجوراهرودست خورد

ها زیی!؟  ی زادرتان اما زپاید به پیچهبیدهاید به روسیه و دودستی زستان را لخت سپردهکنم اگر خود

 کند در ایران، آخر برای زیست؟همه سووت در برابر تاراجی که روسیه دارد میاین
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تان هم اید، هم خوار و ذلی ! دور نیست روزی که برای رفتن زیر لحاف زنشما پاسدارها هم خائن

 .مجبور شوید از پرزیدنت پوتین اجازه بگیرید

 

1 

کاره راست کرده زند کنند از ترس روسیه! مبادا که پوتین ی شمال را تمام نمی - راهِ تهراننزدی 

شان را وسطِ تهرانِ های کلفتکنند، لولهدر ساعت سیر می هاش که الاق  صد و زند کیلومتر ساعته تان

خیورد و  راست کنند! هر کشوری که دور کاسپین ساحلوی دارد، دارد از طیالی سییاهش دوکیوزی میی    

وقیت سیوپریم   کند حتی دست به آبِ خیزر بزنید، آن  برد اما حوومت مالها از ترس روسیه خایه نمیمی

کند به سیرایش تیا روی آن مبی  فوسیتنی     گیر اعظم را دعوت میای؛ حضرت پوتین این باجلیدر خامنه

ای زقیدر  ن بالماسیوه ب برده و نداند کیه زنیی  دست بر دو زانو بنشیند و ملت ایران از جبروتِ آقا حسا

نظیام روسییه در سیوریه و سیگِ شیواری آمریویا تیوی        خورده! ک  سپاه ایران شده پییاده  شان آببرای

ی ژورنالیسم غرب و ژنرال حلقه بیه گیوشِ پیوتین،    کشورهای اطراف! امثال سردار سلیمانی این برنهاده

کند و سودش را روسیه در سیوریه  میهاست که از پول و اعتبار و آبروی مردم ایران در منطقه خرج سال

که بازی زیر آفتابِ عمیود در جرییان اسیت،    ست! با اینهای عرب! زیدمان عالیبرد و آمریوا از شیآمی

 اند به کوری؟اند یا خودشان را زدهها ندیدهبیند، رسانهکس نمیزقدر هیچ

ویس! من اگر ننویسم به شعورم، به زنند شاعر سیاسی ننمی زردر این وانفسا دوستان هم دم به ثانیه 

شود لعنتی! آخر زه جنگی! زه کشوی!؟ ایران در خاورمیانه، همان نقش ابیراهیم رئیسیی   شعر توهین می

دهد عربستان! از ترس ایران سیصد و نود میلییارد  را دارد در انتخابات اخیر! این وسط زه حالی دارد می

ن شیطانِ بزرگ زرا نباید ایران را ساپورت کنید؟ مگیر مغیز    زبان ریخت در جیب آمریوا! پس ایدالرِ بی

خر خورده!؟ کجا پیدا کند سگی از این وفادارتر که خوب بترساند؟ هنوز مانده خیلیی تیا شییر گاوهیای     

نشیود هیم   هیای عیرب خیالی    خاورمیانه تمام شود! آمریوا به طرز فجیعی بدهوار است، تا جییب شییآ  

تازی کنند سردارهای سلیمانی تیا وقاحیت آن میالی لبنیانی     ا باید ترکحاالهبردار نیست، پس حاالدست

هاش را پر کند! درد کیه یویی دو تیا نیسیت، میالی      سوخت از بالهت ایرانی بگیرد و آمریوا تمام جیب

زنید! در  کند، انگار دارد جای تف با خونِ مردم اییران جلیق میی   النتوری حسن نصراهلل سخنرانی که نمی

پرست ایران هم همیه رفتنید   تر از حوومت ایران نداریم! مردم کوروشکند عربیالم مینهایت وقاحت اع

شیان در  اهلل لبنان برود که سال هشتادوهشت خیون جوانیان  شان توی جیب حزبرای دادند که پول نفت
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 گیرنید و تیا  ان را از مردم اییران میی  ششومزیر گوید حتی خرجه با وقاحت تمام میتهران ریخت. مرتیو

مان دوشند! درد که یوی دو تا نیست، زبانها را هر ساعته میوقتی که گاوهای تهران شیر داشته باشند آن

 .ست که بفهمد اما نتواند بفهماندمو درآورد اما کو شعور! بدبخت شاعری
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 قیام فرودستان آغاز انقالبی شعوری و دیگر هیچنهم:  یبیانیه

ای خواهد مانید و همچنیان شیاهد    قیام تمام شده است؟ آیا باز خامنه پرسند آیاروزها اغلب میاین

 همه زحمت و فعالیت برای زه بود؟ظلم و تبعیض خواهیم بود؟ پس این

حوومتی دیوتاتور  ،اشیم با تالشی زند روزهی اول تاکید کرده بودم نباید انتظار داشته بمن در بیانیه

وم کرده، از بین ببریم و برکنیارش کنییم. میا نیاگزیریم کیه      هایش را محوهشت سال است پایهرا که سی

های قبلی، ما دستاوردهای زیادی در این قیام داشتیم. اول ایستگاه به ایستگاه جلو برویم. بر خالف جنبش

تیر از میا   مان ممون اسیت رادیویال  دستیدانیم که بغ مان با خودمان روشن شد، حاال میاز همه تولیف

کیاش تمیام    .توری اسالمی را دنبیال نونید  طلب باشد و هدفی جز حفظ نظام دیوتااصال نشان دهد، اما 

ش خوانی بودند. زند روز پیش وقتی کیه بییت رهبیری خییال    دانستند و بلدِ نشانهها سمیوتی  میایرانى

 طلبان به متنراحت شد که در نهایت قساوت قیام فرودستان را سرکوب کرده است، ویزای ورودِ اصال 

ای طلب انگار که تا دیروز با میزدوران خامنیه  دست، شانزده اصال قیام مردمی را صادر کرد و شانزده هم

شان کردند، بیانیه دادنید و خیود را   جویی از مردمی که با تمام قوا سرکوبکردند، جهت دلهمواری نمی

ا آلوده به اهلل اکبیر کردنید   ر از حاشیه وارد متن کردند و بین جمعیت معترض حاضر شدند و باز شعارها

ها نیز شعور را از کار ای که موفق شدند اکت و عم  اعتراضی را بوُشند، اینشانه با مزدوران خامنهتا هم

شان را که زیزی جز فرییب  بیندازند و باز جایگاهِ از دست رفته را بین مردم کسب کنند و مأموریت قبلی

شان هفت روز پیش، قیام را، آشوب و معترضان را ه نفر که نیمیو تحمیق مردم نیست، ادامه دهند. شانزد

انید و از  دییده خوانیده  ی میردم سیتم  گر خوانده بودند، حاال در نهایت وقاحت خیود را نماینیده  اغتشاش

اند، نیمِ دیگرشان هم که انگار طی آن ده روز بیزرگ خیواب بودنید؛ تیازه     دیوتاتور طلب بخشایش کرده

ایم که تمام دستاوردهای همه کشته و زخمی و اسیر ندادهدم حق اعتراض دارند! ما اینیادشان آمده که مر

دانستند. اخییرن  دانند، سمیوتی  میها اگر سیاست نمیشبه از دست بدهیم، کاش ایرانیقیام مردم را ی 
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کیدام از  یچهی »ست: شرمی گفتهاند و او در نهایت بیمصاحبه کرده «عباس عبدی»با  «زیتون»در وبسایت 

  .«معترضانی که در جنبش سبز فعال بودند، در این قیام حضور نداشتند

ی زییادی  نوشیتم و شیعرهایم در آن دوره خواننیده   زمان با جنبش سبز برای مردم شیعر میی  من هم

هیا تیاثیر   هایی نیز نوشته شد و افراد زیادی هم از آن شعرها و ترانیه داشت، بر اساس همین شعرها، ترانه

. ست که اصلن رای نداده بیودم سبز نوشتم و این در حالی ها، سه کتاب برای جنبشفتند. عالوه بر اینگر

ام. امیا  ی  بار هم در انتخابات شرکت نویرده  اگی تا االن که در انگلیس هستم حتدر واقع از شانزده سال

ی معروف جنبش سیبز، دربیاره   یوی از فعاالن «سید ابراهیم نبوی»را منتشر کردم،  «زخم باز»وقتی کتاب 

جمهیوری   نم و نه هیچ اعتقادی به ولیی فقییه  ست که من نه مسلماآن کتاب تحلی  نوشت. این در حالی

شیان  ها از شروع فعالییت طلبدانم که اصال اسالمی و در مجموع به دولت و حوومت دارم و خوب می

حملیه   «میرحسین موسیوی »به  «دارانسربه»اند. همان زمان هم در پایان مثنوی ستون پنجم حوومت بوده

ها در جنبش ترینتر تایید کردند که من یوی از فعالهایی بر کتابم، پیشها با نوشتن تحلی کردم، ولی آن

دهد که عباس عبدی م با قیام فرودستان افزوده شده و همین نشان میسبز بودم و حاال بر غلظت همواری

ها شرکت گویند در این قیام، جنبش سبزیکنم از کسانی که میعجب میزند. واقعن تروی هوا حرف می

اند و به هر نیروی مخیالفی )در هیر سیطحی از    ست زون مردم دنبال بهانهنداشتند؛ زنین حرفی احمقانه

پیوندند. در جنبش اخیر، مجاهدین خلق و طرفداران شاه حضور داشتند و بعد از ای( میمخالفت با خامنه

ی فرادسیت )همیان جمعییت    ها پیوست و تنهیا طبقیه  ی متوسط هم به آنی فرودست، طبقههحضور طبق

شان را از دست بدهنید( بیه قییام ملحیق نشید. امیا زیرا میا         خواهند امواناتدوران رسیده که نمیبهتازه

شد که  ی مجلس خبرگان، به ما ثابتایم؟ با انتشار فیلمی دربارهدستاوردهای زیادی در این جنبش داشته

ی رهبری نیسیت و  وهشت سال تحوی  کسی داده شده که اصلن در حد و اندازهزگونه کشورمان بیست

تر از همه، خیودش نییز خیود را بیاور     اعضای مجلس خبرگان هم او را به عنوان فقیه قبول ندارند و مهم

کیه رهبیر واقعیی انتخیاب     ای قرار بوده تیا دو میاه   گوید. خامنهش میکفایتیارد و از عدم لیاقت و بیند

شود، به عنوان مومن عادل )نه ولی فقیه( بر کشور حوومت کند، ولی دوباره رهبری نیز مثی  انقیالب   می

شیان  هایی که اولین وظیفهاند زگونه مجلس خبرگان و آدمشود و حاال همه دیدهوهفت مالخور میپنجاه

هشت سال تمام، منابع کشور را بیه  وبیست ست، خالف قانون اساسی عم  کردند واجرای قانون اساسی

مجری قیانون   تاشود ی که از طرف ملت انتخاب میجمهوراند. زطور ممون است رییسنابودی کشانده

گیذارد و ریییس   ی مجلس خبرگان قانون را زییر پیا میی   اساسی باشد و به آن عم  کند، در همان جلسه
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جمهور وقت ای که رییسست نیز با خامنهگذاریانوناش قشورای اسالمی )رفسنجانی( که وظیفه مجلس

ها، حاص  همین قیام هستند، اما دستاورد ما فقط ایین نیسیت؛   گرینوع از روشن شود. اینبود، همراه می

طور که اشاره کیردم حیاال در   ها یا همان ستون پنجم را کنار بزنیم. البته همانطلبما موفق شدیم اصال 

ی این توجیه را به شوند تا خود را توجیه کنند، اما نباید اجازهره دارند وارد میدان مینهایت وقاحت دوبا

 .ها دادآن

بیود کیه روز اول قییام در مییدان      ترین اتفاق، اکتِ همیان خیانمی  ترین و جذاباز نظر من نمادین

آل را بیه  رمنسی ایدهپرفو ،ای پیچید و به شو  پرزم درآورد و در نهایتاش را دور میلهانقالب روسری

گوینید بعید از قییام    گویند او همان روز دسیتگیر شیده و افیراد دیگیری میی     ای مینمایش گذاشت. عده

ای از همه خواستم اسم این خانم را بگویند تا در دادخواستی اند. اخیرن با انتشار اطالعیهدستگیرش کرده

هیای حقیوق   سازمانبند قیام اخیر، خطاب به که می خواستم برای آزادی زندانیان سیاسی و معترضان در

ش را کس نیام بشری بنویسم و برای امضا در اینترنت منتشر کنم، یادی نیز از او کرده باشم. متاسفانه هیچ

 !است« رزا پارکس»ش کردند نامای که فور میعده دانست جزنمی

همیان و  ایین  ام با گیارد رزا پیارکس  ی او را در اولین بیانیهالعادهتر پرفورمنسِ و اکت فوقمن پیش

نام واقعی این خانم رزا پارکس اسیت!  باعث شد که مخاطبان خیال کنند و شاید همین  مقایسه کرده بودم

وجه اشتراک پرفورمنس این خانم با حرکت رزا پارکس این است که هر دو علیه تبعیض اعتراض کردند؛ 

و حرکت رزا پارکس علییه تبعییض نیژادی ییا همیان      پرفورمنس خانم تهرانی علیه تبعیض جنسیتی بود 

پوستان وجود داشت. اولیین دسیتاورد در قییام    ( بین سفیدپوستان و سیاه1355تبعیضی که آن زمان )سال 

، 1314پوستان علیه نژادپرستی، توسط رزا پارکس به دست آمد و اعتراض او باعث شد که در سیال  سیاه

نوع تبعیض نژادی را در آمریوا ممنوع اعالم کنند. البتیه   ود و همهقانون حقوق مدنی در آمریوا نوشته ش

با توجه به تصویب زنین قانونی، هنوز هم در آمریوا و بهتر است بگویم در ک  جهیان، شیاهد تبعییض    

نژادی هستیم اما هرگز قاب  قیاس با آن زمان نیست. ماجرای رزا پارکس این است که او در اول دسیامبر  

شود تا از مح  کارش به خانه برگردد. در آن زمان ایالت آالبامای آمریوا سوار اتوبوس میدر  1355سال 

نشسیتند )مثی    ها در قسمت عقیب اتوبیوس میی   پوستها در جلو و سیاهطبق قانون آمریوا، سفیدپوست

ا از هیم  شوند( تا به دالیی  نژادپرسیتانه، جید   های ایران که زنان و مردان به این شیوه تفوی  میاتوبوس

کند، میرد  رود و باالخره در ایستگاه خاصی توقف میبنشینند. آن روز که اتوبوس زند ایستگاه جلوتر می

هیای بخیش سفیدپوسیتان پیر شیده بیود، راننیده از        ی صیندلی شود، و زون همیه سفیدپوستی سوار می
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جیا بنشییند. در   سیفید آن تر تا این میرد  خواهد که ردیف اول را خالی کنند و بروند عقبپوستان میسیاه

شیوند، امیا رزا   ها رزا پارکس بیود، دو نفرشیان بلنید میی    ردیف اول سه نفر نشسته بودند که یوی از آن

ماند و راننده نافرمانی او را به پلییس  ی ی  اعتراض سر جایش باقی میکند و به مثابهپارکس توجه نمی

ی رزا پیارکس در  کنید. همیین کیار شیجاعانه    یدهد، پلیس هم پارکس را بازداشت و جریمه ماطالع می

کنید. طیوری   شود و وجدان جمعی را بیدار میهای آن زمانِ آمریوا منتشر و ستوده میمطبوعات و رسانه

کند و تا ی  سال مردم استفاده شوند. جریان ادامه پیدا میکه همه در آمریوا به تبعیض نژادی معترض می

، نُه سیال  "مارتین لوترکینگ"همین اعتراضات با رهبری  ضمننکنند؛ می را تحریم ییهااز زنان اتوبوس

شود. پس رسد و هرگونه تبعیض نژادی در آمریوا ممنوع اعالم میبه پیروزی می 1314بعد یعنی در سال 

در  .خانم در میدان انقیالب، تبعییض اسیت   طور که گفتم وجه اشتراک رزا پارکس آمریوایی با این همان

جا تبعیض جنسیتی مطر  است. پرفیورمنس ایین خیانم نمیاد قییام      رکس تبعیض نژادی و اینماجرای پا

گراهیا  ها و اصولطلب، کسی که در جنبش سبز رای نداده بود و اساسن اصال «ندا آقاسلطان»است، مث  

کشیته  که مردم برای اعتراض آمده بودند، وارد میدان شده و با شیلی  گلولیه   را قبول نداشت و برای این

شد و همین اتفاق با توجه به انعواسی که در رسانه های جهان داشت، او را به نماد جنیبش سیبز تبیدی     

دانییم و ایین در   اسم ایین خیانم را نمیی    اقیام فرودستان است، ما حاال حت نمادِ «زندگی»کرد. به نظر من 

اش توجیه  غیض فروخیورده  سیووت و ب ر و شده است و اگر در آن فیلم به رفتا ست که او دستگیرحالی

ی ی  نشانه، بدل به مثابهست استعاری که حاال می تواند به بینید. پرفورمنس او اتفاقیکنید، زندگی را می

 .تری به پرفورمنس او پرداختقیام فرودستان شود و باید با تام  بیشد نما

کیاره آن را بیه   د یی  زنیم برخی که سر در آخورِ حوومت دارنما وقتی از قیام فرودستان حرف می

گونه سعی دارند نشان دهند که قیام فرودستان شعوری نبیوده و  زنند و اینسوادی گره میگری و بیعامی

اند، طیوری کیه   ی فرودست برخاستهفوران ایرانی از طبقهند که قریب به اتفاق نویسندگان و روشنغاف 

انید و آثارشیان بیه    ه هنوز با زندگی وداع نویرده فور ایرانی کشمار شاعر یا نویسنده و روشنبین انگشت

متوسط تعلق ندارد!  ای فرادست یا حتشان به طبقهیوی احت ،است های مختلف ترجمه و منتشر شدهزبان

شیوند و تحیت عنیوان شیاعر و     های اُپورتونیستی که در زنین مواقعی احضار مینگاه نونید به خی  آدم

جماعیتِ تهیی از    ش کنارشان بیاید. ایین گیرد که نامش میدهند و آدم عُقهای شعاری مینویسنده بیانیه

سی و صدای آمریوا بیهایی زون بیاند که اگر رسانهی متنیدوران رسیدهبهدرد، از زمره بورژواهای تازه

هیای  دهزاخواندید! در آثار این نجیبرشت هم نمی-های بین راه تهرانشان را بر سر درِ مسترا نبود، نام
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طلب ی ستیهنده نخواهید دید، ی  مشت آدمِ فرصتی  شعر، ی  داستان یا مقاله اشرف بگردید، حتبی

برنید بیه بلنیدگوهای    کنند و همین که فریاد بخوابد بیاز پنیاه میی   که تنها در زنین مواقعی مردم مردم می

کنند. پس فریبِ این اراجییف را  ی میداری داللهای سرمایهسی و دیگر رسانهبیداری و باز در بیسرمایه

 !دارد و دیگر هیچ نخورید! پیام و شعار قیام فرودستان نشان از انقالبی شعوری

داننید  طور که گفتم دستاوردهای بسیاری داشیته اسیت. حیاال همیه میی     قیامی که موفق بود و همان

شیده و عملویرد رفسینجانی     دانند سناریو زه بوده و زطور نوشیته ای زیست، میماجرای رهبری خامنه

دهید کیه بیر همیه غالیب اسیت و       های رفسنجانی نشان میزگونه بوده است. در همان مجلس، واکنش

خواسیته در شیورای   جمهور شیود و نمیی  رود. احتمالن او ترجیح داده رییسزیز طبق نقشه پیش میهمه

ی شورای رهبیری  اگر در پروژهرهبری قرار بگیرد، هر زند که در آن زمان بر دیگران ارجحیت داشت و 

وهشیت سیال اخییر بیا زنیین      شد، حاال حوومت دست او بود. در هر صورت ما طی بیسیت انتخاب می

اییم. میا در   گونه دیوتاتور بر ما حوومت کرد و حاال خیلی زیزها را فهمیدهسناریویی طرف بودیم، و این

ی ما حفظ این دستاوردهاست ترین وظیفهزرگاین قیام قربانی دادیم و زندهزار نفر دستگیر شدند، پس ب

هم  نترسید نترسید ما همه با»ها بجنگیم و برای آزادی زندانیان سیاسی بووشیم. اگر و باید برای حفظ آن

کنیم که متحیدیم و همیین اتحیاد باعیث عیدم      شعار کلیدی جنبش ماست و اگر عمیقن فور می «هستیم

هیایی بسییار   ش  افرادی کیه دسیتگیر شیدند، انسیان    ت کنیم. بیها حمایمان شده است، باید از آنترس

شوند، ولی آیا جمعیت ما فقط ها در اص  نخبگان قیام محسوب میفرهیخته، شجاع و بزرگوار هستند. آن

کند، این ای رشد میهای تازهشود، در ازای آن ریزومهمین است؟ قبلن هم گفتم هر ریزومی که قطع می

هیای مختلفیی دارد، بیه قیول     رفن اکیت و حضیور در خیابیان نیسیت. مبیارزه راه     ها کارشیان صی  ریزوم

میرگ  »ی زمیانی  ها هر حرکت و قیامی، نیاز به زمانی برای استراحت دارد کیه بیه آن پروسیه   آنارشیست

، زمیان الزم اسیت. حرکیت میا     گری و ایجاد گاردهای تازهست که برای روشنگویند. طبیعیمی «موقت

کردنید. حیاال زمیان فویر کیردن      ی شروع شد و در طول ی  هفته، همه با عجله فعالیت میطور ناگهانبه

دهنید و میردم   آیند و کارهایی را انجام میی بیشتری به میدان میهای مختلف با انگیزهکم گروهاست، کم

و هیدف   همیانی ، بیه ایین  ها همراه شوند تا در نهایت، در ی  نقطیه کنند که زگونه با آنهم بررسی می

همه جنبش، هرگز وهشت سال گذشته و اینای نشان دهند. ما طی سیالعم  تازهمشترک برسند و عوس

برای خود پاسدارها هم برمال شد. هیر پاسیداری    اهای دیوتاتور، حتتیم؛ تمام حیلههمه دستاورد نداشاین

کند. طیی  هبری جعلی خدمت میفهمد که دارد به رکه کمی شعور داشته باشد، با دیدن فیلم خبرگان، می
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ایم. در حیال  تر از پیش پی بردهکند بیشای میاین قیام به ماهیت روسیه و حمایتی که از حوومت خامنه

اند، قربانی نشوند و تا زمان اتخاذ گاردهیا  هایی که در این قیام، کار مهمی کردهحاضر باید تالش کنیم آن

هیا  طلبطور که اشاره کردم مردم دیگر حرف اصال جنگیم. همانشان مدام بو فورهای تازه، برای آزادی

)کسی که با صنعت و پول و ارشاد در تماس است( بعید از زنید    «اصغر فرهادی»کنند؛ مثلن را باور نمی

ش ایسیتاد و جیوابی   در نهاییت شیجاعت مقابی     «هدییه تهرانیی  »ی قییام نوشیت و   روز مطلبی دربیاره 

تابنید  کاری را برنمیها دیگر محافظهگر این است که ایرانینوات مهمی نشان شون به او داد. زنیندندان

اند و این مسیاله نییز از دسیتاوردهای مهیم قییام اسیت. در اصی  نیوعی         ای رادیوال شدهو همه به گونه

ی زمانی همیه بایید بیه    ست. حاال در این پروسهگیریرادیوالیسم تعقلی و انقالب شعوری در حال شو 

ی زیادی دنبال شیورای رهبیری   دهی دارد. عدهدهی قیام فور کنند، زیرا هر انقالبی نیاز به سازماننسازما

سیازی و  وهفت به فرقیه کنند که امیدوارم مث  سال پنجاههایی میهستند، فورهایی در سر دارند و فعالیت

 .بازی دزار نشودگروه
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 ان یعنی قهدریجان!: اصفهیادداشت هشتم

اما مزدورانی که قهدریجان  ،نقاش بود و با هشت نفر دیگر برای نجات آمده بود «محمد ابراهیمی» 

همه زخمی تیا آوازِ بلنیدِ نیه را    نفر نبودند که نُه کشته در آغوشِ شهر بگذارند و آن هرا به رگبار بستند نُ

ه نفر را نوشتند بلوه با قت  محمد حییدری سییزده سیاله،    بودند و تنها نُ ها فهمیده را نفهمیدهنشنوند! آن

که شاعر خوب این و با ی سمیه ابراهیمیشان را با قهر قهدریجان سیاه کردند. تو شاعر خوبی هستفردای

گیذارم و  گفتم دلیجان! حاال ولی قهر را جای دل میزه کرده بودی باز به قهدریجانِ تو میاما هر ،کالجی

خوانم. تحمّ ِ مرگ عزیز آسان نیسیت سیاریا! میرگ اصیلن     ک  اصفهان را قهدریجان مینه دلیجان بلوه 

ست، و محمد بزرگ مُرد! پس زیه تسیلیتی   میرند و مهم اجرای درستِ هنرِ مردنعزیز نیست اما همه می

 .کنمنازنین! برای تو هم مث  او آرزوی روحی شاد می
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 !ست خیانتبسیادداشت نهم: 

هیای  برخیی از کانیال   یمرزی حتی های برونبه قیام مردم، رسانه ستمرارطلبانبعد از خیانت بزرگ ا

ها این ستون پنجم حوومت دیوتیاتوری اسیالمی را پییش    طلبشلوغ تلگرامی، دوباره دارند پای اصال 

ها ند. من کاری به رسانهثافتزاده، در حال تطهیر کهای کسانی زون مصطفا تاجکشند و با انتشار بیانیهمی

کار تلگرامی بهتر بود کمی صبر کنند تا خون جوانانی که بر زمین ریخته های کاسبندارم اما معدود کانال

ها بود طلبورد قیام ما کنار زدن نقاب اصال اکاران معامله کنند. بزرگترین دستخش  شود بعد با خیانت

های مردمی. آنان که انسان و حقوق بشیر را عزییز   ای از صفنهو دور کردن ستون پنجم دیوتاتوری خام

ی گذشیته، از ایین   های ضد مردمی و ضد انسانی امثال محمد خاتمی طی هفتهدارند با یادآوری بیانیهمی

 .مان دوباره پایمال شوددستبورد بزرگ پاسداری کنند و نگذارند خون عزیزان
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 سینا را قرائتی کشت: یادداشت دهم

ای؟ حیاال خودکشیی   ای را بربر خوانیده های خامنهها بردهیوی پریروز انتقاد کرده بود زرا در بیانیه

اش را در خیابان سپر کرد و دستگیر شد، پیس عشیق و   سینا قنبری جوابِ او را داد! سینا برای مردم سینه

سیت حتیی بیه صید متیری      نین جوان فردادوستی محالامید به فردای بهتر، او را به خیابان برده بود و ز

مندانِ دروسِ قرآنِ یوی مث  قرائتی بوده باشد! که بازجویش از زمره عالقهخودکشی نزدی  شود مگر این

پس دلی  خودکشی سینا قنبری را باید از محسن قرائتی استاد اخالق صدا و سیما پرسید که بارها از لذت 

 او تاکنون ندیدم حت در اسالم توی همان تلویزیون جمهوری اسالمی گفتتجاوز به اسیران جنگی در ص

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

ی  نفر نگفت که مادرسیّدِ میریض، محسین قرائتیی     اخودکشی سینای شریف تراشیدند و حتدلی  برای 

 .قات  اوست
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 همه فردا برای رفراندُم خیابان را خانه کنیمیادداشت یازدهم: 

اند که معلوم ها نفر کشته و شبانه دفن شدند. صدها نفر زخمی و مجرو  شدهی گذشته دهطی هفته

گران در کیدام  اند که مشخص نیست شونجهو هزاران نفر دستگیر و بازداشت شده اندنیست کجا بستری

میا همیه بیا هیم     نترسید نترسیید  »ایم ی گذشته دائم شعار دادهتهند. طی هفشانکهریزک در حال شونجه

اییم و خیابیان را   شان تنها گذاشتهها را با دردهایدانیم، زخمییادان را نمینام زنده یاما حاال حت« هستیم

ما مگیر بیا   «. زندانی سیاسی آزاد باید گردد!»هد ددر بیابان هم کسی شعار نمیایم که زنان خاموش کرده

گونه ست که حوومت دیوتاتوری اینهم نبودیم؟ نیستیم!؟ مگر قرار نبود که با هم باشیم!؟ ما را زه شده

ها کیه در یی    کند؟ ما امسال هم خوب به خیابان آمدیم اما مث  مصریدارد یوی یوی ما را از ما کم می

سیت  دانسیتند کیه محیال   پا درآوردند، در خیابان دوام نیاوردیم. کیاش همیه میی   سال، دو دیوتاتور را از 

بار یاد بگیریم و که خیابان را خانه کنیم. کاش ایننشینی کند و تن به رفراندم دهد مگر ایندیوتاتور عقب

ییه  هشت در کوی دانشگاه، همگیی میا شیدیم و عل   ودوباره آن داستان قدیمی را تورار نونیم. سال هفتاد

زدنید، دسیتگیر   مان را که باید آینیده را رقیم میی   دیوتاتور فریاد برداشتیم و همین که پُرشورترین جوانان

کنییم، فقیط   « مرگ بر دیوتاتور» کردند، به خانه برگشتیم تا ده سال دیگر در جنبش سبز، خیابان را پر از 

دورانِ رژیم دهیم تا فردا را بُوشیند  که پُرشورترین جوانان نس  بعدی را هم دودستی تحوی ِ مزبرای این

ی مشیتی  مان را طعمهو باز در خانه بنشینیم تا هشت سال بعد باز خیابان را بلرزانیم و این بار هم عزیزان

 !کفتار کنیم

ام دوستان! ما صد و ده سال پییش، زییزی حیدود صید و ده سیال بعید از       من از این داستان خسته

دیم! انقالب مشروطه ده سال قب  از انقالب روسیه اتفاق افتاد. دویسیت و  انقالب کبیر فرانسه انقالب کر

سیت کیه   ست. دقییقن صید سیال   ست که در فرانسه دیگر لوئیِ شانزدهم تورار نشدهبیست و زهار سال

اند. ما ولی حدود صد سال پیش یعنی ده سیال بعید از انقیالب    اند و دیگر به روسیه برنگشتهتزارها رفته

وتاتوری قاجار را کنار زدیم و باز دیوتاتوری پهلوی را بر تخت نشاندیم، پنجاه و پنج سیال  دی ،مشروطه
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پیش انقالب سفید اتفاق افتاد و بعد هم حدود زه  سیال پییش دیوتیاتوری پهلیوی را نیابود کیردیم و       

انقالب دیوتاتوری مالها را برپا کردیم. اروپا درکی درست از تراژدی داشت و از گذشته عبرت گرفت و 

بریم لی زود از یاد مییایم و گذشته را خز فجیعی بخشندهفرانسه و روسیه دیگر تورار نشد، ما ولی به طر

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

سیت کیه بیین    اتور رفت! ما ولی زه  سالقدر در خیابان ماند تا دیوتآموخت و وقتی به خیابان آمد، آن

شود تا سیریالی کمیدی را بیه اکیران     خانه و خیابان در رفت و آمدیم و باز ی  اشتباه دارد هی تورار می

خانیه  نشیینی، بیه  ست هر ده سال به خیابان بیاییم و قربانی دهیم و بعد از عقیب گذاشته باشیم. انگار قرار

خیابان را بدل به خانه کنیم و دیگیر زنیدانیان سیاسیی را    بار این! کاش ودبرگردیم تا دیوتاتور پروارتر ش

 .فراموش نونیم
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 کاش تهران بودمیادداشت دوازدهم: 

رفتم جلوی زندان اویین بیا تمیام حجیم گلیو      دو میبیست سال پیش بود و االن تهران بودم، به راگ

رفتم جلوی اوین باز می ومر شترسیدم که دستگیمی راگ«. ی آزاد باید گرددندانی سیاسز»دادم که شعار می

ترسییدم و وحشیت داشیتم از    بیدجور میی  ر کردم. اگهمراهی میبا مردم ی زند متری، الاق  از فاصلهو 

 مِ زندان اوین داشتهدرکه تا نقشی توی ایجاد ترافی  دهای اوینرفتم به یوی از رستورانزندان، الاق  می

داسیتان بیزرگ    انید کیه بد د،نیستی جاآن رند، اگوی جهنمِ اوینکالجی جلنم دقیقن االن زند ادباشم. نمی

 اى آخه!؟جاست، زرا خونهآنجاست، شعور نآ، شعر افتداوین اتفاق میزندان جلوی د االن دار
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 م؟کار کنیم برای قیااال باید چهحدهم:  ینیهابی

شان یعنی دکتر سروش خواستند که به مییدان بیایید تیا بیا     ها از آس فوری خودطلباخیرن اصال 

انتقاد از خودشان، آب رفته را به جوی برگرداند و پدرانه نصیحت کند که زرا بایید در قییام فرودسیتان    

ویی بیه مییآ و    گرفتند. سروش هم آمد و یبه دست می اردند و زطور باید رهبری آن را حتکشرکت می

طلبیان بیه خیون میردم     ها را وقتی گفت که دیگر دست ک  اصال یوی به نع  زد، ولی دقیقن این حرف

هیا جمیع   ی آنهمیه  وجه قاب  تطهیر نیست. انگار حاال خیالآلوده شده بود و این آلودگی، دیگر به هیچ

ی متوسیطی  ها تا دیروز طبقیه طلبست که اصال شود. سروش غاف ث  سوریه نمیشده که ایران دیگر م

نید بیا اجیرای    سیت، انگیار غافی    هدالی  مختلف تغییر موان داد کردند که حاال آن طبقه بهرا رهبری می

ی فرودسیت  ی متوسط، فقیر شیدند و بیه طبقیه   های نولیبرالیستی روحانی، بخش بزرگی از طبقهسیاست

هیا را قیانع کنید. یعنیی حییات      سیت کیه آن  هیا محیال ا  طلبی شعاری اصال پیوستند و دیگر محدوده

طور کام  از حوومت جدا و رادیوال بشیوند. در واقیع نیه تنهیا     که بهطلبان ممون نیست مگر ایناصال 

توانند رُل مخالفانِ ها دیگر نمیگراها هم بسته شده است، آنطلبان بلوه دیگر دکان اصولی اصال پرونده

که متحد شوند و در ی  صف بایستند و با نیروی فوری مردمیی  ز اینهم را بازی کنند و راهی ندارند ج

. خواهید کیرد  ها و احزاب غیرقانونی ظهیور  زودی در قالب گروهمقابله کنند، که این نیرو خواه ناخواه به

گراها توپ را گیاهی بیه   گراها رابطه داشت و اصولاگر پیش از قیام فرودستان بیت رهبری با تمام اصول

ها را هم وارد بازی کنند، حاال شان با مردم، آنی نزدی ی رابطهدادند تا به واسطهها پاس میبطلاصال 

هیای  اند کنار و محال اسیت دوبیاره فرییب بیازی    دیگر این بازی ممون نیست؛ زون مردم کاملن کشیده

بازی جدیدشان  ند و تا وقتی کهشان را بخورند. در حال حاضر مردم به فور طر  بازی خودشانتوراری

وهشت سیال گذشیته شیاهد    ش  سووتی توام با خشم را ادامه خواهند داد. طی سیرا تعریف نونند، بی

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

لن سیاسیی فعیال بیود،    شد اپوزیسیون خود را تعریف کند. وقتِ رهبری خمینی در ایران دو جنا  مثمی
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ی روحانیت در جنا  راست حوومتی، که یوی مجمع روحانیون در نقش زپ حوومتی و دیگری جامعه

ای، این هیر دو جنیا    پرستی توافق داشتند. بعد از رهبری خامنههر دو در عین مخالفت، در مورد خمینی

الن سیاسیی سیازندگی و مجاهیدان    بیازان و دال شوند و بخشی از میدان را به سیاسیت به حاشیه برده می

دهند. اما بعد از دوم خرداد سال هفتادوشش دوباره همان دوآلیسم سیاسی سابق اتفاق افتیاد و  انقالب می

شیروع بیه فعالییت کردنید. بیا ایین        طلبگرا و اصال دو حزب روحانیت و روحانیون در شمای  اصول

گراهیا  جنا  در رابطه نبود و ترجیح داد لیدر اصیول  ای مث  خمینی با هر دوخامنه -رهبر تفاوت که حاال

ماه امسال ها و محمد خاتمی بسپارد. خاتمی هم تا دِیها را به موسوی خوئینیطلبباشد و جنا  اصال 

نقش خود را عالی ایفا کرد و تا ششم دی نودوشش موفق شد مردم را همچنان در زمین بیازی حوومیت   

ایستادند و مردم هیم در  ر این قیام هر دو جنا  حوومتی، ی  طرف زمین ای حفظ کند. اما حاال دخامنه

وارد بیازی  محال است که مردم باز همگام با زپ حویومتی   ،و تا این بازی تازه تمام نشود سمت مقاب 

ها ظاهرن هنوز وارد شوند. البته خوئینیی سوخته محسوب میها مهرهخوئینی اشوند. دیگر خاتمی و حت

ی گذشته خواندند، را طی دو هفته «عباس عبدی»ترند و مطالب هایی که باتجربهاست اما آن همیدان نشد

فایده است ی جدید سروش هم بیها نیست. گارد و بیانیهدانند که نظرش جدا از نظر موسوی خوئینیمی

حاضیر اسیت   که باید دیید آییا    «میرحسین موسوی»ماند کند؛ فقط میو دیگر کسی برایش تره خرد نمی

ای به اپوزیسیون حوومتی بدهد یا نیه. منظیورم ایین    حیثیت سیاسی خودش را وسط بگذارد و جان تازه

بندی سیاسی حوومت اصلن خوب نیست و کاملن دزار اغتشیاش اسیت. در ایین    است که اوضاع صف

حیال   کنید، زییرا در  شرایط هر کسی حتی میرحسین هم اگر وارد میدان بشود فقط خودش را خراب می

هایی را که تیا  حاضر، آگاهی سیاسی سرتاسری شده است. پس حوومت ایران هیچ راهی ندارد مگر زپ

هیا بیه   نکه تا کجیا بیا آ  شدند، وارد میدان کند. اینی  ماه پیش زپ واقعی و غیرحوومتی محسوب می

ن اسیت کیه   تیوان حیدس زد؛ امیا واقعییت ایی     رسد یا زقدر حاضر است باج بدهد، فعلن نمیتوافق می

فویران  ها دیگیر جایگیاهی در بیین میردم و روشین     ها و اکثریتیایهای قدیمی کمونیستی مث  تودهزپ

ای معامله ها هم فور نونم تحت هیچ شرایطی با دالالن سیاسی حوومت خامنهها و پیواریندارند. اقلیتی

جمهوری اسالمی در صف دشمن ند تا پایان کار و طرفداران شاهنشاهی هم محووم کنند. مجاهدین خلق

گراهیای میذهبی و   ها یا ملیایرانیستکه برود سراغ پانواقعی بایستند، پس حوومت راهی ندارد مگر این

هایش را بیهوده آور بود که خیلی از مهرهغیرمذهبی! خوشبختانه خطر این قیام برای حوومت زنان ترس

ای داشیته باشید؛   ای از خامنیه دفاع ابلهانه اننست زنرتم که زطور مهاجرانی تواسوزاند. من هنوز در حی
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اش گیی خوانی، از شدت مزدوری و بیرده ی مجلس خبرگان میش را از فیلم لو رفتهوقتی تحلی  و دفاع

هیای کیاری حوومیت را سیوزاند و شیخص      خورد. در واقع قیام فرودستان تمیام مهیره  هم میت بهحال

از آن حمایت هیم نونید، زیون در هیر      ابعد از سرکوب قیام، حت ست کهاریباهوش، آن مال یا سیاستمد

هایی که پشت حوومت ایستادند زند. در این ده روز بزرگ، مردم آنصورت دست به تخریب خودش می

ای از قییام اییراد   ی قیام فرودستان بود. عیده و افرادی را که سووت کردند، خوب شناختند و این معجزه

زییز  دهی نداشت. انگار همه یادشان رفته که همیه بش فرودستان رهبر و سازمانگویند جنگیرند و میمی

گیری کند کیه سیرعت فویر و    توانست درست هدفناگهان آغاز شد و در آن فرصت کم، فقط کسی می

اش عم  داشته باشد. در واقع زیزی که باعث شد این قیام، پیروز از میدان خارج بشود، خصلت ناگهانی

ها فراموش کردند که مردم ی  حرکت حوومتی را بدل به ضد خود حوومیت کردنید و   یلیبود. انگار خ

تواند وارد باشد که دهی وجود نداشت. زنین ایرادی وقتی میدر آن ده روز، مطلقن فرصتی برای سازمان

ی ست کیه ایین قییام بیا دسیسیه     قیام از سمت مردم و جمعیت معترض شروع شده باشد و این در حالی

نظر بودند، شروع شد و در آغاز شعارهای ضد دولتیی بیرای   هم یالهداز سپاه که با رییسی و علم بخشی

شد، اما مردم موفق شدند این حرکت را مال خود کرده علیه ک  حوومیت،  تضعیف روحانی سر داده می

ایین   اش کنند. پراکندگی و پخش تظاهرات خیابانی در سراسر کشور و شعارهای ساختارشون،سرتاسری

میام  کند. اگر قبلن جنبش از تهران شروع شده و در تهیران هیم ت  های قبلی جدا میقیام را از تمام جنبش

پارزه فریاد بودند و این برای حوومیت بسییار   روستاها متحد شده و ی  اشد، این بار تمام کشور حتمی

هبی و نیژادی در آن دخیی    که اختالفات قومیتی، مذپارزگی این اعتراضات بدون اینترسناک است. ی 

ای به قیام فرودستان در تاریآ اعتراضات ایران داده است و اگیر  ست که شخصیت تازهشده باشد، زیزی

 به و شود ترکیب آن با …ها وباختههایی مث  تظاهرات کارگران، اعتراض مالبعد از این جنبش، حرکت

 .کند مهارش راحتیبه اندبتو دیوتاتوری حوومت است محال دیگر برسد، دهیسازمان

یوی از آن خودمیان  ی مدنی را یویهای انرژی خود را بگذاریم تا پایگاهدر این فرصت ما باید همه

کنیم. اما پیش از هر کاری اول باید نشان دهیم آزادی زندانیای سیاسی به ویژه معترضانِ در بنیدِ جنیبش   

نی موثر و مستق  دسیت و پیا کنییم کیه بیی هییچ       ی اصلی ماست. در قدم دوم باید تریبواخیر، خواسته

پیارزگی و اتحیاد   سانسوری صدای مردم را انعواس بدهد؛ باید با اتخاذ گاردهای مناسب و حفیظ یی   

ها، علیه تبعیض جنسیتی، نژادی، مذهبی و طبقاتی بجنگیم. یعنی اگیر از ایین بیه بعید اتفیاقی در      قومیت

شوند. واقعیت این صدا ها همی کشور باید با آنمهات کردند؛ هبلوزستان یا کردستان افتاد و مردم تظاهر
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ی اختالفیات  که همهاست که ما همه اسیر حوومتی خانوادگی و الیگارشی هستیم و راهی نداریم جز این

ی قیام فرودسیتان مثی  یی  فییلم     قومی و مذهبی و ایدئولوژی  را کنار بگذاریم و متحد بشویم. تجربه

مه اتفاق افتاد. حتمن در بسیج و سپاه پاسداران هم زشم وجیود دارد و االن دیگیر   مستند جلوی زشم ه

ای برای این دسته از بسیجیان و پاسداران هم مشروعیت نیدارد. پیس هیر روز کیه بگیذرد      رهبری خامنه

ها هیم  طلبشود. حاال دیگر ماهیت ریاکارانه و حوومتی اصال تر میی سپاه و بسیج بیشریزش در بدنه

ها هم طلبی سوونت دارند، برمال شده است، آنی هرم اصال ها که در قاعدهطلبرای بخشی از اصال ب

گراها نیز این ریزش اتفاق خواهد افتاد. قییام فرودسیتان باعیث    ی اصولشوند و در بدنهدزار ریزش می

گوید کیه  ر کسی نمیرحم و سفاک سید خندان هم آشنا بشوند. دیگی بیشده که مردم از نزدی  با رویه

ی هفتاد دست نداشیت. حفیظ حوومیت اسیالمی     ای دهههای زنجیرهسید محمد خاتمی در ماجرای قت 

دانستند امثال مختاری ش مینوشتم فقط خاتمی و جنا برای امثال خاتمی خط قرمز است! قبلن وقتی می

ان هرگز با جمهوری اسالمی کنیار  فورند و این گروه از روشنی مستقلی برای مردمو پوینده زه سرمایه

ها پیی بیرده باشیند تیا بیرای همیشیه از شیر        توانستند به لزوم کشتن آنطلبان میآیند و فقط اصال نمی

کردند که سید خندان بتواند آدم بوشید،  کرد. باور نمیفوری مستق  خال  شوند، کسی باور نمیروشن

ی خاتمی را که لییدر مجمیع روحیانیون اسیت، دیدنید و      یهی مردم بیاناما این بار در قیام فرودستان همه

فویری ایرانیی   متوجه شدند که خاتمی هم دستش به خون مردم آلوده بوده است. این ماجرا برای روشین 

و مطلقن پیشرو نبود و فقط  یرانی در قیام اخیر خوب عم  نوردفوری ای  درس است، متاسفانه روشن

 .پشت سر مردم حرکت کرد

ترسد گیری ندارد، زیرا میفوری شعاری ایرانی این است که قدرت تصمیمن مشو  روشنتریبزرگ

فوری شیعاری  ، ما فرقی بین روشنم  هزینه شود. در همین قیام اخیر از لحاق عملورداشتباه کند و متح

حیین   ای حق داشت درای ندیدیم. هر دو سووت کردند! با این تفاوت که خامنهایرانی و دیوتاتورخامنه

تیر تحریی    گفت، مردم بییش داد و اگر زیزی میقیام سووت کند زون داشت سلطنتش را از دست می

زیزی بیرای از دسیت دادن   فوری شعاری ایرانی زهشد. اما روشنی بزرگی میشدند و متحم  هزینهمی

ود؟ انگار همه شو ترسید که ایران بدل به سوریه  طلبان را خوردی اصال داشت که فریب ادعای مسخره

 اشوسیت بخیورد. بعید هیم وقتیی همیه حتی        در طول قیام مردم در کمین بودنید تیا جنیبش فرودسیتان    

فوران شعاری هم امضا جمیع کردنید و از قییام حماییت     طلبان بیانیه دادند، قریب به اتفاق روشناصال 

نشیین از مین   فویران خیارج  ای که دادم، برخیی از روشین  کردند. دقیقن روز دوم قیام، بعد از اولین بیانیه
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ست و سپاه پاسداران کیارگردانی آن را بیه عهیده    خواستند سووت کنم و معتقد بودند این قیام ساختگی

ی تیرس از  کینم کیه مسیئله   نویسند، باور نمیی دستاوردهای این قیام میدارد. اما حاال همه دارند درباره

شیود و  تر میی شان بیششوند، سووتران خارج میوقتی که از ای اها حتمت در میان باشد، زون آنحوو

فویری از حوومیت   کینم در شیرایط فعلیی هییچ روشین     شوند. من فور نمیی تر هم میدزار انفعال بیش

نید کیه   خواهند اشتباه نونند که مبادا زیزی از دسیت بیرود و غافی    ای هراس داشته باشد، همه میخامنه

فویران  ی گذشته، قریب به اتفیاق روشین  است. طی دو هفته دیگر زیزی برای از دست دادن باقی نمانده

وقتیی   اسپاه باعث این قیام است؛ اما حت کردند کهکه اشتباه نونند خودشان را توجیه میشعاری برای این

هیای  کیرده شان ادامه دادند تا قیام کاملن سرکوب شد. تحصی که شعارها ساختارشون شد باز به سووت

ها هم مث  مهاجرانی و بهنود مردم را ترسیاندند  ته وضعی به مراتب بدتر داشتند. آننشین البمذهبی خارج

هیای  و مدام سفارش کردند آرام باشید تا ایران بدل به سوریه نشود. در اصی  ایین شیعار تویراری سیال     

ان بدل به دادند انقالب نونید مبادا که ایرزمان به مردم هشدار میها آنوهفت بود، آنوشش و پنجاهپنجاه

طوری که  ،اندان را بدل به افغانستان کردهافغانستان شود، اما خودشان به این نصیحت گوش نوردند و ایر

فویری شیعاری   وهشت سال است اسیر حوومتی سفاک و قرون وسطایی هستیم. در نتیجه روشین ما سی

که قیام فرودستان کشیته  ض اینایرانی این قیام را نساخت بلوه آن را در همان آغاز باخت. حاال هم با فر

 .شده است آغاززیز تازه ند که همهخوانند و غاف اش مرثیه میشده، دارند سر جنازه

از این بیه بعید حضیور فعیال     الاق  شما در آن ده روز نبودید و کاری نوردید؟ هیچ اشوالی ندارد، 

ته مرهم باشید و حاال هیم کیه آمدیید    داشته باشید، قیام به شما احتیاج دارد و باید برای زخمی که برداش

ها این قیام را دوسیت  زیی زیادی نبود، اختالسمی  عدهلطفن قیام را جنازه فرض نونید. این قیام باب 

گراهیا و  جمهیور و وزراییش، اصیول   هیای وراج، ریییس  دارهیا، ژورنالیسیت  ها، کارخانهنداشتند، فئودال

های در جیب مردم است، ضد این قیام بودند. صاحبان بنگاهشان ی دزدانی که دستها و همهطلباصال 

 ها، تمامی ایین قشیرها  ا و بسیجیها و پاسدارهنشین، پلیسی خارجها، اپوزیسیون خواجهمالی، مدیر ک 

کیه   دما بلید نبودیی  شی ، دتنها گذاشتی همه قیام فرودستان را شمافوران زطور؟ ضد قیام بودند. اما روشن

 دکیه اشیتباه نونیی   ، پس برای ایندو اشتباه نونی دقط یاد دادند که امام معصوم باشیا فمش، به دریس  کنی

 فوری که آزاد نباشد اشتباه کند، آزاد نیست! فوری که دائم بترسد، روشن. روشندکنیهرگز کاری نمی
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فور نیست. به نظر من، ما در آغاز انقالبیی شیعوری قیرار دارییم کیه راهیی جیز        پس اصلن روشن

ندارد. کاش همه قدر دستاوردهای قیام فرودستان را بیدانیم و در   ایران اندازی حوومت قرون وسطاییبر

 .ای سووت نونیمبار فوری مزدوران خامنهبرابر آتش
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 کارگران و آموزگاران دربندی دهم: ی بیانیهدر حاشیه

کشید.  ش را زشیده باشی تا بفهمی که ی  زندانی زیه میی  ج فرسایشیباید زندان کشیده باشی، رن

ام دنیا را نشست روی سینهش میمن زیاد زندان نبودم اما هر بار که به زندان رفتم شبی داشت که بخت 

بندم کنند اما بار آخر توانستند فقط ده روز در کنم.ها را هرگز فراموش نمیگونه شبکرد. من اینتنگ می

یا آموزگارند یا فعّال کارگری، روزها بیشتر زندانیان سیاسی ایران اینجربه کردم. همان شب لعنتی را تباز 

 کنند. را دارند تجربه میهیچ دلیلی آن شب را و شبان و این یعنی که بی

 هییچ کننید و  طور مستقیم با مین زیت میی   اند که این روزها بهوقاحت را به حدّی رسانده هالعنتی

 و انید ہافسیرد  اغلیب  کیه  لجین  مشتی ند،اطالعات وزارت جاسوس و مزدور بگویند که ندارند ایواهمه

میان  نزنیدانیا  متاسفانه ندارند، فرهنگی انسان و فرهنگ از درکی هیچ که موجوداتی دارند، روانی بیماری

رانیان دارند ترین ایش نیست، جمع بزرگی از شریفدر زنگ زنین بوفالوهایی اسیرند و کسی عین خیال

. نیداریم  انسیانی  مسیئولیت  و انسان از درکی زون نیست مانخیال عین ما اما کنندمی ہدر زندان عمر تبا

ها از هزار جیا  قوق بشر است، اینح فعال شاناسم که شناسممی را ایرانی مهاجران و تبعیدیان از بسیاری

دهند به محرومان بنگالدش کم  یران ترجیح میگیرند تا به داد زنین زندانیانی برسند اما جای اپول می

کنند مبادا وقت ورود به فرودگاه تهران گیر بیفتند، تا کی آخر باید میا را تیرس انیدازه بگییرد و بالهیت      

 مسجد!؟
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 !سیّدندچگونه برخی مادرشان را می یادداشت سیزدهم:

هییچ نقیابی از   ست کیه بیی  او بربری کند مادرسیّدست،ست که انوار نمیگرا، مادرسیّدیی  اصول

همه از حیث مادرسیّدی هرگیز بیه   این کند تا احدی ش  نوند که مادرسیّدست. بابربرّیتِ خود دفاع می

سیت کیه خیودش هیم میادرش را      مادرسییّدی  ،طلیب رسد! در واقع ی  اصیال  ها نمیطلبپای اصال 

هیا  طلیب مادری وجیود نداشیته باشید. اصیال      سیّدد تا مادرش زنان تبلیغ شود که دیگر هیچ معنایمی

آیند تا صینعت مادرسییّدی   گراها ی  رنگ ندارند بلوه هر دم به رنگی درمیرنگ نیستند، مث  اصولی 

بلویه سیازمانی   طلبیی دیگیر جنیاحی سیاسیی نیسیت      به تولید انبوه رسیده قبحِ آن از بین برود. اصیال  

هیایی کیه مجهیز بیه     ، زندین پایگاهِ خبرپراکنی دارد! پایگاهام وسطِ لندندورِ خانه است که حتجاسوسی

شیان را  سیاله رسد! اینیان کیه ششیم دی لبیاسِ بیسیت     کنم صدایم به جایی نمیفایرند و هر کار میآمپلی

شیان  سالهپوشِ بیستدرآورده بودند و به الگوهای دهه شصتی برگشته بودند حاال شش روز است که تن

هیای داخلیی و خیارجی، در    ند و زون مانونی کاملن مادرسیّد، عالوه بر تمام رسیانه اشان کردهرا باز تن

 .دهندترین کانال تلگرامی هم شو میشلوغ
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 اهلل لبنان به سرمادرسیّدی نصرنامهیادداشت چهاردهم: 

تی ِ  ام. از شیدّتِ خشیم تی    اندهای را در ایسنا خواهلل لبنان به مادرسیّد خامنهی رهبر پشمتازه نامه

هیا در برابیر   ام زیرا ایرانیی  اند که قادرم هر زیه بربیر را دمِ در بید رم! مانیده    هام زنان زاقو شدهانگشت

هیا همیه خواجیه    اند! اسالم با اییران زویار کیرد کیه ارتشیی     گستاخی این گوزمالی لبنانی سووت کرده

انید در لبنیان فقیط شیوم بیاال      ! پاسیداران کیه از بیس داده   داران ببخشیداند؟ خاک بر سرِ سپاهِ بان شده

الی دو پا داشت، حیاال اییران سیرنگهدارِ لبنیانی نداشیت!       کیراند! اگر سلیمانی این سردار کرمانی آورده

لبنیانی   سییّدِ رزننید تیوی گیوشِ ایین ماد    ناموسی، دم از غیرت میگراها که هر دم از بیاصلن زرا اصول

تیش مامانی کیه دهیانی میدام وا بیرای بلوجیاب در میدفوعات ببخشیید!        های تیبطلزنند؟ اصال نمی

گراهای اند یا مث  اصولدنیا آمدهام اینان در ایران بهاند که ماندهمطبوعات دارند، زنان سووت قورت داده

 !هزارسوراخ در عربستان

داند خود را ایرانی نمیاو  ست کهخواند، درستخود را عرب میای ست که مادرسیّد خامنهدرست

ای بیسواد و بربر و عنتر بود الاقی  الی دو پیا   اما مگر هوالکوی مغول ایرانی بود؟ هوالکو اگر مث  خامنه

نشیوری مثی  مادرسییّد حسین     کیون خایه داشت. هوالکو وقتی که شاهِ ایران شد، ایرانی شد! محال بیود  

هیا یی    کاش ایرانی !کُشدکشد به ایران و ایرانی میور مینصراهلل خایه کند از لبنان، به او نامه کند که لش

دادند سیّدها بیش از این ایران را طبقاتی کنند، ما روز به ذاتِ ضدِّ ایرانی اسالم پی ببرند، کاش اجازه نمی

ی زایییده گایییده  جمهورمیان  مان عراقی، رهبر و ریییس خانهمان عراقی، رییس عدالتکجا رییسِ مجلس

کیرد زنیین   خورد، خایه میی مردم ایران می از کونِی لبنانی که تازه دارد ؟ کجا ی  مالی نفلهاعراب بود

اییران بیود!؟    حوومیت  کونِجسارت کند به ایرانی؟ کی و کجا انگشتِ شصتِ روسیه زنین تا بیآ، توی 

 ؟گرد و گورخواب داشتیمیآ زبالهاصلن ما در کجای تار

 !ترستتحمّ ِ این تحقیر از مرگ هم فجیع
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 ...آن روزروز...روز... آنشود آنعجب بگابگایی می

 روز ایران برگرددوای اگر ی 

 ایرانی برگردد

 .و ما برگردیم به ایران
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 !دیر آمدی مخملبافیادداشت پانزدهم: 

نامه سراسر انتقاد بود و  زاده را خواندم، فضایی محسن مخملباف به مصطفا تاجلحظاتی پیش نامه

زمان با قییام فرودسیتان طیر  کیرده بودنید تیا       طلبانی زون تاجزاده همهایی که استمراراو به تمام گزاره

سیت. در ایین نامیه    ی ایران بترسانند و از این طریق قیام را تضعیف کنند، حمله کردهها را از آیندهخیلی

ی افغانسیتان، بیه نویات    ی تازه دربارهرغم طر  زند نوتهطلبان، علیمخملباف جهت مخالفت با اصال 

ها از جمله من آمده بود و این یعنی که مخملبیاف در  تر در مطالب خیلیست که پیشبسیاری اشاره کرده

سیت.  شید دنبیال کیرده   باره نوشته میی ، مطالبی را هم که در اینآن ده روز بزرگ، عالوه بر اتفاقات ایران

وی ئملباف خوب نوشته شده اما مث  ویید ی مخرو نیست، نامهست اما پیشگرانهوشنی مخملباف رنامه

توانست در شد، میی مخملباف اگر طی همان ده روز نوشته میدکتر سروش دیگر تاثیرگذار نیست. نامه

وری بار فتوانست سطلی آب باشد بر آتشی که آتشهایش به قیام کم  کند، الاق  میحدِّ طرفدارانِ فیلم

طلبیان  پا کرده بودند اما حاال زی!؟ حیاال کیه بیا همویاری اسیتمرار     استمرارطلبان علیه قیام فرودستان به

نمانده که آقای زیزی برای گفت باقی رحمی سرکوب شده دیگر بزرگترین اعتراض مردمی در نهایت بی

ننوشت که تیاجزاده و همگنیانش    اند، اما مخملبافها نفر کشته شدهست! دهساز زنین به گو پرداختهفیلم

نید امیا   ها در حیال شیونجه شیدن   عام دست داشتند، صدها نفر زخمی و هزاران نفر در زنداندر این قت 

گرها همراهی نوند! اگر دست سرکوب بوده الاق  حاال با شونجهمخملباف به تاجزاده ننوشت که اگر هم

شان برای مردم کوزه و ها که دیگر دستطلببه اصال ی مخملباف کنشی اُپورتونیستی نبود حاال نه نامه

شد. مخملباف بهتر بود از تمیام  بشری نوشته میهای حقوقبازار هم رو شده بلوه باید خطاب به سازمان

 !کیرد هیا اقیدام میی   رد و علییه تیداوم فاجعیه در زنیدان    بُنفوذی که در مجامع هنری جهان دارد سود می

ی هفتیاد ازم  انید، در دهیه  پور و حسن حسینی که هر دو رفتهتانت قیصر امینساز! همیشه دوسآقای فیلم

آورند، همیشه شیاکی بودنید زیرا    شان نمیی هفتاد مطلقن به حسابکردند که زرا شاعران دههانتقاد می
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 کنم! این هر دو مُردند و دیگر فرصت ندارند به مردم بگویند ببخشید! برای همیین ها حمله میمدام به آن

گفیت  دانم که تاریآ ادبیات این دو دوست شاعرت را ببخشد! یوی از مخاطبانم این اواخر میی محال می

کنی همه اعتصاب غذا کرده اما تو مدام در نوشتارت به او حمله میاکبر گنجی در اوین شونجه شده و آن

شیان پیونز   که بر پیشانی حجابیت  دختران کمتر اکبر پونز بوده و هنوز از ت دانست که وی پیشو نمی

رغم دو دهد. شما هم علیکرده عذر نخواسته و این یعنی که هنوز دارد همان راه سابق را ادامه میفرو می

ی شصیت  کنی که هنوز همانند که در دههای، هنوز همراهی با همان کسانی میفیلم درخشانی که ساخته

دسیت  بیه یسیی، اول از میردم بابیت محسین زمیاق     که بیرای میردم بنو  بودند. آقای مخملباف! برای این

ی زادههیایی زیون تیاج   همیه صیفت نثیار اسیم    ای ایین عذرخواهی کن و یاد بگیر که در تمهید هیچ نامه

کیدام از  در ایین یادداشیت نتوانسیتم هییچ    خاطر دو فیلم درخشانی که ازت دیدم، صفت نونی. من بهبی

ات شید، نامیه  بیست روز قب  یا الاق  دو هفته پیش نوشته میی  کاش این نامه !کلماتم را زاقو کنم، حیف

 !سازست، دیر آمدی فیلمست اما دیگر از فایده خالیعالی
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 استمرارطلبان یتازه دبستانیادداشت شانزدهم: 

 یسیت، ن دیگیر  کنیی میی  فویر  کیه  وقتی درست و هست جاهمه لعنتی نیست، مادرسیّد فقط بالهت

 از پوشیی تین  ترسیوها  کیه  سیت وقتیی  دارتیر خنیده  و! آردمی فرود سرت بر پت  مث  را خودش هستِ

 و شیود  انگلیسیی  تونیویی  یملعبیه  ملیح، لبخندی با شانسوادیبی و بالهت تا کنندمی شانتن شجاعت

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

 تیا  کنیی  زنیدگی  بایید  هاانگلیسی با کنی، زندگی انگلیس در باید!  دارد سیطره هاایرانی زندگی یگوشه

 روز جیای  را شیب شود می زدنی همبه زشم در زگونه ببینی و باشی داشته فریبیمردم تونی  از درکی

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

 فرودسیتان  قییام  که روزی در دقیقن! بزند رفتار زطور زگونه، و کی داندمی خوب که ستترینانگلیسی

 فعیال  را خیود  فویری  بیار آتیش  و شدند کار به دست هارسانه در هااستمرارطلب خورد، کلید مشهد در

 آنان شوند مانع و بیفزایند متوسط یطبقه گرانین بر افزایی،ستر تونی  ترینکثیف از استفاده با تا کردند

 .بپیوندند فرودستان به خیابان در نیز

 اکثرییت  کیه  متوسیط  یطبقیه  بیا  دارنید  کارها اما ندارند فرودست یطبقه با کاری هاطلباستمرار

 دنکن همراهی فرودستان با نیز متوسط یطبقه اگر دانستندمی هااستمرارطلب. هاستآن با شهری جمعیت

 متوسط طیف سرطانی ینقطه روی گذاشتند دست پس ،بود نخواهد ممون خیابانی تظاهرات مهار دیگر

 تیرین انگلیسیی  ایین  کارگردانی با پس نیست، بخورنمیر زندگی همین دادن دست از ترس جز زیزی که

 یحیلیه  به پی بیاید تا  متوسط یطبقه اهالی که دیدند سوریه زنان را ایران فردای و شدند بسیج رسانه،

 حفاظیت  عمیومی  اموال از کهاین جای نظامی نیروی هم طرف آن از! شد سرکوب قیام ببرد، افزاییترس

 و شید  هراس دزار سو دو از ست،نگران مدام که متوسط ترسوی یطبقه و پرداخت شانتخریب به کند

 هیا استمرارطلب فرماندهی مرکز رسانه ی  تنها و رسانه ی  روز، ده آن طی! دید سوریه عینه به را ایران
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 امیا  پوپولیسیتی  تونیویی  بیا  دارد حیاال  و شد رو مردم برای دستش فرودستان قیام طی که ایرسانه بود،

 فرودستان، قیام از بعد حاال کنممی پیشنهاد هااستمرارطلب به. کندمی مخاطب جذب باز تیزهوشانه کاملن

 .برگرداند جوی به را رفته آبِ باید زگونه رندبگی یاد و ببینند را رسانه این مدام
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  مستقل یرسانه حسرت دریادداشت هفدهم: 

 فیرداى  …یی   کیالم  یی   در و کارکشیته  اطالعیاتی  یی   بازیگر، ی  شوید، دقیق هاشخنده در

 یعنیی  ایین  و «؟!شد جمهورئیسر باز روحانی دیدی: »نوشت برام یوی اخیر جمهوری ریاست انتخابات

 هایکارناوال» کتاب یوی اگر. افتاد اتفاق هامبینیپیش تمام است خوب حاال! داشتم دیگری تصور من که

 محاسیباتم  تمیام  بینید میی  باشید،  خوانیده  شد، منتشر انتخابات همین از قب  روز هشت که را «انتخاباتی

 بیوده  رهبیری  خیواه دل کاندیید  تنهیا  روحانی کتاب، در ادعایم و تأکید طبق یعنی درآمده، آب از درست

 سیپاه  نیروهیای  مییان  از نوشیت  توئیتی در است، مجلس ینماینده که «صادقی محمود» بعدها که طوری

 رئیسیی  بیه  نفر صدسی فقط و روحانی به نفر صدهفت هستند، لویزان در قائم شهرک مقیم که پاسداران

 او واقیع  در و اسیت  سیمیولوژی   ایخامنیه  رفتارهای تمام کردم کیدتأ بارها کتاب همین در! دادند ریی

 بیآلخ جز تاویلى بود، کرده دادن ریی وقت نشان،بنفش انگشتری در که انگشتی. است قهار پردازینشانه

 دانسیتم می محال و گذاشتند تمام سنگ انتخابات این برای خارجی، و داخلی هاىرسانه. نداشت مردم به

 انتخابیات  یآلیوده  و نخورنید  را هیا بالماسیوه  این فریب که باشیم داشته شعوری ایرانی یونمیل هفده که

 تیرین بزرگ گرزه. نیست کوزوی پیروزی این و نوردند شرکت انتخابات در ایرانی میلیون هفده. نشوند

 کیه  وکیپیتی  زنیین  بیا  ندارم ش  اما کنند زندگی بهتری شرایط در وطنانمهم که است این امیدم و آرزو

 کیرد،  خواهید  سپری را سختی اوقات فرودست، یطبقه آینده سال زهار در اندداده حوومت دست مردم

 اوضیاع  از گرهی ش بی و نداردجایی  هیچ بیان آزادی و فرهنگ روحانی، نئولیبرالیستی هایسیاست در

  اطالعاتی روحانی کاش نبودم، مطمئن کاش نباشد، کنممی فور که طوراین کاش شد، نخواهد باز سانسور

 و الویی  هیای تبعییدی  و اسیتعماری  هیای تلویزییون  فشیانی جان با متاسفانه. نبود فریبمردم بازیگری و

 یی   کیاش  انید، گرفتیه  بازی خوب هم مردم از و اندداده بازی را همه خندان، خاتمى و گنجی اکبرهای

 .داشتیم مستق  یرسانه ی  فقط مدیا،
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 دست بهالمانِ قلمغیادداشت هجدهم: 

پیردازی بیه اوضیاع ادبییات مسیتق  در      قدر که به مسائ  سیاسی ایران میپرسند زرا آنعده میی 

گیذرد و  ست که هر زه بر ادبیات اییران میی  خب این سوال بدی نیست اما مسئله این پردازی؟ایران نمی

ی مطر  شده در یا نویسندهاست! من دیگر حتی ی  شاعر  سیاسی حوومت گذرد محصول خواستنمی

نداشته باشد. انگار طی دو سیال   شماتحتد نباشد یا حوومت انگشت در بینم که مادرسیّها نمیاین سال

هیای سیابق   طور کام  افتاده دستِ وردستهاند، نشریات ادبی هم که بطور کام  تمام کردههاخیر کار را ب

ت دست کمی از غالمی ندارند. این دسته از جماعت احمد غالمی که حاال خودشان هم در غالمی حووم

کنند و خودشان هم توی مطبوعیات  شان را منتشر مینویسند، خودشان کتابمادرسیّد خودشان کتاب می

دهند! تقریبن دیگیر هییچ کتیابی از    نویسند و در نهایت هم خودشان به خودشان جایزه میشان میدرباره

ی رصیه ها در نشریات نیست! عرصیه ع شود، هیچ نامی از آننتشر نمینویسندگانی که واقعن مستعدند، م

زنید بییرون!   مزدور میی -ی فسادی که انگشت کنی ی  مشت نویسندهمزدورهاست، توی هر النه -شاعر

راست کرد توی سوراخ کوره ندارم، باید راست کرد و ی برای همین دیگر کاری به اره و اوره و شمسی

اسبه داشت، دیگر شاعر بید  بوق سرطان زارنترا! دیگر گذشت آن دوره که مالاصلی حوومت ضربن زور

ی هست، همه از دم مادرسیّدند! هی هم گیر ندهیید بیه مهیر   و خوب نداریم، ناشر بد و خوب هم شوخی

ای و خاتمی ست، جز سپاه و خامنهفایدهش کردند، حمله به روحانی بیای زون روحانی که سیب سوخته

 !کنیدشان را میکه حمله کنید، کار دل به هر
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 یادداشت نوزدهم: دیگر چه نشری چه پشمی!

اند و اصلن ندارد تیا بگایید بعید دم بیه     اش را کشیدهاند، خایهش را گرفتهاند، حالش را گرفتهمال

کیه در   کارهیایی هسیت   ای که ببخشی مافنگی!؟ یی  کارهست! تو اصلن زهگوید که بخشیدهساعت می

کشیی بخشییدنی نیسیت!    ست! خبرزینی و مزدوری توبه ندارد، ضعیفهیچ کالسی خوب نیست، کثیف

سانسور شغ  مادرسیّدهاست و سانسورزی برگشت ندارد، پس بخششی هم در کیار نیسیت! مین یویی     

نیر  م به فاک رفته آخر زطور ببخشم بوفالوی مادرسییّدِ دامغیان را کیه حیاال در فرهنگسیتان ه     سالبیست

طیرف و  سیت، شیش جید ایین    کشد باال!؟ من اگر پا بدهد که برگردم ایران، قزوه که سیه  میلیاردی می

همیه سیووت   طرف کنند، بخشش سیخی زنید!؟ گیاهی از ایین   طرف و آندهم اینش را هم میطرفآن

ا زیون دورم  شدم یی همه لو  میماندم من هم آنجا میام اگر آنکنم، ماندهفوریِ ایرانی حیرت میروشن

ی هنری اهلل و حوزهکاره از حزبهای اخیر به تعداد نویسندگانی که ی بینم! طی سالهمه نزدی  میاین

فور شیدند ییا زادرشیان را    شان گرفتند و روشنبریدند و منتقد حوومت شدند یا اگر نشدند پیپ دست

زپ کردند و با مردم کاکیا شیدند   وار پشمی کاکاییمامانی شدند یا در جنبش یشمیبرداشتند و خوشگ 

 سیت ییا  هیای فویر و مشیغول زییدمان    کند در اتیاق افزوده شده! واقعن زه شده!؟ سپاه دارد کوالک می

انید؟  نویس شدند که اغلب از نشر زشیمه سیر درآورده  از دم رمان وومتی هنریِ حسراهای حوزهغزل

نبرداشیته بیود و بیا زیادر و      که حتیی ابیرو   شان راهود، یویهفت سال پیش، عینهو رابینودقیقن بیست

ی زاروق از بغ  علی بوفالوی دامغانی قاب زده بودم، طوری زمیین زدم کیه قسیمت کمرباریی ِ حیوزه     

هنری ناگهان آوانگارد شد، اما باز دست از سر غزل برنداشت و با روی گرفته گاهی راکعی شد و وقتیی  

الخالق! زند دقیقه پیش عوسیی ازش  زند ج زندصدایی میوسمغی! عجبا که حاال دم از باختین و رمان 

نشری زه کشوی زه پشیمی! ای   زنانی در دست! دیگر زهپیتانی با رُمانی آندیدم خاله قورباغه و زیتان

 .فیوون کردسر که ادبیات مستق  ما را هم کنمادرسیّد و سیاه بازِسیاستهر زه  لعنت به
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 کند؟گر فکر هم مییادداشت بیستم: ژورنالیست م

دهند که انگار از زمره دوستان تاشان طوری نشان میدوام، یویجور سانسورزیِ ایرانی دیدهمن همه

کیه  اند. اینشان با جمهوری اسالمی از نظر من هنوز بسیجیرغم مخالفتند، در حالی که علینزدی  من

ها به ست! اینوه خیلیکثیف و عهد بوقیشدت ای بهگویند دشمنِ دشمنِ من، دوست من است، جملهمی

سیت، و ایین   آور است. سانسورزی، سانسیورزی بالند زندشدهند و به آن میقدرت سانسورشان پُز می

تیر از قتی    ست، هم حقیر و هم قات ! هیچ قتلی فجییع ست، سانسورزی هم بسیجییعنی که سانسورزی

ی سانسور را در دور ترین شیوها جدی بگیرند، کثیفها اپیدمی سانسور رفور نیست، وقتش رسیده ایرانی

سیوادِ  انید، مشیتی بیی   شیان از دم سانسیورزی  ها همهطلبدوم ریاست جمهوری خاتمی داشتیم، اصال 

شیر و  شان در اروپا و آمریویا فعیال حقیوق ح   اند. حاال هم نصفپوپولیست که تنها در فن سانسور خبره

کننید! دیشیب   زمیان سانسیور میی   زنند و همدام علیه سانسور حرف میند و می رادیو و تلویزیوندارنده

ه طعنیه گفیتم بازدیید آقیا از     ی پاسیآ بی  ی آنارشیسم بپرسد! در حاشیهشان تماس گرفت که دربارهیوی

جیا و  مالید، قضیه زیست؟ مانیده بیود انگشیت بیه آن    شاه را بهانه کردید و خوب دارید برایش میکرمان

شود کیرد،  ش نمیه زیزی بسازد. طشت رسوایی که از بام بیفتد دیگر هیچ کاریهرزه سعی کرد نشد ک

هاست که موج اخیر برش داشته و عالیق آنارشیسیتی پییدا کیرده، ژورنالیسیتِ آنارشیسیت!      طفلی از آن

انید  ش را گذاشیته انید و اسیم  کالس کردهپرانسیپی را ها از دم پرانسیپ ندارند و بیینا دار نیست!؟خنده

کالسی ربطی به آنارشیسیم  نارشیسم! هر زیزی ساختار خا  خودش، کالس کاری خودش را دارد. بیآ

گر درک و شعور ول و طبقه ندارد، کالس تنها بیانندارد. آنارشیسم خودش کالس است، کالس ربطی به پ

 .دهیتوست نسبت به کاری که داری انجام می

اند که مخالف، آری و خیرشیان  قدر موافقارند، همانکالسی دشان کنید! از دم سرطانِ بیخوب نگاه

تان بیزنم امیا   خواهم توی ذوقشان هم مث  خودشان فی  است، نمیها آنارشیسمو سامان ندارد، این سر
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گویید هستید ندارید، نه بزرگ که میاید و ربطی به آنلختی در آینه موث کنید، دیدید!؟ خودتان هم فی 

 !زنند نها فقط وقتی آنارشیست است که بداند زرا صدایش میاست، نه عزیز است ام

شود که خواسته باشى فور کنى، فقیط  نه مهم است زون تنها وقتى ادا مىآرى خوب است اما فقط 

 کند!؟ست است، ژورنالیست مگر فور هم میفور است که آنارشی
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 شعر سیاسی یکم: ویادداشت بیست

اند الوى بجنگنید، بیا   کنند، یاد گرفتهند! اما نیستند، الوى حمله میاند، فعالکنند سیاسىور میهمه ف

عمرن بلد نیستند فور کنند، براى همین است که  ى خودشان است،هیچ، با پو ، با دشمن فرضى که سایه

کیس  آید. هیچبدم می دوند. بیخود نیست که دیگر از جنگ، از دشمنی و از لحن تندمادام دنبال مرگ می

دست آوری امیا ایین و   شنود باید باید، باید این را دست و پا کنی، باید آن را بهمجبور نیست اما مدام می

 .رودشود از دست میبلوه زیر پای باید، له می ،آیددست نمیکند، بهآن فرقی نمی

داننید  افتند، نمیى ن ورِ بام مىکم از آزنند اما کمهاى خوب مىجنگند، حرفها ظاهرن خوب مىاین

کنید محیدود، در   ست هم اپدى! ی  هنرمند، ی  آرتیست، ی  فیلسوف که عمرى میى هستى هم اسرى

درپى بیاورد و با یقینِ خود بجنگید، در  ست اما ناگزیر است زراى پىمواجهه با جهان کاملن دست خالى

فنّ اجراى نه با صداى بلند است اما یی  مغیز،   صورت هیچ تفاوتى با عوام نخواهد داشت. هنر  این غیر

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

ی بدبختی ما دقیقن از وقتی شروع شد که گفتیم شعر نباید، شیاعر  همه !سیاست با بالهت مترادف نشود

مدار! گفتییم شیعر نبایید سیاسیی     شعوری سیاستور شد و بیشعوقت سیاست بینباید سیاسی باشد، آن

مدار! ی سیاست! نان سیاسی بود و درمان هم کاردارِ سیاستباشد اما شهر سیاسی بود و شهروند فرآورده

کردیم با عاشقی اما عشق سیاسی شید و  خواست! ما همه عشق میوگرنه شاعر را فقط در تیمارستان نمی

 .شدر سیاست کردند. شعر اگر سیاسی بود، شهر دهات و شهروند دهاتی نمیی داعاشق را پای زوبه

 .فقط از وقتی که شاعر از سیاست فرار کرد شاه به مال میدان داد و خرافات جیای کلمیات نشسیتند   

مدار خواستیم و سیاست را از شعور ی بدبختی ما دقیقن از وقتی شروع شد که شاعر را علیه سیاستهمه

تواند سیاسیی  ایم، شاعر اگر شعور داشته باشد، شعر اگر شعر باشد، زگونه میا اشتباه کردهتهی کردیم، م

 نباشد؟
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 دوم: گاو هلندیویادداشت بیست

اند، دیدند صدای میردم رفتیه بیاال و حسیابی     روحانی طفلی حال ندارد، نقشِ او را باز عوض کرده

بلی و در نطق آخر کوالک کرد. دوباره از آزادی گفیت،  ترسیدند! دوباره مث  موم برش گرداندند به فرم ق

کیرد کیه دزدی را علنیی    ی سال نودوهفت را پیش کشید و فیاش  خواست همه انتقاد کنند، بحث بودجه

کنید!  ش نبود که خیودش هیم دارد مبامیبا میی    ی گاو هی مبامبا کنند و حالیی گلهبه مثابه برخیکرده تا 

دل به گاو شود! یاد فیلم گاوی هلندی افتادم که در عاشیورای امسیال   خوب نیست که گاوزران ناگهان ب

قیمیه  افتاده بود به جانِ مردم! طفلی ماده گاوِ عاصی را برده بودند که زیر آفتاب عمودِ ظهر عاشورا قیمیه 

کنند و بریزند توی خندقِ بالی جماعتِ گاو، اما گاو مذکور که ایرانی نبود، مسئله داشیت، بیرای زنیین    

تواند تنی کند، در زه کسانی زندگی! گاو هرگز نمیست با زگونه حیواناتی همست فردا، مهموی مهمگا

کند به جماعتی کیه آبیروی گیاو    شوند، حمله میبالهتِ از حدّ گذشته را تحم  کند، برای همین سدّ می

گیوش فرسیتاد پیی    ها گشت، ندیید! بعید هیم    های درشت، هرزه بین آدماند. اول نگاه کرد با زشمبرده

ها را ندیده بیود، فیردا بیرای گیاو     ای! در هلند اینصداهایی که در هوا پخش بود، زه حیوانات ناشناخته

بیار  ست، گاو ایرانی نیست که درکی از بعد و تسلس  نداشته باشد، به او گفته بودند که اینهلشتاین مهم

ها آبیروی  ها نبودند، آنوشت بدهد، اما آنبرندش تا جای شیر، به جماعت گاو، اول گوش، بعد هم گمی

 !گاو را برده بودند
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 کنند؟در ایران چه مى بیگانهشاعران سوم: این ویادداشت بیست

زینیی و شیمای    در نشر کالج، کلی زحمت کشیدند تا ضد رمان هرمافرودیت با حیروف  مهمواران

ی بلوزستان و احیای آن در هرمافرودیت ستم دربارهخوابهتری در اختیار شما قرار بگیرد، برای همین می

بنویسم، بنویسم که زرا نس  تازه باید هرمافرودیت را خوب بخواند اما از دیروز غروب، یعنی دقییقن از  

ای که هرمافرودیت منتشر شد در حال واویالم! زنگ پشت زنگ، پییام پشیت پییام، همیه در حیال      لحظه

نیژاد  ست در بیابان شهریار، یوی از احمدیساله فرستاده که آوارهری پنجند! یوی ویدئوی دختبمباران من

به اکیران   ی وحشتناک شهرداری کرمان راهود ظاهر شده، گفته و بعدی کارنامهبار در هیئت رابینکه این

 اش در زلزله وییران شید،  کرمانشاهی که خانهکه انتهایش وقتی پیرزن  ستیوییگذاشته و آخری هم وید

منظورم فقط جماعتِ مادرسیّد کیه اییران را بیا     ؟کی هست از خود پرسیدمانگار ما ایرانی نیستیم،  گفت

روزهیا همیه اییران و    کنند نیست! ایین ست که دارند کشورداری میستان عوضی گرفته و زه  سالعقب

ی، لبنانی، سوری و جوره دارند خندقِ بالی فلسطیناند و همههاست از شوم ایرانی زدهستیزند! سالایرانی

فیوج افغانسیتانی و   کند به ایرانیی! فیوج  آورد باز بند میکنند، اما جماعت عقب تا کم میعراقی را پر می

کشید و مثی    کند و آدم میرود به اسم ایرانی در سوریه و عراق حرام میپاکستانی برای دفاع از حرم می

رود در سپاه، اما باز اسم ایران و ایرانی بد در میگیرد از سرتیپ زند تیپ میقصاب برای هر سری که می

 !آباد و افغانستاناسالم

ام، مدام دارد نوشتهایران به مهاجران افغانستانی روا می مادرسیّدِهمیشه علیه ظلمی که حوومت من 

کیم  دسیتان افغانسیتانی   بیه طیرف قلیم   ام اما از آنبه فرهنگ ضد مهاجر امتِ شهیدپرور ایران حمله کرده

ی مطر  افغانستانی که اند به ایران و ایرانی! وجود ندارد در ایران حتی ی  شاعر و نویسندهخیانت نورده

گردند ها همین که برمیای و به مد  عظما نپرداخته باشد اما همینمزدوری نورده باشد برای دربار خامنه

کرد در لندن، بعید  برای حوومت ایران میکنند! یارو جاسوسی من ستیزی پیشه میکاره ایرانبه کاب ، ی 
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کرِ کاتبان کاب ! زند تا شاعرک هم داشت کاب  که دم به سیاعت  لینهش فرستادند و شد گریبه افغانستان

گیرشیان  ی گندِ پارسی در تهیران و سیوه  کردند اما همین که دعوت شدند به جشنوارهبا من مصاحبه می

انید در اییران!   ی نرییده بیاقی نگذاشیته   ها تپهکآ! مالها و مالزادهکردند عبدالرضایی ناگهان شد اخ! شد 

نفر که از ایران و ایرانی بد بگوید و مادرسیّد نباشد! این پیرزن هم کیه بیا    ام یوی، حتی ی تاکنون ندیده

ست و سیّد نیست، لُر و عشیق  ست زون کوردست و سیّد نیست، بلو سیلی سرخ کرده صورت، شریف

 .سیّد نیست ست وو گیل 
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 ذان صبح و تجاوز به حریم همسایه صدای اچهارم: ویادداشت بیست

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

آورد و بعد هم این گدایی ها را گدا بار میکند. اول آدمست. و ارتجاع تنها از فقر فوری ارتزاق میفوری

گذارد. اگر نیازی در کار نباشد اگیر نیانی در سیفره    را با ترویج خرافات، مث  بمب در ذهن مردم کار می

زند تا به دادش برسید! هیر سیاله    خواند و دم به ساعت خدا را صدا نمیباشد کسی برای شوم نماز نمی

سازی و ی کریهفراوانی برسد. مسجدی که کارخانه شوند تا مستمع در مسجد بهمردم در ایران فقیرتر می

ها قادرند آالت شعف و راک را به شماتت و شهادت بدل کنند. فقیر ترانیه،   ست، تنها مسجدیبازیگریه

آنجلیس هیم طرفیدار پییدا     ست که نوحه در لسکند، زند سالیزبان بیداد میفقر شعف در جهان فارسی

ی خوانی زون حامد همایون ستارهاند، در داخ  هم نوحهحه پناه بردهکرده حتی کفر و کافر به فرهنگ نو

داند اما کنند که فقر را فضیلت میشود! داخ  و خارج ندارد؛ حاال همه دارند برای مسجد کار میپاپ می

گردانند، زقیدر هیم سرشیان    خوار میدار و نزولش را جماعت پولزنیهای عزاداری و سینهتمام هیئت

 !کردبدو میزینب عجب بدو بیخواران مسجد بیشود قب ِ عاشورا، طفلی رییس هیئت نزولیشلوغ م

ست کیه قیادر   خوانیترین وظایف هیئت امنای هر مسجدی، استخدام مدا  و روضهیوی از اساسی

ی خوانهای روضههی مالها، دروسی را به شیوهای محرّم مردم را خوب بگریاند. در مدرسهباشد در شب

خوانی می ِ زهره وقت مداحی و روضهاند و طی آن از بیان گرفته تا روی زبان بدن و میاختصا  داده

زه اگر روزی موفیق  کنند. اساسن مالی شیعه مأمور است به هر فنّی شده مردم را بگریاند و زنانکار می

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

گیی دارنید، از   اه  تسنن که خود دست کمی از بوفالوهای شیعه ندارند و تنها در بالهت دیگیری زییره  

 .گیرندمالی شیعه ایراد می
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آمد گاهی برای تدریس به این یا آن شهر بروم، توی ایین سیفرها گیاهی در    ایران که بودم، پیش می

خواست، کرد، لعنتی اصلن هم عذر نمیها خوابِ نازم کور میحشدم کنار مسجد که صبهتلی بستری می

دهد اما مسجد زور را علنی کرده، جا پشت هر کاری ی  جور اجبار، مخفیانه دارد کارش را انجام میآن

اش حتی اگر کافر و کلیمی و زرتشتی باشد مهم نیست، مهم نیسیت یی  عیده آسیایش نداشیته      همسایه

شان حتی برای سحری ماهِ رمضان محال بود   نمازخوان کم نداشتیم اما هر کدامباشند! ما توی ف  وفامی

من یوی تا حاال ندیدم یوی نماز صبح بخوانید امیا مگیر مسیجد از رو      سحر دولّا راست شوند، یعنی دم

نم یا ام دم خروس را باور کگوید هنوز ماندهها میکه مدام از لزوم توجه به حقوق همسایهرود!؟ با اینمی

 !قسم حضرت عباس را

ش های پشیموی امروز صدای آسمانی شعر بیدارم کرد، اول یاد اذان صبح مسجدهای ایران و موذن

 ی تهران!؟کمر کجا و موذن فریاد برداشتهدل، مویینبدن، اندامافتادم اما این نآ
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 باکالس شده؟ اختالس شده؟ قدر چرا دزدی اینپنجم: ویادداشت بیست

القمیر نیسیت،   ما ناگزیریم که تولید پرسش کنیم تا سیاست با بالهت مترادف نشود! طر  سوال شق

طلب کیسیت؟ زیه خصوصییاتی دارد؟ از زگونیه     آسان است! مثلن از آینه بپرس اپورتونیست یا فرصت

خیورد؟  دهد؟ اصلن این نامیده از کجا آب میی کند؟ زرا بالهت را ترویج میساختار دروغینی تبعیت می

زند؟ اصلن دزدی زیست؟ زرا به دزدی ناگهیان گفتنید   آبشخورش کجاست؟ زطور دست به دزدی می

زییز  ها زگونه با تغییر صورت کلمات همهترسند؟ آنهای دیوتاتوری از زبان می؟ زرا حوومتاختالس

خواهی س؟ میدزدی شد اختالی خصوصی شد غیرانتفاعی!؟ شاهکاره مدرسهکشند؟ زرا ی را به گُه می

ای مثلن سیاسیی کیه فراتیر از درک میردم کوزیه و بیازار       ها بپرداز نه به مقالهخطرناک بنویسی!؟ به این

بپرداز که باعث اپیدمی هاریِ گاوی شدند! به قانون دزدها رکیب بیزن بیه     رود! به خی  اپورتونیستنمی

ی شییوی!  دهد، اختالس! عجیب کلمیه  یبُری که از سرِ نازاری تن به دزدی مندار، نه جیبهای تهجیب

رضیا دبییر یعنیی همیان     ام علیی ام در کشوری که اختالس مقیدس شید! الس زیرا نشید!؟ شینیده     مانده

شی   ست به آقای تراکم! اگر بالهت از صحنه به حاشیه تبعید شیود، بیی  گیر، معروفاپورتونیست کشتی

سیت،  شناسایی کن، این بزرگترین کیار سیاسیی   ها راشود! اپورتونیستاپورتونیسم برای همیشه نابود می

گیر! زبیان فرهنیگ و فرهنیگ زبیان را بشیناس،       دزدی را فراموش کن، بچسب به اختالس، به اخیتالس 

جور اپورتونیست انزجار دارند، زه دزد مال، زه دزد فور، زه انگ  داخلی، زیه زالیوی   ها از همهکالجی

مانید،  شود، بسیجی بسیجی باقی میم، بسیجی عوض نمیزند مدامرزی، بسیجی بسیجی را صدا میبرون

شود، اپورتونیست کیست؟ واقعن زیست؟ خورد، فقط آبشخورش عوض میجور آب میهمیشه هم ی 

 قدر باکالس شده؟ اختالس شده!؟زرا دزدی این
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 های متافیزیکیمان خودمانیم، نه آنمسئول بدبختی

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

 

 بسیار حرف زدم و به تحلی  ماهییت هسیتی   «حضور متافیزی » دریدا پیرامون بحث یقبلن درباره

این تفور کیه اگیر انقیالب کنییم     . کرد محدود غرب و دوآلیسم شرق به تواننمی ماهیت دنیا را پرداختم.

شیوند، برگرفتیه از تفویری    توه شدن ایران میان، باعث جدایی ما و توهخاطر منابع سرشارمگان بهبیگانه

زنید و تمام اشتباهات و تقصیرها را بیه  حرف می های بیگانهنآ از ست. وقتی مدامساز و ارتجاعیدشمن

شیوید بیه خیود خامنیه ای و     کنید و بدل میی اندازید، خود را از شرّ مسئولیت خال  میها میگردن آن

متاسفانه از . ه خودتان را از دنیا جدا کرده مث  جمهوری اسالمی در زیرزمین دنیا گرفتار می شویدگوناین

سازند، برای مان میها تصویری پلید از غرب در ذهنکودکی در ایران، زپ و راست و اساسن ک  رسانه

انگلیس زندگی کنم، از  که درجان ناپلئون در خودمان داریم. من هم تا پیش از اینهمین ما همه ی  دائی

هایی متافیزیوی شنیده بودم که ربطی به آن ی منش شیطانیدرباره زون از کودکی ها متنفر بودم،انگلیسی

بر ایین   ام،کرده سفر دنیا کشورهای حاال که به اغلب کنم نداشتند.شان زندگی میاین مردمی که حاال بین

هیا  کم داریم. متاسفانه میا درک درسیتی از ماهییت دولیت     لیسانگ مردم از ترتر و مهربانباورم که انسان

سیت، حوومیت اییران ایین     نداریم، زون همیشه دولت و حوومت در ایران خالف منافع ملی عم  کرده

همه در عراق و سوریه هزینه کرد، زه نفعی نصیب مردم ایران شد؟ آیا زیزی جز بیدنامی در دو کشیور   

ست برای منافع کشور و مردم خودش تالش است؟ هر دولتی موظف عراق و سوریه نصیب ایرانیان شده

ای که به گونیه  انگلیسی هایشرکت از بسیاری و کند. انگلیس در حمله به عراق، با آمریوا همواری کرد

 متمیدن و بیافرهنگی   مردم ست؟زطور ممون. شد زندین برابر شانبا این جنگ در ارتباط بودند، ثروت

دولتی دارنید کیه وارد جنیگ بیا      گذارند،احترام می (human rights)بشر  حقوق ی بهبیشتر از هر ملت که

 هیای شیرکت  از بسییاری  شان بود زون بعد از جنیگ، ثیروت  اما این حمله به نفع منافع ملی ،عراق شده
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خواهم بگویم اگر دولت انگلیس یا روسیه در طول تاریآ برای ما می. شد برابر بیست انگلیسی خصوصی

گزار ملت خودش بوده و قرار نیست هییچ دولتیی جیز بیه منیافع ملیی       االسری کرده اما مدام خدمتآقاب

کینم امیا در دنییایی کیه     ها را تاییید نمیی  از لحاق اخالقی رویورد این دولت کشورش فور کند. من البته

ی همه هزینهیم آنروملی داشته باشیم. یعنی زه که می کاپیتالیسم بر آن سیطره دارد ما ناگزیریم که تفور

برد؟ در واقع حوومت ما دارد میا را زپیاول   کنیم اما سودش را روسیه میمیلیاردی در لبنان و سوریه می

شود بیه  آید دودستی تقدیم میدست میزه که بهشوند و هرا مردم سوریه سرکوب میکند و با پول ممی

وحشیتناک اسیت.    واقعین  ایین  روسیه دارییم! و ی مرد نداریم، گماشتهروسیه! در واقع ما در ایران دولت

 جیا در واقع شیما آن . ندارد اهمیتی هیچ برایش ملیت و منافع ملی که جا حوومتی داریدمتاسفانه شما آن

انید و  گیان درآمیده  نیان به اسارت بیگانهگویم ایرامی که است این برای دارید، دشمن بلوه ندارید، دولت

ها را پروار کنند تیا  زرا باید با پول نفت شما تروریست! ستبهانه اسالماند و کرده تصرف را شما کشور

زمیان را قییاس کنیید بیا     سودش را روسیه و غرب ببرد؟ فقط زه  سال برگردید بیه عقیب، و اییران آن   

 دارد؛ هیایی اسیتعداد  کشوری هر بودند؟ ما با قیاس قاب  هازه اتفاقی افتاده؟ آیا ترک! کشوری مث  ترکیه

ترین جیای زمیین   از طرفی ناامن داریم، زیرزمینی ما هم منابع کار دارد، یسرمایه ترکیه مث  شوریاگر ک

خالصه مشو  ما غرب نیست، در کشورهایی  .جهانیم کشور خیزترین زلزله زون تقریبن زیر پای ماست

د کیه بیرای   کنش را میدر قدرت است، نهایت تالشکه برخوردار از دموراسی واقعی هستند، حزبی که 

طلبیی ملیی   تر به ارمغان بیاورد تا همچنان با رای مردم در قدرت باقی بماند. منفعیت مردم خود رفاه بیش

ست پس مشو  ما غرب نیست، مشو  خودِ میاییم کیه درکیی از ماهییت     ی اصلی هر حوومتیخصیصه

برزسب نژادپرست و  زنی به توفوری ماست که تا از منافع ملی حرف میها نداریم، مشو  روشندولت

سازند تا از خود رفع مسئولیت کنند. ما هشیت  های دشمن را فقط دیوتاتورها میآن زند!ناسیونالیست می

همه تلفات دادیم و بعد هم از همان دشیمن، دوسیت و بیرادر سیاختیم و     ها جنگیدیم و آنسال با عراقی

سیت؟  ایدهیم! این زه منطق سیاسی ابلهانیه ها باز تلفات میهاست که داریم برای کم  به آنحاال سال

خود نیست که بیرای  کند؟ بیر حال به زیان مردم ایران عم  میست که در هزه جور ایدئولوژی سیاسی

گرد داریم! شیطان بزرگی بیه اسیم آمریویا در کیار نیسیت،      همه گورخواب و زبالهبار در تاریآ ایناولین

ی جز زاییده سازد،می جمهوری اسالمی به عنوان دشمن که هاییشیطان واقعی در درون خودِ ماست! آن

کنیی  اندازی، از خودت رفع مسئولیت میها مینیست. همیشه وقتی تقصیر را به گردن آن زمانیتفور امام

هیای بیگانیه   وقت است کیه دولیت  شود که دیگر فور نونی و آنئولیت باعث میو همین فقدان حس مس
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-کنند. اگر همه احساس مسئولیت کنند دیگیر کسیی آن  را و کشورت را زپاول می تر، توبرای سود بیش

ست که خودمسیئولی را  تیهی مالمهای متافیزیوی را مقصّر نخواهد دانست و این اصلن اساس تفور فرقه

کردنید! پیس   ن هزارودویست سال پییش زنیدگی میی   دادند و تازه در ایرانِ سامانی یعنی تقریبترویج می

ییا   پیدر  تان وجود دارند، بریزیدشان دور!ذهن ها فقط درآن ندارد، وجود هاییآن را گول نزنید!خودتان 

 توانیید میی  شیما  شیود، میی  «او» شود،می متافیزی  به بدل رود ومی دنیا از دیگر سال مادر شما هم زند

 مین سنت غیاب واما او دیگر مقصر نیست زون اصلن نیست! ه. بزنید حرف این او از غیبت ی  بعنوان

تان را مملو از بالهت کند. در حالی که همین اهیالی  نامیده تا ذهن بزرگ شیطان را آمریوا است که غیبت

ست فرستند و محالشان را به آمریوا و انگلیس میاگر بخواهند زندگی کنند خانواده سنت غیبت و غیاب

جیا در  همه آقازاده و مالنیژاد ایین  س اینپ اگر انگلیس بد است هرگز به این تناقض رفتاری پاسآ دهند.

کنید تیا   ش را میکه دارد نهایت تالش تان استذهن شیعی یساختههای دشمنکنند؟ آنکار میهلندن ز

 کیه  یافتیه بیودم   در ایران پرورش من ندارد، وجود غیرممون انگلیسی فرهنگ در زندگی غیرممون شود.

 زندگی انگلیس در ولی دارم االن. بود همین و راست ما زپ تفور تمام زون باشم انگلیس و ضدآمریوا

 جیا ایین  زون باشم، آزاد توانستممی جااین زون فقط بودم، مجبور من! نه کردم؟ انتخاب من آیا کنم،می

به حقوق بشر اعتقاد دارد و به  بیاور   فرهنگ این کنند، زونمی رعایت را انسان که دارد مردم و فرهنگی

دهد. طی این هفده سال به یاد ندارم که شعر و نظراتم در هیچ نشیریه و  و تنها شعار نمی رسیده است آن

زبانی کیه تیازه از دولیت انگلییس پیول      های فارسیاما نشریات و رسانه ،وبسایت انگلیسی سانسور شود

هیا  رسیانه اند زون گرداننیدگان ایین   گیرند تا منافع دولت انگلیس را پاس بدارند مدام سانسورم کردهمی

م ی زندگی ادبیی کرد، کلیپی دربارهکه در وبسایت جدید آنالین کار میاند! شش سال پیش خانمی ایرانی

گیرد، همین که فهمیید  ست و پول از دولت انگلیس میاللهیر این وبسایت که فرزند آیتاما مدی ،ساخت

بود عبدالرضایی زند کتیاب دارد کیه   که آن را ببیند ردّش کرد زون معتقد آنی من است بیکلیپ درباره

ش را معرفی ست! در واقع مدیر مریض این وبسایت که هدف اصلیها اخالق اسالمی رعایت نشدهدر آن

و انتشار ادبیات و فرهنگ نو قرار داده نه درکی از فرهنگ دارد نه نو! زون هیچ درکی از مسئولیت ندارد. 

ف و سانسییور هییم بییه دلییی  فقییدان حییس   ی فرهنییگ حییذخییواهم بگییویم کییه حتییی سیییطره  مییی

بشیویم، کیاری    افغانسیتان  مثی   میا  خواهید غرب میی  زون بگویید توانیدنمی ست. شماپذیریمسئولیت

شود کرد! افغانستان، افغانستان شد زون مث  حاالی ما درکی از مسئولیت فردی و حقوق شیهروندی  نمی

ام کیه  فور ایرانی برخیورد کیرده  با کمتر روشن ،بگذارید کنار را نگاه کردن جوراین. و حس ملی نداشت
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سیتیزی  پراکنی سازمان جاسوسی حزب توده مغز همه را مملو از حس وطین تفور ملی داشته باشد، لجن

دهییم، یی  مشیت سیگ پییر      آیی که بگویی زرا این همه داریم به دولت روسیه بیاج میی  کرده و تا می

هیا  ایونالیست است. شاید ی  عده بگویند کیه دیگیر تیوده   کنند که فالنی نژادپرست و ناسیواق میواق

 گری سیاسی مدام جاسیوس و ی حزب توده که جای روشنباشند که تفور ریاکارانه فعال نیستند و غاف 

کند. بخشی از کسیانی کیه   های تازه کار میکرد، هنوز دارد پشت نقابنفوذی در ادارات دولتی مامور می

ی مثلن سیاسیی  گیرند یا پیروی از تجربهها خط میایسوونت دارند یا از تودهطلبی در راس هرم اصال 

ها در ایران سوسیالیسم را تهی از معنای واالی سوسیالیسم کردند. من مطلقن هییچ  ایها می کنند. تودهآن

را در  ند هر مرام سیاسیی غربیی  ها متخصصبینم. ایرانیهای اروپایی و ایرانی نمیمونیستتشابهی بین ک

همان گام اول با اخالق منحط اسالمی ترکیب کنند و به گُیه بوشیند. در واقیع میا در اییران کمونیسیت       

نداریم، بلوه کمونیست مسلمان داریم! فمنیسم نداریم، فمنیسیم اسیالمی دارییم. حیاال هیم دارنید روی       

ملی باشد باید قبول کنیم که کنند تا آن را هم به گند بوشند. کمونیسم اگر مخالف منافع آنارشیسم کار می

ست، هر کشیده نگاهش به خیابانست که ایران زون زنی رنجلنین و استالین کمونیست نبودند. زه  سال

بار در هر جنبش و قیامی که خیابان را شلوغ دیده به وجد آمده اما فقدان مسئولیت جمعی و حیس ملیی   

 ی قدرت را به میدان و خیابان ترجیح دهنید. یهباعث شده که مردم باز فریب بخورند و سوونت در حاش

،  88 جنیبش  همین اصلن در نشدند، کشته صد نفر ها در هر جنبشی که اتفاق افتاده بیشتر ازسالطی این

بینیم که هیر  ترسانند و نمیعام میهاست که ما را با تهدید به سرکوب و قت سال شدند؟ قربانی نفر زند

سیت، بیه   ترین ثروت ی  کشور جمعیت الیتبزرگ شود.می خارج کشور از میلیون نخبه دارد ی  ساله

گونه دارد و ایران اینگیرد شود ی  مالی ابله و مافنگی جایش را میای که از ایران کم میازای هر نخبه

دیید   افتد و فقط بهتفاق میجا اعام واقعی بی هیچ نزاعی دارد آند که قت نرود. ایرانیان غاف از دست می

تو شده! کاش کمی فور کنییم و جیای شیعار، کمیی،     ست سری به تورنتو بزنید که تهرانآید. کافیدرنمی

 فقط کمی تفور و حس ملی داشته باشیم.
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 کند! ایران انسان را رعایت نمی حکومت

 «گوی امین قضایی با علی عبدالرضاییوگفت»

 

که  یاعتراضات ی، دربارهاست رانیمردم ا ریاخ امیرد قجان، موضوع بحث ما در مو یعل :ییقضا نیام

منتشیر   هیانیو ب یصوت  یفا نیزند و دیننشست کاریشما هم بدر این میان ها شهر صورت گرفت و در ده

هیا  با آن میبه صورت مستق دادید،مبارزه به مردم ارائه  یرارا ب ییهاهیو توص شنهادهایپ هاو در آن ردیدک

-این بیانیهرا نخورند.  میها و رژطلباصال  غاتیتبل ،پروپاگاندا بیکه فر دیهشدار دادو  دیصحبت کرد

  یرا سراغ ندارم که  یمورد شخصن ها زند صدهزار بازدید داشتند و بسیار مورد استقبال قرار گرفتند.

کیه   ییهانآ یحت ای( دیمطر  هست رانیشاعر در ا  یاول شما به عنوان  ی)زون در وهله بیشاعر و اد

بیه   البته کنند.صحبت  شانبانبا مخاط میمستق و عم  کرده والیاندازه راد نیمث  شما تا ا ،هستند یاسیس

اگیر شیاعران و    حیاال  .کردیید هایی را مطر  میی د و بحثیدر ارتباط بود هاآناز قب  هم با  رسدینظر م

عم  کننید و در کیار و    یاسیس ،شو  نیا به یعنیکنند،  یشما را ط ریمس نیمه بخواهند گریهنرمندان د

 ؟سیت راهیی  زگونیه  ،دیاکه شما رفته یبونند؟ راه دیباشند، زه کار با  یدخ خود مخاطب یامور زندگ

 معمیولن  کننید، یمی  گیر ید سیندگان یکیه شیاعران و نو   ییهیا تیرسد، اکثر حمایدر واقع به نظر م زون

 .ماندیم یباق نینماد تیدر سطح حما ای ستیسطح

 

و بیه خیاطر حضیور     به تیو عالقیه دارم و در اصی    که زقدر  یدانیجان، م نیام :ییعبدالرضا یعل

 چیشود، هیکه م یادیز یشنهادهایپ رغمیکه عل ستیسال زند. حاضر شدم گووین گفتتوست که در ا

 پیی هیم گ با  شهیو مث  هم کنمیمصاحبه فرض نم هم گو راوگفت نیاپس م، کنمیرا قبول ن یامصاحبه

 کردم،ینقد م . مثلنداشتمعالقه هم  یپردازهینظر بهی، شاعر اوانمن از راستش  خواهیم داشت.دوستانه 

طیور کیه   همیان . کردممطر  می ی ادبیپردازهینظرمختلف های در حوزهرا یی هانوشتم و بحثیمقاله م
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 مربوط است استیبه سهم ز فلسفه ا یبه فلسفه ربط دارد، بخش یادب یپردازهیاز کار نظر یبخشدانی می

 یمیدرن پسیت  ایی شناس زبان یهالسوفیف یحت هالسوفیف ترشیب یمسئله ،و قدرت استیسی و مسئله

های هم بعد از قت  من. قدرت است یبارهفوکو در یرساله نیترمهم. اصلن ستا بوده «فوکو ش یم»مث  

پیردازان  و برخی از نظریه فوکو درکی که از ند، با توجه بهکه مختاری را کشتای، به ویژه بعد از آنزنجیره

 قیی از طر ،شینیه سیال پی   کم به مطالعات سیاسی پیرداختم و بعیدها یعنیی حیدود     ، کمآنارشیسم داشتم

صیورت  هیا بیه  و در آن سیخنرانی  مدعیوت شید  در پالتاک  یسخنران زندی برای ارائه «یسیحشمت رئ»

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

 یهنیر بیرا  »من هم بیه دییدمان   ند، حق هم دارند، رندا یامتعهد عالقه اتیبه ادب هاسندهیشاعرها و نواز 

 ، ما برای مردمکندیفرق م یلیو افغانستان خ رانیخصو  در ابه انهی، اما اوضاع ما در خاورممعتقدم «هنر

ی اصیلی ادبییات   سیت کیه مسیئله   و این در حیالی  د،شوینم تیکه در آن انسان رعا میسینویم یکشور

ایین  عامی    یحوومیت مرکیز   انید و ممنوع کیرده را  یو افغانستان زندگ رانیدر ا تاسفانهم است. «انسان»

 زیه زیه بخواهید    کار دارد،زنیدگی سیرو  ای که در آثارش مدام با پس شاعر و نویسنده، است تیممنوع

نویسیند و  به فارسی می که گانیسندیو نو انزنده نباشد. شاعر کهنیمگر ا شود،یم یاسیسکم کمنخواهد 

 یندارند، مطمئنن زندگ وتاتوریحوومت د نآ یمرکز استیبا س یبرخورد ای کنندینم یاسیکار س مطلقن

 78از سال  ینی که ناگهانبیم ،ی بیندازیمن نگاه یبه سرگذشت ادب اگر .ستندیزنده ن اصلن یعنیندارند، 

کیه   ینسبت بیه کشیور و مردمی    و سدینویکه در آن م ینسبت به زبان نویسنده  اساسن یشدم.  یاسیس

 د.دار یادب تیناخواه مسئول خواه ،مخاطب او هستند

هیا هییچ شیاعری مثی  مین در      در این فستیوال ،شومیم دعوت یمختلف یجهان یهاوالیفست به من

و اساسین بیا    سیت یالقلیم ن در کشیورش ممنیوع   ییزون شیاعر اروپیا  یاسی ندارد، ش رویورد سیشعرها

 یعنیی دقییقن زمیانی کیه     32سیال  تا  .باشد یاسیسبیند که کار ندارد و دلیلی نمیوحوومتی دیوتاتور سر

در همان سیال ناشیری گفیت کیه      ودم.القلم ب، سیزده سال ممنوعجمهور شدسیرئبار برای اولین یروحان

بعد از زاپ با استقبال خیوبی از طیرف    کهزند دفتر شعرم را فرستادم را منتشر کند،  یمهاکتاب دتوانمی

ها بعد از سه ماه به زاپ سوم رسید و دیگری بعید از ده  خوانندگان مواجه شد، طوری که یوی از کتاب

 هارا از نمایشگاهیم هابکتا ناگهان و ها مجوز تجدید زاپ ندادندروز زاپ دوم خورد. ولی دیگر به آن

شدم. یعنیی مین طیی هفیده سیال گذشیته فقیط سیه میاه در کشیورم           القلم و دوباره ممنوع کردندجمع 

 القلم نبودم.ممنوع
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کنند اسم امثال ما را هم ممنیوع  یم یسع یحت د،یاالسم هم هستکنم ممنوعیمن فور م :ییقضا نیام

 !کنند

 

 یمهفتاد با من همراه بودند و بیه شیعرها   یدر دههکه  یدوستان و شاعران! قنیدق :ییعبدالرضا یعل

کننید.  ها نامم را حذف میی اما روزنامه ،کنندا یادی از من میهروزنامهبا  در مصاحبهگاهی  ،عالقه داشتند

 یبیا حویومت   متاسفانهشود!  دهبر مطبوعاتها در از آن یاسم دینبا کهوجود دارد  یاسام یسر  انگار ی

 ما را حذف و سانسور کند. تازند فنّی می هرکه  عاصریمم

 

 یهنیر  از طریق آفیرینش اثیر  ش تواند با مخاطبیکند، میم یزندگ دیکه در تبع یکس :ییقضا نیام

 ایی  یسیازمان میه ی)ن یارتبیاط سیازمان    یی شیما   ،خالف همیه  بر کنمیمن فور م یول. ارتباط برقرار کند

 درست است؟ عااد نیا ایآ د،یاقرار کردهبر بان خودبا مخاط  ی( و ارگانیسازمانشبه

 

بیا زبیان سیروکار     طور تخصصیهین رسانه بدر اما  است، ی  رسانههم ادبیات  :ییعبدالرضاا  یعل

در هر شیعر و داسیتان خالقیی کیه     . ستا در زالش« زبانِ قدرت» با« قدرت زبان»که در آن مدام  ،میدار

های حوومت یا قدرت مسلط هم کشد. از طرفی گفتمانشود، قدرت زبان خودش را به رخ مینوشته می

ایسیتد و همیشیه   که در جوامع دیوتاتوری معمولن در برابر قدرت زبان می ،کنندزبان قدرت را طر  می

کنید امیا زبیان قیدرت در     از خالقیت و تفور تغذییه میی  ست. قدرت زبان ا نزاعی بین این دو در جریان

 نفیت ییا قیدرتِ    از منابع اقتصادی زون پولِ و معمولن کار نداردسرودو مقوله جمهوری اسالمی با این 

ای جیز  خواهم بگویم که قدرت زبان دغدغهگیرد. میکند، نیرو مینظامی که اجبار را به مردم تحمی  می

اقتصیادی   زبان قدرت هدفی جز حفیظ منیافع سیاسیی و   ر و زیبایی و نی  به آزادی ندارد، ولی خلق فو

طیور موقیت   هکه ب وجود داشت یو خصوص یدانشگاه پول ،در زمان شاه مثلن کند.نمی حوومت را دنبال

 اسیت. را رایگان کرده  تا حوومت جدید مدعی شود که تمام خدمات آموزشی ،بعد از انقالب تعطی  شد

 یکلمیه  یو جیا  زسیباند یمی  بیا یصیفت ز   یدانشگاه ی کلمهزبانِ قدرت به اما بعد از مدت کوتاهی، 

 «دانشیگاه آزاد »بیه اسیم    دیجد نامیصورت،  نی. به اکندیعوض م «آزاد» یرا با کلمه یو پول یخصوص

ند و ایین در واقیع همیان دانشیگاه     کیم یمردم را خال بیآن ج داری اسالمی باشود که سرمایهتولید می

ییا ایین    و انداختنید ی را جیا  انتفاعریغ ی، دبستاندبستان خصوص یمثلن به جا ای. ستا خصوصی سابق
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تا از قبح آن کاسیته باشیند. در واقیع     استفاده کردند «اختالس» یاز کلمه «یدزد»ی کلمه یجااواخر که 

اند و این هنر زبان قدرت است که اگر قدرت زبان کلمات واکس زده زیزی عوض نشده تنها به صورتِ

رد و تا مردم بفهمند که زه کاله خها حوومت زمان میست افشا شود. با تغییر این نامدر کار نباشد محال

 ست.کردهداری سنتی کار خودش را سرمایه ،گشادی سرشان رفته

 

 ...و یسازیخصوص ،یزون خودگردان یمثلن کلمات ای :ییقضا نیام

 

 یویرا دارند. پس  میقد هاینام ییهمان بار معنا دیجد اسامی نیااست. درست  :ییعبدالرضاا  یعل

. سیت یهمیان حوومیت مرکیز    ایت، عوض کردن صورت کلمات به نفع قدرت زبانِ قدر یاز کارکردها

حوومت، سادهِ  نیا یها یاز تون یوی .ستدیزبان نازار است که مقاب  زبانِ قدرت با قدرتِبرای همین 

  یی برخوردهیا دل  نیا ی. البته همهستیفودفست اتیمُد کردن ادب تیها و در نهاکردن شعرها و داستان

قیدرتِ  از  کیه  و وقتی کم کنداز قدرتِ زبان  ، یتون نیبه کم  ا خواهدیحوومت م قتیقدارند. در ح

جاسیت  پردازد، اینبه گسترش تحمیق میو  کندیم دایپ یترشیعم  ب یِزبانِ قدرت آزاد شود، کمزبان 

 شود.نازار سیاسی  بهعم  کند و  یمجبور است شعور واقعی شاعرکه 

 یزنیدگ  یما در کشیور  ناگهان متوجه شدم ،مختلف یکشورها ی شعرهاوالیدر فست بعد از شرکت

 و این جهان قرار دارد نیزمریدر ز حس کردم کشورم نیهمچن شود،ینم تیکه در آن انسان رعا میکنیم

اصیلن حیس    ،اندحبس شده یکشورزنین در  توطنانکه فور کنی مردم یا همبود. این یبد اریحسِ بس

 یاسیفبار  تیکه در زه وضیع  دانندینم ما متاسفانه شاعران گری کنی.ی که روشنخوبی نیست و ناگزیر

  .گذرانندیعمر م

که  شو  گرفت (هنر یهنر برا یا اتیادب یبرا اتیادب) رمتعهدیغ اتیادب انی، جرپنجاه یبعد از دهه 

و  رانیی ا مثی   ییهارامیا در کشیو   ،سیت یبحیث درسیت   ی کشیوری آزاد، روپایی یا نویسندهاز نظر ی  ا

در واقیع  و  وجود نیدارد فردی و جمعی  یگونه آزادچیو ه شودینم تیها انسان رعاافغانستان که در آن

عنوان تریبون خودش اسیتفاده   بنویسد و از ادبیات به یاسیس زار است کههنرمند نا، ممنوع است یزندگ

پسیندیم  و معمولن شعری را میی اند شعر و شاعر و شعور از ی  ریشه ،خوشبختانه در زبان فارسی .کند

که از شعور برآمده باشد و همین موجب شده شاعر واقعی ایرانی از تیزهوشی زبیانی برخیوردار باشید و    

کشیتی  ) )سیاختمان پالسیوو( و سیانچی    پالسیوو  )سیینما رکیس(،   مث  رکسغیرفارسی وقتی کُدهایی 
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ولن زبان قیدرت در جمهیوری اسیالمی    که معم ،پی به تونی  کثیفی ببرد ،گذاردسانچی( را کنار هم می

ناگهیان سیاختمان    ،یکشیتن رفسینجان   ایی باشد بعد از مرگ  ادتانیمثلن اگر  کند.آن استفاده می بسیار از

 افتیاد و ایین   نیزی  یایی در در یرانی یکیش ا نفت یکه برا یاتفاق ای ، وریختو فرو  گرفتپالسوو آتش 

ای مث  رکس شمای  کلمات بیگانه شو  و خب. آمد شدید قیام فرودستان پیشسرکوبِ  بالفاصله بعد از

سیوال  کند و ما نیاگزیریم  همانی را به ذهن متبادر میدر همان برخورد اول ی  این ،پالسوو و سانچی و

قدرت زبان باعث  یول ،اندهم اتفاق افتاده طور تصادفی باهاین حوادث ب ندیبگو هایلیخ دیالبته شا. میکن

 یبیرا  یلی یدل چیزه که ه یعنی. و دنبال دالی  انهدام کشتی سانچی بگردیم میکنش  ما الاق  که شود می

-هبکش نفت ،اهیسی وردن جعبهآ رونیزرا و زگونه بعد از باصلن کش وجود ندارد؟ غرق شدن آن نفت

 پیسِ  انید و از موضیوع گذشیته   نیراحت از کنار ا هاینیکه ز ه اتفاقی افتادهز شود؟یمغرق طور کام  

 نیکشور زی  را نجات دهند؟ ینتوانستند پرسن  کشت یحت ای و اندامدهیبرن یرانیکش ااموش کردن نفتخ

 رانیی در ا یو وقتی  کنید یسوال می  جادیا هانیا یهمهخب  در جهان است! یعلم و تونولوژ مدارکه سرد

در میدام  کیه تیو   طور انهم ست،یگرمن پرسش کار شوی.خوانده می یاسیسش  بی ی،کنپرسش طر  

و اصلن شاید  میسوال و تفور است که وجود دار یفلسفه ی. در واقع ما برایکنیمطر  نوشتارت سوال 

 .من جذاب شد یناگهان برا استیسهاست که برای خلق این پرسش

 

اسیت کیه در    نیی ا ،به آن اشاره کنم خواستمیکه من هم م یگرید ینوته یار عالی!بس :ییقضا نیام

بیا کلمیات بیه توصییف      تواننید یتعلق دارند، نمی  اپوزیسیونکه به  یاسیس اتیو ادب یاسیس نواقع فعاال

 ایی آ ؟سیت یسیت یفاش حوومتی م،یرژ نیا آیا اختالف نظر وجود دارد که یحت ماهیت این رژیم بپردازند،

 نندکیاستفاده م ،(یوراسدم نیرتم لن)مث استمردم  رشیکه مورد پذ یکلمات ازها آن قاب  اصال  است؟

نظیر مین    بیه  !زننید یجا م اپوزیسیونخود را  یطلبان حوومتاز اصال  یسر یکه  مینیبیم تینها در و

 یکیه مبتیذل و فحاشی   که بیدون آن ، کلماتی میهست خاصی کلمات ازمندیانتخاب کلمات مهم هستند، ما ن

ایین   دم،یی شیما د  یهاهیانیبدر  اخیرن  که من یجالب یباشند. نوته میرژ نیا تیماه گرانیداد شوند، بقلم

را  سیتم یس تیی غ، وقاحت و جناروها ددر واقع توسط آن و دایابداع کردهای را تازهکلمات  شمااست که 

 نی. از اتر عم  کردخالق ،میرژ نیا تیماه فیو توص انیدر ب توانیم اتیادب نیا قیطر. از دیکنیافشا م

توانید  یمی  ی مخاطبیان بقییه من و  یبرا دیاوریآن ب حاتیهم همراه توض یمثال گرا د،ییخا  بگو اتیادب

 .جالب باشد



 123علی عبدالرضایی / 

 

 یمتوجه شدم که بیا گاردهیا   ،جنبش سبز یخصو  بعد از تجربهبه ،من ناگهان :ییعبدالرضا یعل

 و آرام بد نیست اما فقط زمانی موثر است زیآم. تظاهرات مسالمتستادیمقاب  بربرها ا توانینم واریگاند

ام بیه کیار   ی زبانی هم که در شعر یا مقاالت ستیهندهدرباره .شونجه و کشته نشوند ر،یستگد معترضان که

برخیوردی   ،نویسیند کیه زیارواداری میی    هاییمزدبهدهم با قلمترجیح میمن همین نظر را دارم.  ،برممی

 الهدا دریا علم ژادنیاحمدامثال که  یزبان توان در مقاب نمی نمثلی نوشتارشان داشته باشم. معادل درجه

 .استفاده کرد ،فوران رواج داردزبانی که بین روشن از د،نکنیاستفاده م هایسخنران

 دیی شما ضعف دار دکنی. زون طرف مقاب  احساس مکنیمرفتار  دهیکشآب ،با وقاحتنباید  اساسن

 یفرهنگی و فلسف یهاترم از ،و ب رب رها یفرهنگیدر مقاب  ب دیتوانینم شما. کندیسوءاستفاده م ترشیو ب

 .استفاده کنید کنند،یها تظاهر مطلبان به آنکه اصال 

 

زگونیه  حرکت کنییم.   به آن دزار است، طرف مقاب  ی کهابتذال سمت به دیما نبا یول :ییقضا نیام

مین   ؟میکنی  فیرا هم توصی  میرژ نیا تیّماه ،ماناتیبا ادب میزمان بتوانو هم میبمان یمودب باق میوانتیم

حی   راهبه نظر شیما  معض  شده است.   یبه تبدی   یاسیس ناز فعاال یلیخ یبرا لهامس نیکنم ایفور م

 ست؟یز

 

. مین در  میمعتقید هسیت    یفونیو پل ییزندصدا یاست که ما به تئور نیله اامس :ییعبدالرضا یعل

ی ایرانییان داسیتان   و دربیاره  رانیی ا بیرای زه باشید مین   . هرکشمیکار م یمختلف یاز کاراکترهام تایادب

به شو   ییمُال یاز جامعه یقع بخش بزرگاو در و ، مال باشدمیهاکاراکتر یوی از اموان دارد و سمینویم

. اورمیمُال را در ب  صدای یم، از متن یاها من مجبورم در گوشهوقت یضد زن هستند. بعض یکوحشتنا

 ایی صیدا   نیی که ا کندیناگهان با خودش فور م ،شناسدیا نمر ییزندصدا اتِیادب یرانیمخاطب ازون  و

 نیی مُال استفاده کنم، مخاطب دزیار ا   یاز متن، از زبان  ییجا اگر یعنیکاراکتر مال، همان مولف است. 

 ،مخاطیب ایرانیی  کیه   یزمیان تیا   متاسفانه .ستییعبدالرضا یعل خود صدایصدا،  نیکه ا شودیتوهم م

زیه را کیه در اییران    آنناگزیریم . ما دیآیم شیمشوالت پ نیا نداشته باشد، ییزندصدا اتیادبدرکی از 

و  گیذارد یم شیرا به نما یاست که زندگ یانهیآ ات،یاص  ادب در .میکن یبازساز ماناتیدر ادبگذرد، می

مین   زننید. و حیرف میی   سیند ینویمی  یو به فارس کنندیم یزندگ رانیکه در ا ،هستند یمن مردم یزندگ

بیه اکیران   را در میتن   یازنیده  اتیی ادب دیخواهیم گرا میبگو خواهمیم، رمیبگ یژست مردم خواهمینم
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به صیفحه   ،که در جامعه وجود داردرا  ییو صداها دیریبگ شنهادیپاز دنیای بیرون  دینازار هست ،بگذارید

 و دکننینم تیرا رعا یباناخالق ز معمولن ،کنندهایی که زبان قدرت را تعریف میمتاسفانه آن. دیوارد کن

 از ،دارنید  کیاربرد کیه در کوزیه و بیازار    را  یکلمیات  دیی زرا میا با از طرفی هاست. آن یزبان یوهیش نیا

 دریی را ل انخودشی ها که آن رده باشیم!ک تیاخالق را رعاها که مثلن در مقاب  مُال ،میحذف کن ماناتیادب

 لیو رفتیه از   یهیا لمیفی  شیما  .دنی کنیاسیتفاده می   هیا زبان نیترفیو کث نیتراز خشن ،نددانیمهم اخالق 

در آثیار   دیی هیا با زبیان  نی. ادیدقت کن، کنندیکه بازجوها استفاده م یبه زبان و دینیبب را نیاو یهاشونجه

  .شودفاش  شانذهنیت کثیف تا ،ندیایبدر اجرابه ادبی 

 

 .امدهخواناز شما  یارد جالبزون من مو د؟یوریامثال هم ب نوع زند دیتوانیم :ییقضا نیام

 

ها دارند انگار خیلی و ،کنمزیاد استفاده می «یّدمادرس» یکلمهاز  رنیمثال اخ یبرا :ییعبدالرضا یعل

که بار منفی این کلمه را یی ترکیب مادرجنده پرکاربرد است، من برای اینمُال برند. در فرهنگکارش میبه

ای که ایران جامعهتا به آن تقدّس بدهم! متاسفانه یوی از دالی  این ،مگذاشترا  «سیّد» ،«جنده»بگیرم جای 

از  یوی رعیّتیی ی  - در جوامیع اربیاب   فوکیو  شی  یم یطبیق تئیور  وجود همین سیدهاست.  ،طبقاتی دارد

میثلن در عربسیتان    سیت. اای خیا   تعلق داشتن به خانواده ،رسندهای کسانی که به قدرت میخصیصه

 دهای. سی ددارنی  را یحوومتمهم مقام   یبه  برای رسیدن یترشیبشانس  ها،یودسع یخانواده ،یسعود

ی میذهبی اییران مقیدس هیم محسیوب      تازه ی  سیّد در جامعه برخوردارند. یژگیو نیااز  رانیهم در ا

د. اییران طیی   گذارنها احترام میآنطور ناخودآگاه به هعوام ب ،دسیدها حتی اگر جانی باشن شود، یعنیمی

همه دست بیر  جمهورها و وزیرها هم، اغلب رییسیّدند. شان سکه جفت شتدو رهبر داسال گذشته  33

حویومتی   اپوزیسییون که از زمره رهبیران   «محمد خاتمی»و  «یموسو نیرحسیم»ی هستند. حت دیقضا س

 سیّدند! ،شوندمحسوب می

 

بیار  به کلمه را بدل  نیمثبت ا مفهوم به نوعی ،کنار مادر دیس یدر واقع گذاشتن کلمه :ییقضاا  نیام

 .کندیم یمنف
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 تجیاوز شیده   شایمادرجدّ اعراب به  یست که در زمان حملهیکس دیّ! سنیآفر :ییعبدالرضا یعل

قیدر از  هیا کیه ایین   را ایرانیی ام زمن مانده. اندزادهحرام ،هازادهعربو طبق اعتقادات خودشان این است 

شان که سیّد را پیشوند اسم ییهاکنم از آنتازه تعجب می ند!دها احترام قائ رند، برای سیّها متنفزادهحرام

 کنند.افتخار هم می خود گیزادهگونه به حراماند و اینردهک

 

قائی    یاجتماع ازیامت  یخودشان  یبرا ،القاب نیا قیاز طر هاآنکه  مییبگو میتوانیم :ییقضا نیام

 .هستند

 

 حوومت ایرانسران و مسئوالن  نیب یخانوادگ یرابطه ها،هیانیاز ب یویدر  اخیرن :ییعبدالرضا یعل

مانند . هم در ارتباط هستند با نیز یخانوادگ لحاقاز  دها،یمادرس نیکه زگونه ام و نشان دادم را افشا کرد

دارد،  جودی و زیباکالم واحمد توکل و یجانیالر ی یاجانیالر و یمطهر نیکه ب اییگهخانواد ینوع رابطه

 نیکیه بی   ایفیامیلی  یرابطیه  نیهمچنی  ست.ینیخمی که فامی  نزدی  خانواده یخاتم یخانوادهمثلن  ای

تشیوی   انید و  دهدر هیم پییچ خیور    هیا نیی ا یهمه دیوجود دارد. دقت کن یموسو نیرحسیو م یاخامنه

 دهند.هم پاس میاند و توپ قدرت را مدام بهای فامیلی دادهدایره

 

عبارات، کلمات و اصطالحات که در میذهب   یسر ی به هانیدر واقع ا و ممنون. بله :ییقضا نیام

اند، که فقط متعلق به خودشان داده خوبی ییبار معنا، شودیو مثبت محسوب م رددا شهیر ،)اسالم( مردم

 تین حاکمزبا بینم، میکنمیدقت متر بیش وقتی. شودیهم محسوب م یکدگذار نوعینظر من  . بهاست

فیرد   نیی کیه ا  دیی ده صیتشیخ  دیی توانینفر م  یاز کلمات و جمالت  یبا زبان مردم متفاوت است. حت

 را بیه وجیود آورده   یبرخورد زبان نوعیمساله  نیا. نه ای ستیبه طور خالصه حوومت ای یسپاه ،یجیبس

 .کنندیهم م ییرا شناسا گریدهم ،زبان قیبه نظر من از طر یاست. حت

 

استفاده که  کلماتینوع  ایشان زبان یرا از رو هامدا  توانیم یحت .درست است :ییبدالرضاع یعل

 هیا نیی کیه ا  ینیوع زبیان   قیی هستند. من از طر یاجتماع فیط کدامکه از و فهمید داد  صیتشخ د،کننمی

 یخیانواده  وعنی زیه  داشیته و از   تیفعال جیبس گاهیپا زقدر در فالن فردبفهمم  توانمیم ،کنندمی استفاده

لحیاق   زالبتیه ا  از طرییق آن بیا خودشیان مقابلیه کیرد.     و  شناخترا  یزبان یکدها نیا دیبا. ستیمذهب
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اساسن من دوست ندارم از طریق تمرکز در جنسیت و اسیتفاده   ست،یجالب ن دیمادرس یی کلمهستینیفم

ی ر از لحیاق فمنیسیتی کلمیه   همیه اگی  این از کلماتی زون مادر یا خواهر به کسی یا زیزی حمله کنم. با

ی فرهنگ نود درصد کارآیی خوبی جهت مقابله با ارتجاع و اشاعه ،مشو  داشته باشدده درصد مادرسید 

حیاال وقیتش    ،زننید هایی که دائم مردم را مادرفالن و خواهربیسار صدا میطبقاتی و نژادپرستانه دارد. آن

س کنند. مین در واقیع کلمیات خودشیان را تلطییف      کلمات را در مادرسید ح نوع است که نوک تیز این

اسیتفاده   ییاز کیدها  هم . منمیبا کدها طرف هستدر مواجهه با ارتجاع  ما کردم و تحوی  خودشان دادم.

از من انتقیاد   اخیرن زند تا خانم مثلن. فهمندیها را درست نمآن یرانیا یهااز مخاطب یلیکه خ کنمیم

خیب واضیح    ؟!دیپدرس میگویآن نم یزرا جااصلن و  کنمیاستفاده م دیرسماد یکردند که زرا از کلمه

اگر این  ایپدرجنده!  مییگوینم یبه کس رانیما در ا زون. را نداردمادرسید  یآن بار منف پدرسیدکه  تاس

سیّدی، تیری را کیه او  مادر گوییم کهمال می  یبه  یوقت یول. ردیگینم شدرد زندان مییبگو یبه کس را

و در آن  نوشتم متنی شیروز پ زند .کنیممیی خودش با استفاده از قدرت زبان حواله ،قبلن شلی  کرده

و در آن  نوشته بود رانیخطاب به رهبر ای انامه کهخواندم  حسن نصراهلل دیمادرس رااهلل لبنان رهبر حزب

 باش جهت سرکوب تظاهرات خیابانی در ایران کرده بود.اعالم آماده

 

کیه   ،دیبود اهلل استفاده کردهاهلل از پشمحزب یکلمه یبه جا نوشتهکنم در آن  یفور م :ییقضاا  نیام

 .جالب بود ی وابداع یهااز آن کلمه یویهم  نیا

 

 یهیا جنیداهلل بیه گونیه    اهلل واتی مثی  همیین حیزب   از کلم امیصوت یشعرها در علی عبدالرضایی:

راحتیی  هکیاری بی  ها معنایی متضاد دادم. گاهی بیا کمیی دسیت   به آن یزبان یو با باز کشیدمکار  یمتفاوت

آخونیدها از   کهنیبه خاطر ا .میعم  کن رکانهیز دیبا ما .خودشان استفاده کرد هی، علکلمات نیاز ا شودمی

شیش میاه فقیه    فقیط  اگیر   جیان  نیتو امی  . مثلنستندیبرخوردار ن زندانی یاز هوشمند ینظر بستر فور

، از جهینت در. هوش هستندکم یلیخ هانیا زون. ها لوچر ارائه بدهیاهللنی بهتر از این آیتتوامی ،یبخوان

زیون بیه    .شیوند یمی  ریگغاف  ی،کنیخودشان استفاده م هیعل شانکه از کلمات یوقت یشناسلحاق نشانه

 رو شیاع  هسیند ینو و اساسین  کار نشیده  ادیز مساله نیا یمتأسفانه روهستند.  ییشدت موجودات ترسو

آلوده نشود  کهنیا یاشتباه کند و براکه ترسد یم یرانیفور ا. روشنستین ریپذس یکننده و ردیتول یرانیا

نیاخواه   خیواه  سید ینویم رانیکه در ا یشاعر ای سندهیاست که نو نیا یاصل یلهامس .دکننمی یکار چیه
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فرستد. یوزارت ارشاد می سانسور ادارهبه  رد،یمجوز بگ نوهیا یش را برا. زون کتابهاستی اینآلوده

 دیبابرعوس، معتقدم به هر فنّی شده اتفاقن  کرد،کتاب زاپ در ایران  دیکه نبا خواهم بگویممطلقن نمی

در نهاییت تیزهوشیی از ایین     دیبا ،گی کردیآلودهاین  یخودت را آلوده یوقت یول .حضور داشتجا آن

را در  مکتیاب  به این دلیی   32در سال من  مثلنگری تمام کنی. روشنفرصت سود ببری و بازی را به نفع 

های فور را کیه تبلییغ و تیرویج    ی گفتمان شعری پیشرو، سیاست اتاقجا با ارائهردم که آنزاپ ک رانیا

با « مادرد»زون مجموعه شعر  ،هم بزنم. موفق هم بودمدونالدی بود، بهنویسی و تولید شعرهای م ساده

 عنوان کتاب سال انتخاب شد و همین باعث شد کیه میادرد   ب به زه  شاعر و منتقد مستق  بهرای  قری

را  مخیود شعری دوباره گفتمان  واستفاده کردم  ماموانات یهمه اززاپ سوم برسد. ضمنن سه ماه به طی 

ین موفقیت و هم کردندیها بحث مکتاب نیداشتند در مورد ا اغلب محاف  ادبی که یطوربه مطر  کردم،

-ست و باز رسوایی را توی زنبی  کردند و کتابی سانسور بفهمد زه اشتباه بزرگی کردهباعث شد، اداره

 هایی که خود مجوز انتشارشان را داده بودند، ممنوع اعالم کردند.

-آن یعنکنند. یها فی  را جایگزین او میشود، دهیحذف مکه  ینالیجشاعر اوربه ازای هر  رانیا در

. انید را گرفتیه  هیا اورجینیال  یجا دانند،یو تفور نم اتیاز ادب چیکه ه استعدادیبیسواد و یب یهاآدما ج

طوری که دیگر کسی جرات ندارد  ،اندنشین کردهگوشه ها شاعران واقعی را با تبعید و ایجاد رعب،لعنتی

و  یآدم مییذهب مثیی  .ترسوسییت یرانیییفوییر او روشیین سییندهینوبییا گفتمییان مسییلط دربیفتیید. از طرفییی 

امیام   کنید میی مبادا که مرتوب اشتباه شود. بیرای همیین سیعی     ،که اکراه دارد ریس  کند ستیطلبمنزه

جیا  شاعر و نویسنده که از ایران خارج شده بودند و آن نیبه زند طی زند سال اخیر .بماند یمعصوم باق

 یسیال  ،رانیا شان دردر زمان اقامت هانیر ااگنوشتند، کم  کردم اقامت بگیرند، یعنی گاهی رادیوال می

علیه مطلب   ی یحتیند و جانیهاست که اسال حاال ،نوشتندیشعر ضد حوومت م ایمقاله   ی بار  ی

وحشیتناک   نیی و ا شان این بوده که تنها از کشور خارج شوندی هدفاند و انگار همهدیوتاتوری ننوشته

 .کنندنمیفور  مطلقن جماعت نیکه ا امدهیرس جهینت نیبه ان ریاست. اخ

 

 مثیال  ی. بیرا سیتند یمهیم ن  ادیی که انتخاب کلمات ز کنندیاز مردم فور م ی زیادیعده :ییقضا نیام

کلمه و  نیا تیاز مردم که به ماه بزرگی. اما بخش  Reformistیعنیطلب کلمه اصال  یسیانگل یترجمه

 اما. «طلباسهال» ای «استمرارطلب» ندیگویمطلب به جای اصال و  کنندیبا آن مقابله م اند،برده ینحله پ

 نیی ا تیی را نسیبت بیه ماه   یغرب یشود و جامعهیم یخارج یهاوارد رسانه یطلباصال  نیمتاسفانه هم



 / فراداستان فرودستان 128

 

شیورش   رانیی خواندم که نوشیته بیود، میردم ا    ییکانادا ایای اخیرن از نویسندهمقاله. کندینحله گمراه م

طلبیان کمی    همان اصال  ای هاستیرفرم نیماست که به ا یفهیپس وظ ،هستندییر هان تغند و خوااهکرد

کمی    میی رژ یاز بدنیه  ی، بیه بخیش بزرگی   ویرد یرو نیکه با ا ستندین انیدر جر هاآنکه  یدر حال .میکن

 ای میرژ دارد. مثلن اصال  یمثبت ییبار معنا ،یغرب یطلب در جامعهاصال  یکلمه نیا البته. خواهند کرد

کلمه زگونیه انعویاس     یکه  مینیبیم و وجود دارند میکلمه عناصر رژ نیپشت ا رانیدر ا اما. حوومت

 پیس  .شیود یمی  وتاتورید ینظام تیمشروع یبرا یهیتوجبدل به و  کندیم دایپی غرب یهادر رسانه یمنف

ارائه را  یاتیو به مردم ادب میکن کلمات مقاومت نیدر برابر ا دیاست که ما با نیا یمقوله نشان دهنده نیا

 .و مبتذل نباشد یسطح اتیادب نیدر نظر داشت ا دیکند. البته با افشارا  اتشیو ادب میکه رژ میبده

 

 نداشیتیم و کلمیه  واقعیی   به معنیای  یطلباصال طلب و اصال  رانیما هرگز در ا :ییعبدالرضا یعل

افتیاد و هیر روز   شان بود اتفاق خوبی میی قدرت دستسالی که  زه اگر داشتیم طی شانزده. زنانمیندار

نامند، وگرنه طلب میها را اصال مردم آن ،انداین اسم معروف شده شد. به نظرم زون بااوضاع بدتر نمی

 کنم دیگر حتی خودشان هم خودشان را رفرمیست بدانند.فور نمی

 

مواجهیه  . به نظر من در میبارزه کنم دیها سر کلمات باوقت یدرست است، گاه نکامل :ییقضا نیام

 یو ادبی  یمقاومت کند و بتواند به مردم آن آرسنال فور دیبا سندهینو ایشاعر  ،کلمات نیمطر  شدن ا با

واقعن  که را اسمی تابدهد  رجامعه قرا اریاز کلمات و اصطالحات را در اخت یارهیذخ یعنیرا ارائه دهد. 

 .بگذارند شیبه نما هاست،آن مناسب

 

 و نوشیتند  ویسینار  شیهمیه بیرا  آن ،«یاکبیر گنجی  » همیین  ندرست اسیت، میثل   :ییعبدالرضا یعل

  جیا مشیو  طلب بود و آنآدم اگر واقعن اصال  نیا .را به او نسبت دادند بیو غر بیعج یهااعتصاب

نسیبت بیه   الاقی    ایی نگاه خودش را نسبت بیه جهیان    توانستیم داشت، وقتی که از کشور خارج شد،

 کیه نیه ایین   ست واقعی در مسائ  روز دخالیت کنید؛  ی ی  رفرمیو به مثابه دهد رییتغ یاسالم یرجمهو

دنبیال  ... پیوش و سرخ ایپوش اهیس جنابیعالبا نویسش مطالبی زون  رانیرا که در ا یخط هماندوباره 

 ، انتخاباتیبروندی های راش کند که مردم پای صندوقوقت تالادامه دهد و در هر انتخاباتی تمام ،کردمی

در  یحتی  هیا نیی اای نیدارد.  تثبیت حوومت دیوتیاتوری هییچ نتیجیه   داند جز بهتر از همه می شکه خود
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 یکیه شیرط بقیا    داننید یمی  ، زیون  دکننمیجدا ن جمهوری اسالمیشان را از بند ناف طیشرا ترینفجیع

 .ستیاسالم یجمهور یبقا ،شانیاسیس

 

 یبیرا  یگیر ید یکیار شیرافتمندانه    یبه نظر من بهتر است که  خارج از زهارزوب، :ییقضا نیام

 .کنند دایخودشان پ

 

زیون در ذهین    ،طلب باشیند اصال  توانندیافراد نم نیا میخواهم بگویم قن،یدق :ییعبدالرضا یعل

ست اگیرشان به تهِ دیگ خورده و از لحاق فوری کف ندارند تازه و ساختار فرماجرای  یبرا یادهیا چیه

لیت کننید و  ل دو ماه قب  از انتخابات فعاکه هر زهار ساشود به اینشان خالصه میو تمام هستی سیاسی

 های رای حاضر شوند.مردم را فریب دهند که پای صندوق

 

ییا  هیا  طلیب کیه اصیال    دیدآخرتان متذکر ش یهیانیدر ب است،یس یبه حوزه میبرگرد :ییقضا نیام

 دواریی ام یاز سیرنگون  ریغ ییهانهیمردم را به گز دارندباز و اند آمده رونیخم بدوباره از تها باستمرارطل

خواهنید  میردم   یمسائ  و مشیوالت اقتصیاد   به سخیف جلوه دادنشروع ها آناست که  واضح. کنندمی

کیه   داننید یو می  شناسیند یها را می از مردم آن یادیالبته بخش ز .مرغعبارت انقالب تخم نیهم مث  کرد،

 یآت یهادر ماه دیکنی. فور مدیکن و ترفندها اشاره ها یتاکت نیا به. هاستحرف نیتر از ایاشهیسائ  رم

مقیاالت و   ریی توثنشیر و  بعد شیاهد   نیکه از ا کنمیفور م نم کرد؟ استفاده خواهند ییها یزه تاکتاز 

  یبا  خواهند کرد یسع هاآن ،دبو میخواه یسیبیب اهللتیزون آ ییهاطلبان در شبوهاصال  یهاحرف

 .دنبرو انیاز م طلبیسرنگون یهاهنیگز تا ایجاد کنند، بحثدوباره  یترو نسبتن متفاوت دتریگفتمان جد

 

 یفورروشن نوعیما باز مث  سابق بتوانند تاثیرگذار باشند.  هاآنکنم من فور نمی :ییعبدالرضا یعل

ان تبلیغی که اغلب دانشیجویان و اسیاتید دانشیگاه را    فورد. روشنمستقرن هاکه در دانشگاه میدار یغیتبل

. بعید از قیییام فرودسییتان دیگییر دسییت  هییا بودنییدطلییباصییال  اریی در اخت شییهیو هم شییوندشیام  مییی 

اند و از ش  این هواداران وفادار خود را از دست دادهو بیاست ها برای دانشجوها رو شده استمرارطلب

 دیی دقیت بون  اگیر  یت سعی خود را خواهند کرد تا این پایگاه مهم را دوباره تصاحب کنند.این به بعد نها

تیا   دکننی مطالبی را منتشر میی دارند  و اصلن همهسروش  ان،یحجار ،یخاتم رضا باکالم،یز ،یعباس عبد
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گونیه  اینای شدن ایران را در بوق و کرنا کردند و زون احتمال سوریهای اگر وقت قیام فرودستان، گزاره

 حاال از این طریق خودشان را توجیه کنند. ،ی متوسط را ترساندند و موجب تضعیف قیام شدندطبقه

 بیه و اسیتقرار جمهیوری اسیالمی      قب  از وقوع انقالبیعنی  57و  51ی هادر سالای گزاره زنین

ن بدل بیه افغانسیتان   وگرنه ایرادادند که انقالب نونید هشدار میآن زمان  در. شدیمطر  م یگریشو  د

زون سوریه وضع به مراتیب بیدتری از    ،شود! حاال هم فقط جای افغانستان را با سوریه عوض کردندمی

انید و ایین   ی قدیمی را فقط بازتولید کیرده اند، طبق معمول ی  گزارهالقمر هم نوردهافغانستان دارد. شق

موفیق شیدند   بیار هیم   اینها . گرزه آنداردی حوایت از فقر جنا  استمرارطلبان در طر  استراتژ مساله

 نیی هیا ا طلیب اصیال   حرف اما برای همیشه خود را از سوه انداختند. ،جمهوری اسالمی را نجات دهند

تحمی    ،میی که دار یتنها راهها معتقدند انقالب نونند و نظام سرنگون نشود. آن بهتر است مردماست که 

زیون نیه    د،نی ریگینمی  وتاتوریسمت د خود را نقد ریشمش گاهچیه هاطلباصال  یعنی. ستیوتاتورید

گییر حرکیت مردمیی را ایفیا     تر فقط نقش سیرعت ها اگر پیشطلباصال د. نرا دار هشگایجرات ونه پا

انید و  شصتی خیود برگشیته   یاند و به ماهیت دههروی مردم ایستادهههیچ تعارفی روبکردند، حاال بیمی

 ی سیاسی ایران باقی بمانند.توانند در صحنهزون فقط در این صورت می ،مهدفی ندارند جز حفظ نظا

 

حفظ  میتا رژ ،نه کباب دبسوز آینه س کنند کهها طوری عم  میطلبمعمولن استمرار :ییقضا نیام

فضا  تارا در انتخابات کمتر کنند  نگیلتریف خواهند کرد کهتالش  نده،یدر اقدامات آ کنمیشود. من فور م

 نیی ا ووارد صیحنه شیوند   ، سیتند تیر ه طلیب که به اصطال  اصیال   ییروهایو اجازه بدهند ن شودزتر با

 .کند دایمشوالت خاتمه پ

 

 امیا بوشیند.   شیرا پی آزاد بحث انتخابات  کرد خواهندسعی طلبان دوباره اصال  :ییعبدالرضاا  یعل

داننید کیه   مردم خیوب میی   واهند بست.نخ دیها امبه آن گریمردم د ،ندکار را هم انجام بده نیاگر ا یحت

سیت  ا اسالمی افتاده حوومت یهاهیپا های مهیبی به جانکرم وجود ندارد، یجز برانداز یراه چیهدیگر 

هیا  طلیب کیه اصیال    ییهااز گارد یوی تر هم گفتم،پیش زمین خواهد خورد.به زودی با سر و این بنا به

فرانیدوم و  با برگزاری رحوومت،  رییتغ یجاها به آن یعنیاست. انتخابات آزاد  تبلیغاتخاذ خواهند کرد، 

ی انتخابیات آزاد خواهنید   و مدام دربارهوعده خواهند داد به مردم  ،منجر نشودزی که به براندا زیزیهر 

بد و بیدتر بیود.    یدهایکاند نیباتی انتخاب اما باز .میداشت یانتخابات آزاد نبیتقر ،در دوم خرداد ما گفت.
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بیه زیه   تیازه  شیود؟   دیکاند یآدم مستق  و مردم  یداد  اجازه خواهد یکه حوومت اسالم دیکنیمفور 

خواهند از آن حرف  هانیکه ا یانتخابات آزاد پسزی رهبری باشد؟ تدارکات که ؟دلی  باید کاندید شود

دانم دیگیر  می که محال ،جمهورتر به عنوان رییسطلبِ رادیوالهدفی ندارد مگر انتخاب ی  اصال  ،زد

 زی خوش کنند.شان را به ی  تدارکاتمردم دل

 

 .شان هم باز شودجا برای بقیهتا  ،کنندمیباز  ترشیرا ب است که سفره نیمنظورتان ا :ییقضا نیام

 

 نی. شیما همی  مینگاه کنی  هیبه قض گریجور د  ی. حاال است نیله اامس قنیبله دق :ییعبدالرضا یعل

و شیهردار   شهردار تهیران را انتخیاب کنید    دیشورا با نی. ادیریر تهران را در نظر بگشه یانتخابات شورا

دزدی زون افتاد؟  ی در شورای شهرزه اتفاقاخیرن  اما. دارد اریدر اخت یقدرت کالن که ستیتهران، آدم

را  بیاف یقال یآدم منفع ، جا  یشهر انتخاب شد و دوباره  یشورا سیبه عنوان رئ رفسنجانی پسر ارشد

جیز ایین بیود کیه     انجام دهند. مگیر   یعم  هم داشتند، نتوانستند کار یآزاد که یوقتحتی  یعنی گرفت.

 ای مثی  مداخلیه  یاخامنیه دیگیر  جا که ؟ آنداشتندو انتخاب  عم  یشهر آزاد یها در شوراطلباصال 

ها، طلباصال ؟ افتاد یاقزه اتف تیدر نها اما .داشتن، ی روحانی کرددخالتی که در تعیین وزرای کابینه

در کیار   یاسیالم  یجمهیور دیگیر  و  فتید یاتفاق ب رانیدر ا انقالبیهستند و اگر  دغ  و ریاکاری یهاآدم

با زنگ و دنیدان   جهینت در، نخواهند داشت قدرتدر  ییجا چیو ه شودیشان رو مدستش  بینباشد، 

 .قرار بماندبر یاسالم یاستفاده خواهند کرد تا جمهور ایلهیاز هر ح

 

 رانیدر ا ییهاهیسرما هاآنباشد،  هیقض نیهم پشت ا یماد یهاهیسرما کنمیمن فور م :ییقضا نیام

 شیپی  را در هیرو نیکه ا ستیخاطر منفعت مالهاشخا  ب نیمتوجه شوند که ا دیاند و مردم باخوابانده

. ودهم کار ش یمال عمناب نیا یافشا یرو دینشده است و با توجهزنان آن هیقض نیا بهاند. متاسفانه گرفته

 هیا هیسیرما  نیی حفیظ ا  ست کیه بیرای  و طبیعیممون است زند خانه داشته باشند  افراد نیکدام از ا هر

 .از دست ندهند را زیزی تا بووشند

 

های سالاست.   یموان یمهندس من التی. تحصستیکوز  ن قدراین هیقض ،نه :ییعبدالرضاا  یعل

نداشتم و مجبور شدم تهیران را تیرک    یاوضاع جالب آوردند ووضعی برایم پیش بودم، رانیکه در ا آخری
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در  یجیا کیار  آن کیم زنیدگی کینم. کیم    «نیبوتاش آبتی »دوستم  پیش ش،یک یی  سال در جزیرهکنم و 

 دیی تول برگالسیفیا  یهیا در اییران اتومبیی   بار نیاول یبرا کارخانه نیکردم. ا دایپ خودروشیک یکارخانه

خیط مونتیاژ شیدم و حقیوق      دیرجا هم می بودم، آن وولیف یمونتاژ کارخانه ریمد قبلنمن  زون. کردیم

که هییچ درکیی از صینعت نداشیت،      کارخانهمثلن  نیامدیر ناگهان متوجه شدم که  گرفتم.یهم م یخوب

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

 واماین  یگذشته بود، ول یخاتم یجمهور استیکه دو سال از ر یابه دوره گرددیموضوع برم نیااست. 

 نیاجاست که بود. فاجعه این و از دولت او گرفته یرفسنجان یدر دوره خودروکیش یرا رییس کارخانه

صاحب کارخانیه   تیو در نها ردکیم دیتولصورت کارگاهی  آن هم به نیهشت ماشفقط کارخانه هر ماه 

بیه کانیادا   های دیگر مث  خیلیو  دیرا باال کش یداشت، مبالغ هنگفت یبا رفسنجان یدور یلیکه نسبت فام

 از زمیره  کیه  شناسیم یلندن م همین را در هایلیمن خ .این دزدها شده استپاتوق  اصلن کانادافرار کرد. 

زیه  ! آننید اردریلیمیلتاماز دم  هم شانهمه اند وهرودیی  رفسنجانی و هاشمی شای دور و نزدها یفام

 ست.ا نیست بلوه فاجعه ش فساد و اختالساسم ،ها در ایران اتفاق افتادهطی این سال

میالی  هیر  ؟ میگیرد داشیت  زبالیه  وخواب گورخواب، کارتنهمه کشورمان این آیتار یکجاکی و  ما

اند. اسیتثنا هیم وجیود    سر خون مردم نشسته ش، یفام تمام بستگان وش  نون که  ،ینیبیکه  م مسئولی

اگر  ش ، بیاندعم  کرده ترباهوششان رو نشده احتمالن هنوز دست یخاتم یمثلن خانواده اگر دارد،ن

اصیلن  دارند. مسئله  هینسبت به بق یاوضاع بدترهم  هاهمینکه  میشویجو شود، متوجه موخوب جست

 هیقدر سرماآن رانیا دست دارند. تربزرگ اریبس یزپاولهمه از دم در  ست،ین زند توه زمینزند خانه و 

-یبی  و درصد بیدارند. ضر یاوضاع بد ننخورد، مردم واقع گیبه ته د ریگکف یراحت نیکه به ا شتدا

 گوید.، آمار دولتی فقط دروغ میاست دهیحد رسباالترین به   رانیدر ا یکار

 

 یش سیخت باشید. ولی   که ممون است جواب پرسمیاز شما م یلجان سوا یب علخ :ییقضا نیام

 میتیوان یبه هر حال م یول میستین دریالبته من و شما ل ست؟یراه ز یبدانند، نقشه خواهندیمردم م نواقع

 نیی ا یگونسیرن  یراه بیرا  ی. به نظر شما نقشهمییها بگوو نظرمان را به آن میداشته باش یفوربا مردم هم

 باشد؟ واندتیزه م میرژ
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پس باید تالش کنیم تا  ،خواهنددانند که زه نمیمردم ما حاال می کنمیمن فور م :ییعبدالرضاا  یعل

-های سیاسی مختلف بیشی جزئیات مرامو کم  کنیم مردم درباره دوباره تورار نشود 57اشتباه انقالب 

اولین تواند یم نترنتیا قیاز طر یگرروشنطلب ندزدند. شان را باز مشتی فرصتتر بدانند و انقالب تازه

های اینترنتی همیه را  شوسته شده و اتاقدر ایران داخلی و خارجی خوشبختانه دیگر مرز بین باشد.  قدم

 وقت انتخابیات  یمطلب هر باربودم،  دهش تبعیده زتا وقتی  ،یاوا آن آیدمی. یادم است به هم نزدی  کرده

 نیی اامیا االن   ؟یچی یپبما نسخه  یبرا کشور از خارج یخواهیتو م ند،گفتیم مدر جواب ، برخینوشتمیم

مشورت بخواهند. طیی آن ده روز قییام اگیر روزی در     من ها ازخیلیاند که باعث شده ینترنتیا یهااتاق

انگار دیگر  زرا امروز بیانیه ندادی؟که کردند وی انتقاد میدر پی ی زیادیعده ،کردمنشر بیانیه تاخیر می

 و زگونیه مجبورمیان کردنید کیه     میی ادهیکشی  یرنجی  زیه ما  های دوریطی این سال که اندفهمیده همه

 .میکشورمان را ترک کن

بودم تا هر لحظه  وتریکامپ یپاکارم را تعطی  کردم و مدام فعال بودم.  اریبس امیق نیهم طولدر  من

. سیت روزیشبانه یروه به نظر من کار شعرا ینقشهدر ارتباط باشم.  ،با جریانی که در خیابان جاری بود

 مین  نمثل مهم است، اریبس تجربهی همین قیام را تحلی  کنیم و به نقد معایب بپردازیم. باید لحظه لحظه

 یام. از کیو کیرده مردمیی را از دور و نزدیی  تجربیه     و اعتیراض  امیی ق جنبش و نیها زندسال نیا طی

 ادیی کیه میا    نیهمی  رخ داد. یاتفاقیات  است زه ادمی قنیدقکه رداد خ دوم ایبودم  رانیدانشگاه که در دل ا

ی ی  تراژدی نگاه کنیم تیا  ی  قدیمی را تورار نونیم و به وقایع قبلی به مثابهکماشتباه  دیگر آن میریبگ

بهتر است از صد و ده سال پیش شروع کنیم. باید همه  ایم.القمر کردهاشتباهات قبلی باز تورار نشود، شق

 از سیرقت ، دیانقیالب سیف  نس  جدیید از میاجرای   ، دقیقن زه اتفاقی افتاد مشروطه نیم که در انقالببدا

زیه کیه در پشیت    ی آنحتیی دربیاره  دانشیگاه و   یکوتوسط مالها، در مورد خائنان ماجرای  57انقالب 

هیی  دو بیا اینویه سیازمان    رودسیتان خودجیوش بیود   دانند. قیام فگذشت، خیلی نمیجنبش سبز  یپرده

همه الدرم بلدرم رغم اینورد بیشتری داشت و حوومت را علیدستا های گذشتهنسبت به جنبشنداشت، 

و  نیتری. شعار هر جنبش، ومیبار اشتباه نوردنیاول یما برا ریاخ امیدر ق نشینی خواهد کرد.وادار به عقب

 با اهلل اکبر به جنگ اهلل اکبر نرفیت  یعنید. ورن ادیاهلل اکبر را فر یکس امیق نیآن جنبش است. در ا یتابلو

 ی. در ک  بستر فوری بلوغ فرهنگی و سیاسی نس  جدید استو به هیچ مالیی میدان نداد و همین نشانه

الاقی   . دیی شما برنامه دار یعنیدرست باشند  جهت و شعارهاو که تابلو،  یدرست بود. وقت امیق یو تابلو

تا فضای آزاد فوری ایجاد شود  ندها کم  کنبه آن دیبا فورهاوشنحاال ر .خواهندینم زه دانندیمردم م
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حوومت و که  مییها بگوبه آن نمثل ای. میآزاد آشنا کن یها را با زندگ. حداق  آنخواهندیم زهو بگویند 

میردم   ی باید بدانند کهحت داشته باشد.در قبال مردم باید  ییهاتیزه مسئولخب مردم باشد تدولتی که من

میردم   یبرا توانمیکه م یکار ترینمهممن به شخصه  .داشته باشنمردم د باید در قبال خود یتیمسئول زه

آن  ننید، یافغانسیتان را نب  و دیگر پاکستان و قدشان را بلندتر کنند میها بگواست که به آن نیا ،انجام دهم

 یاروپااز نمای باال به و  پا بایستندبتوانند بر نوک  اگر. نندیرا نب ترکیه و عربستانشان عراق و گرید یسو

 ست.، عالیاموزندیرا ب یها فن کشوردارو از آن بنگرند یغرب

 

 دهنید یکه در منطقه انجام م ییکارها مشخصنو و سپاه پاسداران  رانیدر مورد نقش ا :ییقضا نیام

در منطقیه دنبیال    میرژ نیا گیرد؟نشات میزیزی از زه  یطلبتوسعه نیا یهاشهیر د؟یکنیزگونه فور م

 یخاصی  یطلبانهو توسعه یاسیس یپروژهی اسالم یکه جمهور میدانیم ست؟یز تشیگردد و ماهیزه م

صیدور انقیالب    یمقوله نیا رسدی. به نظر مدیگویصدور انقالب م ایکه به آن انقالب ، کندیرا دنبال م

 یو تا زه حد دیمقوله اعتقاد دار نیه اب زقدر. ستیهم ن رانیا میله، حفظ رژاو مس ستیجد شانیبرا

 ؟خواسته را جلو ببرند نیا دنتوانیم

 

برد، بایید اول  اعت وقت میهایی که طر  کردی دو سپاسآ به پرسشجان،  نیام :ییعبدالرضا یعل

 کنم.ی هر کدام نظرم را بگویم و بعد هم توضیح دهم زرا زنین فور میدرباره

 

 د؟ینیبیم  یخواسته را استراتژ نیکنم، زقدر ا یه مکوتارا م سوال :ییقضا نیام

 

... دارد، اگر معنیای کالسیی  و   دین بعد نظامی، اقتصادی، سیاسی واستراتژی زن :ییعبدالرضا یعل

هیای جمهیوری اسیالمی در    رفتیارزنی  یباید بگویم که مین مجموعیه   ،یونانی استراتژی را مد نظر داری

در جهیت   باید که ستییمجموعه کارهای نظامی استراتژمثلن . مدانینم  یاستراتژ خاورمیانه را مطلقن

 هیهمه در سورآن ؟ستا بوده یگذشته در جهت منافع مل یهادهه یط ها،نیکار ا یکجاشد. با یمنافع مل

. تمیام  رانیی ا رهبیر نیه   کندیعم  م  یاستراتژ دارد نید. پوترب هیآخر سودش را روس درکردند و  هزینه

و حیاال   به نفع کشورش تمام شددر نهایت بود، زون   یاستراتژ ،انجام داد هیدر سور نیه پوتک ییکارها

 تیی نها .است کند و ایران را کاملن کنار زدهست که دارد در بازسازی سوریه ایفای نقش میتنها کشوری
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های این وریدالانجام داد زه بود؟  یمانیسل سردار اشبا قهرمان غرب ساخته یاسالم یکه جمهور یکار

هیای  اند که هر ساله از ترس او شییآ تهی در خاورمیانه بسسگرمبوی پالستیوی زه عاید کشورمان کرد؟ 

خرنید. سیردار سیلیمانی بیا پیول نفیت میردم        صد میلیاردی میی ب از روسیه و آمریوا تسلیحات زندعر

اندازد که سیودش را در  می وریهی عراق و سبه جان مردم بیچارهها را آنخرد و ی ایران سرباز میبیچاره

ومیت مادرسییدها در   تمیام خروجیی اسیتراتژی  حو    تیاکنون  نهایت روسیه و ترکیه و آمریوا ببرد، ایین 

 خاورمیانه بود.

 

 ؟شان کجاستمنفعت هیقض نیدر ا پس :ییقضا نیام

 

رر ست، وگرنه از لحاق ملی برای ایران جیز زییان و ضی   شان فقط شخصیمنفعت :ییعبدالرضا یعل

نیمی از پول نفیت را خیرج    قصدشان دفاع از حرم است،زاپند و به این بهانه که ندارد. مردم ایران را می

کشند و تا بخواهی اعتراض کنی که این همه ثروت هیچ دردسری باال می کنند و نیم دیگر را بیجنگ می

بگیذریم   البته. دهندرا میوریه که دارند خرج دفاع از حرم در عراق و س شان این استملی زه شد، بهانه

کیه   دیرا بشناسی  یّیه حجتخطرناک و ضیدزندگی  شما اگر تفور  جنون هم دزارند. نوعیشان به که برخی

 هیا آنبریید.  راحت پی به این جنون خطرناک میی  هستند، ری از رهبران سپاه متاثر از آنای و بسیاخامنه

دانند که شرایطی فراهم کنند ی خود میوظیفهو  کنندی میتلق یویاز تار ایرا قطعهو زندگی زمینی  نیزم

 دمکیه از آن   یو تیوهم  امیت یق. ونددیبپ عظیمبه نور و  تا امام زمان ظهور کند و این تاریوی منفجر شود

داننید زیون   را مقیدس میی   شیان اخیتالس  ی نیست. تازه برخیزندگو ی زمین نابود زیزی جز زنند،یم

ب ظهور هرزیه  سب ،و همین فراگیری فساد کندتر میرا بیشقر و بدبختی مردم ف این کار ظاهرن معتقدند

 شود.زودتر امام زمان می

 

 ؟به اعتقادشان ربط دارد هیقض نیا دیکنیفور من شما واقع یعنی :ییقضا نیام

 

ند و مالترند، باوری بیه ایین توهمّیات    هایی که در راس نظامست آنخب طبیعی :ییعبدالرضا یعل

شیان  ای مذهبی به دزدی و اخیتالس مقیدس  دهند، زون جلوهاما خود را باورمند نشان می ،ته باشندنداش

تیاثیر گذاشیته    هیعلم یهاحوزهی سپاه پاسداران و بسیج و دهد! البته این تفور انجمن حجتیه، بر بدنهمی



 / فراداستان فرودستان 131

 

بیفتد و آدم  که از سالمت عق  برخوردارست به جان مردم فرودست ی  شخص نظامیست وگرنه محال

کشد و آن همیه آدم را  بوشد، آن بسیجی که در قهدریجان معترضان را به رگبار می بندد و پنج نفر را می

یویی از  توانید  نمی؟ آیا استآیا از سالمت عق  برخوردار  ،که دستور تیر داشته باشدآنکند بیزخمی می

ی و نی یو تفویر د  یدئولوژیی ا ی پلییدی ؟ همیه باشید مریدان و پای منبرنشینان مالیی زون مصبا  یزدی 

 .کندیم ی مرگآمادهبلوه  ی،زندگ یرا نه برا رد مومنکه ف شودحجتیه در این خالصه می

 

 .عم  و کردارشان است یویدئولوژیاز خوراک ا یبخش مییبگو میتوانیم :ییقضا نیام

 

کیه   یو وقتی  شودینم تیرعاانسان  رانیدر ا که در ابتدا گفتم نیهم یبرا قن،یدق :ییعبدالرضا یعل

 هیامروز سیور  تینسبت به وضع ما .ردیگیقرار م یزندگ یدر خدمت نابود زیزهمه ،نشود تیانسان رعا

توسیط سیازمان نویسیندگان تبعییدی      که سمپوزیومی بودم نااز سخنران یوی ش،یپ . مدتیمیمسئول هست

 نکه اتفاق یسور یسندهینو  یاز زیوم در این سمپو. ردعضو داهم کشور جهان  81از  کهشد برگزار می

، بیا  ند و گفتند که ایرانیی هسیتم  کرد یمعرف مرا به او ی. وقتدعوت کرده بودندهم بود،  یخوب یسندهینو

 م را شنید واسخنرانی که یوقتهم بعد  ،داشت انیرانیا ی ازعیانزجار فج اورفتار کرد.  میدژخ  یمن مث  

هیا را  انزجیارش از ایرانیی   توانسیت یکرد، اما باز هم نم یعذرخواه مناز هستم،  یدیتبع  ی که دیفهم

میردم   تنفیر  خیواهم بگیویم کیه   میی کند.  یعذرخواهبیاید از من . انگار مجبورش کرده بودند مخفی کند

 یخیمیا از لحیاق تیار    .سیت کینیا وحشتی مساله نیاست و ا ظیحد غل نیتا ا و ایرانی رانیاز ا هیسور

. شی  نداشیته   میبدنام هست ،زبان ماستکشور هم که . ما در افغانستانمیکردبدنام یه در سورخودمان را 

مان در برابیر حویومتی کیه کشیورمان را غصیب      با سووت. ما همین روال استهم  نیکه در بحر دیباش

زه اندا نیتا ا یکه از لحاق فرهنگ ستیاستراتژ نوع زه نیا. میخودمان را رسوا کرد خاورمیانهدر  ،کرده

ملیت را نیابود     یی تاوان بدهند. ما  ی ایرانیندهیآ یهانس  دیبا یخیاز لحاق تار ؟ستا به ما ضربه زده

شان بیا شیرکت در   زون اکثریت ،ندهستویرانی سوریه  لمسئو ایرانیان همه ه سودی ببریم.کآنبی میکرد

 ریز بیعت کردند.با ی  دیوتاتور خون ،انتخابات

 

هیا بیه   زخیم  نیی ا مانید، ها به جا خواهید ش تا نس ک است و اثراتتناوحش ینا بله و :ییقضا نیام

  .شوندینم میترم یراحت
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اگیر   م،ینگیاه کنی   هیبه قضهم  یگریجوانب داز  توانیممی. ستین نیله فقط اامس :ییعبدالرضاا  یعل

تر از پیشخیلی و  شمردیم متیرا غن فرصت ،داشت یتفور ملشد یا حوومت ایران استراتژی سرش می

بیه نفیع میردم     زییز کار به تحریم نوشد و همهتا  ،شدیوارد معامله م وایآمر یجمهور قبلسیبا رئبرجام 

 ،گسترش بدهنید  را یاسالم یامپراتور خواستندیداشتند و م ییاگر قصد کشورگشا یحت .شودتمام  رانیا

یی   اسیت کیه    نیا. قضیه ندکردیم  مع ،ندنکیم هیآن تغذمنابع که از  مردم و کشوریبه نفع اول  دیبا

عمی    یجامه شانبه توهمّات مذهبی ، تا با سودجویی از منابع ملیاندش گروگان گرفتهمردمکشور را با 

 .ندنبپوشا

 

آلمیان را   تلیر یکه ه مینیبیم م،یکن سهیمقا یتلریحوومت را با آلمان ه نیا میاگر بخواه :ییقضا نیام

 ریی که درگ یاقتصاد یهاکشور آلمان را از بحران یعنیرا به ارمغان آورد.  یدرفاه اقتصا  یمتحد کرد و 

 هیا نیی ا یعنی یبدهید.    یوش را تشو آن ارتش بزرگ یستیفاش یروهایبود، نجات داد. بعد توانست آن ن

 .داشتندهم را  شییتواناست که و این در حالی کار را هم نوردند نیا یحت

 

امیا   ،یکنی یمی  اسیی ق یملو حس تفور  یتنها از جنبه یداردانم که یمجان  نیام :ییعبدالرضا یعل

 شدنبیال به در خاورمیانه  که حوومت ایران ینفع امبه آلمان گند زد. خالصه مانده یدیگر طور هیتلر هم

برسیاند،   یپسیرش را بیه پادشیاه    خواسیت میو  داشت یتفور پادشاه یاخامنهاگر مثلن ست؟یزست، ا

در یویی از   ب رب یر را  یالکیو ومثیال ه  شیاتخیاذ کنید. مین زنید روز پی      یتیر یملی  یاگارده توانستیم

. مثلن منتشر خواهد شد« فراداستان فرودستان»ی مطالب در کتاب زودی با بقیههکه ب آوردم میهایادداشت

الب غ نیدشد.  یرانیشد، خودش هم ا رانیکه شاه ا یبود، وقت خانان یپادشاه ا نیمغول که اول یالکووه

 ،خیوانیم ش میی که ما ب رب ر یمغول خواند. شاههم می و شعر شودیآدم مسلمان م نیبود. ا اسالمآن زمان، 

را بوُشد.  هایرانیحمله کند و بخواهد ا مانبه کشور رانیاز خارج ا یکس دهدیو اجازه نم شودیم یرانیا

 کرد.آن اشاره  به ،نوشت یاکه به خامنه یانامه با نهایت وقاحت، توی که حسن نصراهلل یکار

 

اگر شیما شیورش    د،یش بگوبه مردم یکه حاکم ستین نیتر از اوحشتناک یامیپ چیه :ییقضا نیام

حفیظ حوومیت    یمن حاضرم برا یعنی نیکنم. ایم جیشما بس هیعل ینظام ییروین ،از خارج کشور د،یکن

 .را وارد کشور کنم گانهیعناصر ب
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دیوتاتوری را در  است که حوومت نیا قیام فرودستان های بزرگموفقیتاز  یوی :ییعبدالرضا یعل

حسین نصیراهلل در خبرگیزاری ایسینا و      یکه نامهست، مثلن با ایننشینی کردهبرخی موارد وادار به عقب

جماران و خیلی جاهای دیگر منتشر شده بود، امروز صبح اعالم کردند که مادرسید حسن نصراهلل هرگیز  

ه بعد از خواندن این نامه، عصیبانی شید   هم من ای نفرستاده و این خبر اشتباه است.ی به خامنهاهیچ نامه

نوشتم که انعواس خوبی داشت. البته بعد از انتشار مطلیبم برخیی دوسیتان اییراد      شی علیهمطلبم و بود

داشیته   یتفویر ملی   میرینیاگز معتقدم که ما  یول ،ستمین ستیونالیناس من گرفتند و ناسیونالیستم خواندند.

اگر بیه   دوستان نیا. میباش یملنازاریم که  میکنیکشور صحبت م  یاز  یندگیکه به نما ی. تا زمانمیباش

 رانیی به ا یوقت نیکه استال میها بگوبه آن دی، بازنندیها را محرف نی، انیو استال نیاز مارکس و لن تیتبع

و ایین در حیالی بیود کیه در کی        ایران ترکیی باشید،  رسمی آذربایجان همه کار کرد تا زبان  د،کرحمله 

دیگیر وقیتش   بیود.   یروسی  یزبان رسممستق  مث  تاجیوستان،  هایایالت و همه مستعمرهشوروی با آن

سر جای  هاکه آدم است نیا ،آیدر طول تار رانیا یهایاز بدبخت یو. یمیعم  کن ترباهوش رسیده که ما

م هی . متاسیفانه هنیوز   قرار نگرفتند باشند، دیکه با یگاهیجا در بودند، که اه  شعور ییهانآ. خود نبودند

 .ترفجیع و حتیست گونهنیا

 

 نیکه مستبد، در اول دیدانیشما م .کندیرا واژگون م یاجتماع یهانقش یاستبداد، همه :ییقضا نیام

 .استعداد ندارندها ینا ،دارد ازیزالو و زاپلوس ن یهاگام به آدم

 

کننید تیا   یهمه پیول خیرج می    نیا برخوردها، جهت کشتن شعور است. نیتمام ا :ییبدالرضاع یعل

دور  یفارسی  ونیی زیتلورادییو و  همیه  نیبفرستند. ا یسیبیبهایی مث  تلویزیونخودشان را به  یهامهره

مین   یخانیه استفاده کنم،  هارسانه نیاز ا توانمنمی من یکه در مرکز لندن قرار دارد. ول است من یخانه

ست کیه  وابسته ، زنان درپیتی ودهندیکه ارائه م گفتمانیاما  ستیمرزبرون هایونیزیتلو یصرهادر مح

 م بپردازم.عیبا جایی همواری نونم و تنها به نوشتن در وبسایت و صفحات اجتما رمیناگز

 

 .جان یگو علوگفت نیاز ا یمرس :ییقضا نیام

 

 .جان نیام نمکیخواهش م :ییعبدالرضا یعل
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 .دیوقت گذاشت کهنیممنون از ا :ییقضا نیام

 

 93ماه وچهارم دیبیست
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 ی علی عبدالرضاییهای منتشر شدهفهرست کتاب

 

 های فارسیکتاب

 شعر

 .1372، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .1

 .1374، تهران، زیرزمینی،اریدنام این کتاب را شما بگذ .2

 .1371، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .1377تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .1373نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .5

 .1373نگاه، ، تهران، نیمجامعه .1

 .1381، تهران، همراز، شینما .7

 .1384، پاریس، نشر پاریس، کردممیمن در خطرناک زندگی  .8

 .1385پاریس، نشر پاریس، ، ومکادویی در کاند .3

 .1388پاریس، نشر پاریس، ، ترور .11

 .1388پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .11

 .1383پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .12

 .1383، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .13

 .1383، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .14

 .1331، لندن، پساهفتاد، حومت سین .15

 .1331فتاد، ، دبی، پساهفانتزی .11

 .1331پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .17

 .1331، پاریس، ناکجا، زخم باز .18

 .1331، پاریس، ناکجا، خندید؟برای زه میزرتشت  .13

 .1332، تهران، بوتیمار، مادرد .21

 .1333، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .21

 . 1333، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22

 .1333، تهران، زشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .23
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 .1335، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .1335، لندن، نشر کالج، اروتیوا .25

 .1335، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .21

 .1335، لندن، نشر کالج، الکوآب .27

 .1331لندن، نشر کالج، لیالو،  .28

 .1331نشر کالج، لندن، شعرنوگرافی،  .23

 

 داستان و رمان

 .1384پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .1331ی)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا، بدکار .2

 .1335، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3

 

 سیاسی

 .1335، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .1

 .1331، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 

 ی ادبینظریه

 .1381پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکی  .1

 .1331پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمث  ا نشینی بشب .2

 .1335، لندن، نشر کالج، دی  گپ .3

 .1335، لندن، نشر کالج، این سوال ابدی .4

 . 1335، لندن، نشر کالج، من با قبول مخالفم .5

 

 انگلیسی

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

 I AM THE i, 2117 , لندن ,نشر کالج . 
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 هااز فارسی به دیگر زبانترجمه شده 

 . 1383)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .1

 .1387)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن، اگزایلد رایترز ،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

 .1383ی(، مترجم: ابول فروشان، پاریس، نشر پاریس، )ترجمه به انگلیس (Sixologyسیوسولوژی) .3
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 . 1331لندن، پساهفتاد،  )ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار،، مخفی دوربین .1

 .1331)ترجمه به اردو(، مترجم: احسان ندیم شیآ، پساهفتاد، احتساب،  .7

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