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 سرمتن
 

 مانده دو هفته تنها که حاال. بودم دهینام «رانیا در اسالم انیپا سالِ» را 1400 سال ،1396 سال ماهید در ترشیپ

 ظهور و مکه در یروم آهنگر کار انیپا و اردن به یروم سردار تیمأمور سالگرد نیچهارصدم و هزارکی آغاز به

 انیسوف یآرزو به تا سپارمیم نشر به را «رانیا در اسالم انِیپا» کتاب نه،یمد در یفارس سلمان ئتیه در اشدوباره

 خواهند دود خرافات آن در که دهم نوید را یفصل شروع و باشم پوشانده عمل یجامه قرن،چهارده نیا بخشجان

 خواهد ینینو یاسیس ساختار رأس در یرانیا خردِ باز و بست برخواهد رخت نیزمرانیا از یاسالم بالهت و شد

 .گرفت خواهد شکل «رانیا یمتحده االتیا» آن اساس بر که ستادیا

 و کرد پشت یمیابراه خرافات به ،که توسط یحیی تعمید داده شدعیسی ناصری، یهودی اهل جلیل  از وقتی

 کمکم انیغرب که شد سبب و آوردیرو ینییمهرآ به و دیخر بیصل فراز بر جانش یاهدا با را لیاسرائیبن خشم

 از را ماننید و میکرد غفلت م،یاوریدرب اهتزاز به زمین سراسر در را هرمِ پرچمِ  نکهیا یجا ما اورند،یب یرانیا نید

 و کنند حکومت ما بر قرنچهارده و شوند رهیچ ما بر هیقادس در یعرب نقاب با انیروم میداد اجازه و میباخت درون

 گرید اما .میریبگ فاصله یرانیا و رانیا از ناخواسته ما که شوند سبب شود،یم تریرانیا روزه هر غرب کهیدرحال

 ینابود یبرا «اسالم» همان ای «یروم یدئولوژیا» که اندافتهیدر دم از همه انیرانیا دیجد نسل و است قتیحق وقت

 تیجمع بر و شده ترتنگ انیتاز بر عرصه گذردیم که روز هر و است شده اختراع هاآن ازپادرآوردن و رانیا

 .شودیم افزوده هاانتهیشسو و انتیسوش

 یدئولوژیا هِیعل» عنوان تحت من که ستییهایسخنرانسلسله از یکوچک بخش «رانیا در اسالم انِیپا» کتاب

 گرید کتابشش یط زین را یبعد یهابخش .ماهداد انجام «ستیرانارشیا حزب» و «براندازان حزب» دو در «یروم

 .کرد میخواه منتشر ندهیآ در

، از ها را بازخوانی کنمکنم این کتابفرصت نمیطوری که حتی است که وقت سر خاراندن ندارم، سال سه 

از کتاب حذف یا بدان اضافه توانستند سطرهایی می یاها شک پارهو بی این جهت شک ندارم که اشکال کم نیست

، این کتاب را حاال فکری برساندکه سعی دارد سر موقع به اعضایش طعام  و اگر نبود خواست حزب براندازان شوند

 هایسخنران نیا که سانیپارت یهاسندهینو و سندهینو یهایپارت از کتاب، هر معمول. و اما طبق کردممنتشر نمی

 .سپاسگزارم اند،کرده یراستاریو و ادهیپ را

 

(موتا) ییعبدالرضا یعل  

2021 هیفور 26  
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 تفرقه ایدئولوژیِ  ،اسالم

 24/12/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 سیّدِ » و «سیّد» ینامیده همان از ؛است نژادی تبعیض و یتیّقوم تبعیض تی،جنسیّ تبعیض تفرقه، ایدئولوژی اسالم

 جمهوری با شما مشکالت» :گویندمی برخی. شویدمتوجه میبا سایر طبقات جامعه  را هاتفاوت «غمبرپی اوالدِ

 از قرائت این مخالف مسلمانان از خیلی که است اسالماز  ائتقر یکربطی به اسالم ندارد و محدود به  اسالمی

شود؛ در واقع به جمهوری اسالمی خالصه نمیساله است و 1400باید بدانید که جنگ ما جنگی  «.هستند اسالم

 یهسال40حکومت  خاطرهب فقط که نیستیم ابله قدرآن ما. جنگیممی ،ایران در اسالم یهسال1400 حضورما با 

 ما و اجتماعی فرهنگی هستیِ و کرده تحقیررا  ما همیشه ایبرهه هر در اسالم. وری اسالمی با اسالم بجنگیمجمه

ای عده که دارد وجود عمدی چه دانمنمی. نابودی هویّت ایرانیان بوده است آمدنشپدید علت و سلب کرده را

 آدمِ  یک هرگز و زنندمی ابله هایآدم را هاحرف این «.نیست اسالم ما مشکل اصلن .نیست اسالم این» :گویندمی

 عشق به را عمرش از سال50 ،دارد سال70 پیرمردی. زندنمی را حرف این جدید نسلِعضوی از  و کردهتحصیل

 بهشت غافل است که منظور قرآن از عمل به مهمالت کرده وو نماز خوانده  ،شود بهشت وارد مرگ از بعد اینکه

شان به که حسنین در یورش هستند ایرانی دختران همین کندمی توصیفقرآن  که یانیحور و است ایران همان

 یهمه ایران در که شما .است شیراز شرابِ نهما شان همبهشتی شرابد، شان را به مکه بردنهزاران تنگرگان 

 شودمی من از بسیاریبه روزهااین که هاییپرسش از یکی است؟! مرگتان ، پس چهدارید را یبهشت هایوعده این

 همین کنیم، اعالم را اسالم پایان که همین؟ داریم اقوام بین یتفرقه بردنازبین برای ایبرنامه چه ما که است این

تنها  اسالم چون ،د ماندنخواهایرانی باقی  اقوام بین ایتفرقه و مشکل هیچدیگر  ،شود اخراج ایران از اسالم که

نام دارند؛ این مالیان به روستاها و  «سادات»یا « مال»دارد که  هاییزامبیاسالم،  .استبین ایرانیان  تفرقه عامل

« غالم» کنند.مرید خود میو  بندیفر، میهایی را که ابله و غالم باشندکنند و آنشهرها و نقاط مختلف سرکشی می

ها از وقتی زن .ستبسیار یاد شده «نغِلما» عنوان گان تحتهبچّاز غالمدر قرآن  واست « نوکر جنسی»معنای به

ها به بهشت بروند چه شوند؛ اگر زنروند حوریان بهشتی نصیبشان میمردهایی که به بهشت می»پرسند: مالها می

 «شود.نصبیتان می غِلمان»گویند: در پاسخ میها را فریب داده باشند مالها برای آنکه زن «؟!خواهد شدنصیبشان 

شدند وقتی از زن خسته می شده کهتقدیم میای چون محمد و علی و... مردهای پدوفیلیه است و ببچّه غلمان غالم

یعنی ها نیست! شود و بهشتِ مسلمانات، بهشتِ زنجا آغاز میتبعیض از همین .بردندسود می جهت تنوع از آن

ستیز ت زنشدّهخصوصیتی بآن قر  ِاهللزن چه کار خوب بکند و چه کار بد، همان گور جایش خواهد بود، چون 

  دارد.



  

  پایانِ اسالم در ایران 

و در مدرسه و دانشگاه  دانیدنمی چیزی یایران ادیان تاریخ و ایران تاریخ یدرباره شما که است این دیگر معضلِ 

 ،«زرتشت» ،«میترائیسم» ،«تثنویّ» ،«مانی»، «مندائیان»، «آیین مغان» ،«مهر» ،«انزرو» یدربارههم چیزی 

 .خوانیدمی اراجیف و کتب غیرمعتبری اسالم، دربارهدر عوض تا بخواهید  .خوانیدو... نمی «کیومرثیان»، «گاتاها»

تا بیمار بگیر  العابدینزینو  کلثومشیهه از  لیو فامی امامان یدرباره اما دانیدمهر ایرانی هیچ نمیاز و  امیتراز 

 از ،اسالم تا تمسیحیّ از دنیا مذاهبِ تمام! نیددامیبسیاری به و کوفت و زهرمار دمحمّ و حسینباز و هبچّ حسن

 ر،» مجرد ثالثیفعل  حرف سه است، «الرحیم الرحمن اهلل بسم» اسالم اصلیِ شعار. است شده کپی «هرمِآیین »

 «هرمِ» یا «حرمِ» بهشان کنیم معکوس اگر ،دنشومی خوانده «رحیم» عیلفَ در و «رحمان» عالنفِ در که «م ، ح

. است کرده تبدیل «رحیم» و «رحمان» به فعیل و فعالن وزن در و معکوس را «مهر» فارسی سلمان. دنشومی بدل

 «الرحیم الرحمن اهلل بسم» به ربطیهیچ  سوره متن اما ،دنشومی آغاز «الرحیم الرحمن اهلل بسم» با قرآن هایسوره

 :گویدمیایطی ساپورتر انسان است و مدام ایرانی در هر شر خدای. نیست بخشندگی و رحم از نشانی در آن و ندارد

 ستیمادر و پدر «خدا» چون است، شده گرفته «میترائیسم» از «القدسروح» و «پسر» ،«پدر». «!ببر تلذّ پسرم»

و لذّت ببری  کنی گناه اگر» :گویدمی اسالم خدای اما «.نباش افسرده و کن شادی» :گویدمی فرزندش به مدام که

 زیبا و یتعاریف ایرانی ادیان در .«سوخت خواهی آتش در ابد تا و شویمی گرفتار جهنم عذاب در ،و شاد باشی

مرگ و شکنجه  جز که به دین تازیان وحشی درآمدیدو کنار  ایدگذاشته را همهاما  ،دارید محوردانش و ناییئِدِ

 مذهبی اسالم توسط و دبودی یوانح و بربرشما » :گویندمی ایرانیان بهاست  سال1400 هادهد، تازیوعده نمی

گویند و مغزتان را با و... می کلثومنده و گکون زینبِ مدام به شما از محمد و جعفر و ها آن .«و نجات یافتید دشدی

 باور ترکیه در .آوردمی هم گرد را هاانسان که است زیبایی این و دانیدنمی هیچ زیبایی از شما .اندکردهکثافت پر 

 بعد عقیده دارند که هاآن ؛کرده نظاره را هاگرگ زندگی و رقص روز دو این کشور به حمله از قبل چنگیز که دارند

 و مغول نژاد از همین دلیل خود رابه ،اندتغییر یافته نژادها ازدواج، و بربرها تجاوز سبب به ،مغول یحمله از

 بکنید؛ را فکرش. اندساخته بارهاین در بسیاری هایمفیل واند کرده نشانه به بدل را گرگ و دانندمی زادهگرگ

 زادهگرگ خود را ،شوندترک میپان وقتی ،ددار شکوهیبا تاریخِ که آذری یکیا  تبریز است، شخصی که شهروند

 زادگانگرگ همان یا چنگیز پسرانِ  که دنکنمی هم افتخار و دندهمی تنزل حیوان حد یک تا را خود یعنی ،نامندمی

 ولی ،بردند در به جان مغول تجاوز از میهورا و تبریز! غبنی چه! است سفتأ جای واقعن اند.کرده تجاوز انمادرش هب

 هاتبعیض از بخشی .داردمی سمقدّ را «تازی» و کندمی افتخار شده اجدادش و خاک به که تجاوزی به ترکپان یک

ی هادوگانگی و شیعه با یسنّ  شافعی، با بلیحن اسالمیِ هایشاخهدر اسالم، . ستاسالمی تحاریف دلیلبهدر ایران 

 شانزیبایی و اصالت با هاآدم خودِ ،از بین برود خرافات و اسالم وقتی. است شدهدر جامعه  تفرقه باعث ،چنینیاین

 باقی ایرانی تِانسانیّ و گیهفرشت خوی ،برود اسالم اگر ؛درآید فرشته ،رود بیرون چو دیو و کثافت. مانندمیباقی 

ی مذهبی ت احمقانهااختالف چون ،بنددبرمی رخت اختالفات و ماندمی باقی مشترک صفات آنزمان واقع در. ماندمی

 هستیم ئیراییاَ همه و عنصر یک از ما یهمه !است «قَرَ فَ» یکلمه یریشه از «تفرقه» شود.می تفرقه باعث اغلب
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 جایگزین کرده را خود تاریخِ عوض در و شده مشترک تاریخ آن رفتنازبین باعث اسالم که داریم مشترک یتاریخ و

چنین چیزی بسیار ه و شد آغاز اسالمی تاریخ ،است پیامبر گفته و فریب داده را مردم دمحمّ وقتی از مثلن. است

 را ما دنیا در ،را داریم« داریوش بزرگ»و  «هخامنشی کوروش» تاریخ عظمتِ ،آن از پیش ما. است احمقانه

 هرچه چون داشته باشد، وجود هم باستان یونانمحال بود  ،نداشت وجود باستان ایران اگر شناسند؛می «پرشین»

 ،است ایران فرزند یونان چون و داندمی یونان مدیون را خودش یفلسفه غرب. است باستان ایران از دارد یونان

ای از ست و گونهضد ادیان ابراهیمیت گرویده که یّهم به مسیحچون  است یرانای دو سویه فرزندهم  غرب پس

زبان ما و خرد ایرانی معرفی کرده!  فیلسوف را دوستدار سوفیفرزند فلسفی یونان است که هم و ست مهرآیینی

خواهیم  خودمان از و گردیمبرمی ی خودمانهاریشه به ما نباشد اسالم اگر گرفته، سامی زبانِ ازبسیار کمی  تأثیر

 خالصه شاه چند در را ما تاریخِ هاچپ شنود.می بد خودش تاریخ از مدام رودمی مدرسه به وقتی از ایرانی. گفت

 ،«مستقیم دموکراسیِ» تاریخ خود در ما کهدرحالی ،است گرسلطه کشوری هردر  و تاریخ هر در شاه اما ،اندکرده

 ارسطو و افالطون از ،یونانی فیلسوفانروایت بریتانیکا  طبق. داریم را «ایونیه تاریخ» و اشکانی در «مهستانمجلسِ »

گرفتند که آثار و حتی تحت آموزش اساتید ایرانی قرار میو  آمدندمی ایونیه به تحصیل برای ،بقیه تاگرفته 

 ایران باستان تاریخ از بیشتری اطالعات کنندمی سیر تاریخ در بیشتر هرچه! شان توسط مسلمانان نابود شدهاسامی

 یمتحده ایاالت» ضدّ آنان چون کنند، تکهتکه را پرشیا خواستندمی چون ،کردند حذف را ما تاریخِ. شودمی کشف

 ایدئولوژیِ  یک باید دلیل همینبه شود، تبدیل «ایران یمتحده ایاالت» به پرشیا خواهندنمی و هستند «ایران

 ،درون از و کرده پارهتکه راما  مردم و سرزمین اسالم. کردمیترور  درونی از لحاظ را پرشیا مردمِ و آمدمی رومی

 دلیل به ،است جریان در افکنانهتفرقه هایبحث مدام اقوام بین بینیممی اینکه. است ساخته خرافی مردمیها آن از

 و... یعهش امامان و عقیل ابن مسلم نظیر ،ایرانیضدّ و ایرانضدّ هایسریال اسالمی جمهوری در. است اسالم وجود

 زادهیموال مدام را هاایرانی کنند ومی را هاتوهین بیشترینبه مردم ایران  شودساخته می که سریالی هر در. سازندمی

 مثل است، درست زادهتازی و دسیّ یک خود ،«میرباقریداوود » نظیر کثیف و انیرانی کارگردانی. نامندمی

 بعد ،بدهکارند هابیگاری ما به جماعت این ایمنی و خمینی!یا خ «خاتمی ددمحمّسیّ»، «موسوی میرحسین»

. آمده سرمان بر بالیی چه فهمینمی تو! ابلهی تو چون «داری؟ مشکل اسالم با چرا تو»: گویندمی من بهای عده

 که ایایرانی نداشت؟ انزجار اسالم از و بود ایرانی شودمی مگر نداشت؟ مشکل اسالم با و داشت مغز شودمی مگر

 صرف را ایران فرهنگی یبودجه کل تقریبن. نخواندهچیزی از تاریخ  واست  ابله یک نداشته باشد، انزجار اسالم از

 معرفیِ  ،فرهنگی کاردار نقش ؛کشورهاست هایسفارتخانه در مسئوالن مهماز  فرهنگی کاردار. کنندمی اسالم تبلیغ

 الفعّ و محرم رمضان ماه در فقط ایران هایسفارت رهنگیف کاردار ولی ،است میزبان کشور در کشورش فرهنگِ

 داشته ادامه باید یکِ تا بازی این. است وحشتناک ، چنین چیزیپردازدمی تازی اسالمِ فرهنگ تبلیغ به و شودمی

 کثافتِ  و امامان د،محمّ از که هرچه .نددهمی فریب را و مدام مردم نیست صادق ایران مردم با کسهیچ باشد؟

 عرب کاش ندارند، قبول عرب عنوانبه حتی را ما تازیان چون ،دنشومی تحقیر بیشتر انایرانی ،بگویند سالما
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 زیبا زنانِ ایران چون ،نشد عرب ایران ولی ،شدند عرب عراق و مصر! ماندیدنمی باقی زادهموالی ایرانیِو  شدیدمی

 ارسیپ شما زبان و کردید مقاومت عرب فرهنگ برابر در نکنید کرف. داشتند نیاز کنیز عنوانبه را ایران زنانِ و داشت

 از. ستاروپاییآرین یا اروپاییهندو شما زیبای زبان نیست، شما زبان کنیدمی متکلّ که زبانی این است؛ ماندهباقی 

 همین برای اید،هافتاد گیر برزخ در بلکه ،هستید ایرانی نه و عرب نه مسلمان، نه شما شده، خیانت شما به لحاظ هر

باید خیانت و نسل  باشیم داشته خیانت و خائن از یردّ ایران دردیگر  نباید ما. بشود نابود پاسدار و مال نسل باید

 خائنان را در ایران از ریشه کند.
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 اسالمی اخالقِ 
 05/07/1398تاریخ سخنرانی: 

 

که  یاخالق ،ایرانارشیستی اخالقِ  اما ،هستیم اخالقی تشدّ به ما داریم؛ «قاخال» از خاصی ویلتأ هاایرانارشیست ما

 زبانی چه با. انگلی زندگیِگی و بوزینه فرهنگِ  یعنی اسالمی اخالق. اسالمی اخالق نه ،ستانسانیمند و دلیل

 واکبراهلل ،مسجد، اسالماز  یباید هیچ ردّ، بیایم ایران به است قرار اگر ؟خوردمی همهب حالمان اسالم از که بگوییم

خورد هم میمن از اسالم حالم بهنباشد، وگرنه محال است که در ایران پا بگذارم.  آن در ی اسالمیهاکثافتکاری و

 تو آییممی کنار آن با اما ،آیدنمی خوشمان اسالم از هم ما»: گویندمی ایعده حاال. از خوانش قرآن آورمو باال می

 فرودستان قیام در را حرفمان ما کنی. دفاع اسالم ازنباید  گیرینمی روزهخوانی و مین نماز اگر تو «!بیا کنار هم

اگر  .در صف مقابل ماستبگیرد،  را اسالمبالهت و  طرفکسی هر !کردیم اعالم ایران در را «اسالم پایانِ» ؛زدیم

 قرآن حتیهستند.  شدهمسخ هاروند؛ اینادر راه میهید دید که با چزنانی را خوا بیندازید خیابان و کوچه به نگاهی

 هااین ،آینددرمی میمونو  خوک هیئت به که ستهاییآدممنظور  ،کنداشاره می «مسخ»در جاهایی به هم 

. داندمی انسان( بازگشت) فرگشتآن را  ،واقع در ؛داندمی مسخ را تناسخ هایشیوه از یکیقرآن  .هستند شدهمسخ

 در است؛ دگردیسیو  شکل تغییر ینوع مسخ .شودمی دفرمه کند ومی پیدا تقلیل شانزیبایی ،رپوشزنانِ چاد

 «ایران تِ ملّ» از. شدی مسخ تو یعنی! اسالمی به ایرانی از ،کثیف شکلِ یک به بهینه شکلِ یک از دگردیسی ،واقع

 شدی مسخ یراحتبه! یوشمی صیغهای و ده شدهکشی کثافت به یعنی! اسالمی زنِ به ایرانی زنِ  از «!ایران تِمّاُ » به

 کافکا خودِ. است بازاریاب جوان یک «سامسا». طرفیم «سامساور گگرِ مسخِ » با« کافکا» شاهکارِ در فهمی.نمی و

 که افتدمی برایش اتفاقی چه. کندنمی صحبت شود،می حشره به بدل بازاریاب این چگونه اینکه یدرباره هرگز

 خودش و شودمی ظاهر حشره یک هیئت در دارد، وجود که هنجارهایی با بیگانگینوعی  ینتیجه در سامسا گرگور

 «فوناباک» اما ،گویدنمی چیزی آن یدرباره هرگز کافکا چیست؟ محصولِ «مسخ» این ؟!بیندمی سوسک مثل را

 از بیش چیزی را مسخ یکس اگر» :گویدمیاو  ؛داردداستان این  مورد در حیاتی و زیبا بسیار یجمله یک

 یک به واقعی، مخاطبِ یک به او که است آن شیامعن «.گویممی تبریک او به بداند شناسانهحشره پردازیِ خیال

 جاییآن ؛وجود دارداین مسخ  هم «کور بوفِ» در .کن رها را فرض یعنی ،است شده تبدیل رمان ایِحرفه یخواننده

در بوف کور . است «اثیری زنِ » یشدهمسخ« لکّاته»را داریم. « زنِ اثیری»و  «اتهلکّ»، «پیرمرد خنزرپنزری» که

 مسخ را هااین اسالم. است شده مسخ هم پنزریخنزراین  پس نداریم را انساناما  داریم، را «پنزریخنزر پیرمرد»

 بهرا  خصلتی چنین و دارد گاهیدیدچنین  هم فوناباک. است جالب خیلی دارد اسالم به هدایت که نگاهی. کرده

. دارد وجود تلذّوحشت از  و زندگی از وحشت این هم تمسیحیّ  در خرهباأل چون دهد،مینسبت  ابراهیمی مذاهبِ

 ایدگردیسی پی در است. کشیده کثافت به را شادی، اسالم. اندشادیضدِّ معمولن مانند اسالم ابراهیمی مذاهبِ
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 ،شودمی غم به بدل که هراسی ؛وجود دارد هراسی ،ستشدهبدل  هحشر یک بهطی آن  و دارد سامسا گرگور که

 مانندحشره و انگیزنفرت مخلوق یک به بدل سامسا ورگگر کافکا، مسخ در کهاین. سازدمی حشره یک او از که غمی

 هاارزش الزو دلیل باشد. هاارزش زوال و دفرمیشن از شمایلی یانشانه تواندمی واقع در. است استعاره یک شود،می

 نباید ،کشید زوزه و نالید باید مدام در اسالم«: »فرخزاد فریدون» قول بهو  است بد شادی اسالم در چون چیست؟

 «ادیان» البته. است ابراهیمی ادیان کل حدیثِ این، «.است حرام موسیقی و شادی ، چونکرد شادی و بود خندان

 هستند؛ «مذهب» هااین. ندارد «دانایی» و «نائِدِ» و «دین» به ربطی «ابراهیم» خرافات چون ،است غلطی اصطالح

 آخرت و عذاب ازو  مرگ از را انسان مدام ؛هستند افزاییترس و ترس ایدئولوژیِ مذاهب، این و! ابراهیمی مذاهبِ

 یعنی. مشویرو میروبه« زاییترس»ی با پدیده هم آفریقایی مذاهبِ در که است این جالب .ترسانندمی جهنم از

 محورندترس معمولن هم آفریقایی مذاهب. دارد وجود هم ترس دارد، وجود مسخ و ماندگیعقب یابژه که جایی هر

ی و فلسفه بودوباش در که است این جالب هستند. دهنامعقب خاورمیانه جوامعِ که است همین برای. ترسانندمی و

 در ادیان ایرانی. ندارد وجود «ترس» اساسن «آیینیهرمِ» و «یزرتشت» ،«آیین مغان» مثل ایایرانی ادیان

 در چگونه ما. ماست فرهنگ از یجزئ باشیخوش. داریم همرا  «اهریمن» عظمت، همان به و داریم را «اهورامزدا»

 مدامو  است غمین اسالم شدیم؟ مسخو چرا  چگونهما ! است عجیب خیلی برایم افتادیم؟ ابراهیمی مذاهبِ یتله

. کند ترغمگین را مردم و دربیاورد را مردم اشک که ستمالیی ،مسجد در موفق ایلّمُ  واقع در. آورددرمی را اشکت

 در را بهشت چرا ولی سؤال این است:« .جهنم هم و داریم بهشت همبعد از مرگ » :گویدمیاسالم  در «معاد»

 در هرگزدر آنجا  ولی ،هست هم زنانه قسمتِ مسجد در! است مملو از لذّت که بهشتی ؟دسازینمی مسجد همین

ی غلمان را به زنان وعدهگویند قرآن میو  کنندبحث می «لمانغِ»ی درباره مالها، اما شودنمی صحبت مرد مورد

 هاییپدوفیلی بازها یعنیهبچّ  که است خوشگل یپسر غلمانکه غلمان هم برای فریب است، چون ؛ درحالیداده

 ،دارد غلمان و ریپَ ،بهشت. ندارد هازن برای چیزیهیچ اسالم یعنی. رونده سراغ او میب ،چون محمد و علی و...

 غلمان. آیدمی خوششان زیبا مردانِ  از که مردانی برای غلمان و آیدمی خوششان هازن ازست که مردانی برای پری

چیزی  هاآنرفتن ی بهشت یا جهنمکه بخواهد درباره ها توجهی نداردبه زناصلن  اسالم. نیست هازن برای اصلن

که با مرگ خود به پایان ست انسانییا  رود وشمار میای جنسی برای تجاوز مردان بهیا ابژه «زن»در اسالم، بگوید. 

 وجود« اندوه» اسالم در. معنایی ندارد هیچ زن اسالم نظر از چونندارد،  و جهنم و بهشتی برای او وجود رسدمی

شدن، با سنگسار و... سروکار دارد نه با اندوه، چون اندوه اسالم انسان با سطح، با گریستن، با شکنجهچون در  ،ندارد

ای را عده عاشورا در مثلن. دارد را خشونت اعمال آمادگیِ  ،بیندمی گریه حال در را خود مدام که آدمیعمق دارد! 

 هااین کنند؛و خود را با خشونت زخمی می زنندمی سر، صورت یا بدن خود به بینید که با قمه، چاقو یا زنجیرمی

رحمی نخواهد  هم دیگری به پس نکند، رحم خودش به که کسی. کنندو خودزنی می گریهو مدام  هستند غمگین

 هامسلمان بینیدمی امروزه کهاین. دنشومی بدل گشاییعقده و خشونت و خشم به و بدبختی غمدر اسالم، . داشت

 با نسبتی هیچ اسالم. است همین دلیلش کنند،می کشتار مدام و نداخشونت عامل ند واهکشید افتکث به را دنیا
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 مسلمان زنانِ. هاستمسلمان یخصیصه افسردگی،. کندمی ایعقده را انسان بخواهد دلت تا درعوض ،ندارد شادی

 ،باشد غمگین که زنی ؛شودمحسوب می تمزیّ یک افسرده زنِ اسالم در که است این جالب و ترندافسرده از بقیه

وقتی که  میمون! مغز مثلدرست  ؛کنی مصرفش نرم گوشتِ یک مثل توانیمی چون ،است نجیبی زن یعنی

 تا میمون کنندبه سرش وارد می ضرباتی آورند ومی میز رویمیمونِ زنده را  کنند، سرو را میمونخواهند مغز می

ی که در آن به دلیل عصبانیت مغز ؛آورندمی در را مغزش کاردضرب  هب فورن شد، عصبانی وقتیعصبانی شود. 

 همین مغز میمون زنده چین در هاخوراکی ترینگران یکی از و است ترمزهخوش بسیار ،باشد شده جمع خون

ا او و بعد ب ید اول زن را عصبانی کنندبالذیذتر شود سکس اینکه معتقدند برای سلمانان سنّتی مبرخی از  .است

 یک این باشی، غمگین و افسرده اگر تو و است همراه خشونت نوعی با هم هامسلمان سکسِ حتیسکس کنند. 

بین برخی از  در تری!با تو لذیذتر است و به خدا نزدیک کردنصورت سکس، چون در ایناست اسالم در تمزیّ

 که است همین برای و شدهاگزجره  سالما در اماتقریبن چنین دیدگاهی وجود دارد،  هم های بنیادگرایهودی

ها عاملیجبل ،قاچاق و کشیآدم ،شرّ عامل اصلی کانادا، و استرالیا درمثلن . ترندضدزندگی و ترخشن هامسلمان

 دنیا جان به کهاست  ویروس مهلک یک اسالم، یعنی دارد. بحثجای  شناسیروان نظر از چنین مسائلی هستند.

که اسالم وارد ایران شده برای نمونه نگاهی به ایران بیندازید و ببینید از زمانی .است کرده ودهآل را زمین و افتاده

ست و به امروز محدود من بحثی تاریخی بحث مانده و تحقیر و نابود شده است.عقب تاکنون تا چه اندازه کشورمان

 شادباشیی کشور، نوعی در اداره رشحضو معنای نگهبان شهر داشت و، پادشاه در ایرانِ پیش از اسالم شود؛نمی

 مورد در اگر. بود «کوروش» شاه،. داشت نمایندگینقش  و نبود گرسلطهدر ایران باستان شاه . آوردمی ارمغان به را

 در اسالمورود  از بعدشاهانی که . ندبود برنا و مندفلسفهها متوجه خواهید شد که آن کنید، مطالعه اشکانی شاهان

 برای. نیستند شاهاما  اندو خلیفهدر واقع سلطان  کنند،می سلطنت و گرندسلطه ه قدرت رسیدند اغلبب ایران

مسلمانان . بنددبرمی رخت ایران از اندیشهو  نداریم سیاهی جزچیزی به ،به ایران اسالمورود  از بعد که است همین

 سلطان به ربطی هیچ کوروشکه درحالی، نندزحرف می« کوروش»از اما مدام  نداخواهسلطه همگی طلبسلطنت

؛ بود کشوری چندفرهنگی و چندزبانه و چندقومیّتی ساختن پی در. بود «شهرایران» پیِ  کوروش. ندارد سلطه و

ی هایشهر ایران، در کوروش زمان، آنست و انواع نژادها را در خود دارد. جایی شبیه لندن که شهری چندفرهنگی

ست که زیربنایی آن خاطر به های مختلفی داریمها و فرهنگبانز ایراناگر امروزه در . بود ساختهچندفرهنگی 

 قرن در و از بین ببرند. کنند تازی را تمام آن بودوباش خواستندمی اسالمورود  از پسبود؛  پدید آوردهکوروش 

، چون هاستآن ماندگیعقب تنهای این !زنندمی حرف «قومی فدرالیسمِ » از هااسالمیست ازای عده ویکمبیست

های د، ترک و... را داریم. حال این اسالمیستست. مثلن در ارومیه، کُرر ما کشوری چندفرهنگی و چندقومیکشو

زبانه محدود و تک بود متنوعچندزبانه و  و چندفرهنگی کوروش، خاطربه کهرا  کشوری از یبخش خواهندمی ابله

، در ندستانی فقط همان فرهنگ باشد، مثلن در استان کرمانشاه فقط کردها باشیعنی در هر ا ؛کنند فرهنگیو تک

ها را ها و... . اگر از این زاویه نگاه کنیم، مردم رشت هم باید ترکها، در خوزستان فقط عربمشهد فقط مشهدی
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ما در شهر خود باید  گویند چرابرا بیرون کنند و بعد  های قشقاییباید ترکها از رشت بیرون کنند، یا شیرازی

رود، اما امروزه دنیا دارد به سمت چندفرهنگی، چندقومی و چندزبانی می یا کرد داشته باشیم؟!عرب ترک یا 

این جداسازی باعث ایجاد تفرقه در بین  قومی کنند.زبانی و تکچیز را تکخواهند همهای تازی در ایران میعده

ها که تازیبرد، درست مثل زمانیاز بین می در ایران نگی و چندزبانی راندفرهچزیست  تِشود و جذّابیّها میتقومیّ

 . خوار ایمان نیاورد گردن زدندوارد کشورمان شدند و هرکه را که به اسالم و اهللِ خون

 که نکنید فکر ،«طلباصالح» گویممی وقتی. هستند جاهمه انلباطاصالح و انمسلمانها و ایتودهسفانه متأ

 ،نامندبه ظاهر خود را برانداز می که اسامی مشهور درصد از90 ؛مدنظر دارم را یی چون اوهاخائن و گنجی اکبر طفق

 طلباصالحکنند، که علیه ایران اکت می کسانی یهمه. ندستمرارطالبااند، هیچ بویی از براندازی نبردهدر عمل ولی 

مدام مزاحم  و کنندرا ایفا می مانع در مسیر براندازی نقشتند و هرگز در خدمت براندازی نیس که هاییاین ؛هستند

 باالی هم اکثرن کهرا  ییهاپیروپاتال این تمام باید ما. اندتازی هایکثافت همان هااین ،شوندهای ما میعملیات

  از مسیر براندازی حذف کنیم. اند،و مانع براندازی دارند سال60

 عوض را تاریخ نبود. سلطان و سلطنت از بحث داشتیم، ایران در اسالم از لقب که بودوباشی و فرهنگ در

 را زنان بردگیِ  ایران در ما. است آمده هاتازی از ،داریمدر ایران  اسالم از بعد که ایداریبرده فرهنگِ  این! نداهکرد

اقع در ایران باستان با دموکراسی و و در و ندای برخوردار بوداز حقوق ویژه و در ایران باستان زنان آزاد نداشتیم،

پیدا کنید  قهرمان زنِ  یک ، محال استرا بررسی کنیداگر تمام اسالم . یمرو بودبرابری حقوق زنان و مردان روبه

یا دیگر زنان مبارز و  «دینخرم پاپک»، همسرِ «آناهیتا» از تو انسانیّآوری از لحاظ قدرت، دانش، جنگ که

 یزدگرد»آنکه  از پیش. داریم زیادی قهرمانهای ما در تاریخ زن .باشد تر بودهباعظمت ایرانیخواه و دانشین آزادی

هیچ معنا و ارزشی « زن» ،ها تازیبیابانیِو  کثیف فرهنگ در. است بودهپادشاه  خواهرش ایران شود، پادشاه «سوم

دو خواهرِ  یزدگرد، از قبل. شوندسرکوب می طور کلی حذف وبه هازن ایران، به اسالمی وحشیانه پس از ورود ندارد.

از  باش کشوریوبود ، تمام آناسالمورود  از پس م؛ایداشته ملکه ایران در زمان آن ما یعنی. اندبوده ایران شاهِ  او

 و سلطانیبلکه  نیست، شاهی ،زنندای از آن دم میای که امروزه عدهشاهی و پادشاهی سیستممیان رفت. 

 شاهو  شیخ ،اسالم از بعد. انددو روی یک سکّه شاه و شیخ گوییممی دلیل نیست کهبی .ستمسلمانی و گریخلیفه

  اند.ریاکار و کثیف ،گرسلطه گر،چپاول دو هر

 

 ارزش موسیقی در اخالق اسالمی

 

 زند؟می یرفح چنین احمق این اساسی چه بر آخر «.شودمی آدم تنهایی باعث شادی»: گویدمی طالبابی ابن علی

 شعف و شادیواقعن که! اگر  «.دهدمی تنهایی احساس آدم به ،تفریحو  سرگرمی و شادی»: نوشته البالغهنهج دراو 
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، با این وجود البد علی وقت تی به مراتب بیشتر از عشقبازی داشته باشدو اندوه باید لذّزاری کند پس  تنها را یآدم

 روی غنا به که کسی اولین گویدمی اسالم پیامبر ته احتمالن از پایین!ریخمعاشقه با همسرانش مدام اشک می

 شاد موسیقی دنبال که کسی اولین یعنیو این  (شاد موسیقی یعنیدر اینجا  «غنا») است بوده شیطانآورده 

ز این زند تا احرف می شیطانعلیه مدام همین پیامبر،  عدب !است ابجذّ قدرچه شیطان این .بوده شیطان رودمی

 سنگدلیِ  باعث چیزسه» :گویدمی محمد در جای دیگری .از بین ببردرا  شادیهمچنین اد و ش موسیقیِ طریق 

 یکی شوی.می دلسنگ بشنوی شاد موسیقی اگر یعنی «.است "شاد موسیقیِ  شنیدن"ها از آن یکی شود؛می انسان

به خود د از محم تردلسنگتاریخ،  !است گرسلطه محمد خودِ است، «سالطین به پیوستن» مورداز آن سه دیگر

 هایهبچّ ، سپس زدهمی گردن را همهبعد  وکرده می شکنجهو  اسیر را بدبخت مردمِ و جنگیدهمیاو  ندیده است!

. کند تجاوزها آن به تا داشتهمیعنوان کنیز نگه را هم به زنانشان و فروختهمیعنوان بَرده در بازار به را هامقتول

 تجاوز و تحقیر زنان از طریق تا کردهمی تقسیم اوباش و اراذل بین را اسالم هم زنانِ اسیر و پیشرفت ی پرورشبرا

 بوده های اینتر از همهکثیف« عمر» داری،عام و بردهتجاوز و قتل در. دهند پرورش را ضدّبشریکثیف و  اسالمِ

 خیلی !حالل؟ را داریردهبَ  ولی بداند حرام را یقیموس تواندمی چگونه محمد داریم، پرسش یک ما حالاست. 

 و کردهمی برده را هاهبچّ کشته،می را هاآدم و جنگیدهمی که پیامبری ،است مسمانان پیامبرِ  آدم، این !است جالب

 خشونت  شادموسیقیِ  شنیدن ، امانیست دلیسنگ و خشونت هاآدم کردنبرده»: گفتهمی اما ،فروختهمی را هاآن

 این ،کنندمی زندگی دنیا خاک ترینفلسفی و ترینباستانی در که مردمی من، کشور در باید چرا آخر «.است

. شویممی شکنجه هااین شرّ از هنوز ما، اما گایدنمی هم ارمنی عابد سگِ راها این بپرستند؟ را های کثیفتازی

 یک از وقتی کنی؟ تحمل را هااین توانیمیآیا  ،انیدخود را اهل مطالعه می و ی،اهگرفت لیسانس مثلن که تویی

 ایاللهیخرحزب کماندویفاطییا وقتی زنی؟ او را کتک نمیآیا  گذرد،از آنجا میهم  مال یکشوی که رد می کوچه

اند و مزاحم زندگی ما هستند، ما ها عینهو زامبینآ ریزی؟نمی شغالآ سرش رویاز پنجره  ،شودمی رداز آنجا 

 ببین ،بیاورند در را هایتهمسایه اشک خواهندمی مدام هااین تازیها خشن نباشیم. توانیم در مواجهه با آنینم

جای محل درس و در ایران مدرسه  ، امافرستیمی مدرسه به را اتهبچّ . آورندمی اتسر بچّه بر بالیی چه مدرسه در

 باید یا کند عادت شکنجه به و بشود مفعول باید یا دارد؛ راه دو تو یهبچّ  وگاه است! آموختن نیست، بلکه شکنجه

 مدرسه مدیرآدم لمپن و کثیف،  هرچه باشد.« انسان»گیرد که او یاد نمی شکنجه کند!دیگران را و  شود گرشکنجه

 ،خواندب درس جاآن در باید تو یهبچّ که هستند ایمدرسه مدیر هااین. کرد تحمل را هااین شودنمی اصلن! است

 موسیقی شنیدن گویدمی که هستند پیامبری مطیع هانهمی بعد !آدمی؟ توآیا  کنی؟می تحمل را هااین چگونه

 بعد ،بریمی تلذّ کنی ومی تجاوز شخصی به تو! دهدمی حال آدم به فروشیبرده ولی ،کندمی دلسنگ را آدم

ها مدام به و تازی داریم ها بسیارامروزه از این اتفاق. بینیینم ،ایکرده تجاوز او به کثیف توی که را آدم آن انزجار

 ساله30 یزن، ساله90 جنتیِ مثلن افتد،می اتفاق که هاییعقد و هاصیغه این کنند.زنان و دختران ایرانی تجاوز می

صیغه  ،تصادی شغلی یا اقخاطر موقعیتِبه خورد وهم میحالش به او از زن آن که است طبیعی؛ کندصیغه می را
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. کنندمی تماشا هم بقیه ،زندمی پر و بال دارد ایران در زندگی. ستزندگی اتالف و ظلم هااین. شودیا عقد او می

 آن «.باشید آرام یهگلّ باشید، رام باشید، نرم» :گویندمی که کنندمی گوش مزدوران از دیگر ایدسته به هم بعد

! بود کثافتی عجب گفت،می را همین هم امخوانده فلسفه کانادا در گفتمی و بود «توانا یمؤسسه» در که کسی

 مردم که انگار« آرام باشید.»گفت: مدام به مردم میبا لباس گاندی او  فرودستان، قیامِ  اوج در که به خاطر دارم

 که هستند یلباناطاصالح هاآن است، ممکن جای ترینکثیف توانا یمؤسسه! کنندمی شکنجه را هابسیجی دارند

 کسی هراند و کنندهها بسیار آلودهآن. خورندمی دوسره و گیرندمی پول آمریکا از هم و اسالمی جمهوری از هم

و ستیز با  هاکثیفی از دوری و اسالم از دوری مسلمان، از دوری. است شده کشیده لجن به شده، وصلها آن به که

ها مردم باید از این ،اندکثیفی انتظامی و... بسیجی، ،پاسدار کماندو،فاطی اهلل،حزب ا،لّمُ. بدهید گسترش بایدها را آن

 سونامی. است ممکنغیر ایران در تغییر ،خشم و اعمال کینه اعمال بدون. بیفتد اتفاق باید جداییدوری کنند، این 

. نداریم راهی هیچ این جز. نیت خشونت یک بطنی، خشم یک کینه، یک بروز یعنی سونامی! این یعنی گویممی که

. شوند زده گردن جاآن بایدها و انیرانیان تمام خائن. بشود پاکو از بنده و از خدا  از ارباب و از برده باید  ایرانخاکِ

 از آیدبالیی سرمان می هر که دانیمنمی مامتأسفانه . بود خواهد از خرافه محال ایران رهایی نیفتد، اتفاق این اگر

 را هااین حسینی شور واقع در. فهمندرا نمی حساب حرف چون ،حیوانات هستند مثل مسلمانان. است انمسلمان

 یک جلوی همیشهشود. می منجر ایرانیضدّ رفتارزنیِ به چیزهمهدر نهایت  و رودمی شانیاد از ایران و داردبرمی

 بعد و گردن بزنید را تسنّ باید گویممی که است اینهمین دلیل به. کندسر بلند می اسالم مدرن، و انسانی اکت

و هسته  گروه بایدعملی.  و فکری سونامیِ م،داری سونامی یک به نیاز ما، است کثافت و تسنّ اسالم. ندازیدیب دور

 زمین طوری را این مزدوران تا تیز، و تند محور،خشم ،عملگرا هایگروه ؛باشید داشته گروهان و تشکیل دهید

 ی که در ایران هستندروز هرتا به وحشت بیفتند.  شود کمترباید  هاتعداد آن اند.از کجا خورده همندنف که دیبزن

. قدرتی ندارند های اسالمیست هیچتازی ببینند مردم یهمه که بزنیم را هااین طوری باید. یکی کم شوندییک باید

 حقارت فرهنگِ آن سر از دست هم ،دارندقدرتی ن هااین کهبفهمند  مردم و بشود کم و کوچک اگر عددشان

 زیرزمینِ  در زندگی از یعنی. دشخواهند  جهانی یجامعه وارد ، سپساسالمی اخالق سر از دست هم و کشندمی

 و کنی کاری فرزندانت برای باید تو. اریمد فاجعه در ایران ما. هستی به جهان، به ،گردندبرمی زمین روی به زمین

 همان در باید اتای و بچّهدار شدهبچّه بینیمی زمان که بگذرد، ؛امساله25 یا ساله20 ه،سال18 من که نگویی

 نگاه که جاآن هایخیابان به من شده، آورچندش ایران بسیار. دکن باز چشم است« ایران»ای که اسمش فاجعه

 ،هاخورمفت ،نشود کندهدر ایران  ماسال یریشه تا. شود کنده جاآن در باید اسالم یریشه. آورممی باال کنممی

ها زادهو مزدورها و حرام هااسالم و تازی از وقتی. خواهند لولید آنجادر  کرم مثلها و... بازبرده ها،احمق ها،ایعقده

 به سیاست از که بینیمی را کسی وقتی است. ادبیات این نکنی، استفاده کلمه تیزنوک از توانیزنی، نمیمی حرف

 را کثافت. کنی سکوت توانینمی کند،می خیانت ایران مردمِ  به بعد وآورد درمی پول «ایران مردمکمک به » اسم

، کنندمی کاسبی ایران اسم به که هاییاین تمام. مسلمان یعنی مالیعنی  ،کثافت. کنی سکوت و ببینی توانینمی
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ها آن پول ولی ،گیرندمی پول ایران مردم اسم به جاهمهاز  و اسرائیل و آمریکا از اروپا، یاتحادیه از خائن هستند.

. اندمسلمان و خائن کنند، چونکنند و مدام علیه مردم ایران اکت میبرای اعمال تروریستی و ضدّبشری خرج میرا 

اعتباری بین  یچه ببینید،. است ایران مردم با ندارند که اینزدیکی تنها. است ایران ندارند که ایایده تنها هااین

 و سپاهاز  مدامهم  اکنون. آیدنمی بیرون هم نفریک دهندمی  تجمعات یا تظاهراتفراخوانِ  وقتی ومردم ندارند 

 از بعد شاهِتا بیش از پیش مردم را فریب داده باشند. کنند، ها دفاع میو از آن برندنام میو مال و بسیج  پاسدار

 باهم کاملن هااین! سلطان و گرسلطه بعدش و داشتیم شاه ما قبلش. نکنید قیاس اسالم از پیش شاهِ با را اسالم

 این عاشق اسالم، از بعد شاهِ  ، امابردمی عرش به و داشتمی نگه عرش بر را ایران اسالم، از قبل شاهِ. دارند فرق

 هم مترادفبلکه  ،نیستند هم دِمتضا شیخ، و شاه شوند. خوانده زادهموالی و شوند تحقیر مدام ایران مردمِ  که بود

 ،دهندنمی بروز خواجگی جز که است همین برای باشد. یادتان همیشه این ،کنندمی کامل را یکدیگر و هستند

 نفریک که بگیری یاداکنون هم از باید تو. نشینندمی آماده یسفره سر بر مدام و انددهکرن اریکهیچها هرگز آن

! هستید اتمی بمب تانتکتک شما ،نابودی بکشاند به را گَلّه مال یک تواندمی شما از یکی !لشکری یکبلکه  نیستی،

 جاهمه ، چونبشود سونامی سوار تواندنمی کسهیچ. امسونامی عاشق من! سونامی و تخیّل کنید؛ فکر که ستکافی

 .باش سونامی !خودش جز کندمی خراب را همه و تخریب را
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 «عجم»ضدّایرانی  یواژه یریشه
 15/06/98 تاریخ سخنرانی:

 

 پدوفیلی رأس یک عزای در که است چهارقرن اما ،کنیمنمیعزاداری  خوارزم در بریده سر چهارهزار برای

 !کنیممی حسینحسین

 تفادهاس بزنند حرف عربی نبودند بلد که کسانی برای را کلمه این «هاتازی» است؛ عربی یهواژ یک «مجَعَ»

را  کسانی و دانستمی عالم مرکز را شزبان و خود تازی. الل و گنگ یعنیاست، « الکن» معنی به عجم کردند؛می

 عربی هیئت به که را کسانیها تازی نامید.ها را عجم میو آن کردمی فرض االغ و گاو ،نبودند بلد عربیزبان  که

 پرسیمی سؤالی هاآن از وقتی که کسانی یعنی ؛نامیدندمی عجم زدندمی حرف ارسیپ چنانهم و آمدندنمی در

 کار به ما علیه هاتازی معمولن که است تحقیرآمیز یواژه یک عجم! اندالکن ،نیستند بلد عربی چون، مانندمی الل

 اگر! امیه؟بنی یدوره چرا. برویم «امیهبنی» دوران به باید بدانیم را کلمه این دقیق یریشه بخواهیم اگر. نددبرمی

 را کسانی و شهر بزرگان تمام ،کندمی فتح را آنجا و حمله «خوارزم» به «قتیبه» وقتی که بینیدمی کنید تحقیق

 را نفر4000 گردن و کندمی جمع (اندبوده سخن اهل که کسانی تمام و نویسندگان شاعران،داشتند ) سواد که

در  ملّاها که کاری همین مانند ،زندمی خوارزم در را نفر4000 سر ستیتروری ایشیوه به قتیبه لشکر یعنی زند،می

، با صدای بلند خوارزمقتیبه بعد از کشتار فجیع  .هزار جوان ایرانی را به گور فرستادندششکردند و  گانقیام آپان

 جز که خوارزم اهالی لدلی همینبه «.یمرّبُمی بزند حرف ارسیپکه را  کسی هرزبان از این به بعد » زندفریاد می

دلیل  همینبهآوردند، درمی را هاالل ادای شدمیپرسیده  الیسؤ هاآن از وقتی ،نبودند بلد دیگری زبان ارسیپ

 کلِ اند.الل هاآن و پرسیممی هااز آن یعنی ؛آن دوران دارد ریشه در واژه این. نامیدندمی« عجم» را هاها آنتازی

ی شکنجه چه ببینید کنند؛ صحبت ارسیپ نداشتند هم اجازه و نبودند بلد عربی چون بودند شده الل خوارزم

که اهل بالهت  هاایرانی از خیلی. شد رایج و گسترش یافت مدام واژه این که بود آنجا از. است ایاجتماعی فجیع

دینی که از زمره معلم  یک روز در دبیرستان .کنندمی استفاده «عجم» و «عرب» یواژه دواند هنوز از اسالمی

سرش را از توی کتاب بیرون ، «مادرتُ گاییدم»یواش گفتم  ته کالس در دریده بود گفت ما عجمان...سادات کون

و این  ی زهرا صلوات... و کالس ترکید!برای روح لخت فاطمه گفتم هیچی آقا؟ کشید و پرسید کسی سوالی داشت

ما دوست نداریم کسی ما را عجم صدا بزند وگرنه مادرش در  ،خوانده شوندد ند سیّها مایلاگر مادرجندهیعنی که 

تقسیم « هاعرب» و «هاایرانی»ی دو دسته به دنیاها از نظر انیرانی ی زهرا!شود به فاطمهی بدل میکیشی به فیشّ

 جهانِ بایستی  ما، جهانِ و بگذاریم احترام همه به باید ما مناز نظر . است نژادپرستانه بسیار و غلط نگاه این ؛شده

 ،دهیمبا شدّتِ بیشتری پاسخ می ما کند، توهین ما به کسی باشد قرار اگر اما. انسانی هر ،باشد انسان رعایتِ

، بوده دیگری چیز عجم از منمنظور » :بگوید و بزند نفهمی به را خود و کند زندگی ایران دراو  اگر خصوصبه



 
     

 

 علی عبدالرضایی 

! کنند یاد نیکی بهی انیرانی از این واژه اگر کنندمی اشتباه «کنند.می یاد کینی به عجم از ایران جنوب درچون 

 بلد عربی که ایایرانی اما چه، یعنی عجم یواژه داندمی عرب. نددار را انخودش احترام و ایرانی هرکدام عرب

 چیزها این باید ما! تازیان؟ ای است قاتل ایرانی! تازیان؟ یا است گنگ ایرانی حاال داند.نمی ، معنای عجم رانیست

 «گ» حرف زبانشان و اندالکن خودشان چون ند،گویمی هم «وسجّمَ» هاایرانی به هاعرب معمولن بگیریم. جدی را

. «مجوشا» ،«هاآرامی» قول به یا هستند «ماگوس» هاالتینی یا هایونانی قول به ،دقیق تلفظ کنند توانندنمی و ندارد

. گویندمی وسیمجّ یا عجم هاایرانی به نتیجه در ،گویندمی «ج» آن جای به و ندارد وجود «گ» فحر عربی زبان در

 ولی ،نشد گیرجهان هرگز اسالم دادند، اما تغییر را دنیا هامانوی گفتند؛می وسیمجّ «هامانوی» به واقع در

 هنوز. درآوردند خودشان تسخیر به را ربغ و شدند گیرجهان مانی پیروانِ و هامانوی شد، گیرجهان «لیسمدوآ»

ها بازدید از آن و روندمی هانیایشگاه این به ها اغلبتوریست و مردم ،هست «روم» در مانوی هاینیایشگاه هم

 «هامُغ»به  بعدها «هامگی»ی واژه، است «گیمَ» جمع «ماگوس» نه!وجود دارد؟!  آیا در روم مسجدی کنند.می

 به ربطی ،گویندمی «مجوس» آن به هاعرب که «مگوس» یا «مغ»این  ،«مغان پیرِ» گویندیمای بدل شد. عده

 یستیدوآل یعنی تاریکی، آغازِ و نور آغازِ  داشتند؛ باور سرآغاز دو به که هستند کسانی هااین واقع در ندارد. هازرتشتی

 شرّ  جهانِ  یک، ی دیگرجهان یسازندهرا هم  «اهریمن» و دانستندمی جهان یک یسازندهرا « یزدان» هاآن. بودند

 «نیچه» اگر طور مثالبه. شودمی حاصل آنجا از شرّ  و خیر یفلسفه و لیسمدوآ اساسن خیر؛ جهانِ  یک و داشتند

 یشرّ  خیری هر در که دهد نشان و بجنگد لیسمدوآ با خواهدمی چون ،نویسدمی را «زرتشت گفت چنین» کتاب

 زبان به چون منتها نویسد؛می «زرتشت گفت چنین» نامبه را خود شاهکار نیچه. سته خیری یشرّ هر در و

 چرا ؛دانستمی «زرتشت»را  یشرّ و خیر تذهنیّ یا (لیسمدوآ) دوبعدی تفکرِ  این سرمنشأ ،نداشت اشراف ارسیپ

 برابرنهادی و شودخدا محسوب مییک  خودش و نیست خدا یبنده اهریمن «اوستا» کتاب در زرتشت ینآی در که

 ند. دراهداد قرار  Devilیا شیطان برابرنهاد را اهریمندر مذاهبِ ابراهیمی  کهدرحالی .دارد «اهورامزدا» اسم به

 شرّ  خدای «اهریمن» و خیر خدای «اهورامزدا» ،زرتشتی ینآی در اما خداست، یبنده شیطان مذاهبِ ابراهیمی

 سرمنشأ روشنایی؛ سرمنشأ و ظلمت منشأسر دارد، سرمنشأ دو هانج که بودند معتقد هامگوس نتیجه در است.

 هااین به هاعرب همین برای. است «اهریمن» تاریکی سرمنشأ و است خالق و سازنده خدای ،«یزدان» روشنایی

 یعنیشود، می« Magus» ،بنویسید انگلیسی به را مگوس بخواهید اگر. بودند مغ همان هااین گفتند،می وسیمجّ

 که کسانی بهیعنی ؛ شودمی عجم به بدلبعدها  مگو این. هستند غالب «گومَ اسرار» بر که کسانی ؛«گومَ» انهم

! است؟ الکن کسی چه حاال دانند.می را مگو اسرار هااین بلکه ،الل باشند که نیست این معنایش نیستند، بیان اهل

 یسرّ هر که دانندمی و نداسرار اهل هاایرانی! ؟ایرانیاندِ خو یا ،داندمی عجم را ایرانیان کهپیرو ممدپدوفیلی  آن

 و گوستمَ اهل است، «مگوس» هم نیچه «.نیستم هاگوش این برای دهانی من»: گویدمی نیچه نیست. شدنیبیان

 هاها و لمپناحمق جمعیت برای دهانی توانممی چگونه من. بزند که نیست هم قرار زند،نمی جاهمه را حرفی هر

 هااین) نداریم، کاری هاالل و کورها و کرها با ما. شودنمی و خواهندمی که کسانی ؛فرودستانم دهان من باشم؟!



  

  پایانِ اسالم در ایران 

ها و کرها و کورها الل بسیاری از اینآمده باشند. ندارد که با نقص عضو به دنیا  کسانی به و ربطی است کنایه

 ضعف عنوانبه)اشراف ایرانیان بر اسرار مگو(  بزرگی این از «ارهربَبَ». شود درک باید که ستچیزی این اند.(عشق

 شما شهر به بکنید که را تصورش شند،کُمی را شهر یک هاتازی نامند.ها را عجم میو ایرانی کنندمی استفاده

ها آن کُشی!یعنی نسلاین ! چه؟ یعنی این بزنند، را شانگردن بعد کنند پیدا را باشعور و فهیم آدم 4000و  بیایند

 زبان به بعد به این از اگر» :مردم گفتند به بعد و جوی خون به راه انداختند، زدند آدم شعوری را گردن نفر 4000

 «خاوران» در کند؛میبا ایرانیان  اسالمی جمهوری که ستکاری شبیه این «.یمرّبُمی را تانزبان ،بزنید حرف ارسیپ

کند و عام میها را قتلبسیاری از نخبه« کوی دانشگاه»در  کند،می تبعید ار همه و اندازدمی راهکشی به نسل

کند، در عام میخواهان را در خیابان قتلچندهزارنفر از آزادی 1388اندازد، در سال بسیاری دیگر را به زندان می

جمهوری  واقع در؛ کندعام مینی را در مألعام قتلنفر از جوانان ایراهزاران )در قیام فرودستان( 1396ماه سال دی

 عام کرده است.و از زمان پدیدآمدنش تاکنون صدهاهزار ایرانی را قتل دهدمی انجام را هاتازی کار هماناسالمی 

 گویندمی هاآن به بعد ،زنندمی حرف ارسیپ زبان به همه خوارزم در است؛ وحشتناک بخوانید، را «خوارزم تاریخِ»

 همینشما برای  بعد. است کثیف قدرهچ چیزیچنین  که کنید لتخیّ بریم،می را تانزبان بزنید حرف ارسیپ اگر

 بعد و زدند گردن را ایرانی 4000 که کسانیبرای )یعنی  کشته شدند «عاشورا»لیتخیّی تخمیکه در واقعه قاتالن

و عزاداری  زنیدمی سینهسر و  هر ساله بر بریم(می را تانزبان بزنید حرف ارسیپزبان  به اگر گفتند مردم به

 !کنیدمی

 !تازی! هستید؟ کسانی چه شما

 !قتل در شریک! هستید؟ کسانی چه شما

 انیرانی!! هستید؟ کسانی چه شما

 کثافت!! هستید؟ کسانی چه شما

 خوری،نمی شام مسجد در تو« !خورمب شام فقط روم تامی مسجد به من عبدالرضایی آقای»: گویدمی من به یارو

 دختربازی تو نه« !کنممی دختربازی آنجا روممی من عبدالرضایی آقای» گویدمی! زادهای موالیهافتاد خوریهگُ  به

که تو را  دارد حق تازی آن عجمی، تو. کنیمی توهین خودت شعور به تو پسر، نه فهمیمی دختر نه تو کنی،نمی

 و زنجیر خودش دور کربال در که کلب سلمانِ  همان لبی؛کَ همان تو فهمی،نمی گنگی، شعوری،بی تو! بنامد عجم

بندند و مانند )به کسانی اشاره دارد که در محرم به گردن خود قلّاده می آوردصدای سگ درمی و بنددمی ادهقلّ

 بقعه آن .نامند.(آورند و خود را سگِ درگاهِ حسین پدوفیلی میخزند و صدای سگ درمیحیوان روی زمین می

 آنجا رویمی بعد سازی،می شکوه و بقعه  ایرانیانقاتلِ برای تو است، ساخته تو جان و پول راها( ی تازیه)بقع

 بسیجی ،یخجالت باعث فقط تو. نیستی من وطنهم تو رذلی، و کثافت تو! هستی؟ کی تو ،آوریمیصدای سگ در

 ضعفی خاطربه نباید کس همهیچ ندارد، تیحیّارج آمده دنیا به با آن که چیزی خاطربه کسهیچتی. هس پاسدار و

 است، فلج یکی گذاشت، احترام به او باید ،آمده دنیا به کور و است کور یکی اگر. شود تحقیر آمده دنیا به با آن که
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 شوند؛می بندیطبقه کنندمی اکتساب که آنچه برای هاآدم به همه احترام گذاشت. ید، بازرد یکی و سیاه یکی

 این برای جزا گذارد،می نمایش به را خود ضعف کندمی قتل که کسی آید،نمی دنیا به قاتل و ظالم دزد، کسهیچ

 دیگر ایعده به تازی یک اگر. دارد وجود که ستچیزی تریناحمقانه «برتر نژادِ». شود ممکن زندگی که است

 ستتازی که کسیوی کونش نکنید اما واقعن نه! چوب ت!؟ کرد برخورد چگونه باید نژادپرست این با عجم، گویدمی

 چیست؟ سزایش ،نامدمی عجم تو را و کنداستفاده می کشورت خاک و آب از که کسی چه، یعنی عجم داندمی و

 آغوش با تو مهمانی، آمدهکشورت  به که هاستقرن و داندمی پدربی دِآن مادرسیّ اما چه، یعنی عجم دانینمی تو

 و آب ایران کند،می استفاده ایران خاکِ  از و خوردمی ایران آبِ از پذیرفته. را او ایران واقع در ،یاهپذیرفت را او باز

 ، دزد، قاتل، قاچاقچی،زادهحرامای که عده است سال 400 مدام به فکر نابودی ایران است.او ، اما دهدمی را نانش

وقتی وارد  «مغول». اندنام گرفته االسالمحجت و اهللآیتند و اهدبه ایران آم «عاملجَبَل»از نام، عاملیمالنام، جبل

 آدم خانچنگیز اگر بوده؛ آدم مغول اینکه خاطر به ،ایرانی شدقرار گرفت و  یانایران شد، تحت تأثیر بودوباش ایران

و بودوباش ایرانی قرار تحت تأثیر فرهنگ  بسیار آیندمی ایران به ایلخانیان وقتی ،اش بودنادانی خاطر به کشتمی

 هر واست که در ایران هستند  سال1400 تازیان ولی شوند،می ترانسانی و ترایرانی مرور بهدر نتیجه  ،گیرندمی

روم که به هیئت می من عبدالرضایی آقای». دارد حدی هم تماشا و سکوت. کشتند تربیش و شدند تردرنده دم

 ،ندارد عملیاتی هدفِ  و رودمی آنجا به انسپارتی یک اگر تماشا، رویمی که کنیمی اشتباه تو« !کنم تماشا فقط

که و تماشای نژادپرستی  شیکُایرانیبرای تماشای  ،رودبرای انجام عملیات می انسپارتی کند.می خیانت ما به

 «هقادسیّ » همان! ست؟چی عاشورا .«گرگان قاتلِ » یعنی حسین! ست؟کی «حسین». شعور یعنی انسپارتی ،رودنمی

عجم و  را تو که است کسی همان تازی ببینید؟! توانیدمی قاتل جز هیئتی در را تازی مگر ست؟چی تازی ست!ا

 ،باشند خدمتکار اینکه نه باشد، غالم باید فقط ایرانی مردِ باشد. کنیز باید فقط ایرانی زنِ» :گویدمی! نامیده موالی

خانه در شعور  و هستیم ایرانی چون ،نیستیم شکُآدم ما. نژادپرست یعنی ازیت «باشند. کنیز و غالم ها بایدآن

 ،اندنام نهاده وسیمجّرا  هامغ بربر یمشت بعد. هستیم اسالمضدِّ و تازیضدّ و املّضدِّ چون نیستیم تروریست ما .داریم

« خلیجِ عرعرعربی»نام بهی شعر پیشوچندسالبیست من اند.جنگ پیها آن! احمقانه و الکن یتلفظ و لهجه با

در  و افتندمیبه لرزه کنند و آید وحشت میاسم من میوقتی  هم هنوز. با این شعر گردن زدمها را و تازینوشتم 

 این درآوردم، نمایش به را ارسیپ زبان عظمت و قدرت فقط من! کنندمی و سانسور حذف رام بتوانند که جایی هر

 معجزه آن اگر ام،واسطه یک من نکردم، کاری که من ،کنداقانه عمل میخلّ واست  فلسفه دِمولّ که ستارسیپ زبانِ

 یمعجزه این نیست، من دست ،شوید تحقیر و بترسید و شوید خفه شما که کندمی کاری و شده داده دست به

 دهد.می عظمت اکرانِ  ارسیپ زبان چون ست،ارسیپ زبانِ

بخشی از آن  اکنون که ستباستانی و کهن یسرزمین خوارزم که یابیمدرمی زنیم،می حرف «خوارزم» از وقتی

 یدریاچه» کنار و «آمودریا رود» دلتای در که گویندمی .قرار دارد «ترکمنستان»بخشی دیگر در  و «ازبکستان» در

 به هامغول اینکه از بعد دگوینمی شوید.می خیالشبی شما و! اندنهاده خوارزم را منطقه ایننام  و دارد، قرار «آرال



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 خودش در را «رزم» یواژه ،«خوارزم» چه؟ یعنی «خوارزم» .گیردمی «خیوه» اسم« خوارزم»، کردند حمله ایران

 «رودجیحون» پشتِ ،کندبلند می سر خورشید که آنجا یعنی ند،خورشید اسامی ازهم  «خور» و «اروخ» یواژه دارد،

 یسرزمین خوارزم در یعنی هاست،کاروان عبور محل و خیزحاصل یسرزمین خوارزم. آیدباال می خورشید

 جاهمه کهدرصورتی ،دانندمی هم از جدا را «خراسان» و «خوارزم» هاخیلی. آنجاست ایران داریم، چندفرهنگی

 ایران ننشا که هم خورشید دارند،در خود  را «خورشید» و «خور» یواژه دو هر خراسان و خوارزم بوده. خراسان

 کتابِ » تر ازقدیمی. زنیممی حرف ایرانی تمدنِ  از یعنی ،زنیممی حرف خوارزم و خراسان از وقتی. است باستان

 شده سروده خوارزم در اوستا گویندمیکنید. را بهتر درک میهای مین کتاب را بخوانید، گفتهاگر ا نداریم. «ستاوِاَ

را گردن  نفر 4000 و کنندحمله می خوارزم بهها تازی که است همین یبرا ،ستآریایی قوم یگهواره خوارزمو 

بودند  قاتالنی و حیوانات حسین امثالکسانی . یمبرّمی را تاننزبا بزنید حرف ارسیپ اگر گویندمی بعد و زنندمی

 بودند و درنده تازی دو هر! بود؟ چه حسین و یزید بین فرق عام ایرانیان بسته بودند.که کمر به نابودی ایران و قتل

است؛  الکتاب ،باشد قرآن جز که چیزی هر و هستیم قرآن اهل ما» :گویندمی. ندیدفهمنمی چیزی درندگی جز و

 برای «!خداست کتابِ آخرین قرآن و است پیامبر آخرین او هاست.کتاب پایانِ کتاب این و آورده کتابی ما پیامبرِ

م چنین کار کثیفی انجام ه مصر در زنند،می آتش را ایرانیان هایکتاب کل د،کننوقتی به ایران حمله می همین

. اندافتاده ما کشور جان به کرم مثل هاتیامّ تازیان، بربرها،. کشندمی آتش به بینندمی کتاب که هرجا ،دهندمی

 اصلن یعنی «.باشیم داشتهن هااین به کاری» باشیم؛ داشته هااین به کارینباید  گویندمی مبارز دوستانِ از برخی

 علیه که ستایکینه این. نکنید اشتباه نداریم، چیزها این و آریایی نژاد و قوم به اعتقادی اساسن ما. نکنیم مبارزه

ی که بخش کوچکی از یک حلقه اسالمی جمهوریجنگ با  عالوه بر ما شود.می فراگیر دارد و ماست سرزمین و ما

کشورهای . و نسبت به این مسائل آگاهی داشته باشیم باشدجمع  مانحواس باید ،نگیمبزرگ است، با بقیه هم در ج

در خاورمیانه  است قرار! باشیم داشتهو یک جمهوری واقعی  دموکراتیک حکومت یک ایران در ما خواهندنمی غربی

و اکثر کشورهای  پاکستان در. باشند مسلمان باید کشورها یبقیه ،کشوری دموکراتیک باشد «اسرائیل» فقط

 یشانه روی انگلیس دارد و بسیاری فکرانروشن پاکستان ؛دهدجوالن می اسالمیتروریستی  جمهوریخاورمیانه 

 در. این کشور را به نابودی کشانده اسالمی جمهوری که چرا ندمتنفر پاکستان از شانهمه چرخد،می هاپاکستانی

 خواهندنمی کشورهای غربی. داریمرا  اسالمی جمهوریهم  یرانا در. داریمرا  اسالمی جمهوریهم  افغانستان

نیروهای  که آمریکا همین حتی! شود استحاله اسالمی جمهوری خواهندمی بلکه شود، برانداخته اسالمی جمهوری

 گویدمیآمریکا  است،منجات  منتظر آنجا یا آمده ماکمک به  برای نکنید فکر ،کرده ارسپ خلیج نظامی خود را وارد

 ،باشدتداوم داشته  هاازیت اساسیِ قانونِ  و اسالمی جمهوری خواهدمی ولی ،هستم مخالف مهوری اسالمیج با

را فریب  همه ؛ای به وجود بیایدشاهنشاهی ایران در تا دارند برنامه نکنید فکر اصلن! بیاید االغ و برود خر فقط

 تشکیل دنیا در را )مردم(« دوم ابرقدرتِ» باید ما شویم؛ بیداراز خواب ناآگاهی  باید ما که است همین برای. اندداده

 افکنیاختالف ما بین دارند همین برای ها با اتحاد ما مخالف هستند،آن ایران؛ تِملّیعنی  مردم، ابرقدرتِ دهیم،
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 زبانچند و چندفرهنگ دارای همیشه ما است؛ بوده گونهاین همیشه ایران ماست، یگهواره صحراترکمن. کنندمی

 و شعور و فلسفه که ما. بوده مذاهب و ادیان و هاایدئولوژی تقاطع محلو ی ادیان خانه همیشه ایم. ایرانهبود

 عظمت ما. است این واقعی صدای برسد، دنیا گوش به باید صدا این! شویم؟ تحقیر همهاین باید چرا آوردیم، صنعت

 ،حقیر است ها برای درک شمازبان تازی چون دارید، عظمت شما یعنی وسیمجّ وسی؛مجّ  گویندمی ما به و داریم

 بگویید! ؟چه یعنی ارسیف! شویممی خوانده فجیعی هایشکل به ما بعد .ندارد «گ» و است الکن شانزبان

! رشیافِ بخوانید را پرشیا شما که است این مثل. پرشیا پارسی،! کنید نگاه راو بزرگی  کنش این ،«پارس» «.پارسی»

 اینکه یعنی ،گیرندمی شما از راتان اسامی وقتی ند،اهکرد عوض را ما اسامی حتیچنین چیزی بسیار فجیع است. 

 این کنید.می عادت یکژ این به کم، کمشویدمی زده صدا کژ شما وقتی بزنند. صدا کَژ )کج( را شماقصد دارند 

 ایرانی فکرروشن است.یا کوچک  اهمیتی ندارند ائلمسچنین  کنندمی فکر هااین شود؛نمی فهمیده که ستچیزی

 مرد، و کرد دِق شنید را هااین بس از« هدایت صادق» ،«!نیست مهم که هااین علی، کن ولش حاال»: گویدمی

 «مهرست» برای جز آنکه هقادسیّ  است، متداول و متداوم هقادسیّ. مرد و کرد کِز شنید را هااین بس از« ملکی خلیل»

 فهمیده بایدمسائل  ایناست.  روزه هرو  تداوم در هقادسیّ بود. هم «نهاوند» و گرگان خوارزم و در فتاد،ا اتفاق

 به باید جایییک که دنفهمنمی هاایرانی وقتیاست.  تداوم در قادسیه یعنی است کار در عاشورا که وقتی تا. دنشو

را تولید  قادسیه هاایرانی ما توسط دارند هاآن ند.کنمی تکرار را قادسیهدارند  دوباره یعنی دنبده پایان بالهت این

محال . بگیرد یاد هستند دانا که هاییآن از باید ایرانی نادانیِ بالهت، و شعور بین تفرقه طرح یعنی عاشورا. کنندمی

 ذاتی اسالم. باشد نمسلما ایرانی فکرروشن محال است که باشد،مسلمانی  مزخرفات اهل ایرانی فکرِروشناست که 

 کند. جدا خودش از راو کثیف  انیرانی خوی آن باید ،باشد مذهب یک اینکه برای اسالم دارد. ایرانیضدّ
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 قادسیه شیِ کُنسل
 10/01/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 در و قیام تداوم ،(1396)قیام دی  فرودستان قیامِ  یدرباره کردم سعی همیشه گروه تلگرامی حزب براندازان در

 مشکلیک  که مشومی متوجه مکنمی نگاه که به هر شکلی اما ،بزنم حرف خایمنی مالشاه حکومت فروپاشی نهایت

 یا «اسالمی استعمار» اسم به ساله 1400استعمار  یک مشکل، ؛است بزرگ دروغ یک اساسی داریم و آن هم

 به، بلکه کنیم آغاز راستیز  اعراب با ما که نیست معنا این به ،عربی استعمارگویم می وقتی. است «عربی استعمار»

 .شودمی غرور دچار ،کندمی یاد قادسیه از عربیک  وقتی هنوز. دارند مشکل ایرانیان با اعراب که معناست آن

 سردار را خود «صدام» که طوری ،کنندمی یاد واقعه آن از افتخار با عرب کل مسلمانان اصلن نویسنده، شاعر،

 و دلیل. افتاد تاریخ طول در که ستاتفاقی ترینفجیع قادسیه .ستشیکُنسل یک قادسیه .کردمی بخطا قادسیه

 (ساسانی شاه) خسروپرویز به پیامی حامل قاصدی ،محمد» :گویندمی که است این قادسیه جنگِ  برای شانبهانه

 چون ،است محض دروغ یک این «.دکر صادر را قاصد قتل دستور حتی و کرد احترامیبی ایران شاه، اما فرستاد

 اتفاق هجری 14 سال قادسیه جنگ. بود قادسیه جنگ از ترقبل بسیار شد فرستاده ایران به قاصد که تاریخی

 انتخاب ایران با جنگ برای عمر که سردارانی و کندمی حمله ایران به بود زمامدار عمر که زمانی یعنی ،افتاد

 «میرباقریداوود » کارگردانی به یسریال اسالمی جمهوری. بود «ثقفی مختار» رپد و «وقاصابی ابن سعد» کندمی

 «کُشایرانی» به ثقفی مختار یخانواده. کندمی بازی را ثقفی مختار نقش «نیاعرب فریبرز» ساخت که در آنانیرانی 

 حسینِ و کربال مورد در هک وقایعی صفویه زمان تا. بودند ایرانیان کشینسل انسرداراز  دو، این. بودند معروف

 در. کنندمی قادسیه جنگِ جایگزین عاملیجبل علمای را «کربال» داستانِ و نداشت وجود کنندمی بیان سربی

 مراسم از ،کربال عزاداریِ مراسم از بخشی. داشتیم را قادسیه کشیِنسل عزاداریِ  ما صفویه از قبل تا واقع

 همیشه باستانی یمراسم صورتبه «شانوسیاو»است.  قادسیه جنگته از آن برگرف از بزرگی بخش و «شانوسیاو»

 «هرمزفرخ مهرستَ» اینکه از پس چندصدسال .کردندمی عزاداری قادسیه برای مدام ایرانیان ولی ،شدمی اجرا

 ایرانی گبزر شاعر (، پردیسی استفردوسی حقیقینام به باور موتا، )« پَردیسی»، دنزنمی گردن را (قادسیه سردار)

 عزاداری صفویه از قبل تا ایرانیان. نامدمی قهرمان و اندیشه اولِ مرد را هرمزفرخ مهرست و نویسدمی را «شاهنامه»

 جنسی بردگان وانعنبه را زنان وشدند  زده گردن کودکان حتی ایرانیان تمام قادسیه در چون ،داشتندرا  قادسیه

 اسم به مزخرف هایداستان و خرافات انواع با صفویه از بعد. افتاد فاقات یبسیار فجایع و اسیر کردند و کنیز

 اینپیشترها به . کنند فراموش را قادسیه عزاداری مردم کردند سعی شیعی و حسینی عاشورایی و هایداستان

 ولی ،نیستم کربال نام به محلی منکر من. شد حمله من به تشدّبه ها،ی این بحثو پس از ارائه امموضوع پرداخته

 است؛ ایرانیهای نشانه و داعدهم یکی از اعدد  این اساسن ،کنندمی ذکر تن72 را هاکشته تعداد که کربال اتفاقِ در
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 اعالم کشته72 ها راآن تعداد ولی ،شوندمی کشته نفر100 از بیش گذاریبمب یواقعه در ،1357 انقالب اوایل در

 کوهی کنار از که ایرودخانه» یعنی کربال لغوی معنیاما  ،بوده یبیابانای نطقهم کربالاند که شایعه کرده. کنندمی

 یک به مربوط دو هر چون ،است قادسیه یفاجعه همان دهندمی ربط کربال به که هاییداستان اصولن «.گذردمی

 اکنونهم. بالستکر نزدیک که باشد گرفته قرار نجف کیلومتری16حدود  باید قادسیه کنممی فکراست.  منطقه

 اتفاق بعدها استانی تغییرات این ولی ،دارد وجود مجزا صورت به نجف استان و قادسیه استان کربال، استان عراق در

 قادسیه کشیِنسل یفاجعه برای منطقه آن در دلیل همینبه ،نیست کربال و قادسیه بین چندانی یفاصله. افتاد

« کرکی محقق» ی از سویتکنیک و حربه این و نداشت خارجی وجود زمان نآ در کربال یواقعه و شدمی عزاداری

 با و کنندمی جایگزین را هاعرب ،ایرانی کشیِنسل یک جایهب یعنی. کندمی قادسیه کشینسل جایگزین که بوده

 استعمارِ  مستشاران اینمالها ) توسط را هادستگاه این ،ایرانی کشتار خردمندان و شیکُسوفی و اجبارفریب و 

 هاعرب استعمار این ینتیجه در چون ،بنامیم «عربی استعمار» ناگزیریم ما. کنندمی حقنه اذهان به (اسالمیعربی

 ما که نیست معنی این به سخن این. است رسانده سود هاعرب به اسالم ،نخواهیم چه بخواهیم چه ،بردند سود

 استعمار» گفت باید نیست، صحیحی کاملن یواژه عربی استعمار و مگوییمی برابری و آزادی از ما. هستیم اعرابضدّ

 روسیه، استعمار از بیش که است اسالم استعمار ،بریممی رنج آن از است سال1400 ما که چیزی یعنی. «اسالمی

طرز هب که چیزی اما ،بودیم گریبانبهدست ما هم استعمارگران این با ؛به ما ضربه وارد کرده مریکاآ و انگلیس

 فلسفهپدرانمان و همچنین  دین پدرانمان، نام ما کهطوری .بودی اسالم استعمار ،کرد تخریباز درون  را ما یفجیع

 فقط قادسیه یعنی. ده شدندسوزان هانسخهها و کتاب یهمه اعراب یحمله با چون ،کردیم فراموش را خردمان و

. شد کشیده آتش بهدر آن  هم ما دینی و علمی خردی، ری،فک کتب و آثار تمام بلکه ،نبود انسانی کشینسل یک

را ایرانی تاریخ و تمدن  که بود این کم به جان ما انداختندمحمد را تولید کردند و کم ها کهرومی هدف واقع در

 برای یاسالم جمهوری و آیندمی بیرون خاک دل از ما باستانی آثار هاییزمان در همهاین با. طور کلی نابود کنندبه

 را بحث این خواهممی من .داد انتقال ایران از بیرون به و زد حراج چوب هاآن به ببرد بین ازهم  را آثاراین  اینکه

 آشیل یپاشنه بحث این چوناست،  ساده بحث این دلیل «؟!شد قادسیه جایگزین کربال چگونه» که ببرم پیش

 اسالم پایان» یپروژه بحث این .است اسالم آشیل یپاشنه نهایت در و عتشیّ  آشیل یپاشنه و اسالمی جمهوری

 و اسالمی جمهوری شد، خواهد ترفجیع بسیار ما به حمله بحث این از بعد. گذاردمی اجرا به عملن را «ایران در

 مورد در که است ما حق ایران مردمِ  عنوانبه اما. کرد خواهند گذاریسرمایه علیه ما دیگر کشورهایاز  بسیاری

 سالیان طول دروقتی  که ستایرانی دانشجوی حق. کنیم استفاده تاریخی درست منابع از و بدانیم خود یگذشته

به مغز او تزریق  تازی و انیرانی پیامبران و امامان و عربی زبان و فرهنگ از تا دانشگاه مدام دوم کالس از متمادی

. دانستمی دیگران از بیشتر خودش زمان در که کسی یعنی «پیامبر». بخواند نیز خودش پیامبران مورد در ،کنندمی

 کند اثبات تا ندارد وجود مدرکی و دلیل هیچ ؛نبوده پیامبر زرتشت ولی ،گویندمی پیامبر هم «زرتشت» به مثلن

 ،ندجلوتر خود زمان از که کسانی .هستند خویش عصر خردمندان اینان واقع در. باشد بوده پیامبر زرتشت که
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 و زد ایران به اسالم که بزرگی هایضربه از یکی. ندارد «عارف» به ربطیهیچ  «سوفی»، هستند خردمند و سوفی

 سوفیِ » کدکنی شفیعی چون هاییایتوده و انمسلمان توسط که بود این کرد اشتباه دچار را همه از طریق آن

 نسبت (خداست شناخت پی در که یکس) «عارف» به تحقیر با را)دانشینِ مرد و خردمند ایرانی(  «پوشپشمینه

ی یونان را گهوارهبسیاری . گونه دروغی بزرگ ساختند، و اینکردند هماناین عارف با را خردمند سوفیِ یعنی .دادند

، )فیالسوفی( ایرانی تفکر به فراوان یعالقه خاطربه افالطون، و ارسطو مثل اییونانی متفکران زمانی اند؛نامیدهغرب 

 موضوع این به صراحت به نیز «بریتانیکا» و «عربیابن» ر کتابد .آمدندمی پرشیا سرزمین بهفلسفه  یرییادگ یبرا

 خرد یادگیری برای مختلف نقاط از که متفکرانی و هافیلسوف به ایران شاهِ  که شده اشاره حتی ؛است شده اشاره

دانشِ ایرانی به از این طریق ل کنند و بعدها ایران تحصی در تا کردمی بالعوض هایکمک آمدندمی ایرانیو علم 

 باستان ایران محورعلم فرهنگ به دارم سعی بلکه ،نیست ایرانی شاه از تجلیل من هدفِ. شودسراسر زمین منتقل 

 گرفتمی که را هاییباج و خراج از بخشی گرسلطه شاهِ حتی که بود باارزش چنانآن علم زمان آن در .کنم اشاره

 و عمر توسط اعراب یحمله از بعد ،بود مکتوب و ایرانی کههرچه اما ،کردمی خرج دانشمندان برای هرا این در

 و شده داده انتقال هاکتاب آن بعد ؛ماندمی باقی یونانی کتب فقط و شودمی کشیده آتش به عمر جانشینان

 هدف. شودکند و تحریف و حذف میمی غییرت ما فلسفیِ  زبانِ  و ایران زبانِ  اما ،شودمی داده قرار فلسفه سرمنشاء

 ،بشناسیم را خودمان تاریخو  شویم نزدیک واقعه اصل به خرافه بدون تاریخی اسناد با و علمی طوربه که است این

 برای شروعی قادسیهچگونه  که بدانیم باید !دارد؟ اهمیت بسیار قادسیه چرا و بوده چه قادسیه یمسئله ببینیم

« زروانیست» و« مانوی»و  «هراندیشمِ» که هرکسی قادسیه از بعد چرا شود!می ایرانی( هایدین) دئنای فراموشی

 مراسم» تمام مثال طوربه هستند؛ ایرانی ادیان از متأثر فجیعی طرز به ابراهیمی مذاهبِ اساسن ؟!شد زده گردن بود

 قرار مسیح سر بر که خاری تاج حتی ام.کرده بحث بسیاریبه بارهاین در .است «مهرآیینی» از متأثر «انیربّ عشاء

 کشینسل قادسیه نبرددر . مشاهده کنید توانیدمی شناسیباستان کتب در را این، بوده «هرمِ خار تاج» شودمی داده

 ردهها هم اسیر و بَماندهباقی و زنندرا می هاایرانیگردن  وقتی یعنی ،افتدمی اتفاق همزمان یابژکتیو و سوبژکتیو

 اساسن و شوند،می کشیده آتش به ایرانی هایدانش و ایرانی هایکتاب و ادیان تمام زمان همان در ،شوندمی

بدویّت  تاکنون قادسیه نبرد از چگونه .است ایران در تبدویّ  شروع زمان آنجا شود؛می برده به بدل ایرانی دانشمند

که « قادسیه»نام ای بهدر منطقه ،میالدی 636 با مصادف ،قمری هجری 15 سالدر  شده است؟! چیره ایرانیان بر

 جنگ آن در ببینیم. دهدمی رخ «قادسیه جنگِ » ایران سپاه و اعراب سپاه بینمعروف است،  «کربال»اکنون به 

 خراج پرداخت به حاضر و بودند شده مسلمان که یقبایل از بسیاری با «ابوبکر» خالفت زمان در افتد؛می اتفاقی چه

 ابن خالد» ،«ابوبکر» ،هجری 12 سال حدودن ،هاجنگ این اتمام از بعد .پیوست وقوع به های ارتدادجنگ، نبودند

 پایتختِ  وقرار داشت  عراق در «ونتیسپ». در آن زمان فرستاد عراقی همان منطقه یعنی به ،کوفه به را «ولید

 حارث ابن المثنی» و «ولید ابن خالد» فرماندهی به عرابا سپاه با ،ایرانی نِ مرزبا ،«هرمز» بین. بود ایران غربی

 نظیر محدود برخورد حد در دیگری هایجنگ خورد.می شکست هرمز و در آن جنگ گیردمی در جنگی «شیبانی
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 سال درخورد. می شکستهم  هاجنگ این در ایران که گیرددرمی ایران سپاه با «انبار» و «یرهح» ،«زنجیر»

 .کندمی حرکت «شام» سمت به خود لشکر از بخشی همراه به خالد ،قمری هجری 13سال  با مصادف ،میالدی634

 «ثقفی ابوعبید» با بود مدینه در که را شیبانی حارث عمر،. شودمی وی جانشین عمر و میردمی ابوبکر سال این در

 مهرست» بین جنگی «یرهح» در. کنند تعزیم «یرهح» به برای تهدید ایرانیان که کندمی مأمور( ثقفی مختار پدر)

ایرانیان  مداوم هایشکست به توجه باحاکم خراسان بود.  در آن زمان، رستهم. گیرددرمی اعراب لشکر و «هرمزفرخ

 مناطق در را ایران لشکر ساالریسپه و رهبری که کنندمی درخواست هرمزفرخ مهرست از ، دربار ایراناعراب از

 و شیبانی حارث فرماندهی به اعراب لشکر مهرست «لپُ جنگ» در. بگیرد عهدهبه (ونیسپت حوالی) کشور غرب

 و شودمی لگدمال مهرست لشکر هایفیل پای زیر در ثقفی ابوعبید که یطور دهدمی شکست را ثقفی ابوعبید

 شکست را اعراب رلشک از نفر 4000 حدود مهرست زمان آن در. شودمی فرار به مجبور خود لشکر با شیبانی حارث

 همان در مهرست. شودمی ایران شاه «یزدگردسوم» ،قمری هجری 14 با مصادف ،میالدی 635 سال در. دهدمی

 را نهایی رأی اما ،بود وی کنترل تحت ایران  ،السلطنهنایبو در مقام  گیردلقب می ایران لشکر ساالرسپه سال

 یخلیفه عمر شود؛می مواجه «خطاب ابن عمر» با پل جنگ در پیروزی از بعد مهرست. کردصادر می یزدگردسوم

 یصحابه از که را وقاصابی ابن سعد و کندمی جمع عراق سوادشهر  در را نفر 30000 تعداد به لشکری ،مسلمین

 وقوعهب قادسیه جنگ و کندمی حرکت ونتیسپ سمت به سعد لشکر. گماردمی لشکر فرماندهی به بود محمد

 چه اینکه و دهدمی رخ دینی و سیاسی فرهنگی، لحاظ از جنگ این در که اتفاقاتی و قادسیه جنگِ .پیونددمی

 متوجه بفهمیم را قادسیه جنگ اگر. کنیم بررسی جزئیات با باید ما که است هاییبحث شود،می حاصل نتایجی

 مسلم طفالن دو واقع در شد. ایجاد مسلم طفالن دوماجرای  و سازیحسین کربال، یحماسه چگونه که شویممی

 به را عامیقتل چنانهرگز  تاریخ گویندمی. شدندمی زده گردنتوسط اعراب  که بود ایایرانی طفالنِ از اینمایه

 گریه خون همه قادسیه عزاداریِ در  ،صفویه یدوره تا صدهاسال از بعد که بوده فجیع چنان ،است ندیده چشم

 ریشه ایران در اسالمشد بود، چون این عزاداری باعث می قادسیه عزاداری وجود ماسال معضالت از یکی. کردندمی

 گویندمی اینکه کرد. قادسیه جایگزین را کربال عزاداریِ که بود این «کرکیمحقق » خیانت ترینبزرگ. نگیرد

 وی زیباروی یزانکن از یکی نام و بوده بارهزن حسین است؛ دروغ ،بوده ایرانی« شهربانو» نامهب حسین همسر

 معمول ایران در ؟!کندمی خود جنون متوجه را عرب که چیست قادسیه .شود شناخته باید قادسیه. بود شهربانو

 عرب تهاجم تحت هاایرانی نیستند، عربضدّ مطلقن هاایرانی ولی ،هستند عربضدّ هاایرانی گویندمی که است

 فکر هاآن و شده ژنی کینه این هاسعودی در. بینیدمی را ینهک یزمینهپس آن ،کنید سفر دبی به اگر. هستند

 ترینکثیف قادسیه یتجربه و دارند را قادسیه یتجربه آن چون ،کنند بردگی تا اندآمده دنیاهب هاایرانی که کنندمی

 ،بود انداخته راههب یهودیانعلیه  هیتلرای که کشینسل. وجود ندارد معادلش در تاریخ که است ایانسانی یتجربه

 کردند ایران حق در نشینبادیه و ویدَبَ هایعربدهی با سازمانها رومی که آنچه و قادسیه یفاجعه با مقایسه در

هم  را واقعه آن عزاداری حتی کشی ایرانیان بود،آنکه نسلقادسیه عالوه بر  ؛بشناسیم را قادسیه باید .است هیچ
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بزرگان و دالوران  تمام که بود این برای قادسیه عزاداریِ . کردند بدل تازی یانوادهخ یک برای عزاداری بهتحریف و 

 ادیان. دنشومی کشیده آتش بهو تاریخی و در کل کشورمان  فلسفی و دینی کتبو دانشمندان ایرانی و همچنین 

 دفرمه هااین یهمهها ی تازی؛ پس از حملهبود «دا مهدِ» فرهنگ و و دین هدم د. ایراننشومی فراموشایرانی 

 اختیار به ایران در کسهیچ ،کنندمی مسلمان اجبار به را همهها تازی. شدمی تلقی جرم یک بودنایرانی و دنشومی

 که طورهمان. بودند پیوسته عمر سپاه به ایرانی هایمغ یشکنجه تشدّ از که نفری4000 آن جز ،نشد مسلمان

 به را هرمِ هایخصیصه از خیلی هم اسالم ،زنندمی سند مسیح نام به را هرمِ یهاخصیصه از خیلی تمسیحیّ در

 مسیحم، محمدم، من گویدمی که کوفه در او معروف یخطبه آن تاگرفته  ذوالفقار شمشیر از زند؛می سند علی نام

 «ایرانیان میتراداد» بحث، گذاردمی نمایش به که را ایهردادیمِ و معیار آن واقع در. پیامبرانم تمام من و هرممِ

کشند ها را به آتش می؛ تمام کتاببسپارند فراموشی به را هابحث این تمامکنند تا مردم ها بسیار تالش میآن .است

 طریق ازکه  کنیم سعی باید های تاریخیبردن به آن واقعیتبرند. اکنون برای پیو اسناد چندهزارساله را از بین می

چون  را هابحث این و بودم هاکتاب اسناد و این پی انگلیس یملّ یکتابخانه در سالمن هفت. رسیمب هاآن به زبان

 کرده دگرگون را قادسیه هاتازی چگونههای قادسیه پی ببرم که تا به واقعیت کردمهای پازل به هم متصل میتکه

 برای عزاداری جایبه چگونه شد، بدل پدر تلِقا یادآوری به ،پدر یادآوری چگونه و کردند آن جایگزین را کربال و

 ثقفی ابوعبید و ثقفی مختار! است مسخره. نشینیممی مادرانمان و پدران قاتالنبرای  عزاداری به مادرانمان و پدران

 ترینکثیف این. اندساختهها سریالی در ستایش از این قاتل کشورمان در؛ اخیرن هم اندبوده ایرانیان معروف نقاتال

 بحث اساسن. نیست مهم حقیقتی هیچ هاآن برای که یابیددرمی شویدمی دقیقدر آن  وقتی که ستچیزی

 هاایرانی کشتار یا شیراز سیل ماجرای من. دارد ادامه کشینسل آن هم هنوز که است این بحث ،نیست نژادپرستی

 برای را هاآن حقِّ زدگانزلزله اسکان و امأو ساختن جایهبحکومت  و آیدمی ایزلزله اینکه ،را ذهابسرپل در

دارد.  ادامه همچنان کشینسل این، دانممی قادسیه کشینسل ی، ادامهدفرستمی ها و انیرانیانها و یمنیعراقی

 یاهمقدم هااین کرد. خواهد تغییر اتفاقات شکل ،بشناسیمت درس را مهرست هورمزدیِ  و یاریفرخ آنبتوانیم  اگر

 کنیدمی بررسی را موثق منابع وقتی. کنندمی آغاز را جنگ وقاصابی ابن سعد و ثقفی ابوعبید که زمانی نآ تا بود

 اساسن. کنندمی قادسیه جانشین را الکرب که هست همانیاین یک یعنی ،کربالست همان قادسیه که بریدمی پی

 که وقتی و بوده علی پسران از یکی حسین. تاس مزخرف ،اتفاق افتاده حسین خواهیخون به که ثقفی مختار قیام

 با مردم و شود کوفه حاکم که دادند پیشنهاد وی به نداشته، مکه در مقامی حسین شودمی علی جانشین معاویه

 و قانون خالفِ عملی چون بنددمی حسین کاروان بر را راه کوفه وقت حاکمِ  راه بین در اما ،کرد خواهند بیعت او

 اساسن .بود خلیفه خواست خالف این اما، بود یزید مسلمین یخلیفه معاویه از بعد. بود ام دادهانج خلیفه دستور

 جایگزین را حسین که حدی تا ،اندکردهآن را بولد  که بوده ایساده بسیار جنگ یک حسین شدنکشته موضوع

 داشته حسین مورد در قیاسی چنین توانستندنمی ،بود زدزبان آوریجنگ در همرست چون ولی ،کنندمی مهرست

 داده رخ کربال در اتفاق این چون ولی ،دادند نسبت حسین به را سیاوش مظلومیت و هاخصیصه بنابراین .باشند
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و  زنان به تجاوز ،کشیکودک ،در قادسیه. بسپارند فراموشی به را قادسیه یفاجعهاز این طریق  کردند سعی بود

 ونتیسپ» به آن از هاسوفی که چنان ،کردندمی عزاداری ها برای آند و مردم تا قرنای اتفاق افتاسابقهبی کشیِنسل

 خون فاجعه این برای هاقرن ایرانی «سوفیستِ». یافتن مقبولیت مردم بین درهرگز  اسالم ند.کردمی یاد «خون و

 عتشیّ  و داشتند را اسالم کشیدنانحرافبه قصد که آمد وجودهب ایران در عتشیّ  و «هارافضی» بعدها کرد.می گریه

 بعد. داشت انیرانی یذات اسالم چون ،کنند منحرف را اسالم خواستندمی که داشت ایرانی یطرح صفویه از قبل تا

 هستند، کرکی امثال و هاعاملیجبل ایران دشمنان ترینبزرگ گفت توانمی. شودمی ایران وارد کرکی صفویه از

 پهلوی قاجار، دوران در اینکه تعلّ هستیم، ستم تحت هنوز اینکه تعلّ. هستند هالبنانی ما قاتالن ترینبزرگیعنی 

 ختیببد بدترینگذشته  سال40 در اینکه تعلّ. بود شیعه کثافتِ  همین ،کشیدیم زجر اسالمی جمهوری همین و

 بالهتشان از نشان ینا و «.نیست مهم مذهب» :گفتمی مدام مانفکرروشن که بود این ،شدیم متحمل را فالکت و

 کار که بودند ابله سطحی و خائن، همه او جز ،بود «هدایت صادق» پرداخت معضل این به که کسی تنها. دارد

 عین ساله1400 غول یک با درافتادن خواست،می قدرت معضل این با درافتادن چون ،گرفتند پیش در را آسان

 فکرروشن را خودشان. دربیفتند اسالم با نکردند ترأج هرگز «شاملو» امثال دلیل همینبه .است خودکشی

 واقف قادسیه بر بلکه ،نبود نژادپرست هدایت. برنداشتند روشنگری جهت در قدمی ترینکوچک ولی ،دانستندمی

ی قادسیه بارهدر شهامت نداشت چون ولی ،دانستمی را این نیز «نیما». ننوشت چیزی مورد این در البته ؛بود

 را اسالمی شیطانِ واقع در ،«ریرا» به را (ثیلیل) «شیطان» مثلن یا کرد بدل «نیما» به را «مانی»او . تنگف چیزی

 ما. شویمنمی «اندیشنده منِ» به بدل نکنیم حل را معضل این تا و ستااصلی ما اسالم  معضل. دکرمی تقدیس

. است «کربالزدایی» ما اصلی موضوعات از یکی. است آمده سرمان بالیی چهگذشته  سال1400 در که بدانیم باید

 حسین به بدل را «مهرست» یا کنند دفرمه را «سیاوش» تا کردند مطرح را« کربال» اسم به یک فریب چگونه

 شعوربی ایعده امروزه ؛شدند نوشته درد روی از شاهنامه در فردوسی() سیردیپَهای ناله ؟!کنندببال ونکصحرای 

 از پردیسی تا مردم را فریب دهند. آورندمی میان به را پردیسی پای ،هستند استقالل یپ و فهمندنمی چیزی که

 از بدانیم باید ما ،است مربوط ایرانی و ایران به موضوع این. بود عراق ونِتیسپ آن یدروازه که زندمی حرف ایرانی

 باید چرا باشیم؟ نداشته مال ایران رددیگر  باید چرا و چیست مالها این سرشت خوریم، باید بدانیممی ضربه کجا

 نخواهیم خوش روز ما نیفتد اتفاق این تا ،باشدن ما کشور در کثافات این از یردّدیگر  باید ؟!شود مالزدایی ایران در

 باشید کاوشگر باید شوید اندیشنده منِ به بدل اینکه برای؛ نیست موجود مطالعه برای کتابی گویندمی برخی. دید

 پدیاویکی اکنون. کنید کار اینترنت با باشید بلد باید شما ،است آسان بسیار تحقیق امروزه. باشیدا بلد ر تحقیق و

 داشته غلطی اطالعات اگر حتی. دهدمی ارائه موضوع یک از کلی اطالعاتی حداقل چون، کرده آسان خیلی را کار

 اصل به و کنید استفاده توانیدمی کرده ذکر که نابعیم از شما و دهدمی قرارها از نشانه ایدایره در را شما ،باشد

 شوید واقف موضوعات این به اگر شما. است این داستان کل ،گفتم شما به را هاکلیدواژه من. دست یابید قضیه

 که داد نخواهید اجازه دیگر شوید آگاه حقیقت این بر اگر. است رفته سرمان بزرگی کاله چه که دانست خواهید
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 کنیزِ  مکه و دبی در. خواهندمیهم  کنیز و کشندمی را شماکه  همزمان اینان چون ،بکشند را شما هم ینا از بعد

 مالهایی. میرندمی کنیزان بسان واقع در روندمی مکه به حج برای که ایایرانی زنانِ و دختران. خواهندمی ایرانی

 این در که کند تحقیق نفریک کاش. برندمی مکه به فاحشه و نیستند مذهبی مالهای ،برندمی مکه به کاروان که

 با امها دست یافتهاتی به آنتحقیقطی  کهرا  منابعیاز یک تریبون، اگر . آیدمی ایرانی زنان سر بر چه هاکاروان

 نخواهند دفاعی هیچ چون ،شد خواهد کنده ایران در اسالم یریشه سال دو طی ندارم شک ،بگذارم درمیان مردم

 سیاوش از حسین که صفاتی طرح با کربال و ایمنداشته کربال اسم به چیزی که کنم اثبات توانممی من. داشت

 و بینیممی حسین در را سیاوش و مهرست صفات از ترکیبی کربال در ما یعنی. شد قادسیه کشتار جانشین ،گرفت

 اسالم واقع در. داریم (ابیانه نظیر) نایرا از مناطقی درهنوز  که است سیاوشان مراسم همان عاشورا مراسم کل

 ایران در ؟بکند تواندمی چه باشد پوشالی که آدمی ؛است خود از کردنتهی روش یعنی ،بالهت تحمیل یوسیله

 شما به ربطی هیچ دهندمی ربط شما به که آنچه های واقعی را.، نه آدمداریم هویّت و غیرواقعی رابی هایآدم

 ما و ماست کشور ایران! افراط نه تفریط نه نیست، ستیزیعرب معنای به این و داریم پرستیعرب ایران در. ندارد

 باید همه خوزستان در که معنا این به نداریم؛ عرب به نیازدر ایران  ما ،باشیم داشته ها راایرانی باید ایران در

 یعنی اسالم و عتشیّ ایران در. باشد بیانتخا باید چیزهمه باشد، عرب به اجبار نباید کسی ولی ،باشند خودشان

 باید تحقق این امر، برای ؛شود تمام باید داستان این. باشید مسلمان که مجبورید و شویدمی دمتولّ شما ؛بودنعرب

 چرا دارد؟ هاییمؤلفه و دامنه چه ،گویممی من که «اسالمی استعمار» این. است افتاده اتفاقی چه که بدانید

 نقاط این به رسیدن چون شوند؟ نزدیک موضوع این به نکردند جرأت چرا ؟اندبا فهمیدن بیگانه رانیای فکرانروشن

. برسند نتیجه به زود خواهندمی ،هستند که هرجا هاایرانی اساسن؛ خواهدمی سالیان یمطالعه و عمق تفکر،از 

 که بدانید باید شما کنیم،می حمسلّ شعور به را شما ما اینجا در. باشید پرسندهکنید و  فکر که بگیرید یاد باید شما

 نرم جنگ هااین با تواننمی چرا. نیست ارتش یک صرفن سپاه و سلیمانی قاسم چرا بدانید باید جنگید،می چه با

 ،هستند غاصب حکومتی و زامبی هااین گویممی اگر. اندنبرده تانسانیّ از بویی هااین چون؟ داشت مدنی مخالفت و

 ،هستید عشری اثنی یشیعه گوییدمی وقتی. نیست شیعه که بفهمد باید ایرانی. غاصب یعنی شیعه. دارم لدلی

 عبدالرضایی آقای» که نوشته برایم ،ماست پیروزی عاشق که های عملیاتیسانپارتی از یکی. هستید ایرانیضدّ یعنی

 پرستانخرافه مال دین جنگیممی دموکراسی و دیآزا برای ما .کنیممی پیشرفت داریم و است تأثیرگذار ما صدای

 است بد نیست، مذهب همان دین. است مذهب از متفاوت دین با ما برخورد که نفهمیده هنوز آدم این «.است

 خدا به ربطی دین. ندارد مذهب به ربطی و آیدمی «دانایی» و «نائِدِ» ،«دا» از «دین» که نداند ولی بجنگد کسی

 تبدیل «ی» به دان «الفِ» شوند؛می تبدیل هم به بسیار «الف» و «ی» ما زبان در. ندارد رندیاتچ این و ستقدّ و

 چگونه پی شما .کنید درک را این ،شده گرفته دانایی از دین. است شده بدل «دین» به «دان» در نتیجه و شده

 آزادیِ  و باشید آزاد توانیدنمی نباشید آزاد درون درکه زمانی تا ،افتدمی اتفاق درون در آزادی هستید؟ ایآزادی

 برای اتفاقی چه تید وهس که و چه دانیدنمی وقتی. باشید داشته درونی دانشِ اینکه مگر شودنمی حاصل درونی



 
     

 

 علی عبدالرضایی 

 بسیاری در .دهندتغییر می هم را تانهستی در نتیجه ،کنندمی عوض را شما زبان و نام راحتیبه شده، حادث شما

 باید .اندداشته نقش خیلی تغییرات این در دهامادرسیّ و دهاسیّ مالها، و شده بدل «ف» به «پ» حرف هاواژه از

 ستیزایرانی این از بیش اعراب خواهیمنمی ما ،کنیمنمی ستیزیعرب ما. بشناسید را هامرز این و باشید آگاه تشدّبه

 ستیزایرانی دیدمکه  عربی هر ولی ،باشد ستیزعرب که ندیدم ایایرانی هیچ من. است این ما هدف یهمه و باشند

 و کودکان چون ،کنندمی یاد افتخار با قادسیه از. نباشد ستیزایرانی که ندیدم یعرب یتاکنون نویسنده من. بود

 و داشتند را کنیز نقش ایرانی زنانِ  کردند.ها تجاوز میو به آن بردندمی کنیز عنوانبه را ایرانیو زنان  دختران

 امیال برای را هایشاندندان داشتند ومی نگه غالم عنوانبه را ایرانی زیبای مردان. زدندمی گردنهم  را هاهپسربچّ

 60 سال از شما. هستید ظلم همان تحت همامروز  همین چون بشناسید؟ را قادسیه باید چرا. کشیدندمی جنسی

 یخانواده» جوانان آن یخانواده به و شدند کشته صدام یهعل و رفتند جبهه جوانانی ،گفتید «صدام بر مرگ» 68 تا

 حاال و شوند بزرگ هایشانهبچّ  تا گرفت قتعلّ هاآن به ایویژه مزایای و پول ،کردید کمک آنان به. گفتید «شهید

 و عراق جنگ در پدرانشان که هاییخانواده همان. کنندمی کمک عراق تهیدست مردم به عراق در هابچه همان

 ولی ،کنندمی ملَعَ را صدام عربی کشورهای و لبنان در. دانندمی قادسیه سردار را صدام هاآن ،شدند کشته ایران

 علی» شما شاعر !هستند شما فرهنگ سرداران هااین ؛شودمی کشیده آتش به شاملوو  گلشیری آرامگاه ایران در

 و مشتی لمپن وقتآن ،شودمی تبعید ،کندمی تتربی را فکرهزار روشن27 ،سال 4 در که کسی «عبدالرضایی

را برایشان خرج  شما پولمیلیاردهادالر از  و برندمی علمیه هایحوزه به دیگر کشورهای و عراق از را سوادبی

 کربال بحث به وقتی. ستایرانیضدّ و ایرانضدّ که کنندمی تبلیغ را فرهنگیها آن کنند. ستیزیتا ایرانکنند می

 اسالمی ارتجاعِ تجارتِ. هاستخیلی آشیل یپاشنه چون شوید،آگاه می خطرناکی موضوع از ،کنیدمی پیدا یآگاه

خاورمیانه  در اسالم طریقها از آن چون ،است روسیهضدّ و انگلیسضدّ مریکا،آضدّ بحث این شود؛می آغاز جاهمین از

 شانسالح. کنند مردم را غارت شکل این به توانندنمی دنباش اسالم اگر. کنندمی تجارت (سیاه طالی و پول یخطه)

 فروشندمی اسلحه که کشورهایی تمام. گیرندمی نفت آن جای و فروشندمی اعراب و ایران به و کنندمی تولید را

 با نهخاورمیا در ما واقع در. آورنددست میبه را رایگان نفت ،روسیه و انگلیس مریکا،آ فرانسه، تا گرفته ریشات از

 اینکه برای. شودمی فروخته آنان با مقابله و تروریستی هایگروه برای تسلیحات این. هستیم مواجه وحشتناک

 اصلن ما بحث. نباشند ایرانیضدّ که بدهیم درس اعراب به خواهیممی فقط ما. بیفتند هم جان به خطه همان مردمِ 

سال 1400پس از  نگاه این و هستیم اسالمی استعمار کثیفِ  نگاه قربانی ما .ندارد هاعرب و عربی زبان به ربطی

 هاایرانی. هستیم عربضدّ بگوید ما به تواندنمی کسی پس ،نیستیم قدرت در ما. دارد وجودهنوز در کشور ما 

 به مجبور ما و نباشد اسالم ما رسمی دین که بود خواهیم قدرت در زمانی ما ،نیستند قدرت در که هاستقرن

 چون ،کندمی فرار کشور ازشخصی  .باشی مسلمان اجبار به که است این چیز ترینکثیف. نباشیم مانیمسل قبول

که  شده طوری پناهندگی یشیوه اکنون! خاطر عقایدت آواره کنندکه تو را به است مسخره خیلی ،شده مسیحی

 روال همینبه شوند.و... میشان موافق شود، مسیحی، یهودی ها برای آنکه با پناهندگیبسیاری از تبعیدی
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 عقیده ابراز آزادانه بتوانید شما 21 قرن در یعنی ،خواهیممی را درون از آزادی ما. افتدمی اتفاق ایران در وحشتناک

 من ولی ،کنممی دریافت یتهدیدآمیز هایپیام روزانه کردم شروع را بحث این من که زمانی از. کنید بیانابراز  و

 در خواهیمنمی ما. کنیممی تبلیغ را انسان و عشق ما .است و احیای انسان در ایران انسانی ما هدفِ . ندارم باکی

 ریاکاری، کثافت، دروغ، بالهت، از ما. باشیم داشته ایرانیضدّ یفرهنگ که خواهیمنمی باشد، و کثافت مال نکشورما

، کنندمی آن و گویندمی این که خودنمایی و شعار همهاین از !منافق یعنی مسلمان. یماهشد خسته منافق و نفاق

 پشتِ صد از باید ما. است همین ما بدبختی دلیل و داریم سرمان پشت را نیاکانمان نفرینِ ما ایم.شده خسته

 باید. است وحشتناک چنین چیزی ،شوندمی ما رهبر و اندمحترم ما کشور در هااین ولی ،بگیریم انتقام دهامادرسیّ

گیرند و و ساالنه گنبدهایشان را با پول ایرانیان طال می افتاده؟ اتفاقی چه ولی ،شود کشیده آتش به اهاین گور

 شود. شود و برای تبلیغ بالهتِ اسالمی هزینه میمیلیاردهادالر از جیب ایرانیان دزدیده می
 .شد انجام مختلفی ایجاه در دیگری هایجنگ پس از آن است، ایرانیان بر اعراب پیروزی اولین «قادسیه»

در نقاط مختلف  ایرانیان دیگر ،این از بعد اما ،شودمی یزدگرد قتل به منجر که است «نهاوند نبرد» اعراب الفتوحفتح

 که بود این تعلّ .شودمی آغاز اینجا از تازه اعراب و ایرانیان بین نزاع کردند،می فراهم سپاهی اعراب علیهکشور 

 همهاینها ظرفیت ؛ آنکردند پیدا رسیدست نوش و عیش و تمدن صنعت، طال، به ناگهان ی،بدو بیابانگرد بِاعرا

 گرویده اسالم به که هاییآن. دارند برتری ایرانیان بر و برترند نژاد نددکرمی فکر و نداشتند را گشایش و پیشرفت

است و اساسن  متفاوتبودند بسیار ی آن را داده و وعده شده نوشته که چیزی با اسالم این که دیدندمی بودند

، نداشتند اسالم به اعتقادی که ی همایرانیان شد باعث این .عباسبنی و هامیّبنی یدوره در مخصوصن ست؛ضدّانسانی

 ما ،ایهالناس یا»: گویدمی حجرات یسوره 13 یآیهکردند. می هوش طرح اسالم همان علیه ایرانی خردمندان با

 و شما بهترین اما ،بشناسید را همدیگر تا آفریدیم تملّ و قبیله صورتبه را شما آفریدیم، زن و مرد یک از را شما

 اعراب نژادپرستی ینا علیه که ایرانیانی« .است آگاه و عالم خدا تردیدبی ،شماست پرهیزگارترین شما ارجمندترین

 برتری کسی آن ،برابرند باهم همه آیه این قطب کردند؛می استفادهبرای مبارزه  آیه این از ،بودند آمده ستوه به

 کارهای هاآن. گذاشتند «شعوبیه» را گروه خود نام و بردند بهره آیه این از «شُعوبیه» .باشد پرهیزگارتر که دارد

 نوشتهبسیار  بارهاین در. نداشت اسالم به ربطی هیچ که کردند اسالم وارد را هاییچهره ،دادندمی انجام یجالب

 ایصحابه واقع در نداشته، وجود «فارسی سلمان» اسم به کسی کنممی فکر من .است من ادعای این البته ،شده

 حضرت که کربال داستان مثل .است فریب یک همه هااین و ایمنداشته داشته، ایرانی منش که «غفاری ابوذر» نام به

 نبرد از هاییقرائت ،دارد و تمام آن یزیاد شیحواها تا مردم را فریب دهند. این داستان پدید آوردند را عباس

 بیشتر ثروت و زن آوردندستهب مسلمانان هدف .مواجه هستیم و ریاکاری با فریب در تمام اسالم است. قادسیه

 در است. بوده بهانه هم «اسالم پذیرش» موضوعِ  ؛رفتمی شمشیر زیر باید دادنمی باج هااگر کسی به آن و بوده

 یزدگرد نزد عمر»: گویدمیی قادسیه درباره دهخدا حتیی قادسیه نوشته شد، مطالب مختلفی دربارهی تاریخکتب 

ت واقعی قضیهاین  اما «کنیم.قطع می را سرت وگرنهکند که باید اسالم را بپذیری می و عنوان فرستدپیکی می
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 کهدرحالی یزدگرد، نه فرستدمی پرویز روخس نزد محمد را پیک این ببینیدهم  را اهللرسول محمد فیلم اگر ،ندارد

 در .اتفاق افتاده هجری 16 سال روایتی به و 15 سال قادسیه جنگ ولیاست،  بوده هجری دوم سال زمان آن

 شروع را بحث این چرا. است شده جعل جاها از بسیاری در که قرآن خودِ  مثلدرست ، اندکرده جعل را تاریخ نتیجه

 یعنی مدائن حاکم شناسند؛می مدائن حاکم عنوانبه را فارسی سلمان که بینیدمی وانیدبخ را تاریخ اگر کردم؟

 یعنی ،شناسندمیهم  بابل شاه و حاکم عنوانبه را «کوروش» .«کوروش» کیست؟ ونتیسپ حاکم تیسپون. حاکم

 غالب اسالم به را فارسی سلمان ما متفکرینِ! اندساخته لتخیّ یک و اندکرده هماناین را فارسی سلمان و کوروش

 مثلن ؛اندساخته روایاتی جعلیبلکه  باشد، داشته خارجی وجود سلمان این که نیستم معتقد مطلقن من. اندکرده

 اویس» یا و او کوچک پسر «غفاری ابوذر» مثل کسی است، «زرتشت ئوماتهگا» پدر «اسود بنا مقداد» مثل کسی

 شهربانو گفتند مثلن شد. آغاز جاهمین از شعوبیهکار  و نداهکرد غالب اسالم به را هااین! است زرتشت خودِ «قرنی

 ایران در، قادسیه از قبل تا. کندمی پیدا امتداد و داریم را ماجراها این بوده، حسین زندختر یزدگرد است و 

 اربرگز تانلرس در هم هنوز که است سیاوش مرگ از بعد عزاداری عظیم مراسمیک  ؛داشتیم را «سیاووشان»

 سیاووشان هم ابیانه در. است سیاووشان مراسم محصول ،مالندمی خود رویو  سر به لگِ آن  در که مراسمی. شودمی

 اجرا مراسم این قادسیهزمان  تا که بوده عزاداریواقعن  ،سیاووشان مراسم کنند.می آلودگل را خود که داشتیم را

 نهاست.  داشته ادامه صفویه یدوره تا باز وشود بدل می «قادسیه سوگِ » به سیاووشان قادسیه از بعد اما ،شدهمی

بسیار متفاوت  ،گویندمیی آن درباره امروزه که یمسائل با اساسن ولی داشته وجود نداشته، وجود اصلن کربال اینکه

 که است درستاست.  هنشد پررنگ کربال یهرگز به اندازه اما داده، رخ زیاد کربال به شبیه اتفاقاتی. است بوده

 نبوده گویندمیامروزه که  یبه شکل کرده پیدا حسین داستان که ایحواشی ،کل در ولی ،بوده محمد ینوه حسین

 اسالم سر بر بالیی چه ایرانی متفکرانِ که بود شده متوجه صفویه از و بعد داشت اشرافبر شیعه  «کرکی»است. 

 و شعوبیه که کاریهمانو علیه ایران به کار برد.  کرد معکوس ن ایرانی راکنیک متفکرات همان نتیجه در اند.آورده

 هم کرکی بودند، ساخته را غفاری ابوذر و فارسی سلمان که از طریق آن بودند کرده اسالم با ایرانی هایوفیستس

 یکشور در را ایرانیان که بودند بدوی ایقبیله نآنا چون ،بود اعراب افتخار باعث قادسیه. علیه ایرانیان به کار برد

 ،بدهیم شکست را سال1400 این بتوانیم اینکه برای ،ماست تاریخ از مهمی بخش هااین بودند. داده شکست غریبه

 یجنبه ما نهضت بزرگِ  یهاجنبه ی ازیک همین برای. است آمده ما سر بالیی چه در گذشته که بدانیم باید

کشورمان انجام  ای که ما برایگرایانههر حرکت ملّی. شود حاصل ختشناباید  اساس این بر که استآن  شعوری

 هنوز خودشان ،گویندمی نژادپرست شما به ای کهعربی کشورهای همین خوریم،می« نژادپرست»دهیم، برچسب 

 کندمی ایجاد تمهید صفویه یدوره در کرکی. شناخت باید را هاریشه این .دهندمی انجام نژادپرستانه کارهای هم

 وجود شدیدی گراییِ یملّ هم هنوز و بود نکرده نفوذمانند امروز  اسالم هم زمان آن تا چون ،شودمی پیروز ناگهان و

 هااین یهمه ،«خرمدین کپاپ» و «ابومسلم» مثل ،داشت وجود هاآن علیه زیادی هایجنبش هنوز داشت.

 مانوی خودش برگرداند، عربی به را ایرانی کتب از لیخی که «مقفع ابن» حتی .ایران را نجات دهند خواستندمی
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 وبود  شده ایجاد زیادی هایجنبش خالصه. ستمانوی اسالم بزرگ دانشمند این که کردندمی حیرت همه و بود

 زور و اجبار سر از هاآن و کنند مسلمان کامل طوربه را ایرانیان توانستندنمی کردندمیهرچه تالش  مسلمانان

 احترام صفویه پادشاهان و بود هاترینباهوش از یکی «کرکی». کردندمی اطاعت بود سرشان باالی که یشمشیر

 همین دهندنمی تن اسالم به ایرانیان که ایاصلی دلیل که شد متوجهناگهان  او بودند؛ قائل برای او زیادی

و  بزرگ عزای ،بود افتاده اتفاق محرم ماه همان در که قادسیه یعنی ست.ا قادسیه برای عزاداری و «سیاووشان»

تمام  باید نتیجه درکرد، ها به اسالم جلوگیری میآوردن آناز روی ایرانیان خاص مراسمات ؛بود بسیارمهمی

 «طبری تاریخ» در که بینیدمی کنید مطالعهکتب تاریخی را  اگرکردند. را اسالمیزه می های ایرانیات و آیینمراسم

تاریخ  «اسالمی المعارفدایره» در اما ،است هجری14 سال محرم اول قادسیه جنگ شروع تاریخِ «بیهقی تاریخ»و 

البته ؛ دانندمی ممحرّ  راتاریخ  این تاریخی اصلیِ منابع واقع در. اندکرده عنوان هجری 16 یا 15 این جنگ را

 که دانندمی شوال ماه را جنگ روعشها امثال این و علمیه یحوزه اما است، بوده زمان یک در کربال و قادسیه

 محل کربالگوید می که هست روایت یک! است نداشته وجود کربال زمان آن در است؛ دروغ چنین چیزی

 محل» یا و «سمقدّ محل» معنای به «کرب» دگویمی که هست هم دیگری قرائت است، بوده بابلی تراشانسنگ

 پوک و نرم یخاک آنجا چون گویندمی که هست هم بحثی یک و دهبو خدا محل ،(یهودیان خدای) «لاِ» و «قرب

 استان» و «کربال استان» عراق در اکنون. است زیاد کربال معنای هایروایت هرحال به. است گرفته نام کربال داشته

 بوده هقادسی همان کربال معتقدم من البته. دارد فاصله کربال تا کیلومتر15 حدود قادسیه شهر و داریمرا  «نجف

 «یثرب» آن پیشین نام که مدینه مثلدرست  ،شد خرج کربال در، چون پول زیادی اندداده نامش را تغییر بعدن که

 چون ،دهندبه کربال تغییر می را قادسیه نام نتیجه در .داشته حکایتی چنین هم کربال ،«گناه تاوان» یعنی بود

 فراموش از این طریقجنگ قادسیه  و برندمی دیگری جای به را قادسیه شهر. بوده شده تجارت و درآمد محل دیگر

 هم زمانش ،است یکی قادسیه با کربال وقوع مکان که است این بگویم خواهممی که مطلبی اصل حاال شود.می

 هجری 61 سال عاشورا نبرد اما ،افتدمی اتفاق هجری چهاردهم سال هقادسی نبرد که فرق این با اما ،ستیکی

 کشته)زن، مرد، کودک و...(  ایرانی 10000 قادسیه نبرد در اینکه بعد ینکته نکته؛ یک این! بعد الس47 یعنی

و  «زینب» ماجرایشود. ها تجاوز میشوند و به آنزیادی اسیر و بَرده می کودکانو عالوه بر آن زنان و  دنشومی

 قادسیه نبرد از بعد که است ایرانی کودکان کشتن و تجاوز واقع در این ست؛غیرواقعی داستانِ یک... و مسلم طفالن

 به برسد و درنوردد را هاسال این و کنند، عزاداری نفر72 برای فقط سال همهاین که است مسخره. افتدمی اتفاق

 ،ندارد وجود ایتاریخی منبع هیچ ،نیست حسین برای عزاداری از خبری هیچ هجری60 سالِ از بعد صفویه.ی دوره

 بارهاین در تحقیقی هیچ هم علمیه یحوزه و نمایاند،می رخ عزاداری حسین و عاشورا صفویه یدوره در هانناگ اما

تا  چرا ،بود مهم اسالم برای کشتار این اگر. استقادسیه  تاریخ از بعد سال1000 صفویه است، جالب این! کندنمی

 اخیر هایسال در و اندداشته «شیعمرکُ» انیانایر فقط زمان آن تا نیست؟ خبری هیچ داستان این از سال1000

 این .پنهان بماند اصلی یقضیه آن که خواستمی اسالمی جمهوری چون است، شده منسوخ تقریبن مراسم این
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 پهلوی زمان در. شود احیا دوباره قادسیه مانند عمر داستان است ممکن ، بلکهنیست نتسنّ اهل خاطربه فراموشی

 نفع به شیعمرکُ کهدرحالی شود،نمی انجام امروزه که بوده دیرینه رسم یک «شونعمرکُ » اهاروست از بسیاری در

 اگر. دهندنمی انجام را مراسم و بحث این ولی ،دارند انزجار نتسنّ اهل از شیعه مالهای چون ،ستا علمیه یحوزه

 جانبی هایداستان سراغ به نیست. ع مالهانف به این و شودمی احیا هم قادسیه جریان ،شود احیا دوباره این مراسم

 آب نهر از رودمیاو  که ماجرایی ،«ی اوبریده دست و علمدار عباس داستانِ » ؛برویم شده ساخته که ایو جعلی

 آب و رودمی سرنهر آب آوردن برای اولبار  مهرست ؛است «برای آب مهرسترفتن » ماجرایهمان  دقیقن ،بیاورد

 او های از عربیک اما ،رساندمی آب بهخیز سینه را خودافتد، می کمرش رویشتر  بار وقتی دوم بار اما ،داردبرمی

بدل  عباس دستِ  دو شدنقطع به را زدنگردن این کند،می قطع را سرش و کشدمی بیرون نهر از و دیده را

 نام شباهتِ حسین، یعنی ،نیکو یعنی نیک، یعنی چه؟ یعنی «فرخ» ؟!«هرمزفرخ مهرست»گویند چرا می .اندکرده

 «دختآذرمی» خواستگار «هرمزفرخ» ؛است مهرست پدر نام «هرمز» ،«فرخی زاده» یعنی «فرخزاد» ببینید! را

 این به اعتقادی من اما ،بوده یزدگرد دختر دختآذرمی گویندمیدیگر  روایتی در و است (پرویز خسرو دختر)

 شعوبیه که داریم را «شهربانو» طرفی ازکنید!  توجه نکته این به .است ویزخسروپر دختر گویممی و ندارمروایت 

زن  بودهایرانی  اسیرانکه یکی از را شهربانو  یعنی «است. حسین زنِ و پرویزخسرو دختر شهربانو»: بودند گفته

استگار دختر خسرو یکی خو اند؛کرده ایجاد نزدیکی حسین و مهرستپدر  بین هم باز که بینیدمی !دانندمیحسین 

 درست ؟هاستی سپاه تازیفرماندهقادسیه جنگ در چه کسی  اینکه؛ دیگر نزدیکیِ پرویز بوده و دیگری داماد او!

 فرمانده کربال در است. قادسیه نبرد یفرمانده وقاصابی بنا سعد اما ،کندحمله را صادر می دستور عمر که است

 دالیلکه  نداهکرد ترکیب یکدیگر با راها این یهمه! سعد بنا عمر یعنی ،وقاصابیابن  سعد پسرِ ست؟کسی چه

 لبد دیگری آن به این چگونه که کرد خواهید حیرتبازهم ادامه بدهم  بخواهم اگر دارد. وجودآن  برای زیادی

 انتخاب ودشخ ولیعهد را یزید معاویه که زمانی همان ازکربال این است داستان های یکی از واقعیتاست.  شده

 بنا عبداله» هاآن از یکی. اندمخالف بوده یزید جانشینی با که نداههای معتبری در آنجا حضور داشتآدم، کندمی

 را فرزندانش تکتکخاطر آن مخالفت داشت، چون بهبه همراه تبعات فجیعی برایش  او مخالفت بود. «حنظله

 یا و عمر پسر یا وجود دارد که« عبداله» نامشخص دیگری به .نداده دستبه او از چیزیهیچ تاریخ اما، دندگردن ز

 !ستا «علی بنا حسین» سوم نفر اما نیست. یردّ تاریخ در هم او از و بوده یزید انمخالف؛ او هم از است ابوبکر پسر

ها از تشنگی ند آنگویکه می این گرفتند،می وضو و کردندمی غسل وجود داشته که با آن آب کربال در گویندمی

 یتهیه برای را عباس حسین که شده نوشته اسالمی معتبرِ هایکتاب در !مزخرف استو تاریخ اند تحریف تلف شده

 دهدمی فرمان برادرش به حسین روند.می ینهر سر به آب آوردن برای یاران از تَن30 با عباس و فرستدمی آب

 معتبری منابع اساس بر را هااین برد؛می نهر سر به خودش همراه پیاده20 و سوار30هم  وا بیاورد، آب فرات از که

 دستش فرات لب و باشد رفته آب یتهیه برای تنهایی به عباس که ننوشته جاییهیچ در کتب این در. کنممی نقل

 هم بسیاری آب روند،می فرات نهر سر پیاده20 و سوار30 با آب آوردن برای عباس اندگفته فقط. باشند بریده را
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 ذکر منابع آن در کامل طورهب یاتجزئ این یهمه .اندکردن به آن نیاز داشتهبرای غسل چون ،آورندمی همراه به

 یک بینیدمی کنید نگاه که ایزاویه هر از. اندربط داده مهرست داستان به را آن و شده جعل همماجرا  این شده.

جای به را حسین ،ترکیب کرده سیاووشان داستان باکاملن  را کربال داستان کرکی یعنی دارد؛ وجود ریفتح

کار  عاشورا در بمب یک مثل ،کردندمی داریعزا برایش ایرانیان که را قادسیه داستانِ کل و دهدسیاووش قرار می

 علیه اتلق عزاداریِ » بهگرفت، صورت می قاتل اعرابِ علیه را که یایران کاملن عزاداریِ یک واقع در. گذاشت

 دست ایرانیان کشتار و ایران به حمله در حسنین حسن، و حسین خودِ  چون قاتل؟ چرا بدل کرد، «ایرانیان

 کرده عامقتل را مردم و بودند فرستاده سردار چهار که بود شمالی شهرهای از یکی یا گرگان کنممی فکر ند؛اهداشت

 قادسیه عزاداری که کردند تالش بارسه صفویه از قبل شاهان. بودند حسین و حسن سردار چهار این دونفر از بودند؛

در  که بویهآل یدوره در هجری پنجم و چهارم قرن در باریک ؛را جای آن بگذارند کربال عزاداریو  ببرنداز بین  را

 یعنی «بغداد» .است بوده ایران جزء هاسال آن چون ،ایران یعنی «بغداد». کردندبرگزار  خیابانی عزاداریِ« بغداد»

 شهری ونتیسپ. ستایرانی نامی بغداد پس «.خداداد» یعنی ،«داد» یاضافهبه خدا و هرمِ معنای به «غبَ» ،«هردادمِ»

 بینیممیمهر.  بارگاه س،مقدّ شهر است؛ بغداد کنار ،کنیمبه آن اشاره می که «مدائن» وانای وبوده  بغداد ینزدیکدر 

بسیار از این موضوع  اسالمی شاهان و داشته وجود قادسیه عزاداریِ ، قادسیه در جنگ عام ایرانیانپس از قتل که

 داستان عزاداری، این با همزمان ما .برای تحریف و نابودی این عزاداری بسیار تالش کردند و عصبانی شده بودند

 که دارد نام «ایزج» واقع در ،دبرناز آن نام می که «ایذه»شهر  همین. داریم باستان ایران در را «سیاووش و ایرج»

 تا ،شد ترفجیع هاسوگ این یم.اهداشت اسالم از پیش باستانِ ایران از را سیاووش سوگ و ایرج .است «ایرج» همان

 اسالم از بعد که شاهانی همین برای انداخت. سایه سیاووش و ایزج عزاداری بر و آمد پیش قادسیه داستان اینکه

 بویهآل حکومت را زداییقادسیه برای تالش اولین وشدند رو میبا چنین مشکالتی روبه ،وردندآمی چنگبه را ایران

 سعی و فرستادندمی لعنت اموی یصحابه و اموی خلفای به و افتادندمی راه بغداد هایخیابان در هاآن داد؛ انجام

 خاطربه که اینجاست بود، کردنایرانیزه اهل نزما آن یکنند. شیعه ایجاد تفرقه هایسنّ و هارافضی بین کردندمی

 ایرانیزه هم را کربال آن حتی برند؛می دست هاعزاداری هاینشانه در و کرده نفوذ کنند دفرمه را اسالم اینکه

 فارسی سلمان ندارد! حقیقت چیزی چنین اساسن اماشود، بدل می حسین زن به شهربانو که اینجاست کنند.می

 عباس و های تازیهاداستان تمام؛ شده نوشته بعد سال200 قرآن خودِ. ستاجعلیات تاریخی  همگی.. .و شهربانو و

با یزدگردِ جوان )یزدگرد سوم(  اکبرعلی. است مزخرف بسیار گویندمی «اکبرعلی» مورد در که چیزهایی و علمدار

 و هامغول یحمله باای که در دوره ؛اندشده طرح تجه چندین از هااین داستان .دارد همانیاینو با سیاووش 

 مراسم هنوز و نشد کارساز هم باز ولی ،کردند تمهید ایجاد هاآن علیه هاشیعی مصادف شد، هاشیعی گیریقدرت

 صفویه یدوره در ولی شده، کنریشه امروزه و داشت وجود هم 1357 سال تا عمرکشان. داشت وجود شانعمرکُ

 سیاووشان مراسم یعنی، نابود شد کامل طورهب قادسیه آثار که گرفتند باال طوری را وکلسامد شمشیر و کردند کاری

 «کرکی» یعنی شد، شروع هم جامعه بودنزنضدّ اینجا از. شد مذهبی شدیدن جامعه چون ،نابود کردند هم را



 
     

 

 علی عبدالرضایی 

 خصوصیات» نمثل ،کرد مرسومهم  را غریبی و عجیب نژادپرستیِ جریانات ،نوشت را «فقیه والیتِ» تز عالوه بر آنکه

 حسین پسر و محمد پسر گویندمی و دارند سیاه یعمامه که مالهایی تمام «باشد؟ چگونه باید جماعت امام

 (داریم ایران و نجف در که مالهایی) «فقیه والیتِ » واقع در !هستند عاملیجبل و کرکی نوادگان همگی ،هستیم

 ما. کردند دفرمه را ما نهضت که هستند هاآن و هستند لبنانی همگی دهاسیّ حتی ندارند، قریش به ربطی

 برگشت کامل طورهب صفویه یدوره در برگ این اما ،بودیم کرده دفرمه کنیم؛ آن را ایرانیزه را اسالم خواستیممی

 مثل ،دادیم بطر خودمان اعداد به آن را پس کنیم اشایرانیزه خواستیممی درآمد. کار از غریب و عجیب یجریان و

 کرده تخریب را اسالم ما وارد کردیم. شیعه امامان ماجراهای در را ایرانی پادشاهی سیستم آن ...، در واقعو 12 ،72

 دستهب صفویه از بعد را جدیدی عِتشیّ و شد ترکیب باهم ما پادشاهیِ سیستمِ  و اسالم کثافتِ آن بعد از ولی ،بودیم

 فجیع که تشیّع این اندازه به نتسنّ و واقعی اسالمِ  که طوری ،تر شدو ضدّانسانیر تکثیفاز سیستم پیشین  که داد

و اشاره  دارم جالبی بیانام، آن را نوشته پیش سال12 حدودکه  «خوانیاهلل» شعر در من. فجیع نیستند ،است

 بعدبه لجن کشیدیم، را  اسالم خودمان صفویه تا است! خودمان کاریکثافت محصول شیعه این چگونه کنم کهمی

 ،ماست کلی داستانِ این هستیم. آن یسیطره تحت هنوز ما و دارد ادامه امروز تا بدل این و خوردیم لدَبَ هم آن از

 که باشیم آگاه خواهیممی ما! نه بگیریم؟ انتقام خواهیممی ما آیا نه! برگردیم؟ گذشته به خواهیممی ما آیا حاال

 نداشته یکار مردم اعتقادات به گویندمی زنیممی را هاحرف این وقتی چون است، دادنرخ حال در اتفاقی چه

احزاب و  حتی. هاستآن دست کشور حکومت و قدرت و پول چون چرا؟ ،نزنید نژادپرستانه هایحرف و باشید

 هم هنوز و است کتراژدی بسیار ماجرا ایران در. اندخریده شده هاآنتوسط  همکنند می الیتفعّ که های چپیگروه

 و...، شجاعت و آوریجنگ ، نظیردهندنسبت می حسینبه  که صفاتی تمام پابرجاست. سوم یزدگرد تراژدیِ  این

 داد انتقال ما به را حزن عمق و اندوه آن و بزرگ غم که کسی آن هستند. مهرستصفات  از شدهبرداریکپی همگی

 تحت را این حقایق او بود. ردمَایرانی و عمیق ،خوارغم، زدههتبُ وا نبود، شاعر قدرهاآن سیپردی. بود «سیپردی»

 مهرست تا افزود نبه آ هم لیتخیّ هایداستان و بود اسالم یسیطره زیر هم او چون ،ساخت را مهرست و آورددر نظم

 بماند. زنده
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 قادسیه عامقتل از انتقام عملیات
 09/06/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 ما. ستشعوری یمبارزه مبارزه، ترینبزرگ. است بربسته رخت ایران از دانستگی چون ،بزنیم صدا را شعور باید ما

 ما واقعیِ جنگِ دادم؛ توضیح را معنایی جنگ مفاهیم و دالیل قبلن. داریم واقعی جنگ یک و معنایی جنگ یک

توانیم گذشته را بگیریم، انتقام امروز را نمی سال1400که نتوانیم انتقام تا زمانی .است «قادسیه از انتقام» جهت

 همچنان قادسیه، چون بگیریم را قادسیه جنگ انتقام یماهنتوانست تاکنون ما بردار نیست.بگیریم، چون قادسیه دست

 هایعامقتل رساختزی. مایداشته قادسیهمینی 79 و شدید یقادسیه 21 امروز، همین تا ما. است داشته ادامه

 در ما. است مهم بسیار شما نقش دلیل همینبه .است بوده و عدم دانستگی ما شناخت عدم دلیلبه ایقادسیه

 سریال یتهیه صرف زیادی پول. ستستاییدشمن خدمت در انسانی علوم و داریم ستاییدشمن فنِّ ایران

. کنند اعدام ایرانیان به خیانت جرم به را سریال این کارانرانددست تمام باید من نظر از که شودمی «مختارنامه»

. ایرانیان هستند تحقیر مدام پی وکنند می ایفا را ینقش چنین ،جمهوری اسالمی ساخت هایسریال از خیلی

 و بایستید تحقیر این جلویباید  شماهستند.  ایرانیان تحقیر حال در ساعته24 آن در که ستایجعبه صداوسیما

 رقیببی رحمیبی در اما مهربانیم، ما. هستیم «دستان مهرست» و« شوسیاو» ندنیازم ما. نکنید تحمل آن را

 خودِ  اوی او بخوانید و بدانید، درباره. عشق یعنی «ذواالکتاف شاپور». بودند گونهاین ما نیاکان ما، پدران. یمهست

 اما بود، هریمِ دادند؛ «ذواالکتاف» صفتِ  او به بخشید،نمی او اینکه دلیلبه ،وحشت داشتند او از تازیان. بود شعور

 کشیدمی و کردمی رد های تازیشانه از را طناب او. نداشت مهر تازیان و ظالمو  بالهت با مواجهه در. نداشت مهر

در مواجهه با . بترسد ما از باید مالداشتند.  وحشت او ازهمین دلیل وارد کند، به تا دردی چندبرابر را به تازیان

در این مدت  و کشته آدمکرده و  وحشت تولیدو  ترور ایران در سال40 مال. نیست کارساز بفرما و شنرمِمال، 

. نویسندمی جنگ قانون شما برای شما قاتالن اکنون. است کرده عامقتل را ایرانیان ،گذشته سال1400 از ترفجیع

 اما. فرستندمی میدان به قربانی گوسفند مانندشما را . باشید آرامی هگلّ  باشید، رام باشید، نرم گویندمی شما به

با استفاده از  هااروپایی. هستیم سانپارتی ما چون ،زنندمی شبیخون ایرانیان زنند،می شبیخون هاایرانارشیست

در جنگ با  توانستند ق به ایرانیان است،فرد در جنگ است و متعلّسانی که روشی منحصربههای پارتیروش جنگ

 در. هاپارتی مثل یعنی !هاپارتی سانهب گفتند بعد ،جنگیدند هاپارتی از تقلید و تتبعیّ به هاآنروز شدند. هیتلر پی

. نداریم شوخی کسیهیچ با و ایمبوده پیروز حاال تا ما. شد تبدیل «انسپارتی» به «انزپارتی» انگلیسی تلفظ

در شمال  ،«موتا» شمال در باید ما. هستند« بزرگ موتای» و «هرمزفرخ مهرست» ،«ذواالکتاف شاپور» ما انقهرمان

. باشیم داشته را« کاوه»در غرب کشور  و« برزن آریو» و« رادمان ماهکان»در جنوب شرق  ،«خرمدین کپاپ»شرق 

 ،بزن صدا را درونت جمعیتِ کند، گل باید قلبت در ارتش. بخشیمنمی دیگر ما باشیم، داشته را کاوه طغیان باید
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 سبک به عامقتل 21 و قادسیهمینی 79 ایران در ما. توست با تاریخ تمامچون  ،است دروغ این هستم، نفریک نگو

. بودو...  فرودستان قیام و کهریزک هاآن آخرینِ  که شد شروع پیش سال1400 از قادسیه 21 این. داشتیم قادسیه

اسیران ایرانارشیست بود که پاسدارهای تازی و  )سارای یکی از «سارای» شودمی مگر. بریمنمی یاد از هرگز ما

 محال. یماهشد آماده جنگ برای ما! کنیم؟ فراموش راتجاوز کردند و او را به قتل رساندند.(  ت به اوشدّکثیف به

 ما. کند فراموش تواندمی و خواجه نادان فقط. ببخشیم را ، بسیجی و مالایتوده جاسوسِ، روسی پاسدارکه  است

 گل دوباره تواندمی او کردند، آویزان را ما کازرونِ  سوشیانتِ. کنیمنمی فراموش را «درخشنده وشیانتس» مرگ

گیریم. می هوا در را قادسیه انتقام پس، شده کشته هوا در ما سوشیانت کند،می گل هوا در خاک و آب بدون او. کند

 به. بود رفته «مهرست» خواهیخون بهنم که کفکر می «موتا»کنم، به فکر می« درخشنده سوشیانت»وقتی به 

 محمد» به طورهمین. شد کشته چگونه که «برزن آریو» به و کنممی فکر «آناهیتا» و« یوتاب» ،«سیاوش»

. شیعه قاتلِ کنممی فکر «پورسلطان سعید» و «گلسرخی خسرو» به من. کنممی فکر «پوینده جعفر» و «مختاری

 است سنگر یک و بهانه یک ایرانارشیسم. ماست سنگر ما یایدهپور! بوی قاتل سلطانخسرو گلسرخی بود و بهزاد ن

 میریممی ما» ماست، یآینده شعار این «.بگیریم انتقام که میریممی ما» کنیم؛نمی فراموش ما. بگیرد انتقام که

  .«بگیریم انتقام که

 حسین برای بیشتر چه هر. کنندمی گریه خودقاتالن  برای که دانندنمی و زنندمی سینه ممحرّ در مردمی

 جنگ» از بعد و قادسیه جنگ از بعد حسن و حسین. رفت خواهید ترفرو و شد خواهید کشته بیشتر ،کنید گریه

. کنندمی سالخی راایرانیان  مازندران و گرگان در و دهندمی مردم را فریب و کنندمی حمله گرگان به «نهاوند

 عنوانبه را گرگانی دختر و زن 1210 هاآن. برندمی کنیزی و اسارت به را گرگان زیبای راندخت از بسیاری حسنین

 اند،نبرده دانستگی از ایبهره کهنادان  و فقیر مردمیاکنون . کنندعام میبرند و بسیاری از ایرانیان را قتلمی کنیز

 آمریکا، با من بدانی! که است آن وقت است، بخشنجات دانایی .کنندمی عزاداری این قاتالن برایدر همان گرگان 

 داخل از جنگ با و کنیممی تحریم داخل از ما. داریم کار خودمان با فقط اکنون ما ندارم، کار روسیه و غرب

 شعف، این. یماهجنگید تنهایی در همیشه ما ماست. با باشد شجاع هرکس .بگیریم انتقام که رویممی و جنگیممی

 گیر کنیممی عملیات وقتی که است این ما یمعجزه ما و رمز. بجنگ آگاهی با همیشه. یباستز آگاهی این

دهد یا پسر خود اطالع میدختر یا دوستکند به دوستست که وقتی عملیات میسانیابله آن پارتی .افتیمنمی

 هوش را ایران. دهده براندازان را میپیشنهادِ مبارزه و پیوستن بخواهد یارگیری کند، به یک ابله یا مزدور وقتی می

 به ایرانی، زبانِ  یک به تو که همین ،هستیم چندزبانه و یچندفرهنگ ماماست.  هوش در ما برتریِ  کند؛می تعریف

 نباید تو بجنگ، هوشمندانه و هوش با. باش داشته نفساعتمادبه. هستی فیلسوف یعنی ،زنیمی حرف ارسیپ

 ،افتدمی گیر که شما ازکدام هر. بگیرم هم را تو انتقام باید من و کنیمی زیاد را من زحمت چون ،شوی دستگیر

. هستیم انیرانی یعنی بمیریم، انتقام بدون اگر. کندمی ترسخت را ما کارِ این و شودمی افزوده ما انتقام به انتقام یک

 قهرمانِ  «مهرست». گرفت انتقام و رفت اام ،میردمی که دانستمی شد، کشته و جنگید موتا گرفت، انتقام «موتا»
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. شجاع ی«پوینده» تربزرگ او از ماست، غایب قهرمان «مختاری محمد». نکنید اضافه هامهرست به ماست؛ غایب

 «کسروی احمد» ترشعوری هاآن یهمه از. ندسته ما غایب انقهرمان ها ازاین ،«پورسلطان سعید» ترقوی هاآن از

 نکنید، افزوده هااین به. ماست غایب قهرمان ،«ملکی خلیل» تر،سیاسی همه از. ماست غایب قهرمان هم او و

 قدرتمندانه و تیزهوشانه. کند نیرو تولیدِ  و باشد رلشک یک باید انیسپارتی هر. کنید بازی بجنگید، هوشمندانه

ها و تازی باید ایرانی هوش و قدرت. کند هراس تولیدِ باید ما جنگ ،ریزیمنمی خون قطرهیک حتی ما. بجنگد

 کسانی. خواهیمنمی ایران در راکثیف اسالمی  استعمار و روسی مستشاران ما. دربیاورد حیرت به را هااسالمیست

از  تشویق، از ما. نداریم تشویق به ینیاز ما. چی نباشند و وارد میدان شوندتماشا کنند کمک ما به خواهندمی که

 کاری چرا کنند؟می تماشا چرا بودند، آمریکا ستایشگر مدام که هاییآن. آیدمی بدمان تماشاچیاز  و تماشاگر

 شانحقیقت انقالبی بدهد؟ جامان را ی خودمعامله آمریکا تا کنند سکوت که شده داده دستور هاآن به آیا کنند؟نمی

 چیزهیچ از نباید. شویممی هم ترقویبه همان اندازه  اما شویم،می تنهاتر برویم پیش بیشتر هرچه ما بود؟ همین

 سازشعف خودش نبودننادان. ستزندگی و عشق عین مردن این، چون بگیریم انتقام که میریممی ما بترسیم،

 همان یعنی ،است رسیده حقیقت به که کسی یعنی ،«غایب قهرمانِ». است رسیدنشعفبه ،عشق ترینبزرگ. است

 صفتِ  و واژه. نداریم شاعر ایران در ما که است علت همینبه. است رسیده شعور به که کسی یعنی شاعر ؛«شاعر»

 ،برسید آگاهی به کهاین برای. نیست ممکن شعور به رسیدنبدون شهامت، . دارد معنای خاصی ما برای «شاعر»

 شودمی مگر. باشی فکرروشن تا بپرسی بتوانی بایدتو . خواهدمی شجاعت پرسیدن ؛باشید پرسندهو  شجاع باید

، به او ای بیش نیستفکر گذاشته و خواجهفکر باشی؟! یارو نام خود را روشنکنی و روشنن روشنگری و بترسی

زند! از مردم و از بالهتِ او این را فهمیده اما بازهم از عاشورا دم میام که عاشورا همان قادسیه است، دهاثبات کر

گوید من گذاشته. اسم خود را کمونیست گذاشته و میفکر ترسد و اسم خود را هم روشنمردم می

 واقعی مارکسیست» :گویدمی او «.است جامعه افیون ،مذهب»: گویدمی« مارکس» لنینیست هستم.مارکسیست

 مارکس. کردند دین و مذهب به بدل را مارکس همان ها،کمونیست ولی «.بایستد خرافات جلوی که ستکسی

 مارکسیست خودم که خوشحالم خیلی من»: گویدمی بیند،می مارکسیست همهآن و رودمی فرانسه به وقتی

 و مان استسنگرماست و  خدمت در «ایرانارشیسم». آیدمی وجودانسان به به خدمت برای مذهب و ایده« .نیستم

 ما زندگیِ. کنیممی زندگی انتقام و آگاهی برای اما ،میریمنمی ایرانارشیست برای ما. بخوریم گلوله ما گذاردنمی

 شود.می مانتوأ آگاهی با وقتی است، همراه شعف با دو هر ؛ماست مرگِ  عین

 ترفجیع. است هیتلر دست به یهودیان عامقتلهولوکاست  گویندو میکنند بحث می «هولوکاست» از یهودیان

در نهاوند هایی دیگر ولوکاستهو بعد هم  بوده قادسیه کشینسل و هولوکاست یهودیان، هولوکاستِ ازتر و قدیمی

 آلمان در یهودیان هولوکاستِ کنند!عام میبردار نیستند و ما را قتلو گرگان و تمام شهرهای ایران! هنوز هم دست

 وقتی که هستند وقیحای به اندازهها تازی. شودمی تکرار و است تداوم در ایرانیان هولوکاستِ اما ،شد تمام

اند که قدر کثافتآن .گذاشتند مهرست تابوت همان یا ،سیاوش تابوت در را (حسین) او لقات کشتند، را «سیاوش»
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کنند. زنند و جای قادسیه کربال را علم میحرف نمیهرگز عام کرد ای که حسین در گرگان قتلهاهزار ایرانیدهاز 

 ،زنندمی حرف آن از تا این اندازه هک)کربال(  بیابان یک است؛ قادسیه همان کربال. ندارد وجود کربالیی واقع، در

غرور  از غیر ما. کندمی گل که وقتی نیست ایرانی غرور از زیباتر چیزهیچ است. فاجعه این و شودمی شهر به بدل

 توطئه و کرده حاشیه ایجاد ما، با همکاری جای به که کسانی تمام. نداریم هیچ ،تفکر و شهامت شجاعت و و غیر از

 مطلقن ما. هستندمان و دشمن ما به خائن کنند، ایجاد جدایی ایرانی اقوام بین الش هستند تادر ت و کنندمی

 . کنیمنمی سکوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 طاغوت جدید تکنیک بازی،کیچ سازی وفیک
 06/11/1397تاریخ سخنرانی: 

 

 گذارد!می باقی هیچ فقط تسنّ از آتش

 هست، رشت در درد. هست جاهمه درد و دردیم مست ما نیست، الکل ما یشبانه هایعربده دلیل دردیم، مستِ ما

 طاغوت از بویی و دردیم مست ما است، راه در خزری توفان خزر، طغیان. است درد سراسر خزر شرقِ  تا غرب از

 ،چیپ ما م،دردی مستِ ما! ارتجاعی هرگونه است، ارتجاع ما بزرگ دشمن! شیخی طاغوت شاهی، طاغوتِ  یم؛اهنبرد

 زاده،شیخ ،الکیبهخوش دردیم؛ مست ما اند.گذاشته کار استخوانمان در چاقو نیستیم. ما مست دردیم، بیتقلّو  کیچ

 ما جایهب درد ایم.برداشته درد برای دشنه دردیم، مستِ ما. ایمنبوده هرگز و نیستیم کثافت سنخ این از وآقازاده 

 هاآن ایم،نبرده شعور به بیهوده شعر، ؛دردیم مستِ ما د.کشمی درد هم باز را ام هایدرد کروکیِ برداشته، دشنه

 نفردویست جایشود و بهاکانت ظاهر می دویست باهمه  جایبه نفریک اینستاگرام،در  توییتر و در. سازندمی فیک

. حرکت در نه کنندمی مبارزه ایست در نه هاآن! انسان هیئتِ  در سایه ی،رأ دویست اکانت، دویست! دهدی میرأ

 و کنندمی شلوغ را اکانتی. هم روایت است، این حکایت ،ایمآورده ارمغان به خشم ما! پشم جز نیستند هیچ هاآن

قرار  هااحمق کنار را ایرانارشیسم و کنندمی گیرییرأ هم بعد. چینندمی «ایرانارشیسم» تابلوی آن، بساط بر

 تنهاییبه ما و اندمخنث هاآن. گردفرش ،ردگَپشم دهند؛میها و خواجه هافیک به یرأ شیسم،ایرانار کنار در. دهندمی

 اولِ  این پاسدارگایی؛ شی،پاسدارکُ مالگایی، ایم،آورده ارمغان به را شیمالکُ ما. ایمکرده مهیا مبارزه برای میدان

 با وگوگفت اهلمساوات و  اهل ما. است مخش نبض ما انگشتان سلولسلول بر. است «خشم» ما سالح .است خشم

. درآوریم تیزکنیم و  فرو تیز که کنیم، بازیتیزی که فرصتیم دنبال ما. نیستیم کثافت وسپاه  سردار مال و

 ایرانارشیسم فقط چپ،. کاریممی خشم بذر باشیم که گوشه هر در. است خشم ما سالح خشم، یعنی «ایرانارشیسم»

 نیستیم، الکل مست ما ببرد. باال چپ پرچمِ مزدور، و کثافت ای،توده حاال! تایرانارشیس یعنی چپ شناسد،می را

 همیشه برای گانازفرداآمده ما نیستیم، امروز به باقی ما. کشدمی درد را ما هایشعر کروکی. است درد ما ساقی

 باریککمر  تلویزیون، در ما نزدیم؛ مد محبوبیت از هرگز ما ماییم. فقط میدان در حاال چون ماست با ایران. هستیم

 حرفمان به حرف عملیات، در عمل، در مبارزه، در میدان، در ما ودهانی نبودیم.لب ما نخواستیم، یرأ ما نکردیم،

 ما هستیم، آزادی صدای ما نیستیم، شعار اهل ما رفقا. کردیم یهجّ ،هنبود و نیست «آزادی» حروف جز که را

 ایرانیم، یهمه نیستیم، بلکه حزب یک ما. ماست صدای از رپُ فردا. هاایرانی یهمه ایران، یهمه ایم؛همه

 استعمار چه سرخ، استعمار چه ،است کثافتضدِّ و نفرضدِّ و اربابضدِّ که ایرانی تمام ،است ایران تمامِ ایرانارشیسم

. آوردیم نو گفتمان و تئوری ما. یستیمن کیچ که ایمکرده اثباتو  نیستیم بیتقلّ ما روسی. چه و چینی چه طاغوتی،

 را گیخواجه. ننشستیم گوشه و نیستیم گیرگوشه ما. کردیم عمل چندبرابر ،زدیم حرفی هر اگرنبودیم و  الکی ما
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 پایگاه ما هایهبچّ  بعد ،کننددیوارنویسی  که ندارند شهامت هااین. یمزنبدم  بشر حقوق از، بعد که نکردیم عَلَم

 بسیجیِ  طاغوتی، بسیجیِ بسیجی،! است جالب .نامندها را تروریست میسانپارتی هاآن و زنندآتش می بسیج

 اکانت دویست با اتهلکّ یک. خواندمی تروریست را ما اتهلکّ اله،رجّ کثافت،. دهدمی تروریست لقب ما به پادشاه،

 قصیده همان و قصه همان .ندارد الهرجّ همهاین اته ولکّ همهاین ایران که ندارم شک. دهدجای همه رأی میبه

 ازما  رفقا،تا علیه ایران اکت کنند.  کندمی پخش هابسیجی بین را نفت پول جمهوری تروریستی اسالمی،. است

 همهاین. ایرانارشیسم حرف به حرف کردیم؛ یهجّ میدان در را خودمان اسم حتی ما بودیم، میدان اهل اول روز

 هرچه چون زنیم،نمی رفتار پشمکی چون چه؟ برای ،ترسندمی ما یسایه از حتی ،نشد کارساز ما علیه توطئه

 و دندار باور ما به دنباش ما از اینکه بدون که ندهست مستقل زیادی هایآدم و هاباور. کردیم عمل چندبرابر گفتیم

 هرمانیمِ جنگ در و است گجن جنگ،. با کسی شوخی ندارد جنگجنگیم و  در ما .اندشنیده دور از را ما صدای

 گوید،می مهرمانی از جنگ در که کسی !شویمی کشته خوری ومی نزنی، ندارد؛ وجود ریا میدان، در ندارد. وجود

 یک همه معاویه، یا عمروعاص یا است طالبابی بنا علی یا کند،می خدعه است، دروغین نیست، بیش حیوانی

 نوعی این ولی ،دانیممی را این ما. ندارد پی در شکست جز جنگی هر ،ندارد برنده جنگی هیچ. اندکثافت

 راه را تسنّ و ارتجاع و طاغوت خودمان صف در مدام ولی ،جنگیممی توقف بدون که است سال110 .ستناگزیری

 رتجاعا همان یا تسنّ ما سوم دشمن است، تسنّ همان یا ارتجاع ما دوم دشمن است، تسنّ ما اولِ دشمنِ. یماهداد

. نداریم تسنّ ارتجاع و جز نیمدش ما ...،دهم هفتم، ششم، پنجم، است، ارتجاع یا تسنّ ما چهارم دشمن است،

 از سوادی،بی از یم،زنمی حرف تسنّ از وقتی. ماست دشمن بالهت. کندنمی فرقی شیخی، تِ سنّ شاهی، تِسنّ

 بقعه در قدم که بود کسی چه بود؟ کسی چه کرکی اسالمِ بانیِ! کَرَکی اسالمِ  از گوییم،می شاه از شیخ، از خرافات،

 این رسد؟می کسی چه به ریزندمی کربال درمردم  که پولی نجف، در کربال، در کرد؟می جمع را پول و گذاشتمی

 گریه حسین برای. کاستی و کم هیچبی مال، به شیخ، به رسد؟می کجا به پولش رودمی کربال سمت که کاروانی

 از دترمادرسیّ آیا الهدی؟علم رود؟می کسی چه جیب به مشهد پول. ریزیمی پول بردارکاله جیب در و یکنمی

مندانه هوش باید جایییک. کندمی خانهروسپی به بدل را پردیسی )فردوسی( شهر که کسی دارد؟ وجود الهدیعلم

. کنیم تفکر کمی! است وحشتناک کاشتند، یحرام حرم به حرم بالهت، بقعه به بقعه باشیم. باهوش و رفتار کنیم

 خارج پولاز بانک  مورانیمأ مثلن که ایددیده حتمن. باشیم انسان کمی. زیباست فکر. کنیم خرج زیبایی کمی

بسیار  هاها از پول بانکاین پول گاهی ؛کنندمی خارج پولهم  هازادهامام از ها،حرم از مورهامأ همان ،کنندمی

. کند پیدا شفا اشهبچّ  که رودمی رضا امام به فروشدمی را پایش زیر فرش یارو که ایددیده تمنح. بیشتر است

 رضا امام» :گویندمی کند،نمی را کاراین ولی اش خوب شودخرج کند تا بچّه بیمارستان در تواندمی راپول  همان

 اسالمِ  یعنی. کندمی ایجاد (المُ) چیخرافه خرافه و را متوهّ  این ؛شودمی متوهّاین  دچار بعد «!است شفابخش

 سازمظلوم اسالمِ  واقع در! مظلومان اسالمِ  بردار،کاله اسالمِ کثافت، اسالمِ  دروغ، اسالمِ تجاهل، اسالمِ  کَرَکیستی،

 و اجارق یدوره در. کندمی تازیترک دارد ایران در صفویه از کرکیستی اسالمِ  تجاوز، اسالمِ  ،بازبنده اسالمِ  است،
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 کاری»: گویدمی که جمله این داد. مالیان تحویل و کرد درست را زیرساخت «کَرَکی» گرفت؛ اوج پهلوی یدوره در

 در را کشورمان نصف که نداشتیم مردم اعتقاد به کارقدر آن ما نیست، درست «.باشید نداشته مردم اعتقادات به

 و شد سرتاسری ایران در تفرقه ،بودند مال یک مریدانِ ی،گروه هر بود؟ چه دلیلش. دادیم دست از «ترکمنچای»

 دست از کشورنهایتن  و نداشت درت سیاسی و اقتصادیق ،داشت وجود یملّ سرباز یک اگر و رفت بین از اتحاد

کثافت  جز مال وفور واگذاری دریای خزر توسط جمهوری تروریستی اسالمی به روسیه!(.اشاره به خزر ) مثلِ  ،رفت

 گویدمی یکی را؛ مالیی یگذشته نفریک کند،می علم را شاهی یگذشته نفریک. آوردنمی ارمغان به یبدبختو 

 محمد. کنندمی حیثیتبی را گذشته و روندمی گذشته در هااین یهمه. سال1400 گویدمی یکی سال، 6000

 مانده پیش سال1400 در بو آن ولی ،نداشت بدی بوی پیش سال1400گل این محمدی؛ گلِ  نبود، بدبویی گلِ

 از وقتی زنیم،می حرف پیش سال 6000 از وقتی ما دهد.می کثافت بوی شده و پالسیدهحاال  گل این ،است

 کار «ئیرااَ» با ایرانی، فرهنگِ با ،«سازکوروش فرهنگِ» با نداریم، کاری که سلطه با زنیم،می حرف «کوروش»

 ،«بودنئیراییاَ» است؛ ایدهیک  ایران که، درحالیدانندمی مکان یک را رانای کنند ومی ایرانایران همه. داریم

 ایران. داریم پشتیکوله در و مغز در ایران. مندیمایده ما. است ایده یک ،«هیری» ،«دبودنهیربُ» ،«بودندایربُ»

 یچشازده. نیستیم چیشازدهو  کیچ ما باشیم. ما واقعن ما اگر است، ایران جاهمه ،هست جاهمه و است مندایده

 مسلمان. نیستیم مسلمان ما. استعماریاستبدادی و  یبهانه است، بهانه یک چیشازده. باشد مخالفتواند نمی

 ،کندنمی دعا است، هیپنوتیزم اهل ندارد، خدا مسلمان .کردنگیبند روز در بارهفده یعنی مسلمان. نیست مندایده

 تو به گردن رگ از من بزن، حرف من با» :گویدمی خدا. ندارد خدا به ربطی اصلن یست،نرا بلد  خدا با وگوگفت

 زنت، از من کن، نزدیکی من با بزن، حرف من با خودت زبان با مهربانم،و  بخشنده من بکن، حال من با ترمنزدیک

 تو تلذّ از من تا بکن کیف ،بکن گناه بازیمعشق عاشق من .کن بازیعشق من با بیا ترمنزدیک تو به شوهرت از

! مغز خدا، انسانِ  انسان، خدای ساز،انسان خدایِ . کشدمی را خدا که است اهریمن فقط «!نکن کاربی رام. ببرم تلذّ

 مگر است؟ یگانه خدا گفته کسی چه. خداست انسانی هر خداست؛ انسان و است انسان خدا. تانسانیّ انسانی، مغزِ

 دارد، انس تو با خدا. است انسان خدا داریم، خدا همهاین ما نداریم؟ انسان چندمیلیارد ام مگر است؟ یگانه انسان

 چرا. نیست آسمان در و دور خدا. نیست رهبری معظم مقام الرحیم و الرحمان اهلل بسم خدا. نیست دور تو از

 خدا تویی، خدااست،  خدا نَفَس !هست جاهمه در خدا گردند؟می هاآسمان در خدا دنبالمدام  هامسلمان

 «اهلل» هااین خدای. نداهنوشت غلط را خدا هااین. ستائیرایی ائیراست، خدا اهورامزداست، خدا ست،اندیشینیک

 این ،نه» است: این اسالم یفلسفه .«!نیست این ،نه» :گویندمی خودشان ،«نه»گویند می خودشان «اللاَ» است؛

 خدای «لاِ» ؛«لاِ به ال» یعنی اللاَ گویدمی. نیست خدا «اِل» یعنی یست،ن ابراهیمی مذاهب یعنی «.نیست

 پیدا باالتری منزلت اسالم، در هاکلیمی خدای خودِ بعد. هاستکلیمی خدای به اعتراضی اسالم، ست وهاکلیمی

 ست،ا ایده خدا. است «مهرمانی» و «میترائیزم» ،است مهراندیشی اندیشی ونیک است، فکر خدا. کندمی

 که تویی مهرمانی، بخشنده و که تویی! تویی خدا نیست، بخشنده و بخششکنجه و ءشی خدا. ستباوریایده
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 د،بَ ری:هَاَ اندیشیدن، ن:مَ «اَهریمَنَ» ،ندااهریمن هااین. اندنبرده خدا از بوییو  اندزامبی ها. تازیکنیمی انتخاب

 و عمامه ریش و هستند. خوییزشت و وحشتناک یشهاندی یندهنمای هااین. وحشتناک یاندیشه وحشتناک،

 کارچه باید مالها با مالشاه، فروپاشیِ از بعد ما عبدالرضایی، آقای» :گفت یکی کن. نگاه را شانکثیف بوی ریخت و

 رفتار اسالم مثل باید بزنیم؟ گردن باید را مالها یخانواده مالها و تکتک یعنی بزنیم؟ گردن را همهآیا باید  کنیم؟

. کشیمنمی را مالها ما. نیست ما کار مالکشی هستیم، ائیرایی ما نه، «؟کنیم تجاوز شاندختران و پسران بهکنیم و 

 با شیخ و با وباشیبود و کنیمنمی معامله جن باو  نداریم طاغوت با نسبتی ما. است رذالت پاسدار. است کثافت مال

 با مبارزه ترم و نداداوطلب ایعده !کشیممی زیر به دارند استقرار باال در کهرا  سانیک آن یهمه ما. نداریمکثافت 

و کسانی را  گذریمنمی هاخائن ازما  ؟چه دیگر طاغوتِ با کنید، مبارزه مال با خواهیدمی شما ،کنندمی ملَعَ را مال

 به و ایمکرده سکوت مردم احترام به ما. یمکننمی فراموش را خیانت مابریم. از یاد نمی که به ما خیانت کردند

 خودشان کنار را ما اسم و کنند گیرییرأ ؛دهیم در میدان بچرندها اجازه میبه کثیفی گاهی کهاست  مردم احترام

اند به مردم باید تمام مزدوران و خائنان به ایران در دادگاه مجازات شوند و اموالی را که از مردم دزدیده بگذارند.

 پادشاه کهاین بدون ،ندنک پادشاهی دنتوانمی دیگر نسل بیست تا د،ننشو مجازات ایخامنه یخانواده اگرد. اننزگردبا

 بگویید و بزنید صدا را ایخامنه مجتبا دوباره دیگر سال40 که ماندمی این مثل بسوزانید دل شما اگر بعد. دنباش

. هستیم هاایرانی سنخ این خصمِ ما. نیستیم سنخ این از ما رگرد!برتر ب ژن ای زاده،بزرگ ای بزرگ، ای ارباب، ای

 کنار را ما اسم لمپن مشتی. ندارند بسیجی با فرقی که هاستاین با ما اصلی جنگ. هستیم بازهاارباب خصمِ ما

 ماند، اها طاغوتاین. کنند تعیین را سلطنتمردم باید  گویدمی وقاحت نهایت در یارو. گذارندمی طلبسلطنت

 وارث به ما. یماهنکرد فراموش را و... کردستان کشتار ها،جنگلی کشتار تبریز، کشتار ما. خواهیمنمی مرگ وارث

 کنار موهوم با و وهم چیِگزاره با مسلمان و با هاایرانارشیست که است محال. دهیمنمی میدان قاتل وارث به قتل،

 کنیمنمی باور ،معاصریم گوسفندان و هگلّ  با ما ،بسیاریم که نیستیم تقدمع اصلن ما ،ترسیمنمی یرأ از ما. بیایند

 را موهوم گیِبند مدام که کسی چی،مسلمان. نچینید بالهت کنار را ما هستیم، که قدرچه هر اما، باشیم بسیار که

 خودش و بگیرد متصمی خودش ،باشد خودش خواهدمی است و گرعصیان برانداز. باشد برانداز تواندنمی کندمی

 طغیان اهل و رسیدهاستخوانکاردبه و آزاده برانداز، ؛نیست شکمی و مدلی برانداز،. کند طرح را اشزندگی ینحوه

 از بویی هااین. نیست برانداز «توانای مؤسسه». نیست فیلسوف یخواجه و آرام یگلّه و رام و آرام است. برانداز

 داشتهنزدیکی  اسالمی جمهوری با که هر باشد. برانداز تواندنمی گوید،می دروغ که کسی. اندنبرده انسان و انسانیّت

 معامله و رفاقت کثافت، با اسالمی و جمهوری با که هر است. کرده ما با جنگ اعالم ماست و خونیِ  دشمنِ باشد

  .کنیمنمی رحم او به ما و ماست تنیِ دشمن و ایدئولوژیک دشمن باشد داشته

 الیت یطبقه و فکرروشن هرگز چون ،نبوده همراه حکومتی ساختار با ایرانی فکرروشن ای،دوره هیچ در هرگز

 بودوباش بالهت، سیاستِ تحتمدام  هاایرانی یعنی. است نداشته دستی سیاسی ساختار یا حکومت انتخاب در

. فالن نه راست، نه چپ، نه یعنی ،گویممی که فکرروش. است بوده باال آن شاهی یا شیخی همیشه. اندداشته
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 را ما گروه. است عجین فکر با که کسی یعنی شعوری، دانشی، یعنی آید،برمی «فکرروشن»اسم  از که طورهمان

 ما عاشق همهیا  باشند، احمق همه که نیست طوراین! است صفر ببینید، اکنون را فکرهاروشن سهم و بکنید منها

 چون ،برندمی تلذّ ما شجاعت از و هستند ما صریح هایمخالفت و ما رفتارزنیِ عاشق فکرهاروشن تمام؛ نباشند

 هاهستند. آن ترسو یاو  کنندمی حسادت یا ،شوندنمی همراه اگر. داریم حق ما که دانندمی هاآن! ندارندکسی را 

 دانندمی هم جایییک! داری شجاعتی عجب تو وای گویندمی و شنوندمی رام صدای ولع با. شنوندمی ما را فقط

 سوارت بدهی رو طاغوت به اگر. داد رو بالهت به نباید چون ،دانندمی خوب هم را دلیلش رویم،می تند ما که

 ،کنیممی عمل باید که چهآن از ترفجیع خیلی کنیم،می لیبرو بسیار را هایمانخواسته از بعضی ما شاید. شودمی

 هاینشانه اگر. کنی رحم نباید تسنّ به. بازیمی بدهی، رو تسنّ به ارتجاع، به طاغوت، به اگر چون! ناگزیریم چون

 بالهت شرایطی هیچ تحت. نده ارباببه  و کثافتبه  شاهنشاه، به، اسالم به امتیازی هیچ. بزن گردن دیدی را تسنّ

 دارطرف ما. هستیم نو یایده دارطرف ما کنند. حقنه را اسالم دوباره بشر، حقوق یبهانه به نگذار. نخور فریب نکن،

 معاصرِ  و جهان این معاصر را مردم خواهندمی خواهند؛می نومدرنیزم و مدرنیزم مردم، برای که هستیم کسانی

 زیرزمینِ  از و بگیرند را ایران مردمان دست خواهندمی که هستیم هاییانسان و هاگروه دارطرف ما. کنند حاال

 در کهاین برای بکنیم. زندگی زمین بر باید ما ندارد، وجود غرب و شرق دیگر است، مسطح زمین. ندبیاور باال جهان

 مریکاآ در پناهنده و مهاجر حتمندیگر الزم نیست که  ،خود را با دالر دریافت کنی حقوق و کنی کار مریکاآ

 شهرماه بندر یا لنگرود تهران، همان در توانیمی ،نباشد کثافت و مالشاهی شاهنشاهی، حکومت، جاآن اگر بشوی؛

 کرکیستی اسالمِ کثافت، بالهت، بکنی. ترک را خودت یخانه که نیست نیازی کنی، کار انگلیس در و بنشینی

. باشی جهان با معاصر توانیمیتو  توست، مال، توست یخانه ایران کنی، ترک را کشورت تو که بشود باعث نباید

 یدهکده اهل هستی، هم ویکمبیست قرن مال ستی،ه ایران مالعالوه بر آنکه  باشی؛ داشته تاهلیّ گونهسه باید تو

 شاه و شیخ اما ،کنی استفاده حقوقت یهمه از و باشی مواظب باید پس هستی، هم لوهانمک مارشال جهانی

 گاهی. بشوی هیپنوتیزمبرای اهلل  روز در بارهفده خواهندمی خواهند،می مسلمان و ابله را تو هاآن. گذارندنمی

 هاشاه از بعضی بگوییم که است این مثل! است مزخرفچنین چیزی  «.خوبند خیلی هامال از بعضی»: گویندمی

 یک عنوانبه کوروش کهدرحالی ،نیست خوب مطلقن و اصلن شاه، عنوانبه «کوروش»! ندهست خوب خیلی

 بریم؛میپی  ایرانی حکمت به طریق او از که داریم ستدو جاییآن را کوروش ما. ستعالی فرهنگ، یکنندهحمل

 ایران، زمان آن مسوفیس بهما . خوریممی را حکمت و فلسفه خرد و آن یغبطه ما. کوروش گانکنندهتربیت به

 نشانه یک کوروش و دورانیم آن یفلسفه و فیلسوفان شناخت یتشنه ما بالیم،می فیلسوف به فلسفه و به یعنی

 هستی،معاصر  هانفهم و نفهمیبا  چون تو. فهمدنمی است، گاوسوپر ایرانی مالی. فهمدنمی را این ایرانی چپِ. ستا

 ساختار که بجنگیم طوری کنیم، کاری باید ما. باشد باید فکر،روشن دهند.می دست به تو ازگنگی  تصویر مدام

 باز و خوردیم شکست اگر اما ،هستیم کومتیح و تحاکمیّ نوع هر ضدِّ  ما باشد مردمی ایران یآینده سیاسی

. بمانیم بیرون حکومت یدایره از نباید ،نشد آلایده خواهیممی ما که طوری و داشت وجود حکومتی و تحاکمیّ
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 درست بزنیم، حرف ساده که قدرهچ هر. دارد فاصله ما از عامه خاطر همینبه ،نداریم همانیاین عامه فرهنگ با ما

 چه ؛هستیم ارتجاعضدّ و تسنّضدّ گذشته،ضدّ طاغوت،ضدِّ ما. دارند پول و تریبون هاآن چون ،ویمشنمی فهمیده

 همهب اسالم از حالمانما  هر گروه دیگری که رفتاری نرم و مسلمانی داشته باشد. چهو  باشد اسالمی جمهوری

 از را پول و ریختن حرم در پول اسالمِ ی،بازبقعه اسالمِ کثافت، اسالمِ خرافه، اسالمِ کرکیستی، اسالمِ خورد؛می

 دوستانیخورد. می همبه هااین از حالمان ما! بازهرزه اسالمِ گی،هرز اسالمِ صیغه، اسالمِ ،ریختن مال جیب به حرم

 حکومتیِ  ساختار که بجنگید چنان باشد یادتان ،جدید نسل فکرانروشن تمام اند،کرده کار هاسال طی من با که

 این. خواهیدمی شما که شود طوری تابجنگید  نخورد، رقم طورآن اگر ولی ،خواهیدمی شما که باشد وریط بعدی

 هست که سیستمی هر .باشیدحکومت  دل درای نخبه باید شما باشد، حکومت بر نباید آینده ساختار برای مبارزه

. است درآورده را ایرانی و ایران پدر ریخ،تا طول در ،مرکزی حکومت با ستیز رسمِ  این. بگیرید فاصله نباید شما

 با که است این برای ،خواهیمنمی را حکومت ما اکنون اگر! بجنگی باید است، بوده ایرانیضدّ ها،سیاست این تمام

 آینده حکومتی ساختار که بجنگید امروز همین از. آمد کنار شودنمی به هیچ شکلیو با کثافت و با مال  اسالم

 کهاین از. باشید مدرسه یک رئیس یا جایییک شهردارِ بتوانید. کنید کمک مردم به بتوانید شما که بشود طوریآن

 فکر،روشن. کند کمک جامعه یاداره در باید فکرروشن. باشید نداشته فوبیا باشید یک شهرییا شهردار  کارمند

 صحنه وارد مال و آقازاده شازده، نباشی، امعهج متن در تو اگر. باشد جامعه متن در باید و است آموزگار و گرآموزش

 را این شود،می میدان وارد مصنوعی مزدور و خواجه تا صد او ازای به شودمی حذف که فکریروشن هر. دنشومی

 بازهماما  ،کردند صحنه وارد ورا ساختند  هابیتقلّ ،«عبدالرضایی علی» حذف با که دیدم من. گویممی که امدیده

 همان دنبال ست،عبدالرضایی علی پی جلسات در جوان نسل هنوز. نکردند پر را عبدالرضایی علی خالی جای

)ابرگروه تلگرامی  تأسیس کند تواندمی را چنینیاین و تشکیالتی گروه که است عبدالرضایی علی هنوز. صداست

 واقعی مردم و واقعی اتحاد. ریدنگی کمدست را فکرروشن نقش. هزار عضو دارد(195 بیش از حزب ایرانارشیست که

 نیست.  خرافه به معتقد چون ،بدهد دست به تواندمی فکرروشن فقط را

فرار  باعث شاه حکومت که کردندمی عنوان مسئله این را شاه حکومت هایضعف از یکی مالها ،57 سال در

 که بود شده باعث ،سانسور تورشیپ ودیکتا وجود و اختناقظلم و  دلیلبه شاه حکومت یعنی ،شده ایران از هامغز

 با را مسئله این خواستندمی و بود مغزها فرار 57 انقالب دالیل از یکی یعنی ؛کنند فرار ایران از فکرهاروشن

های کردهدرصد از تحصیل80حدود . شد برابرهاده مغزها فرار ولی ،کنند حل آزادی طرح با و سانسور بردنازبین

 در هم (هامالزادهداده ) دست به اسالمی جمهوری خود که کردهتحصیل هرچه. اروپا هستند و ریکاآم در ایرانی

 است؟ افتاده اتفاقی چه واقعن! دزد و کثیف چه هر رفتند؛ کانادا به همه «تورودو جاستین» طریق از. هستند کانادا

 بعد و مفت دولتی دانشگاه مفت، دبیرستان مفت، آموزش مفت، تحصیالتِ ،کنندمی استفادهایران  خاک و آب از

 فعّال اسم به را یکی مال. خواهدمی را این مال. کنندمی ترک را کشورشان رسندمی علمی شعور یک به وقتی

 باشعور آدم در ایران خواهدنمی چون ،کنی فرار کشور از توانیمی تو گویدمی بعد کندمی زندانی و گیردمی سیاسی
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 نوکران و کشور از خارج در ما دشمنان همه هااین گویدمی. باشد کشور در فهمدمی هک آدمی خواهدنمی. باشد

 همهاین که کردنمی فکر هرگز مال .نیست کارساز جنگشان بشوند، خارج کشور از اگر که داندمی. هستند مریکاآ

 تواندنمی غلطی هیچ مجازی یفضا گویدمی. بیاید وجود به و تلگرام و... توییتر و اینستاگرام مثل جمعی یرسانه

 بدبختی و است بالهت دشمن «آگاهی». است درآورده دمار از روزگارش مجازی فضای داندمی کهدرحالی ،بکند

 داد به ترفجیع آن از و مردم داد به هرگز مغزها. داشتیم را مغزها فرار کشورمان در تاریخ طول در که است این ما

 خیابان در دارند اکنون که هاییاین ها،ایرانارشیست همین فکرها،روشن جامعه، الیتِ  ؛مغزها. نرسیدند کشور

 این معنایش نبود، ایرانارشیستی و شما یخواستهدل آینده حکومت اگر ولی ،بجنگید جان پای تا باید ،جنگندمی

 حکومت آن واقع در. دکنمی ارتزاق مردم پول از دارد باشد که هرچه آینده حکومت؛ کنید دشمنی آن با که نیست

 .بپردازید گریروشن به بگیرید و دست در را ادارات تمامو  کنید نفوذ جاهمه باید شما ،باشد سیستمی هر و هرگونه

 برای که کسی. بنامد فکرروشن را خودش حق ندارد بیاورد وجود به گریروشن میدان نتواند که فکریروشن وگرنه

 کسی است، فکرپندارخودروشن و نویسدنمی و کندنمی فکر اصلن که کسی ،دهدنمی انتشار و نویسدمی خودش

 گریروشن شهامتِ که کسی !است ابلهانه ؟بنامی فکرروشناو را  توانیمی چطور ،ندارد گریروشن در دستی که

 یا منقلی پشتمعنای به ندارد، شجاعت که کسی! شجاع یعنی فکرروشن. باشد فکرروشن تواندنمی ،ندارد

 شخصی .(نیست کلی ایگزاره هیچ دارند، شهامت اما اندتریاکی که هستند هم کسانی حاال) بودن نیستتریاکی

! ابله» :گفتم« .کشممی تریاک هم من اما نوشتم شعار من علی، اندخواجه همه هاتریاکی گفتی تو»: گفت من به

 حقیقت به عاشق. بردیمی هوا به را شهر یک رانپاسدا سپاه ،بنویسی شعار کهاین جای کشیدینمی تریاک اگر تو

 کمک وطنان ماهم ،ماست مال مردم آن ماست، مال ایران که باشد یادمان را این .«ماده یک به عاشق نه ،شدیمی

 باید هااین به فهمند،نمی و است پیامبرشان ندانستن هابعضی. دانندنمی هابعضی ،بینممی دارم من. خواهندمی

 ما از مخالفیم، بالهتی هر با ماکنی و به مردم آموزش بدهی.  معلمی باید کنی، کار درست باید تو. دشو کمک

 دموکراسی فت وگر شکل آزادی فضای اگر که نیست آن معنایش اما است، نداشته وجود ایران تاریخِ در ترمخالف

 حداقل بیایند باال بخواهند شعوری نظر از گرا هاایرانی معمولن چون. دربیفتیم آن با ،نبود بتقلّ و افتاد اتفاق

 تعیین را حکومت ساختار نوع تا باشیم منتظر سالسه توانیمنمی ما هم براندازی فردای. زمان نیاز دارد سالسه

 تغییر. آیدبا جادو به دست نمی فکری، تغییر. بدهید تغییر فیشی به کیشی در را ایران مردم توانیدنمی شما. کنیم

 نباید جاآن ما. فتدبی اتفاق آزادی باشند تا گوناگون در عرصه حضور داشته احزاب و آزاد مطبوعاتِ باید برد؛می زمان

 داشته سیاسی زندانیِ نباید. باشند شهروند باید همه. باشند سیاسی باید همه جاآن باشیم، داشته سیاسی مخالفِ

برای رسیدن به حکومتی انسانی و . نیست بیش نمیجه باشد داشته سیاسی زندانی یک حتی که کشوری. باشیم

 باید اما میمعاصر بالهت با ما .کند الیتفعّکاملن آزاد طور به تا باشد داشتهدر اختیار  فضایی باید کسی هرآزاد، 

 سمت به باید. افتدنمی اتفاق کارهیک انسان. نیست کارهیک زیبایی. افتدنمی اتفاق ناگهان زیبایی باشد که یادمان

 و آزادی سمت به باید اما ،بیاید وجود بهبه سرعت  آزادی که است محالبا تغییر حکومت در ایران، . برویم انسان
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 ایران در مراکز این از کدامهیچ ، اکنوننیاز دارد را کشوریدرون مراکز انواع و پایگاه دموکراسی. برویم دموکراسی

 شعوربه سمت  و دموکراسی سمت به باید ما پس ،شودیادی صرف میز زمان بگیرند شکل هااین تا. نیست برقرار

 ما. باشند داشته دست کشور یاداره و حکومت در فکرهاروشن باید ،برویم هاسمت این به کهاین برای و برویم

در اید که نببرسند  شعور این به ایران مردم کاش. فتدبی اتفاق ایران در «خودمدیریتی» که آرزومندیم امیدواریم،

 وقتی. رویممی آزادی سمت به فقط که دانیممی ما. باشیم داشته مطلق یاتوریته و مقتدر مرکزی حکومتِکشور 

 که وقتی چیست، در هاآن صالح و خیر که دانندنمی وقتی چه، یعنی عدالت و آزادی که دانندنمی ایران مردمِ 

 ورسحم که وقتی خورند،می را رسانه فریب که وقتی مالشاه، سمت به شاه از و روندمی شاه سمت به مالشاه از مدام

مرزی در خدمت جمهوری های برونتمام تلویزیون بکنی؟ باید کارچه ،شوندمی «وتومن» تلویزیون مجریصحبت 

مرزی جمهوری های برونها همه مزدورخانهدهند، در واقع، اینکنند و مدام مردم را فریب میاسالمی اکت می

کنند تا با خزعبالتی که از های خود دعوت میبرنامه عنوان کارشناس بهای لمپن و تروریست را بهعده اند!میاسال

، اما است فرهنگ انتقال تریبون تلویزیون، اند مردم را فریب دهد و براندازی را به تعویق بیندازند.قبل به او داده

 است شاعر مثلن که را مخالفیکنند. ضدّایران عمل میمرزی جاعش همیشه ضدّفرهنگ و های برونتلویزیون

 تهِ  امامی من ام،دهندهنجات من»: گویدمی شعرهای خود تمامدر . مالیان بر مرگ گویدمیاو  و کننددعوت می

 شاعر بهترین را خود و کندمی هم حسادت «.خوردمی رادارد م و است چاه باالی دیو ،انددژخیم بقیه و هستم چاه

 مردم یروزنامه سردبیر خواهدمی هم و است «سیبیبی» در هم ،حضور دارد شاهی تلویزیونِ  در هم چون ،داندمی

 دانشمندم، من فیلسوفم، من گویدمی. هستندابله  هااین یهمه. خوردمی همبه هااین یهمه از حالت تو و بشود،

در حال  مالیک  انگار ،زندمی حرف دارد وقتی و ندارد نهی و روشنگراتحلیل یمقاله یک که بینیمی بعد فالنم، من

 معضالت همه هااین. ندارند دریدایی تفاوتِ  از درکی اساسن هااین. نداردبا مال  فرقی هیچیعنی  ،زدن استحرف

 گوییم،می «ساختاری انقالبِ» از ما که وقتی. کند تغییر در ایران باید هاچیز خیلیها مواجهیم. ست که با آنبزرگی

 نیستند، کمونیست ما هایکمونیست نیستند، لیبرال ما هایلیبرال نیستند، راست ما هایراست یعنی

خود را آنارشیست  هاها و ابلهلمپن شود،می مد «آنارشیسم»وقتی . نیستند سوسیالیست ما هایسوسیالیست

 تقلیداز آن  باید ست،ئولوژیاید یک هم مآنارشیس کنندمی فکر بعد. نیست چیزهیچ کس،هیچ اصلن و نامدمی

تمام این موارد ! باکونین یاحضرتِ! بکنیم اقتدا« باکونین» به کربال صحرای حسین جای حاال ی؛باش میمون و کنی

 در باکونین کهدرحالی «.ماست امام باکونین» :ها نوشتهدر آن که رسندیی به دستم میهاپیام گاهی ام!را دیده

 پیش سال180 از بازهم چگونه رود،می جلو سمت به مدام جهان! افتاده پا پیش یعنی «اِنگلس» یا «مارکس» کنار

. روندمی قبل سال180به  ،کنند انتخاب آنارشیست عنوانبه را کسیخواهند می وقتی یعنی کنند؟می صحبت

 کنندای فکر میاکنون عده کهباشد  نکرده یتغییر چیزی در آنهیچ هاالسکه  است ایران غرب هم مانند انگار

 معیار و متر نیست کمونیسم مثل آنارشیسم. چیزهمه یعنی آنارشیسم! سال پیش مانده180در همان  آنارشیسم

 منِ  بد، منِ دارم؛ وجود من هستم، من من، یعنی فردی، تو یعنی مغز، در تفردیّ حکومتِ یعنی آنارشیسم ندارد؛
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 ،است مهم آنارشیسم در «تفردیّ». تفردیّ اصالتِ  یعنی کنم،می تغییردارم و  سلیقه که منی جوره،همه منِ  خوب،

  .شاهکارترند هالیبرتن بود، تفردیّ  فقط آنارشیسم اگر نیست، این فقط آنارشیسم ولی

 حکومتی و سیاسی یهاساختار از مدام هافکرروشن که است شده باعث ارتجاع و طاغوت بالهت، ها،حکومت

. باشند داشته دست کشورشان ساخت در باید هاایرانارشیست بیفتد، که اتفاقی هر. باشند دور کشوری اداره از

 به کشور شود، مصرف درست جهت در دهندمی شما به مردم که پولی و باشید تماس در قدرت یک با وقتی

تغییر  زچیهمه و شود عوض زحمتی هیچ بدون فیشی به کیشی باحکومت  که نیست طوراین. رسدمی نو یدروازه

  .کند

دختر دوست اگر حتی. دهندپرورش میسانسورچی  خبرنگارهایفقط بازجوخبرنگار و  ایرانی هایخبرگزاری

 یاد را ودنبضدّانسانی فقط هااین چون ،خوریمی ضربه چون ،بگیر فاصله او از بود خبرنگار هم پسرتدوست یا

 محال کنی، پیدا ایرانی خبرنگار نزد توانیمی را حقیقتی که نکن فکر هرگز. ریاکارند و پرستپول دم از و گیرندمی

 مصلح یک به تبدیل نبود، خبرنگار اگر که بدان گویدمی دروغ کمتر که بینیمی هم را خبرنگاری اگر. است

. گیرندمی یاد را هرزگی هاآن اتگی،لکّ فنِّ  الگی ورجّ فنِّ  یعنی کثافت، یعنی ایرانی خبرنگار. شدمی اجتماعی

 مستقل باید فکرروشن. بگیرد فاصله هامدل این از باید فکرروشن! ایرانی خبرنگار یعنی ،گویندمی که مغزی یهرزه

 فقر. نیست خوب فقر کند، تحمل را فقر نباید فکرروشن. توجه داشته باشد خودش مردم و یملّ منافع بهباشد و 

 اگر ولی ،کندمی کار دارد که کسی یعنی زیباست کارگر. نیست خوب بودنعفمستض است، آورده ارمغان به مال را

 دفاع کارگر از ما بماند، باقی فقر در او کهما از کارگر به این معنا نیست  دفاع. نیست خوب باشد فقیر کارگری

. یم از او قهرمان بسازیمخواهنمی. باشد برابر ما با و کند زندگی بتواند ما مثل. برسد مطالبات خود به تا کنیممی

 محمدِ و سمقدّ ،ندارد خوب و امکانات ماشین که کسی بگوییم که نیستیم آن پی. کارگریم حقوق احقاق پی ما

 ماکنند. اند و مدام چنین مزخرفاتی را در گوش مردم میها مذهبیایها و تودهمسلمان. کربالست صحرای

 جاهمه و است زلزله گسل از پر جاهمه ایران در ما پیشرفت کند. کشور و کنند زندگی رفاه در همه خواهیممی

 آن باید ما که دارد وجود عشقی و ثروت جهنم، همان در اما ،ستزندگی برای یجهنمایران  واقع در. خیززلزله

  هستیم. ایران مال ما ،ماست زمین و مکان آنجا. بداریم پاس را عشق
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 مذهب هیپنوتیزمِ 
 31/01/1398نی: تاریخ سخنرا

 

اگر خانمی ادعا کرد که به فال اعتقادی ندارد،  .دارند فال به عجیبی یعالقه( ی ایرانیها)مخصوصن زن هاایرانی

 تو کند؟می کار چگونه نذر و دعا مثلن «افتد؟می اتفاقی چهفردا یا پس فردا»: کهاین او بیشتر از همه معتقد است.

 ولی «.ماهنبود خوبی یبنده حتمن» :گوییمی و بعد رسیرسی، اما هرگز به آن نمیای بکه به خواسته کنیمی نذر

  ایعده که شودمی چطور. «!کاتبین حضرت ای! است بزرگ خدا! ایمعجزه چه وای» :گوییمی فتد،بی یاتفاق اگر

 احتمال، و شانس روی از ییک کنند،می نذر هاآن نفر از100 آورند؟می ایمان معجزات او به و شوندمی حسین سگِ

 ،فتادنی برایشان اتفاقی هیچ که نفری99 «.شفا داد رام حسین امام»: گویدمی و شودمی درمان مهلکش بیماری

 مدام بعد و زندمی جار را این شده، حساب آدم که آنی ولی ،نکرد به ما توجهی ما حسین امام که گویندنمی هرگز

 و است مذهب تبلیغ هایبرگه موارد گونهاین .شنویدو... می زینب رقیه، سم،قا ر،جعف محمد،و  حسین معجزات از

 شما به مثلن ؟است فریبنده چرا است. فریبنده چون ،گرفت را هاکثافت این جلوی باید. هستند خطرناک خیلی

. شودمی شما هب مهم تلفن یک روز،سه ظرف و بفرست هم چهارنفر برای و کن اجرا را دستورات این شودمی گفته

 تلفنی هر که البته] بشود العادهخارق تلفن یک نفر،یک به است ممکن ،دهندانجام می را کاراین که هرصدنفری از

 :گویدمی تو به فال این وقتی [!دهستی چه دنبال شما که دارد این به بستگی و باشد مهم تواندمی شودمی شما به

! گیریفال کلکِ است، کلک نوعی هااین ، پسبینیمی مهم را چیزی هر پس منتظری، مدام تو «دیگر روزِسه»

 باتوجه یا و شناسیمی بهتر را هاآدم و هستی بقیه از ترباهوش فقط تو ؛دانندمی خوب اندگرفته فال که هاییآن

 ایکافه که «شوکا افهک» یِنزدیکدر  دارم که یادم به زنی.می حرف هایشانبه خواسته نزدیک ها،آدم العملِعکس به

 که داشت دوجو «شبانه کافه» نامبه ایکافه ،آمدبه حساب می نویسندگان و شاعران پاتوق وبود  گاندی خیابان در

دوستی اگر  و خوردممی قهوه جاآندر  کار، از بعد هاغروب گاهی. بودند تردرونی نقاشان، بود؛ نقاشان پاتوق

 هاو جمعه هاشنبهپنج معمولن «.ببینم را شما تا بیا شوکا کافه به» :گفتمیم ببیند، رام خواستمیغیرصمیمی 

 بودند نقاش هم اغلب .بگیرم برایشان فال که خواستندمی هاخانم از بعضی ،دوستان پس از دیدار با. بود جاآن پاتوقم

 و کردندمی گریه هانآ گفتممی من که هرچه و بگیرم را فالشان که آمدندمی شوکا کافه به. شناختندمی رام و

 (.است هدایت صادق یخواهرزاده لی،جال بیژن) «جاللی بیژن» باریک مثلن. است بوده درست شاهمه گفتندمی

 که خانم این»: گفت« .دانمنمی بیژن»: گفتم «شوند؟می منقلب هااین که کنیمی کارچه تو علی» :گفت من به

 چه که خواهدمی دلت»: گفتم «.بگیری را او فال که خواهممی از تو گیری،ب را فالش خواهدمی، است من دوست

 من بگویم؟ او به که خواهیمی چه تو ،گیرمنمی فال واقعن که من» :گفتم «.بگیر را فالش» :گفت «بگویم؟ او به

رفتیم و پشت  کافه به دبع. بگو را چیزفالن که گفت او و «.است بوده عالی گویدمی بگویم، او به هرچه که دانممی
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آن خانم . گفتم خانم آن به خودم یشیوه به را بیژن یسوژه همانمن  و بودیم صحبت . در حالنشستیممیزی 

 «.!افتاده؟ اتفاقی چه وای شده، سیخ بدنم موهای لرزد،می دارد تنم بود، العادهفوق» :گفتمی و بود کرده حیرت

 فالی وقتی ،صورت هر در. است «کردنهیپنوتیزم»اسمش  نیست، بلیغت اسمش شیوه، این بحث روی شیوه است؛

دخترش قطع پسری با دوست شود؛می زده خاصی هایتلفن همه به کنی.می باور باشی ممتوهّ  اگر گیرندمی برایت

 و کندمی حیرت آن خانم و کنم ازدواج تو با خواهممی که گویدمی و زندمی زنگ پسر ناگهان ،ارتباط کرده

 سمقدّ «فریب»با تکنیکِ  مذاهب «!کندمی کوالک قرآن! محمد قرآنِ  یا! ؟ستفالی چه این وااای» ید:گومی

 نفر،990 نفر،1000 این از. دارند هم غریبیوعجیب نذرهای و دبرون مشهد به که دکننمی نذرنفر هزارانند. اهشد

طور بهیا از روی شانس  و دارد سرطان نفرشانیک افتد،می قاتفا که نفری10 آن از. افتدنمی شانبرای اتفاقی هیچ

 و خورده شراب امام این که گفته کسی چه غریب، امامِ یا ،واااای»گوید: می و روداز بین می سرطانش اتفاقی

 دهشان اتفاق افتابرای مثبتی موارد جزئی، صورتبه هم نفر8 آن «!است سمقدّ امام این است؟ مرده زن یک خاطربه

 امام نیستیم، مسلمان که ما کثافتیم، قدرهچ ما. هستیم بدی هایبنده عجبما »: گویندمی نفر990 آن ولی ،است

 ولیفریبی بیش نیست،  رضا امام که گویندنمی هرگز «.است نیفتاده ما برای اتفاقی هیچ که نکرده قبول را ما رضا

 گویدنمی هم او حتی «!است کرده معجزه رضا امام ،واااای» ید:گومی گرفته نتیجه هزارنفر این بین که نفرییک آن

آن موارد  فقط شما. بزرگ است رضا امام گویدمیبلکه  است، افتاده برایم اتفاق این که هستم خوبی مسلمان من

 مسائلِ  در .شوندنمی تبلیغهرگز  هاآن بینید،نمی افتدنمی برایشان اتفاقی هیچ کهرا  هاییآن و بینیدمی را نادر

 ما امسال که کندمی تبلیغمدام  ،کرده که شهرتی کسب «چیقلم یمؤسسه» مثلن گونه استهم این علمی

 شاگرد نفرده ،صدرتبه این از صدرتبه، مثلن دارد؟ وجود رقمییک یرتبه چند. ایمداشته رقمییک یرتبه10

شرکت  چیقلم کنکور در کشور جمعیتِ  درصد از20 حداقل که بینیمی و کنیمی بررسی بعد. اندبوده چیقلم

 یرتبه که نفری100 آن از نفر20 باشید داشته کنندهشرکت درصد20 شما وقتی که است طبیعی ،اندکرده

 بوده طبیعی است، نکرده غریبیوعجیب کار. است نفر10 تازه کهاین .باشند چیقلم شاگرد باید آورند،می رقمییک

برای تبلیغ  هامسلمان. شوندمی پخشخاصی  هدف با و اندتبلیغی کارهای هاینا است. اشتهند چیقلم به ربطی و

 نویسندمی را ایمذهبیهای تبلیغیپیام مالهایی کارهاست؛ این پشت ایفلسفه کنند،می را یکارچنین مذهبشان 

 دارترپول مال باشد، بیشتر ابله و شیعه تعداد هرچه .کنندمی تبلیغ را مذهبِ خود گونهاین و کنندجا پخش میهمه و

 دستبه  نصفش و رسدمی اهللآیت دست به زکات و خمس ؛ نصف آندهیدمی زکات و خمس مال به شما. شودمی

 امروزه اگر .است برداریکالهی ها شیوهآن یشیوه .کنید تحقیرشانها فحش و به آن .هاستکثیفی فنِّ این سادات؛

 خودش، چنین مسائلی دوستان .است شده شروع چنین تبلیغاتی با ،افتدگی در کشور اتفاق میهای بسیار بزردزدی

 به شما توجهیِبی. ستخواجگی فنِّ اجرای این .نداریم مردم اعتقادات به کاری ما که، نگویید ستسیاسی کار یک

 نوعی هم این خرافه باشد. از مملو روزمثل ام تانایران و دنشو تربدبخت هاایرانی که شودمی باعث مسائل نوع این

هامون  فیلم در ایصحنه ؛فهمیمی کازینو در را سیاست ر دارد.بسیار تبحّ هیپنوتیزم در مذهب و است هیپنوتیزم
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 تا رودمی کازینو به که کسی واقع در افتد،می دریا جان به چوب یک با «شکیبایی خسرو» که هست کیمیایی

 هایحیلهو  پول کازینو چون ایبازنده تو ؛رودمی دریا جنگ به یچوب با که ستشخص ا همان حکایت ببرد،

 که «پانتوبانکو» مثل هاییبازی در .زندبُردشان را رقم می کازینو خودِ اول برندمی که هم را هاییآن دارد، نامحدود

 ،بانکو یا پانتو هستی که خوانیمی هلحظ همان و شدکِمی کارت. بزند کلکزیاد  تواندنمی کازینو است، پنجاهپنجاه

. است محدودشما  پول و دارد ی پولنامحدود طوربه کازینو چون ،دارد وجود درصد «رولت» مثل ایبازی در اما

 بخواهی و باشی داشته ناهزارتوم نفرض اگر .ببرند که روندمی باال ند،هست حریص قماربازند که کسانی معمولن

 آن کههمین .ببری ناتومهزارودهصد دوباره بعد و ببازی ناتومهزارصد ابتدا که دارد تمالاح ببری، ناتومهزارده

 ،بود خواهی برنده کازینو در همیشه تو باشد، این بر فرضت اگر. شودمی صدمیک ن،اهزارتوم در بردی، را ناتوم10

 کازینو به که کسی واقع در .شد نخواهی یبد یبازنده خاص خیلی هایحالت در یا کرد خواهی ضرر کمتر یا

. ندامازوخیست ببازند، که روندمی است، باخت عرفانشان ایعده. ایبازنده که دانیمی تو و است بازنده رودمی

 هایکازینو به اگر .کنندمی استفادهءِسو هاانسان روانی سیستمِ همین از کازینوها و دارد را جنگ حکم برایشان

 .اندکه در حال بازی بینیدمی را هاعرب و هاایرانی ها،چینی بینید؛نمی را هاگلیسیان هرگز بروید، انگلیس

 قمارضدّ من. ببازند جاآن را هایشانپول هاغریبه که ستجایی کازینو. باشند در آنجا است غیرممکن هاحسابیآدم

 .بنویسم را رمان یک تا رفتممی زینوکا یکبه  بارهشت؛ بود قمار کارم و رفتممیبه کازینو  هم مدتی و نیستم

 بشناسی بهتر هم را خودت اخالق شودمی باعث ،بروی بیرون تا شویمی لخت که وقتی و باخت جنونِ  آن اتفاقن

. است ممکن جای ترینکثیف کازینو. ببازی هم بدجور و ببازی که رویمی تو نداری؛ محدودیت که دانیمی چون

. شویمی دروغ به مجبور که کندمی کاری تو با کازینو. بردکار میها را بهنواع فریبا است قمارباز که کسی یعنی

 !کنید دوری گودروغ هایآدم از .کنیمی کارهمه کمکم گویی،می دروغ که وقتی و گودروغ یعنی قمارباز
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 و مدینه مکه در محمد استادِ ، «آهنگرِ رومی»
 27/02/1399تاریخ سخنرانی: 

 

 برخوردار ایویژه اهمیت از اسالم علمای نزد و است «طباطبایی دمحمدحسینسیّ» ینوشته ،«المیزان» تابک

 قرآن از شیعی یتفسیر واقع در است؛ کرده تفسیر را قرآن مفصل و جامع طوربه که ستکتابی المیزان. است

. قرآن رمفسّ و فیلسوف حکیم، ملهج از اند،داده طباطبایی دمحمدحسینسیّ به مختلفی القاب. دست دادهبه

 فوت (1357 انقالب از بعد سالسه یعنی) 1360 سال و است 1281سال  دمتولّ و تبریزی طباطبایی،محمدحسین 

 یعنی است، «قرآن روی از قرآن» یشیوه نوشته را المیزان طباطبایی با آن محمدحسین که ایشیوه. است شده

 قرآن تفسیر یقاعده بر «بعضاً بَعضِهم یِفسِرُ  القُرآنِ  عِندَ» حکمِ به المیزان سیرتف کار اساس. قرآن به قرآن تفسیرِ

 را متشابه دشوار آیات. است داده قرار قرآن خودِ  را قرآن تفسیرِ  برای اول معیار که معنا بدین است، قرآن به

 درستبسیار یتفسیر المیزان یرِ تفس که معتقدند هاخیلی. کنید تفسیر است ترروشن که آیاتی طریق از توانیدمی

 جااین من اماکنند، می یاد طباطبایی محمدحسین از احترام با همه و است حوزه دروس جزءِ  است. این کتاب

 نوشته را قرآن تواندمی چگونه محمد»: گویندمی وقتی کنم؛ اشاره طباطبایی دمحمدحسینسیّ رندیِ  به خواهممی

 اردن است، بوده اردن در قریش «است؟ بوده قریش در مدام کهدرصورتی، آوردهدر کجا از را اطالعات این باشد؟

 با بارها رومیان ها،چهارچوب این در و مسیر این در ایرانیان! به رم یحمله مسیر یعنی است، رم مسیر در هم

 شکست را یرانیانا «سترابل» در باریک مثلن. دهندمی شکست گاهی و خورندمی شکست گاهی جنگند،می ایرانیان

زمان پادشاهی  تا هااین گریز و جنگ. خورندمی شکست ایرانیان از ارمنستان در آن از بعد زمانهم و دهندمی

 سرداری یا رومی آهنگری روم، حکمران !داشتیم جنگ روم با قرنهفت ما. است داشته ادامه مدام «سوم یزدگرد»

 زدزبان گریتازی و خواریخون لحاظ از کهبرود  «قریش» نام به ایقبیله سراغ بهدر اردن  تا کندمی مأمور را رومی

درک باالتری دارند  که را هاییجوان و کند صحبت مردم با که بود این قبیله این در رومی آهنگر مأموریت. بودند

 شد. ارسیف سلمان مدینه، در بعدها او است؛ «فارسی سلمان» همان رومی آهنگر این. بدهد مغزی وشویشست

 شبیهباشد ) عیسا شبیه باید پیامبر مختصات که جاآن از. تا به او پیوندند دادمیی آموزش مختلف هایآدمبه  او

 کسی ترینآرام محمد میان این در .(بگذارند احترام او به مردم نگوید و دروغ یعنی، است تریننامخوش که کسی

 در طباطبایی دهد.و آموزشاتی را به او می کندمی کار محمد روی رومی آهنگر این. داشت وجود جاآن که بود

 هم فارسی سلمان از محمد که گویدمی چنینهم و دیدهمی زیاد را آهنگر این محمد که گویدمی المیزان تفسیر

 آهنگرِ  این. سترومی آهنگر همان فارسی سلمان که گویدنمی هرگز ولی است، آموخته بسیار مذاهب یدرباره

 از یکی. کند پیامبری ادعای که کندمی کمک او به و دهدمی مغزی وشویشست سازد؛ او رامی را محمد یروم

مرا  سلمان یهاندازبه  شما از یکی اگر»، این است که گفتمیخود  یاران به مدام که محمد مهمِ هایحدیث
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 کند، صحبت دوستی و صداقت وفاداری، از که خواهدمی وقتی واقع در «.شک مرا بدبخت کرده بودبی ،شناختمی

 نفوذیِ او  واقع در. داشت کینه بسیار از ایرانیان که بود رومی سرداری فارسی سلمان این. گویدمی فارسی سلمان از

 برای بعد و دهدآموزش می را محمد رومی، سردارِ این. بود اردن در دقیقن ؛ محلِ قریشبود قریش در روم سپاه

 ها داشت.ی کمتری با آنفاصله روم ارتشِ  مدینه، در. بروند مدینه به گیرندمی تصمیم بشوند، ترتأثیرگذار کهاین

 ابوسفیان که آنجا از. کنند کمک فارسی سلمان بهو نظامی  مالی لحاظ از توانستندمی که داشتند جاآن را کسانی

 مدینه به محمد نتیجه در .بدهند جوالن بیخوبه مکه درتوانستند نمی هااین بوده، وفادار هایشبت به و متعصب

 نامبه دیگری اسم با مدینه در و دهدمی قیافه تغییر او شناخت.نمی را فارسی سلمان کسی دیگر مدینه در. رودمی

 محمد که هرجا واقع در. دهدمی محمد به را تعلیماتش یادامه و شودمی ظاهر محمد همراه «فارسی سلمان»

 یحمله یایده. است فارسی سلمان همان محمد یفرمانده واقع در. است بوده او با هم فارسی نسلما ،حضور داشته

 را فارسی سلمان خواهدمی طباطبایی محمدحسین که وقتیاست.  بوده فارسی سلمان یایده هم «ایران به عمر»

طالعاتی ای مذاهب درباره که ودهب ایرانی سردار یک فارسی سلمان گویدمی کند ومی کمینه را او نقش کند، تحریف

از طرف خدا  و زندمی قرآن از مثالیاو . کندمی جدا سترومی آهنگر آن که قضیه اصل از را این او .داشته است

 آهنگر» همان واقع در بشر این «.دهدمی درس وی به را قرآن این بشری ،گویندمی آنان که دانستیم ما»: گویدمی

« .ستغیرعربی دهند،می نسبت وی به را قرآن که کسی آن زبانِ»: گفتمی. کردمی آهنگری مکه در که بود «رومی

 بوده سومش یا دوم زبان عربی، و نبوده عربی مادریش زبانِ  که بگوید خواهدمی بود؟ بلد دیگری زبان محمد آیا اما

 است، کردهمی صحبت لهجه با را عربی زبان و بوده بلد ارسیزبان پ هم و تازیزبان  هم رومی سردار این. است

 ع،مسجّ  نثرِ  هیئت به محمد و دادمی محمد به را هاایدهسردار رومی  داشت، هم شاعری طبع محمد !است طبیعی

 توجه «.است گرفته فارسی سلمان از را معلوماتش از ایپاره که اندگفته»: گویدمی ادامه در. ساختمی را قرآن

 ،نیست رومی آهنگر از خبری دیگر مدینه در .گیردمی رومی آهنگر از دارد مکه از که یمعلومات از دستهآن کنید،

 همان فارسی سلمان که است این معنایش. ستا فارسی سلمان دهدیم او به را معلومات یادامه که کسی ولی

 او با زیادی افراد شودمی مدینه واردمحمد  کهوقتی چون. جدیدتر ایچهره و لباس در منتها ،سترومی آهنگر

: گویدمی طباطبایی. است فارسی سلمان همان رومی آهنگر که دانستندمی ،«علی» مثل نزدیکانش و نبودند

 بوده ادیان و مذاهب به دانا و فارس علمای از یکی که گرفته فارسی سلمان از را معلوماتش از ایپاره که اندگفته»

 یواسطهبه تورات و تیّمسیح زرتشت، مورد در که بوده غمُ یا دانا فردی فارسی، سلمان که گویندمی یعنی« .است

 از متأثر کاملن انجیل ؛بدانید را انجیل که ستکافی. است اطالعاتی داشته ند،اهداشت ایرانیان با که هاییجنگ

 سردار که ایبینامتنی یرابطه که بینیدمی. «هاگات» از یا و «اوستا» ازبسیار تأثیرگرفته  هم تورات و است تورات

هردو  و ستهمانیاین دچار دارند، مدینه در فارسی سلمان و( شودمی مکه در رومی گرِآهن به بدل که) رومی

 این،. کنندسانسور می را روایت اصلِ و دونفرند هااین که گویندمی حقایق، برای سانسورِ مالها. نفرندیک دقیقن

 تجارت برای سفری وی» :گویندمی درست نکرده، سفر زیاد محمد که ویندگمی. است شده گم که ستحقیقتی
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که درحالی باشد. گرفته سرزمین آن راهبان از را کتابش هایداستان است ممکن است، داشته( سوریه) شام به

 سفری و بود نرسیده بلوغ سن به هنوز کهزمانی ،«ابوطالب» عمویش با سفری ازبود  عبارت شام به محمد هایسفر

 از زدنمثال با ؛کنندمی گم را راه دارند واقع در یعنی دو سفر به شام داشته. «خدیجه. غالم ،«میثره» با دیگر

 در جوار پاتوقِ محمد همیشه که است روایت گویندمی. کنندمی دور رومی آهنگر از را محمد ربط فارسی، سلمان

ها با ایرانیان رومی بودند؟ نزدیک هم به تا این اندازه که بود رومی آهنگر و محمد بین نسبتی چه. بود رومی آهنگر

 عربستان، صحرای بربرهای. ضربه زدندایران به کردن محمد و اسالم، ملَقرن جنگیدند و در نهایت با عَحدود هفت

 در که یقاچاقچ هرچه و اندانتقال داده را عاملیجبلضدّبشریِ  ژنِ آن است هنوز که هنوز عامل،جبل و اردن

 در که را لبنان اهللحزب هایتروریست تمام. هستند عاملیلجب واقع در و لبنانی همه دنیاستدر  و کانادا استرالیا،

 هستند. هاعاملیجبل زمین، روی ژنِ ترینکثیف. بودند عاملیجبل آورده بودند، مردم عامبرای قتل سبز جنبش

 مأموریت نفریک و داشتند را استتیک همان بودند، قریش جنس ازکسانی  ه،خطّ آن مردم و هااردنی ،هاعاملیجبل

 که بود زدزبان چنان کشورداری فنِّ  در ایران. بیندازد ایران مردم جان بهتجهیز و  را بربر قوم این که کندمی پیدا

 امکانات از و یرانیا زنِ  از کند، توصیف را بهشت خواستمی که وقتی محمد واقع در. بود ایران بهشت، دیگر نام

 بهشتشده در توصیف جوی اگر به. گفتمی ستجاری ایران در که آبی جوی از و ایرانی هایخوراکی از و ایران

 به که انگاربه ایران،  ی خودبا حمله هاتازی همین دلیلبه. است ایران هایجوی از توصیف تمام آن توجه کنید،

. بشوند بهشت صاحب تا دنجنگمی قادسیه در ست؛ا گونهاین داشتند سیهقادجنگ  در ی کهنگاه و روندمی بهشت

 حیواناتی عنوانبه قاتالن، مسلمانان وگُه همین برای. است بهشت مرز طرفآن که بود داده وعده هااین بهمحمد 

؛ سپاهی که ندافتاد مهرست یخسته سپاه جان به بعدهاها آن. جنگیدندمی شجاعانه ،رسندمی بهشت به دارند که

 را جنگ تو اگر که بود گفته مهرست به سوم یزدگرد دانست.نمی جنگ از چیزی که بود جوان یشاه امر تحت

 به نحوی این و شدمی کشته رفتمی بربرها و هاتاتار جنگ به جوان شاه آن اگر .روممی جنگ به من نکنی شروع

 استراحت به نیاز و بود خسته بود، برگشته هارومی با جنگ از مهرست. شدمی محسوب مهرست طرف از خیانت یک

 آغاز این از بعد هم «موتا» کار. بازندمی جاآن و بردمی تازیان جنگ به را سربازانش خستگی، عین در ؛داشت

ش دان و بینش اهل که کسانی به ،دارند ایرانی یمااس امروزه که مسلماناتیگُه تمام بود. «یودی» نوعی موتا شود؛می

 عظمتِ  واقع در. شد «دیو» به بدل «یودی» این کمکم و گفتندمی «یودی» ،موتا و هرمزفرخ مهرست مثل بودند،

 هاگیالنی به هاسیستانی. بود اشخردمندیبه  و مسوفیس به ،شاآگاهی بهبلکه  نبود، شاآوریجنگ به مهرست

 در. نداگیالنی اغلبوجود دارد که اهالی آن منطقه  «ربازس»نام در سیستان و بلوچستان پلی به. اندنزدیک بسیار

ها به جنگ با تازی مهرست خواهیخون جهت موتا و بودند نژاد و ژن یک از دیلمی موتای و هرمزفرخ مهرست واقع

 با «موتا» که فهمندمی «خراسان» و «آذرآبادگان» اهالی وقتی و داشت شاگردانییک پیرمرد بود و  او ؛رودمی

 یپشتوانه و هارومی سالح همراهی با بربرها اما ،پیوندندمی او به و کنندمی لشکرکشی سریع ،جنگدمی تازیان

 اشسوژه شوند،می واژگونه که هاییداستان تمامو  است این قضیه اصل شوند. پیروز نبرد سه در توانستند هاآن
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 به «پایدار روشنیِ » آن واقع در. گویندمی «دیو» آن به مروزها که داریم «یودی» از را هااین تمام ما و است همین

 یآیینهو  بخشنجات که داریم را روشنی آن اکنون ما .«موتا وتُ رَ» ،«موتا یویِدی» یو،دی مدامِ  روشنیِ رسیده؛ ما

 هستیِ  از که ستجانی این،. دهدمی ربط جن و نساِ به راآن  ایخامنه که نیست جادو و متافیزیکی. ماست راه

 را ما که قدرههرچ. است جاودانی گاهیآ و برنایی آن چون ،آیدمی یودی ازبلکه  سِحر، از نه و آتش از ایرانی،

 بعد ،«الموتا یقلعه» گفتندمی هاعرب) «موتا یقلعه» درکه  ایآگاهی آن ؛است ماندگار آگاهی آن بکشند،

 خودِ  به ما تا نامیدند اَلَموت را آن کنند، دفرمه هم را این اینکه رایب مسلماناتگُه صفویهپس از  و شد «اَلَموت»

 ،هستند هادیلمی و هاگیالنی یطایفه از هم اشینحشّ گویند؛میهم  «اشینحشّ» ما بهدارد!  وجود (پی نبریم موتا

بروید،  «دیزین» به اگر. دهستن الموت در گیالنی تبار همان از هم هنوز دارید، قزوین در را هاگیالنی هم هنوز چون

 شانزبان که دارید «آبادرستم» در و «منجیل»، «دیلمان» در را هااین یعنی. دارید کوه باالی در را هاگیالنی همان

 داستانی کل این. دارند هااین با را نزدیکی همین ،هرمزفرخ مهرست یخانواده و هستند هنوز هاآن. ستگیلکی هم

 هیچ گویند،میسخن  مهرست یا کوروش از که ایعده یعنی ،شده دفرمه ما تاریخ داریم. جاآن از ار رناییبُ که ستا

 که وقتی. بود ایران متفکر مغز و استراتژیست، مرددانایی ،رنابُاو  نبود، الت بزنِیکه م،هرست. ندارند مهرست از درکی

 را مهرست که بود چیزی این و بازو، زور نه ،بود دانایی و هوشایرانیان  نزد «پهلوانی» پهلوانان، پهلوانِ  گفتندمی

 او پیشواز به زدند گردن را مهرست که شنودمی وقتی پیر موتای. داشت هراس او از رزم جهانِ و کردمی پیروز

 پناه اسالم لشکر به هازرتشتی حتی ها،مغ حتی. شوندمی کثافت و کثیفی و مسلمانگُه ایرانیان، یبقیه. رودمی

 زده گردن کنندمی مقاومت که هاییآن. شوندمی اسالم یبردهکنند و می خیانت هاگیالنی و موتا به و برندمی

 است همین برای ،هست هم هنوز مقاومت آن. کنندمی مقاومت سال200 تا پسران موتا در گیالن اما ،شوندمی

 زادهکثیفی هزاران ولی ،انداسالمضدّ و مذهبضدّ اجآن همه بروید گیالن به اگر. کرده دفرمه را گیالن اسالم که

  است. شده صدبرابرها( زاده)امام هازادهکثیفی تعداد کهطوریبه ،اندساخته گیالن در گذشته سال41 در( زاده)امام

 روم مه و ایران لشکر هم که دانندمی اند،کرده مطالعه خوب روم و ایران هایجنگ تاریخ یدرباره که هاییآن

 پیروز اسالم واقع در شدند، پیروز ایران بر همیشه برای هارومی پیش سال1400. بود رسیده ایخستگی چه به

 میالد از پیش سال66اگر . هستیم2020 سال اکنون در کهدرصورتی. گرددبرمی پیش سال1400 به قادسیه شد؛

 اواسط در ایرانیان جنگ اولین اسالم، ورظه از پیش سال686 ؛شودمی پیش سال686 کنید، اضافه این به را

 مختلفی هایجمهوری روم) روم جمهوری خرمتأ یدوره در ،میالد از پیش66 سال یعنی اشکانی یدوره امپراتوری

 هم داشتیم، روم با را هاجنگ این ما ساسانیان، و اشکانیان زیستیهم طول در و شودمی آغازرومیان  با( داشته

 هایدولت ،ندشدنمی روم و ایران به محدود هاجنگ این تمام اتفاقن .شرقی رومِ امپراتوری هم و روم امپراتوری

 با ایران که نبود روزی سال، 686 این در. بودند درگیرباهم  مدام ،داشتند امپراتوری دو این که هم اینشاندهدست

 این. بودند یکدیگر با جنگ حال در شانهایمستعمره نبودند، جنگ در هم خودشان اگر. نباشد جنگ حال در روم

 درارزشی حیاتی برای ایران داشت، چون  ارمنستان. ارمنستان در یا و افتادمی اتفاق «ترابلس» در یا هاجنگ



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 استراتژی یک ناچاربه ،شوندمی خسته هارومی وقتی .کنند حمله ایران به توانستندمین شمال از و بود بلندی

 هایاسم که را خود دانشمندان تریناساسی از یکی ایپروژه طی یعنی کنند،می انتخاب را( ذهنی) سوبژکتیو

 یاد مکه در موجود «رومی آهنگر» همان از که است بهتر. کنندمی کار این مأمور ،اندبرای او گذاشته مختلفی

 همهباز  و بوده رومی آهنگر یک شاگرد محمد، که هستند القولمتفق عربی تاریخیِ کتب تمام چون کنیم،

 نام تغییر فارسی، سلمان که معتقدند همه باز و بوده فارسی سلمان شاگرد مدینه در محمد که هستند القولمتفق

او  و است آمدهپدید  فارسی سلماناسالم توسط  که نداهدانستمی محمد نزدیکان یعنی .است داده قیافه تغییر و

 ند.اهشناختمی را فارسی سلمان حقیقت و واقعیت ؛ یعنی همهبوده رومی آهنگر همان

 به را عراق یملّ یخانهکتاب که است این کنندمی که کاریاولین کنند،می حمله عراق به هاآمریکایی وقتی

 ساختمان کهدرصورتی. شود نابود ساسانی اوایل حتی و اشکانی دوران مدارک و اسناد تمام تا ،کشندمی آتش

 آن ولی ،کنندمی جلوس جاآن حتی و کشندنمی آتش به را جاآنقرار داشته،  عراق یملّ یانهخکتاب رویبهرو ارتش

جز ، بهایرانیان جزبه دنیا فکرانروشن تمام .کشندمی آتش به بود تاریخی اسناد مرکز ترینبزرگ که را خانهکتاب

 و انشناسباستان شناسان وزباندانشمندان و  تمام. کنندمی اعتراض ی عامدانهبه این فاجعه ایرانی مسلمانانگُه

شدّت به ی ملّی بغداد(خانه)حمله به کتاب آمریکایی سربازان یوحشیانه کار اینبه  در آن سال دنیا متفکران

خانه اسناد بسیار مهمی وجود کنی. در آن کتابمی حیرت خوانیمی را دوره این تاریخ شما وقتی. کردند اعتراض

 به همه اسناد آن و بود ارسیپ( ونتیسپ زبان) بغداد زبان ق داشتند.ایران و تمدن و تاریخ ایران تعلّ داشت که به

 آن از که چیزی هر و کشندمی آتش به رااسناد  ها آنها مانند داعشیآمریکایی که بودند اشکانی یدوره زبان

 هاییمجسمه و باستانی آثار تمام داعش قعوا در. شودمی کشیده آتش به داعش توسط هرساله ،هست بزرگی دوره

 «هاگمشگیل» بین که جنگی در. برد بین از را «شمِگَگیل» جنگ آثار چنینهم و بود مانده باقی دوران آن از کهرا 

 اندام که هاییگیل هستند؛ هاگیالنی همان هاآن؛ بودند شده پیروز هاگمشگیل بود، افتاده اتفاق هاسوئدی و

 «.دارد گاومیش اندام که گیلکی» یعنی «گمشگیل» گویند،می گَمِش گاومیش، به هاگیلک. دارند گاومیش

 به تنومندی این اما ،بودند بزرگ و تنومند چون ،گفتند «دیو» هابه آن اسالم دوران در هابعد که هاییهمان

 چون اندباهوش هاگیالنی گویندمی که است زمان همان از. بود شانبینیروشنافکار و  به بلکه نبود، شانهیکل

. آیدمی گمشگیل تاریخ و فرهنگی یبنیه همان از هاهوش گیالنی ،است مزخرف دلیل این خورند،می سفید ماهی

 و «ممیترائیس» وقتی. داریم را تاریخ قلب ایران در ما چگونه که شویدمی متوجه کنید نگاه زاویه این از اگر

 شده نابود اسناد این تمام و نیست هااین از اثری هیچ ،خوانیدمی را( داریم مانی تا سه) «یمان» و «مزروانیس»

 ناگهانداشته باشید.  اتیتحقیقبروید و در آنجا هم  هامانوی هایگاهعبادت و مانی آثار دنبال روم در باید شما. است

 از هیچ هااین و! آیدمی ایران از همه رد،دا تمسیحیّ کلیسای که تمام مناسک انسانی و زیبایی که فهمیممی

 هاآن به ما مناسک تمام دستاوردی انسانی داشته باشد. تواندمیهرگز ن تازیوحشی و  عاملِجبل. ندارند خودشان

 در نیستند، هم هااین فقط. کنند حکومت ما بر و بیایند سال 41 باید مسلمانانگُه این بعد و شودمی داده نسبت
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 هاسال از بعد واقع در. حضور داشتند کثیفی طرز به هم قاجار یدوره در بودند، مسلماناتگُه هم هلویپ یدوره

 جریان هایشرگ درایرانی  خون آن و شمالی هایریشه چون همشاه رضا رسد؛می ما داد بهو  آیدمی «رضاشاه»

 کشد؛می کثافت به بود کرده پدر که را یهایکار تمام پسرش اما ،بدهد نجات را ایران که کندمی سعی ،داشته

 این از اگر داریم. را اسالم حکومت دوباره ما و گیردمی دست در را حکومت و زندمی مالکاشانی پیشانی بر بوسه

 ،بخوانید افتاده اتفاق ایران امپراتوری و شرقی روم و روم بین که ایتاریخی هایجنگ یدرباره و کنید نگاه زاویه

 پیش سال53. شوند پیروز ایرانیان بر نتوانستندجنگیدند و هرگز با ایرانیان  سال 686رومیان  که کنیدمی حیرت

 شکست کند،می حمله ایران به عظمت آن با کراسوس که وقتی و داریم را رومی «کراسوس» یحمله میالد، از

 مرکزی نقاط از ند،اهکرد خود مال هاربع که را فرات رود !گذرندمی «فرات رود» ازبرای جنگ  هااین. خوردمی

 واقعی ایرانِ واقع در. است بوده ایران اساسی نقاط از نداهکردبدل  «النهرینبین» که به را «رودانمیان». بودهایران 

 مدارک این تمام بریتانیا ملّیِ  یخانهکتاب در. «اِرَئی» است؛ شدهکوچک ایرانِ ،امروز اِراک. است( عراق) «اِراک» در

مشتی بربر و تازی و کثیف  که شویدمتوجه می بعد و کنیدمی حیرت تانبزرگی ازها با خواندن آن و دوجود دار

 گوسفندانی یمثابهبه شما و کنندمی منبرنشینی شما برای و هستند شما مِهتر هااین. کنندمی تحقیر را شما چگونه

 و داریمملکت فنِّ در ما. دادندنمی هابوزینه این به اهمیتی هیچا م نیاکان کهدرصورتی هستید، منبرها این پای

 و شودمی دفرمه هااین یهمه اسالم از بعدکرد. دنیا از عظمتِ ما حیرت می که بودیم رسیده حدی به کشورداری

 در انسان از یفرم استثنایی هیچبی. است بوده مطلق بالهت و کثافتِ داریم، اسالم از بعد که ایپادشاهی سیستم

ها را در شهر روحاند و هبود شهرها یکنندهمحافظت در ایرانِ پیش از اسالم، پادشاهان. است شدهنمی پیدا هااین

مجلس » ما مثلن. است هبود انجمن یکیا  کمیته یک گاهیبلکه  نبوده، نفریک پادشاه اند. در آن دوراندست داشته

امروزه  کهای های پارلمانیفرهنگ این تمام. داشتیم پارلمان زمانآن ما. اشتیمد اشکانیان یدوره در را «ستانهِمَ

 اشکانی یدوره ازشان چون تمام است، مزخرف آمده، یونان از مستقیم دموکراسیِ گویندمیای عده وجود دارند، یا

ن متعلّق به امپراتوری ایران بوده و ایران که در آن دورا )شهری در مرز ترکیه «ایونیه» در هایونانی خودِ .دنآیمی

 روم، موقع آن و خوردمی شکست «کراسوس سولیسینی» میالد، از پیش 56 سال در. خواندندمی درساست( 

 باگری و کثیفی اسالم و یتوطئه با هاآن که بود ایگونهبه ایران عظمت واقع در. داشت نفرهسه یحکومت

 ادامه ایران در هنوز یزاسیونانگ هیئت در انگلیزاسیون آن و شوند پیروز ما بر توانستند ،ایران درون انداختنانگل

 هیچ نکنند، پیدا رهایی انگل یمثابهبه اسالم از تا کنند، جدا خودشان از را انگل نتوانند تا ایرانیان یعنی. دارد

 اساسن. استبا اسالم مترادف  ثیفک فکر است. کثیف فکر و با یگرکثیفی با ما بزرگِ جنگِ . بکنند توانندنمی کاری

 «ایران یمتحده ایاالت» باید که است ایرانی تمدنِ آن و ستایرانی تمدن نابودی جهت در رومی ییلهح یک اسالم

. کنندمی استفادهسوء دارندام، کرده سخنرانیبسیار  آن یدرباره که من یایده این از کثیفی مشتی حاال. بسازد را

 به توانیممی ما ایرانی، تمدنِ تحققِ با چگونه که است هآیند یدرباره طوالنی ریزیبرنامه یک یهدربار من یایده

 اعمال کهاین بدون باشیم داشته را دنیا از نیمی یعنی «بزرگ ایرانِ » تمام واقع در برسیم. سمنتیک عظمت یک
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 بلوچستانِ  و سیستان بزرگ، گانِ آذرآباد ،بزرگ کردستان ،)عراق( اِراک بزرگ، خراسانِ یعنی. کنیمب قدرت و زور

 ایرانی تمدن از هااین از کدام هر اگر. هستند ایرانی تمدن از زیرمجموعه یک هااین یهمه. بگیرد شکلو...  بزرگ

 از من ،است کرده تولید را این قوم، یک که بگوییم که نیست طوراین. است شده کم آن از بزرگی چیز بشود، کم

 لرها همین مثلن اند؛داشته ایرانی اقوام را هاداستان این تمام اما دارم اشراف آن بر چون کنم،می تصحب گیالن

 «ایالمی» این شد، «ایلَ» به بدل «ایرَ » چگونه که کنم بحث مفصل طوربار بهباید یک. اندداده سیستم تغییر چندین

یکی از « ایرج». هستند «ایرجی»، «دیزج» و «جیزا» هایشهرستان. هستند «ایرجی» واقع در ،دارید اکنون که

 این، و ددار بسیاریبه جنوبی هایریشه و آیدمی هم ایرج از گویم،می که «اَئیرایی» این. استایران  پدر پسران

 دور آن از را ما گذرد،می هرچه که داده ایرانیان به قدرتی ،انسانی مخلوط این ها،ازدواج این. استگسترش یافته 

 از ساعت به دم که اندزادهکثیفی یا زاده واهلل، آیتمسلمانگُه کنند،کسانی که علیه ایران اکت می تمام. کنندیم

 من که گویدمی کن، نگاه را خاتمی. دارند مسلمانیگُه یریشه شانهمه. زنندمی حرف اسالم از و نابودی ایران

 ،دنزننمی را یحرف چنین که هاحسابیآدم. است مسلمانگُه چون گوید؟می را این چرا ایرانم، در «مفدرالیس» موافق

ایالتی  را اکنونی ایران خودِ ما چون ایران. پارچهیک یکشور برای نه ست،ا گسسته کشورهای برای مفدرالیس چون

 ایرانِ  ما یایده. نیدک فکر بزرگ ایرانِ  به زدند، حرف کردنپارهتکه و کوچکی از کههمین. دانیممی بزرگ ایرانِ از

 کردستان کل نماییِبرهم بدون ایرانی، تمدنِ واقع در. داریم شدهگم بخش ما چون ،است بزرگ ساختار و بزرگ

 بدونِ  اصلن ؛چیز بسیاربزرگی کم خواهیم داشت ،باشیم نداشته را گانآذرآباد اگر ما بگیرد، شکل تواندنمی

گرجستان  بدون مگر بگیرد. شکلتواند نمی تمدن آن و بدهید تشکیلتوانید نمی را بزرگ ایرانِ آذرآبادگانِ بزرگ،

 این معنایش این و بگیرد، شکل بزرگ خراسان بدون ایرانی تمدن که است محال اصلن شود؟میو بدون ازبکستان 

 مسلمانهگُ  ما ایم،ایده یک از فرهنگ و یک از ما کنیم.می گشاییفرهنگ مابلکه  کنیم، کشورگشایی ما که نیست

 است، بت یک هم شانشیطان است، بت یک «اهلل» ؛نداریم کثیف فکر نیستیم و پرستو بت کثیفی زاده وو حرام

 نیست، عینی وجود یک «مزدااهورا». گوییممی بد یاندیشه از زنیم،می حرف «اهریمن» از وقتی ما کهدرصورتی

 هااین ؛دنخود را پیامبر نامیده باش« زرتشت»یا « مانی»، «رهمِ»بینید که جا نمیدر هیچ. است نیک یاندیشه

 ما سوفیِ. داد ربط متافیزیک به هم را این اسالم که «ف» ،«واو» ،«سین» آید،می «سوف» از خرد. خردمندند

 لمیع هااین واقع در. آیدمی «دئنا» از و «دان» از «دانشمند» این است، اَئیرایی که کسی یعنی ،«دانشمند» یعنی

کشیدن کتب دلیل به آتشبه. داشت جنگ دانشِبود و  تریندانشی که هرمزفرخ مهرست مثل ،هستند ندانشی و

 و «رَستَم» واقع در «رُستم». بگوید مهرست جنگ دانش از نتوانست )فردوسی( پردیسیتاریخی و باستانی ایرانی، 

 هایدانه اتحاد» یعنی «رستهم» و «خودرو یدانه» یعنی «تَهم» ؛آیدمی «مَرتَهم» از مهرست. است «رُستَهم»

 نام آن ما که رسندمی کمال از انسان، از رشد، از مطلقی برآیند به ؛رسن،می رُستن به هااین دانه وقتی ،«خودرو

 متأسفانه که گرفته شکل ایرانی یفلسفه اساس بر هااین و است دوم ابرقدرتِ همان مهرست. گذاریممی «رستهم» را

 ،یودی بر احاطه و اشاره بدون. دنگیرمیریشه  «یودی» از هااین ندارد. تمام آگاهی آن نسبت به ایایرانی یچه
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 ندارند و یشناخت چون ،گذارندمی «انس» یا «جن» را یواسم دی هامسلمانگُه. افتدنمی اتفاقآگاهی  این هرگز

 نبوده، عربی هرگز اِراکاست.  )اِراک( کوچک ایرانِ  با کزیمر خِیر یهخطّ  واقع در. پلیدند ژنِ  از و ماندهعقب

 اند.کرده ما فرهنگ وارد عاملیجبل زنانِراه همان یا و مالها که هستند مهمی هایبحث هااین باشد. عربی تواندنمی

 خوی د،هستن منطقه آن از و اردنی و عاملیجبل معمولن دها،سیّ این. هستند خطرناکی بسیار موضوعات هااین

 غیرممکن ارسیپ زبان با عربی زبان اختالط ولی ،است ابیجذّ بسیار زبان عربی، زبان. نداکثافت دارند و گریکثیفی

 هیتلر، کاریکثافت خاطربه کهاست  Arian European هایزبان جمله از ،Arian  زبانِ یک ارسیپ چون است

 زبان عربی، زبانِ است، (سامی) «خیشومی» هان تازیزبا کهصورتیدر. است شدهبدل   Indian Europeanبه

ت، باید بر اس مدفون و شدهباطلعلمی  علم، این. دانندنمی هاجوان و ایران مردمِ  که ستچیزهایی این،. «عِبری»

  آن اشراف پیدا کنید!
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 داشت زنان در تمدنِ ایرانی! گرامی
 07/08/1399تاریخ سخنرانی: 

 

 از من تعجب یهمه داشتند.نمی گرامی را زنان ایرانی تمدنِ چون تمدنی هیچ در ،بنگرید درزمانی لحاظ از گرا

 سینه به را «اسالم زنانِ» سنگ مدام اما ،دارند نیستییفم ادعای که کسانی از است، مسلمان هاینیستیفم

 نیستند ایرانی نیستییفم هایتیول اغلب! قلّجع نیستییفم هایمدرسه و «خراسانی هاینوشین» امثال زنند؛می

 مثلن. اندمردانه هااسم یهمه ،کنید نگاه را عربی اسامی و کاوش را عربی زبان سراسرِ .اندهزادعربی تشدّبه و

 !ایدکرده توهین حسین به یعنی فاطمه بنا حسین بگویید اگر نداریم. «فاطمه بنا حسین»، اما «علی بنا حسین»

 و داریمن «محمد بنا فاطمه» داریم، «طالبابی بنا علی»! داریم «عبداهلل بنا محمد» و نداریم «آمنه بنا محمد»

دلیل ، بهعربی زبان کل در اما ،ستوا مادر انسان یک اصلیِ خدای و خالق واقع در نداریم. «خدیجه بنا فاطمه»

 اینکه. بینیدنمی عربی هایپسوند در را زن اسامی اساسن .کنندمی حذفشخص  نام ازاو را  ، ناممادر بودنِ زن

 بیاورد، دنیا به پسر فرزندِ  که گیردمی قرار مادر پای زیر بهشت صورتی در «.است مادران پای زیر بهشت» گویندمی

 :گویندمی معمولن !نددهنمی را راه او هم در جهنم و شود گوربهزنده باید ،باشد آورده دنیا به دختر فرزند مادری اگر

 آن در ایاندیشه تواندمی چگونه ،باشد داشته زنضدّ تیماهیّ زبان خودِ وقتی «.افتدمی اتفاق زبان در اندیشه»

 ،باشد زنضدّ زبان یک تکلیّ اگر «.افتدمی زبان در که ستاتفاقی شعر» :گویندمی! ؟نباشد زنضدّ که بگیرد شکل

 تولیدِ  که است زبان است، همین هم اندیشه و تفکر! نباشد؟ زنضدّ که بیفتد تفاقا زبان آن در شعری شودمگر می

 هستند؛ مردانه عربی اسامیِ و عربی زبان خودِ وقتی باشد، اندیشه یک اسالم که کنید فرض اگر کند.می اندیشه

 کند رعایت را زنباشد و  نینمفِ تواندمی چگونه ،افتدمی اتفاق عربی زبان و قرآن در که ایاندیشه عنواناسالم به

 جیم» گویندمی انگلیسی زبان در مثلن است؛ گونهاین هم انگلیسی زبان ،عربی زبان عالوه بر! باشد؟ زن برای و

 پسرِ یعنی پیترسون ،«پیترسون جولیا» گویندمی ریچارد، پسرِ یعنی است «ریچاردسان» واقع در که «ریچاردسون

 گویندنمی مثلن باشد، پسر باید «سان» این همیشه ؛«سیلویاسون»یا  «سونجولیا» گویندنمی هرگز پیتر،

 ریچاردسون، مثل دید؛ خواهید را «سان» ،کنید نگاه انگلیسی هایاکثر خانواده خانوادگی اگر به نام! «ریچاردگرل»

 اما ،دارید نام «یاجول» و هستید خانم شما! «ریچاردگرل» یا «گرلرابرت» گویندنمی هرگز سون؛رابرت پیترسون،

 «سان» و هستید زن شما !ریچاردسون .خواهد شد «پیترسون جولیا»نام شما بلکه  شوید،نمی «پیترگرل جولیا»

 چرا هستند. گونهاین انگلیسی اسامی از درصد30 حدود! است مردانه شما فامیلیِ  باشید زن وقتی حتی نیستید،

 ابراهیمی مذاهب است، گونهاین دارند استیال «ابراهیمی مذاهب» که اهرج واقع در دارد؟ تیماهیّ چنین زبان این

 و آیدمی بیرون «هاجیوش» دل از «تمسیحیّ» که ستا این جز مگر. کنندمی مصرف را زن و هستند زنضدّ

دن بوضدّزن خصلت آنهم باز ولی ،کنندمی مدرن را «انجیل» مدام اینکه با! هستند؟ زنضدّ «تورات» و هاجیوش
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 ایران نازنین اسامی. است «ارسیپ زبان» ،دارد حضور آن درزن  که زبانی تنها .است زباناین ماهیّتِ  چون ،دارد را

 همسر که« دخترِ آبان»به معنیِ  «ختدُآبان» ،«سیمین دخترِ » معنی به «ختدُسیمین» کنید؛ نگاه را باستان

را  «رلگِانگلیش» ما! زیباست چه ببینید ،«ختدُایران» ،«ختدُمیهن» ،«ختدُهینمَ» ،بود «بزرگ داریوش»

 که را پارسی زبان مابعد  .است «ایران دخترِ »داریم که معنای آن را  «دختایران» اما ،نداریم نام یک عنوانبه

 رعایت را زن و کند رعایت را انسان زبان یک است محال! یماهنهاد کنار است محورانسان زبانی و ایرانی دین مبنای

 که است گفتنی «زبان»! باشید؟ داشته تزبانیّ ادعای و نکنید رعایت را زندگی و زن توانیدمی چطور شما نکند،

 کناری به رسیده ارث ما به فلسفی دستگاه یک یثابهمبه که زبانی در را اعجاز و قدرت همهاین ما و گویدمی

 وقتی واقع در! ضعف سر از مگر است؟ ممکن چگونه بالهت این! دادیم کثافت به تن و شدیم مسلمان و وانهادیم

 «اهلل اال اله ال ان اشهد» بگو یا گویندمی و گذارندمی گردن باالی را شمشیر ،کنندمی حملهبه ایران  هاچیقادسیه

 شما انپدر باشید؟ مسلمان هستید مجبور شما امروز آیا اما ،بودیم مجبوری تملّ ما یعنی م؛یزنمی را گردنت یا

 چرا بگویید؟ را این مجبورید امروز شما آیا ،«اهلل اال اله اال ان اشهد» بگویند بودند مجبور قادسیه جنگ از بعد

شما  زیبایی و عشق که تاندختر و زن به چرا! کند؟می تجاوز شما به سجده و رکوع در «اهلل» روز در بارهفده

 این «.دارم ناموس من»: گوییدمی بعد! کند؟ تجاوز هاآن به اهلل و بروند سجده و رکوع به دهیدمی اجازه هستند

 مجبور را همسرش که پاسداری و مال آن زنِ  هستیِ  از دهید؟!می قرار اهلل اختیار در را آن که است ناموسی چه

 که است این هاآن هدف یهمه. ماندنمی باقی چیزی کند اهلل تسلیم را خود روز در بارهفده و بخواند نماز کندمی

 و «دختسیمین» چون ایاسامی زبانی هیچ در. دهند قرار فشار و سیطره تحت را زن و کنند حمله زن به

. نابود کنند هم را زبان این تا انددهبسیار تالش کر است، گونهاین باستان ارسیِپ زبان در فقط ندارید، «دختآبان»

را  ایمیاسا چنین هم هانیستیفم حتی باشند،شده  مد که نیستند یچیز و انددرآمده تاریخ دل از اسامی این

 زبان هااین شوند، رایج باید و زیباست دختآبان و دختایران چون ایاسامی. کنندانتخاب نمی برای دختران خود

 را هاحرف این آیا. برسد توازن به باید زبان کنند،می سلب را اسامی یمردانه خصلتِ آن و رسانندمی تعادل به را

 کنندمی مبارزه هاآن زند؟می گویندمی شرم بودنِ اختیاری از مدام که اینیستییفم تیول و مسلمان نیستِ یفم یک

 یا باشد شرمنده دارد «سکُ » و «پستان» اینکه از باشد داشته اختیار زن یک یعنی! باشد اختیاری شرمندگی که

 نادانی و بدبختی سرِ از او! گیردمی زندان سال20 و جنگدمی اختیاری جابح برای یارو! ستا احمقانه خیلی! نه

 که جنگدمی او یعنی بجنگد، اختیاری حجاب برای که دنکنمی وادار را او نیستییفم تیول واقع در جنگد.می

 ردستگی را او اسالمی جمهوری بعد شود. حجب دچار وباشد  شرمنده خودش بودنزن از خواست دلش هروقت

! است؟ ایمبارزه چه این! شودمی« مبارز» هم شاناسم دهد،می زندان حکم هم سال20 و زندمی کتک و کندمی

 کنید؛ توجه دقیق باید شما اری!اختی پوشش برای جنگممی من بگو افتد،نمی اتفاق بالهت در که مبارزه

نگرانه جزئی نگاه این تازه، اساسیِ قانون نویسش در د،نباش داشته را ریز نگاه این باید «برانداز» و «نارشیستایرا»

 مأل در و بیایند زنانی باید نباشد مردانه زبان ساخت اینکه برای. باشد مردانه نباید زبان باشد، مستتر باید و دقیق



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 بسیجی فالن به مثلن که گویدمی من به محترمی خانمِ است؟ چگونه زنان یِشافحّ که ببینیم ما و بدهند فحش

 مردانه فرهنگِ  چنین چیزی برای آن و کندسکس می همه با بسیجی آن پدرِ  یعنی «پدرجنده»! «پدرجنده» بگو

 واقع در دارد ایصیغه زنِ شش که کسی! باشد داشته زن شش مردی که ستا این هامسلمان افتخار! استافتخار 

با این  چون اندازدمی غبغب به باد ،پدرجنده مبگوی او به اگر! آوردنمی فشار او به که پدرجنده ولی است، جنده

و  نویسندگان و شاعرانید و اهنکرد شناسیزبان و فرهنگی کار شما اینکه خاطربه. وارد نشده او به ایضربهواژه 

 ما آیا بدهم! انجام توانمنمی نفرهیک که را کارها یهمه ند،اهبود کموسلمان و مسلمانگه همه شما فکرانروشن

 قدرت اعمال بتوانید تا باشید داشته سیاسی قدرت باید ایران در سازی؟فرهنگ پی یا باشیم براندازی دنبالبه یدبا

 و هستند مهم هااین بکنید، کاری توانیدنمی نباشد دستتان در سیاسی قدرت جاآن تا کنید، اقتصادی و فرهنگی

 تا اصلن شود، عوض چیزهمه کنید عوض را هنگیفر اگر که نیست طوراین جنگیم؛می ما که است همین برای

 «ایخامنه» اتفاق افتاد، 57 انقالب کهوقتی زدم مثال هزاربار .شودنمی عوض فرهنگ ،باشید نداشته سیاسی قدرت

محمد »ی نشست. او نوچهمی در پشت ایگوشه داشت حضور «ثالث اخوان» که هاییانجمن در او بود، قجعلّ یک

 هاینوچه جزء ایخامنه کهدرصورتی ،بود گمنام یآدم او که گفتند کشتند را مختاری محمد وقتی بود و« مختاری

 سیاسی قدرت به آدم همان حاال! دادنمی اهمیتی او به کسهیچ و بود مشهد در مختاری محمد و ثالث اخوان امثال

 یشاعراندارد. او  سرمایه میلیارددالر200اکنون بیش از  و رسانده اقتصادی قدرت به را او سیاسی قدرتِ رسیده و 

 ها، آندارد سیاسی قدرت ایخامنه چون و برد تا برای او شعرخوانی کنندمی بیت به را «دامغانی معلمعلی» چون

فالن  در گویدمی او به ایخامنه و خواندمی مثنوی یکدامغانی  معلمعلی نشینند؛می پایش زیر برده و مرید مثل

 که دارد کالسیک شعر دانش ایبه اندازه ولی ،ستا قاتل یک دامغانی معلمعلی! بکن را کار النف بیت از شعرت

! از او اطاعت کند باید دامغانی همین دلیلبه ،دارد سیاسی قدرت ایخامنه !کند وارد نقدی او به نتواند ایخامنه

 که شاعری هر باشد، مسلمان تواندمین شاعری هیچ ،وجود ندارد شاعری هیچ اتمسلمان بین که است همین برای

 شاعر تواندمی ردهبَ مگر غرور، یعنی شاعر! باشد شاعر تواندنمی برده هرگز و باشد بَرده تواندمی فقط باشد مسلمان

 تواندنمی که احمقی هر! شود؟می مگر ،نامدخود را شاعر می و کندمی منتشر مزخرف کتاب یک لمپنی هر ؟!باشد

 کنید، گریروشن شجاعت اساس بر و کنید شجاعت قبولِ باید شما یعنی گر،روشن یعنی فکرروشن د،باش فکرروشن

 بزنی کراوات اگر در ایران. باشد فکرروشن تواندنمی که هر ابلهی ببرید، تبر زیر و تبعید در را روح خود و جان باید

 شجاعت تو به دانش و آگاهی شعور، نیست! طوراین کهدرحالی نامند،می فکرروشن همه را! شویمی فکرروشن

 کند،می گریروشن به شروع نترسد کهآن و ترسدنمی ،داندمی کهآن داند،نمی که کسی ترسد؟می کسی چه. دهدمی

 مسلماناتگه بین در صدا باشد؛ صدا باید پس کند، ترویج و تبلیغآن را  و دهد پرورش را خود دانش باید چون

 یک ،باشد اسالم علیه اینکه مگر ندارد راهی بزند حرف آگاهی سر از که صدایی ریسک. و خطر پذیرشِ یعنی

 ردنکریسک ما کار و کند ریسک باید فکرروشن یک پس نزند. حرفی اسالم علیه کسی تا شودمی شهید مسلمانگه

 هستند. طرف ناتمسلماگه با چوناند، ریسک در مدام که هستند فکرانیروشن هانارشیستایرا تکتک. است



 
     

 

 علی عبدالرضایی 

 و مردانه پسوند با های آنهمه است، و... حرب بنا ابوسفیان ،عبداهلل بنا محمد طالب،ابی بنا علی که مسلمانیگه

 کنید؛ نگاه را خمینی گور. است کدهبت گورشاناند و اندیشمرگ و پرهیزگار که است همین برای! هستند مرگ

 است، ایران مردم حق پول این اند؟آورده کجا از را پول این اند،ریخته طال یخمین قبر در شهر یک یاندازه به

 فقط خمینی قبر بر د.نو به مردم برگرد دنشو ذوب باید طالها آن کل شده، دزدیده مردم شکم از که ستنانی

 تا ،شوند ابودن باید خمینی از بعد و قبل نسل هشت. شود خراب هزاربار باید گور آن! ساخت مستراح یک شودمی

 تحمل قابل مزدورشیپ این بگذارد، خاتمی یا ایخامنه خمینی، را نام خود نکند تجرأ کسی ما تاریخِ  در دیگر

که در کلیساها اند قدر مدرن شدهآن هافرانسوی. است مانده باقی ما تاریخ در که ستکثیفی یوصله و نیست

هایی درس بگیریم و تجارب از چنین انقالب قصند، ما هم بایدرکنند و میگیرند و کنسرت برگزار میعروسی می

 رقصنده هم کشیش حتی فرانسه کلیساهای در بگیریم. مهمانی مساجد درطور مثال بهکار بگیریم. شان را بهانسانی

. است هفرانس انقالب از هایییادگاری مدام کلیسا دیوارهای روی شده، منجر زیبایی این به فرانسه انقالبِ ! است

 دیده باید «گوهرشاد» مثل مساجدی در ما زیبای جمالت ،براندازی از بعد و بماند تانذهن در باید جمالت این

 هستند تاریخی بناهای که هاییآن مگر ،است محله آن ماندگیعقب از اینمایه ،محله در مسجدی هر وجود شود،

 علیه ما انسانیِ ستیز این ما، هایپیام دهیم، زیبایی اجدمس این به باید بدهیم. کاربری تغییر را هاآن باید و

 که باشد داشته یاد به تاریخ و بنویسیم مساجد دیوارهای بر باید را ماندگارمان هایگزاره این اسالم، و گریبوزینه

 تن نهچگو که کشتند، را «فوکو» چگونه که شد، تجاوز «سارای» به چگونه که گذراندیم؛ را صعبی روزهای چه ما

 وای! کردند، رها «لویزان» در را «چکاوک» یپارهپاره
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 کنم!سال بالهت نمی42ام را فدای من عمر علمی
 29/07/1399تاریخ سخنرانی: 

 

 مال را آنجا بزنند چادر که هرجا که است این هاچادرنشین خصلت بودند. چادرنشینگرد و بیابان ایعده هاتازی

 ادعا ناگهان و دانندمی خودشان برای زدند چادررا که  هرجا هاست،ریشهبی یخصیصه این ؛ننددامی خودشان

 گذشته قرنِهفت از شهر این در گوییممی او به .هستیم اینجا به قمتعلّ و ایمبوده اینجا صدهزارسال ما کنندمی

 صفتِ  «نفهم» شده، بزرگ نفهمیدن با و است مسلمانگُه او چون فهمدنمی اما ،اندداشته هندواروپایی زبان مردم

 خواهدمی یا ،نیست هم بدی آدمِ . زدود او از را اسالم باید ،بفهمد او اینکه برای. کرد شودنمی او با کاریهیچ ،اوست

 را وسطی قرون یتجربه ما بله» که گویدمی بعدو  شنیدهچیزهایی  بشر حقوق از کند. بازی را خوب آدمِ  نقش

 بسته آن درِ و شد حبس کلیسا در تمسیحیّ و وسطی قرون ولی «.کنیم پیاده را تمسیحیّ  یتجربه ایدب ،داریم

 کرده نقدغ تمسیحیّ که را هرچیزی نیعی یسیتهالئ داشتیم؛ را «سیتهیئال» فرانسه در وسطی قرون از بعد. شد

ای عده که نیست این تهییسالئ کرد. بیرون بود کرده فرو مردم مغزِ در کهرا ای هرچیز خرافی و سنّتی شد، آزاد بود

 دانندنمی هم خودشان حتی گویندمی دروغ که سوادندبی یمشت هااین ،و... «سیاست از دین جدایی» گویندمی

 از باید شده فرهنگ و قانون به بدل و کرده درست خرافات و مذهب کهرا  هرچیزی یعنی یسیتهالئ! مسلمانندهگُ

 زهر درست مثل زدهخرافه یجامعه سکوالریسم برای! نه باشد، سیاست از دین جداییِ فقط اینکه نه ،برود بین

 و داریم بزرگی معضل ما! خواهیممی سکوالر دمکراتیک حکومتیک  ما گویندمی طالب اصالحابلهِ ایعده. است

مشروطه(  انقالب از ل)قب پیش سال100 از من امثال هاست!ساله نیست، بلکه فراتر از این40جنگ ما جنگی 

 شروع را شانجنگ قادسیه یلحظه از من امثال بوده. خرافات و اسالم با هاجنگ آناند؛ کرده آغاز را شانجنگ

 گیرهمه مهلک بیماری یک مثلاسالم و  جنگیممی اسالم با ما چون ؟!گویندمی «موتا» من به مردم چرا .کردند

 همه کند،نمی هم فرقی! بیمارند همگی... و گیلک ترک، لر، رد،کُ ؛دنیستن آگاه هم شانبیماری به مردم و شده

 پرهیزگاری با کهکسی .نکنند رحم هم خودشان به و بشوند مازوخیست مردم شده باعث اسالم. کنندمی ضرر دارند

 بهکسی  گرا .زندمی ضربه هم دیگران و خود به شکبی ،کند دریغ خود از را زندگی تلذّ نکند و رحم خودش به

 نفریک باید چرا! «موتا نوکرتم»: گویندمی مثلن روندمی من یصدقهقربانها برخی. شودمی سادیست ندهد بها خود

 اشارهدر حد  حتی؟! چنین چیزی بداند نوکر یک حد درحتی زبانی،  را خودش بگذارد احترام من به اینکه خاطربه

 بایدها اینتمام  و ستاسالمی ادبیاتِ ادبیات این است، ثیفک ادبیات این نیست، درستهم  شوخی در حد و

 .ستا وحشتناک این «!حسینم ارباب سگ من»: گویندمی مثلن. داندنمی غالم را خودش انسان. شوند برچیده

 و مال .«حسنکلب» مثل ،شودمی سوارتان بیشتر او چون بهتر تراحمق هرچه ؛بگویید گونهاین دارند دوست مالها

 سگ شما از اما ،است نجس سگ گویدمی و است کلبضدّ که حال عین در ،ندسته شما فتنگکلب عاشق سالما



 
     

 

 علی عبدالرضایی 

 بیشترین خودش و کندمی رها نجاست مِ توهّ در را شما مال ست.وفاداری العادهفوق حیوان سگ فقط چون سازد،می

 تمام و جنگیم حال در قادسیه از بعد از ام اصل در جنگیم،نمیگذشته  سال40ِ برای ما. بردمیاز شما  را بهره

 یجنگ ما جنگ بجنگند. اسالم با باید هم بعدی موتاهای تمام و یدندجنگمی اسالم با موتاهفده تمام من، پدران

 که معنا این به نه بدهد، انجام را خود دلخواه بازی باید هرکسیکه  معتقدیم . ماستانسانی یجنگ نیست، نژادی

 مسجد در برود مسلمانات خودِ  مثل او هم؛ بزنیم را گردنش باید ،بماند مسلمان بخواهد و است نمسلما کسی اگر

 وسطی قرون این بارها ما شده؛ حبس کلیسا در کشیش و تمسیحیّ ،وسطی قرون از بعددر فرانسه  .کند زندگی

 نکردیم اعالم مااما  کردند، عالما را ایدئولوژی یک پایان هافرانسوی! ؟شده حبسدر مسجد  مال آیا اما داشتیم را

 این خواهدمی اسالم نیستیم، ریشهبی ما باشیم. داشته یکالئ واقعن حکومت یک باید ،کنیم اعالم اگر چون

 هنوز داریم، شناسنامه فلسفه در و  خودفرهنگِ  در ما اما ،کند تلقین ما به را ریپدرومادبی اصطالح به و ریشگیبی

 من. «ایرانی حکیممند به عالقه و سوفی به مندعالقه» یعنی «فیالسوفی» گویندمی فیلسوف هب هازبان تمام در هم

 خودت اصلِ  به باش، خودت فهمد اصل به چه معناست.فقط یک نخبه است که می .کنمبودنم افتخار میبه ایرانی

به اصلتان برگردید،  وقتی. دترسنمی تو از شوند والل می هاایتوده و هاخائن دیگر باشی که اصل برگرد،

 .نکن رحم کسی به ،باش تیز و تند و واقعی ،کنند حمله تو به بگذار .شدخواهند  اللو کموسلمانات  مسلماناتگُه

 این ولی ،بگذارید کنار را بد اسالمِ  آن بعد و کنید انقالب» :گفتند شما به اگر بشود. وارد خدشه اصول به نباید

 کوچک سوراخ یک از اسالم نیست، تمسیحیّ اسالم است. کثیف اسالم. یدنکن قبول «.شدبا گوشه ایندر  ،اسالم

 تمامش باید همین برایزدن است، او از هر طریقی پی ضربه ندارد، همتا که ستکثافتی مال کند،می نفوذ هم

نیستم  کوچک هایجنگ آدم من کنند. پیدا نجات فردا هاینسل که امگذاشته را نازنینم عمر همهاین من. کنید

  ندد!ببرب رخت ایران از اسالم و بالهت که گذارممی وقت من ساله. 40ساله است نه 1400و جنگ من جنگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 مذهب از دوری
 25/11/1397تاریخ سخنرانی: 

 

 باشد. دنیا راه بهترین راه آن اگر حتی! کن فرار شرایطی هر تحت ،«one way» از ایدئولوژی،از  و مذهب از

«one way »اصلن ،ندارند ما جنگِ  به کاری هاآن! زندان یعنی بدبختی، جمود، یعنی «راهیک» اسارت، یعنی 

 کاری آیا دهید؛می انجام بزرگی کارهای چه شما که نیست مهم .هستند شجاع قدرهچ هاانسپارتی که نیست مهم

 کمین در دیزاشکن یدره پلنگ مثل شما! ؟ستیده روسیه در خدمت آیا ؟ستهاآن اعتقاد راه در کنیدمی که

 و ایران برای منزلت و ارزش خواهان قدرهچ نیست مهم هاآن برای بزنید. روسیه به اساسی یاضربه که هستید

 خدمت در اگر. هستید خوارخونو  کثیف اهللِ خدمت در قدرهچ و کعبه راه در قدرهچ دببینن باید. هستید ایرانی

 باطل هم خودش که شناسدمی را خودش فقط ،شناسدنمی را حق . مالزیز خواهید بودع برای مالها، باشید اهلل

 تا هردو ،ایدئولوژیستند هردو است، مسلمانگُه و سلمانکمو تقاطعِ  ینقطه این اهریمن، مستر باطل، مستر است.

 هانفله و نفرت از ست.وا خدای روسیه یکی و نشسته قرآن در شاهلل یکی باشی با تو هستند، هاآن خط در کهوقتی

 یساخته چون ،نیست درست ایاندیشه هیچ نیست، سمقدّ فکری هیچ توست، خدمت در فکری هر! بگیر فاصله

 و بسازد چیزی انسانکه  است محال نیست، کامل بسازد انسان که هرچیزی !است اشتباه پس است، انسان دست

 ،است ناب شعرهای شاعر حافظ مثلن ناب، شعر گویندمیکه  هستند ایعده است؛ غیرممکن «ناب». باشد کامل

 زبانهمین دلیل پس به است، بشر دست یساخته زبان و افتدمی اتفاق زبان در شعر چوناست، مسخره  این

 .شوی نزدیک ناب این به توانیمی مدام تو. نیست ناب پس ،افتاده اتفاق زبان در هم شعر و باشد ناب تواندنمی

 شهرِآرمان به رسیدن برای» :گویندمی !نداردداریم،  «آنارشیسم» ازرا که ما  تعریفی کسیهیچ ماست؛ حکایت مثل

 افتد!نمی اتفاق شهرآرمان چون ،کنندمی اشتباه منظر این از هاآنارشیست کلن «کنیم. تالش باید مآنارشیس

 در ؛رسیمنمی مقصد آن به هرگز شویم، نزدیک هانآ به کنیممی سعی ما کهند مقصد یک آنارشیستی هایایده

 .جنگیممی آزادی برای ما .است مهم خیلی این و شویمی نزدیک بودوباش آن به تو اما است، نرسیدن مقصد واقع

 به داریم ما .بود نخواهد امروز مثل ولی! نه که البته !داشت؟ خواهید آزادی بعدی حکومت درکه  کنیدمی فکر

 در آیا ،جنگیممی دمکراسی برای ما. بشناسیم را «آزادی» تماهیّ باید همین برای ،کنیممی حرکت آزادی سمت

 به ناگزیریم ما ولینه!  که البته ؟!داشت خواهید ایعالی دمکراسیِ مسلمانی،و در این فضای گُه بعدی حکومت

 تو گویممی من بگیری. بیست تا یبرو هزار برای باید ،بخواهی بیست اگر یعنی کنیم. حرکت بهتر اوضاع سمت

 را هرچیزی واقع در آید.می سراغت به اتفاق تو خواستِ این درباش.  خواهنده فجیعی طرزبه ،بخواه را چیزهمه

ل تخیّ آن را توانینمی حتی که خواهیب را چیزی توانیچگونه می رسی!می آن به کنی لتخیّاگر  کن، لتخیّ اول

 یتو !سوزدمی خودتان برای دلم من باشم. داشته موضع آن با من که ستا آن از رتکوچک خیلی اسالم کنی؟
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 مثل هم تو «.نبودید اسالمضدّ شما کاشای اما ،داریم قبول را شما هایحرف تمام ما»: گوییمی که مسلمانگُه

 ایتودهانیرانیان و  هالمانمسو گُه هامال و هاپاسدار با ما فرق رفتنی! فهمی و مدام پی بهشتو نمی پاسداری یک

 مقصدشان و مسیر ،هستند «one way» اهل هاآن .نیستیم مذهبی ما ند، ولیسته مذهبی ها همهآن چیست؟

 ،کنیم مفید وشاد  را لحظه این خواهیممی است، لحظه همین مقصد ست. زندگی ما مقصدولی  است، مشخص

 ت.اس کشیده کثافت به را ما لحظات تمام اسالم چون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 کند!مسلمان اعتراض نمی
 18/11/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 اعتراض من شخصی یصفحه در ایعده ،کنیممی حمله خرافات و اسالم به و آیدپیش می ایبرنامه که هروقت

 همه کنند،یم اعتراضضعف  و گیهعرضبی فرط از من شخصی یصفحه در که ایخواجه افرادِ تمام! کنندمی

 یمسلمان حتی که عادی آدم یک نکنید باور شرایطی هیچ تحت گیرند.میپول  حکومت از هستند و پاسدار بسیجی

 مخفی را نمازش ،خواندمی نماز خودش خلوت در حتی که هرکسی یعنی. بکند اعتراض است ممکن ،ستعادی

 برای که کسانی ما نظر از. کنندمی پنهان امروزه زدند،می جار را بودنمسلمان مردم ایران درپیشترها  اگر .کندمی

 زنندمی پیشانیشان روی هرمُ اثر که هستند کسانی هاآدم ترینکثیف. هستند شریفی هایآدممسلمانند،  خودشان

 زا بیاید بعد و نخورد را مردم مال واقع در نباشد، مالیا  پاسدار بسیجی، که ندیدم را کسیهیچ کنند. کاسبی تا

 مزدور اسالم؟! به دارید کارچهباشید یا  نداشته اسالم به کاری گویدمی که هرکسی نکنید شک .کند دفاع اسالم

 عادی انمخاطب قالب در مزدورها شدیم، حیطه این وارد که هروقت. است من یگذشته ماه20 یتجربه این! است

ها را ای و دیگر کثیفیخامنه و خمینی و یبهشت عکس بینی،می را پروفایلشان عکس وقتی بعد! وارد شدند

 دانندمی همه چون ،کند اعتراض در گروه ماست، غیرممکن است ای اعادی مسلمان و مؤمن که کسی اند.گذاشته

 غالم یک به و کنیززنِ ایرانی  به. است ایرانضدّ اسالم که دانندمی همه. است اسالم ایران در اصلی مشکل که

 لیاقت که احمقی بردگان به! کنید توجه! است این نکته مصری. یا رومی یک به ، نهشودمی فتهگ« موالی» ایرانی

، کنندمی واقواق و بندندمی گردنشان به ادهقلّ که کثافاتی آن! بکن را فکرش! موالی گویندمی ندارند بودنایرانی

 روند،می کربال به .برندمی را ایرانی رویآب که هستند منفورهایی وکثافت ها . آننامندمی« عباس سگِ »خود را 

که  کربال نزدیک! آمدند حیوان هگلّ یک ؛آمدند هاایرانی کاروان گویندمی و کنندمی تماشا را هااین مردمِ آنجا بعد

کنندگان هستند و واقحتی پیرهای خرفتی که در حال مرگ هستند هم بین این واق .کنندمی واقواق شوندمی

 مال .کندمی شکار را هااین مال. مالست خوراک فقیر، و فقر سوادی،بی ند!سوادبی هم شانهمهکنند. میواق واق

باعث قطع کاسبی  فکرها در سیستم آموزشی جامعهحضور روشنی پیش چنددهه است. ابلهانسوادها و بی عاشق

 داشتند و خانهمکتب روستاها درون مالها ها به کودکان و زنان شد، چو جلوگیری از تجاوز هرچه بیشتر آن مالها

را  مدرنی مدارس رفتند، جاآن به «دانش سپاه» با طرح فکریروشن هایآدم بعد ؛کردندمی تجاوز کودکان به

ی خانهمکتب دربا فریب مردم  نداشتند حق دیگر مالها پرداختند. با چنین تغییراتی، تدریس به و تأسیس کردند

در نتیجه ! کردندمی تجاوز هم و گرفتندمی پول همها خانهبکنند. مالها در مکت تجاوز ان، به کودکان و زنخود

 گاهیفکرها جلوی کاسبی کثیف مالها را گرفتند. مالها روشن که است این فکرهاروشن از مالها نفرت اصلی علت

 مالها فجیع یعقده این، .راندند ستاهارو از رافکرها، مالها کارآمدن روشنبا روی. کردندمی تجاوز خود مادر به هم
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 شد. باز مالسازی یکه در اکثر شهرها مثل قم و مشهد و... کارخانهطوری شد،هم  ترفجیع انقالب از بعد که است

و بالهت ایجاد  انحراف شهر آن در واقع در .ستهرزگی یک و کثیفی تولید در هر شهری، برابر با مال یکتولید 

سازند، می ایرانیضدّ ایرانی، از یعنی. است شدنایرانیضدّ یایده تبلیغو  بالهت تبلیغ کارشان هااین چون، کندیم

 سگِ  خود را که کسی کنند، یامی واقواق)علی، محمد، حسن، حسین و...(  قاتل یک برای که کسانی تمام مانند

 کهاین برای جنگیم،میاست که  سائلم این برای ما است؟ مرضی چه دیگر این چه؟ یعنیها این! نامدعباس می

 همین اگر دیگر شرایط در فهمند،نمی اند،کرده هیپنوتیزم را ما مردمِ !اندیشیدن تخمیرِ ،کنندمی تحقیر را ما مردم

کنند و خود را سگِ عباس و واق میاند و واقاده به گردن بستهای نادان که قلّخیز رفتن عده)فیلم سینه هافیلم

از بالهتشان پشیمان خواهند  کنند ومی حیرت بگذاریم، برایشان براندازی از بعد سال10 رانامند.( ها میسگِ تازی

 او که دانممی «بدهی؟ گیر کمتر اسالم به شودمی ،علی» گوید:می من به و دارد تلگرامی کانال یک یارو ،شد

 بهتر است! مردم؟ کدام« .ندارند دوست مردم ؟حمله کنی اسالم کمتر به شودمی ،علی»: گویدمی است، حکومتی

بعد  ،بگذارید «آیا از اسالم متفرید یا خیر؟»ای مانند: نظرسنجی تانتلگرامی یا صفحات اینستاگرامی هایکانال در

کنند و درست همه از خون و مال و جان مردم ارتزاق مینفرت دارند!  اسالم ازمتوجه خواهید شد که تمام مردم 

 چیزی کنم خواهش شودمی باشید، نداشته اسالم به کاری»: گویندبا تمام بالهت به من می الو هستند.شبیه به ز

 زندگیو  کردند فقیر را مردمبا دروغ و فریب  کثافت و بالهت سرتاسری شده. آلودگی و «ننویسید؟ بارهاین در

 پولدر آنجا رون و می عربستان به سال مههاینمردم  و است اردن در مکه طور مثال،به ؛کشیدند لجن به را مردم

و ریاکاری  دروغ چیزهمه. ستگوییدروغ بلکه نیست ی مسلمانیشیوه این ،هستی هم مسلمان اگر .کنندمی خرج

 لجن به باید را و عاشورا و کل محرّم تاسوعا شب حسِّ این کنم. استفاده ایکلمه چهدیگر  دانمنمی اصلن .است

 ست و مدام در خدمت مرگ است.، اما اسالم ضدّزندگینیست زندگی از بهتر چیزهیچنیم. کتخریب و  بکشیم

 کنند.کُشی میو کودک شوندمی تروریست که هستند کسانیهمان  کنند،میواق شوند و واقمی سگ که هاییاین

 قدرچه شما ببینید .کشندیم آدم کنند فکر کهآن بدون و روندمی ها هم دنبالشدهد و آنخط می هابه آن مال یک

 نه من عام کنید وکه ملّاها را قتل کنیدمی خواهش ،دهیدپیام می من شخصی یصفحه مدام به دارید، حرص

 بکشم، را فالنی خواهممی که بگوید مال یک به احمقی یک اگر. برندمی تلذّ کشیآدم از هااین اما گویم.می

 و اصل هیچ هااین بده، او را بکُش! انجامش و برو گویدمی فورن ،بیاید بدش شخص آن از مال آن اگر خصوصبه

 با گویدمی و کندمی مصاحبه خودش با سایت تروریستی العربیه()وب عودیی سالعقبیه خبرنگار .ندارند اصولی

را علیه  جعلی ایق به خبرگزاری العربیه است، سال گذشته مصاحبهسایت که متعلّ)این وب! ماهکرد مصاحبه موتا

ای که هرگز چنین مصاحبهمصاحبه کرده، درحالیعلی عبدالرضایی کند که با موتا کند و ادعا میموتا منتشر می

ی کثیفی را به کار ، چنین حربهرا بین براندازان تخریب کنندموتا  گرایی ملّیچهرهوجود نداشته و برای آنکه 

 و رذالت و کثافت و هستند چیزیک همه کنند.می هم پرهیزکاری ادعای تازه و هستند تسنّ اهل هاآنبرند.( می

. کنندمنتشر می گویانیوز در هم طلباصالح هایمسلمان بعد زنندمی را مصاحبه هاآن ها ریشه دوانده.در آن دروغ
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 ترها کهپیش .کنندی جعلی را منتشر میآن مصاحبه هم هستند اوجاالن مریدان که اییسنّ هایمسلمان آن

 کردندمی لهگِ آمدند،می من پیش خواستند!می را ما حمایت مدام هاند، آندآورمی فشار هابه آن ارومیه در هاترک

 کردند، منتشر را عربی جعلیِ یمصاحبه آن و آمدند هاهمان بعد .کن حمایت ما از ،نداهکرد حمله ما به اکنون که

 میدان در نداردو شهامت  تجرأ کسهیچکردند. می کار پاسدارانتروریستی  سپاهِ با چون ،ندارذل و ضعیف بسیار

 گویندمی. گذارندمی سیاست را گیچندچهر و ریاکاری و دروغ این اسمها کثافت !هستم این من بگوید و بایستد

نداری  شهامت تو چه؟ یعنی بگوید، دروغ آدم که است این سیاست ،ایراد گرفت دروغ نباید از و است این سیاست

 بینیپیش و برآورد چه کسی یعنی سیاست است، سیاست بحث اگر. است ضعیف گویدمی دروغکه  کسی ،ضعیفیو 

پیِ  همیشهو  کنیدهای من استفاده میمدام از نظریات و تحلیل همه. گزیندبرمی انتخاب را درست راهکند و می

 عین ،اتفاق افتاده دقیقن ماهگفتتاکنون  هرچه کهدرحالی ،یدضربه بزن منتا به  کنم اشتباه یک من این هستید که

 ما دانم.می را چیزهمه ام وآمده فردا از من نیستم، اعجاز اهل من! نه. کنیدمی حیرت بعد و! گرمعجزه یک

 ایم.آمده فردا از هاایرانارشیست
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 سیتانیسم
 14/01/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 یکی است،مطرح شده  انسان با مذهب تضدیّ مورد در یاانهروشنگر هایبحثبارها ایرانارشیست  در حزب :پرسش

 است. «الوی آنتوان» و «تانیسمسی» مبحث بگیرد قرار بررسی مورد شما نگاه و زبان از مداردوست که عناوینی از

 هم تشکلی چنین آیا چیست؟ هبمذ مقابل در تانیسمسی و الوی آنتوان مورد در «عبدالرضایی علیموتا » نظر

 ؟بود آمده انسان رعایت برای

 یمجموعه آخرین نام .ماهکرد بحث بسیار شعر کالج در «سیتانیسم» مورد در من :عبدالرضایی علی پاسخ

 .است)لیلیث(  آدم اول زنِ درمورد واقع در .است شیطان یدرباره لیالو است؛ «لیالو»هم  ماهکرد منتشر که شعری

 میتولوژی، این اساس بر ولی ،است مزخرف کاملن حوا و آدم میتولوژیِ  یعنی ،ستقراردادی هااین یهمه البته

 هااین یهمه و دهدمی تشکیل را معاصر انسانی فرهنگ از بخشی دینی، فرهنگ و گرفته شکل دینی فرهنگ

 آغاز «لیلیث» از نباشیم. تفاوتبی «مسِیتانیس»نسبت به  شما قول به یا «سِیتان» به نسبت ما که دالیلی هستند

ی شیطانِ عربی یا سیتان انگلیسی و ابلیس، با نگاه مذاهبِ ابراهیمی بسیار تفاوت نگاه من درباره واقع در کنیم؛می

 یعنی «رهَاَ» ؛«اهریمن» یعنی ،دارم قبول شیطان مورد در را «زرتشت» و «مانی» و «هرمِ» نگاهِ بیشتر من ؛دارد

 یک بلکه ،بیرونی ءِشی یک نه را شیطان دانند ومی بد یااندیشه را اهریمناینکه . «اندیشه» یعنی «نمَ» و «دبَ»

 .تو آمده فریب برای شیطان کهآن نه و بد یاندیشه دارم. قبول را من این ،آورندبه حساب می تذهنیّیا  اندیشه

ها را دنبال توانید آنکه می انارشیست وجود دارنددر صفحات اینترنتی حزب ایر من هایتحلیل هم لیلیث یدرباره

 لیلیث که گویدشود و میمیاشاره  آدم اولِ زنِ به تورات، در. امکرده بسیار سخنرانی بارهاین در. و بشنوید کنید

 یدگومی لیلیث به خدا و بردمی شکایت خدا پیش آدم و کندنمی تمکین آدم به لیلیث این است! بودهزنِ اول آدم 

 ماجرای این. کندمی اخراج بهشت از را لیلیث خدا بعد و کندمی رد درخواست خدا را هم لیلیث ،کن تمکین که

 یزن ،لیلیث واقع در. اندهای بسیاری برای او ساختهداستانتا امروز  و شودمی لعنت گونهاین که است شیطان

 وقتی یعنی. است بوده خدا چاپلوسِ آدم چون ،کرده پیدا ابدی عمر آدم برخالف و بوده باهوش و کمرباریک

 نه ،بوده فمینیست و فکرروشن لیلیث. آیدمی خوشتان لیلیث کاراکتر از کنید بررسی هم را خودشان هایداستان

 چادر که اللهیحزب هایزن این مثل آورد؛می دنیا به آدم چپِ یدنده از خدا که «احوّ » نام به اینفله موجود آن

 که داندمی لیلیث. ندارد ضعف دارد و شجاعت است، ابجذّ لیلیثکنند. می قوز و اندازندمی ی خودهکلّ یرو را

ی استتیک شرّ است. من درباره ترهیکلخوش و ترخوشگل که داندمی کند،نمی پنهان راآن و زیباست پستانش

 نوعی ،«سِیتانیسم» من نظر به ام.ار پرداختههم به این مباحث بسی« شرلوژی»ام و در کتاب بسیار سخنرانی کرده

مارکی »کند بسیار متأثر از صادر می« الوی آنتوان»قوانینی که مجموعه. دارم مشکل فریب این با من و است فریب
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. کندمی نو را خودشپرستیِ الوی مدام و... است. شیطان« مارک تواین»، «داروین»، «مارکس»، «نیچه»، «دوساد

 است ترنزدیک امروز به کند،می نو را خودش چون و« دلوز» سمت جاهایییک یا رود،می «نیچه» متس جایییک

و نوعی  شودنمیخالصه  چیزیک در ،دارد وجود که سیتانیسمی یا پرستیشیطان. نیستسنّتی و کهنه  بنابراین

 مانی افکار در را شرّ خدای ما! شرّ خدای نه، شرّ مفهوم با برخوردکردن واقع در داریم؛ محورفیلسوف پرستیِشیطان

 شیطان. نیست خدا یبنده شیطان که است این ابراهیمی مذاهب با زرتشت فرق .اهریمن مثل ،داریم زرتشت در و

 گاهی بیشتر و گاهی دارد را اهورامزدا قدرتِ همان اهریمن .نیست اهورامزدا از کمتر قدرتش و خداست خودش

 و نیست منطقیچنین چیزی ، خداست یبنده شیطان ابراهیمی مذاهب در .نیست آن یوابسته و بنده، کمتر

 سیتانیسم یا سیتان تفکر این من دلیل همینبه .است لیلیث شیطان است، زن یک شیطان واقع در. ستا احمقانه

 براساس و گیردمی الوی آنتوان که نتایجی با ندارم. قبول است ابراهیمی مذاهبِ علیه اعتراضی از برگرفته که را

 ترجیح بودنخسیس به را بخشندگی مدرن، انسان یک مثلن که است طبیعی کند،می تعریف را خود یفسلفه آن

 و کندمطرح می الوی که ستهاییبحث هااین. دهدمی ترجیح بودنخیالی به را بودنواقعی مدرن، انسانِ. دهدمی

 نگه زنده را مسجد و کلیسا که چیزی دانیممی .ندارد شیطانی یفلسفه به ربطی این. است جدید دین یک مثلن

 را شرّ  کلیسای هم الوی خودِ جااین ،داندمی کلیسا دوست بهترینشیطان را  الوی. است شیطان خودِ  داشته

 ،نباشد شیطان اسم به چیزی اگر چون ،هستیم مسجد و کلیسا مخالفِ  ما! کلیساست موافق یعنی. کندمی سیستأ

 شیطان از مردم را مدامکه  ایخامنه همین مثل ،ترسانندمی شیطان از مدام را مردم. آوردنمی دوام هم دمسج

 چپِ ایرانی ) اسقاطیِ چپِ با من که است دلیل همینبه. باشد داشته دوام خودش تا ترساندمی (آمریکابزرگ )

 تعریف را بزرگ شیطان شما کهوقتی ات کنند!می تعریف را بزرگ شیطان هم هاآن چون ،دارم مشکل (روسی

 که قدرهمان پس .هست شیطان چون هست، مسجد. دارید نیازبه خدا و جمهوری اسالمی  پس ،کنیدمی

 دو با ما .پردازیدمی خداپرستیبه تدریس  هم طرفآن از کنید،می تدریس را سیتانیستم و شویدمی پرستشیطان

 مثل کند،می استفاده مدرن دستاوردهای از سیتانیسم موهومِ  که فرق این با ،احمقانه دو با طرفیم، موهوم

 خودشان و برندمی جلو را خودشان شیطانی افکار اما ،کنندمی استفاده ما انسانیِ هایدستاورد از که هاطلباصالح

 ندارم سنخیتی هیچ الوی، آنتوان مثل کسانی یا سیتانیسم با اساسن من .کنیم نگاه ترعمیق باید .کنندمی بزک را

 اخالق از بزرگی بخش چون ،برسیم شرّ شناخت به نباید ما که نیست این معنایش ولی ،کنممی رد را هااین و

چنین  است؛ زشت و بد شیطان که است این شیطان از شما تعریف .دهدمی تشکیل «شناسیشرّ» همین را انسانی

 اگر کنی. مقابله شرّ با چگونه بدانی تا بشناسی را شرّ باید! ستزیبا بسیار اتفاقن شیطان. است وپرتچرت تعاریفی

 بزرگ تصور را اهورامزدا کنید، بزرگ تصور را اهریمن اگر. یداهکردتصور  بزرگ را خدا کنید، بزرگ تصور را شیطان

 ذهن در که یهرچیز. متنفرم ئولوژیاید از من که جاستاین. داشت خواهید سروکار خرافه با مدام یعنی ید،اهکرد

 قوانین از بعضی شیطانی، هایفلسفه در. شودمی دیگر فجیع چیزیکتولیدکردن  برای ایمقدمه شود،می ملکه تو

کسی که رفتاری انسانی  «.برندار ندارد قتعلّ تو به که را چیزی هرگز»: گویندمی مثلن است؛ شخصی شیطانی،
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: گویدمی .شودمی ضایع دیگری حقِّ ،بردارم نیست من مال که را یچیز اگر ،دزددداشته باشد، اموال دیگران را نمی

 خواهدمی او و باشد سخت دیگری برای چیزآن داشتن کهرا  چیزیآن مگر ،برندار ستدیگری مال که چیزی هرگز»

. است نونقا همین شیطانی، قانون یازده از یکی. شودنمی قانون که این است، طبیعی« .کند تقدیم تو به را آن که

 مدرن را خودشان هااین. هستند یبشر حقوق و انسانی قوانین ها،این« !نده آزار را کودکان»: گویدمی دیگری

یکی . نیست بد و است امروز مال هم این« !نده آزار است، غیرانسان که را چهآن یا حیوانات»: دنگویمی کنند،می

 مثلن یا نیست، بد که این «نده. آزار را کسی داریبرمی قدم سرزمینی در وقتی»: گویدمیدیگر از آن قوانین 

« !نرو اشخانه به هرگز بگذاری احترام خواهینمی اگر و بگذار احترام او به هستی کسی مهمان وقتی»: گویدمی

 از هکاین از قبل را نظراتت هرگز»: گویدمی مثلن است؛ مسخره هم قوانین آن بعضی مقابل در ست،انسانی هم این

 خالف مثلن. است احمقانه چنین چیزی! بپرسند من از که بزنم حرف باید وقتی من یعنی« !نکن بازگو بپرسند تو

« !ببر پیش را صورتت طرفآن ،زدند سیلی را صورتت طرفاین اگر»: گویدمی عیسا که آنجا کند،می صحبت عیسا

 بدی چیز البته که کن وپارشلت و بده را جوابش زدند، را صورتت طرفاین اگر که گویدمی قوانین این کهدرحالی

 ی تبلیغی دارد.بیشتر جنبه ولی داریم باور آن به ما و است درست هااین یهمه .معتقدم این به من و نیست هم

 پرستیشیطان اساسن. کندمی نو را خودش علم رفتپیش با سیتانیسم چون هستیم، مدرنی انسان چون داریم باور

 پرستیِشیطان .است الوی آنتوان پرستیشیطان شبیه هم آن که دینی نوع پرستیِشیطان آن مگر ،کندمی را ارکاین

 اهللِ  ،(هایهودی خدای« لاِ»)اِل  یا اهلل که ابراهیمی مذاهبِ مثل. دارد خدایی یجنبه خداست و همان دینی،

. ستا احمقانه و شودمی متافیزیک یک به تبدیل «سیتان» هم پرستیشیطان در دارد؛ باالیی یجنبه هامسلمان

 کتابِ  که جاییآن هم الوی آنتوان خودِ  ولی ،دارد مشکل خیلی الوی آنتوان پرستیِشیطان با دینی پرستیِشیطان

 که بگویم خواهممی. دهدکاری مضحک انجام می کندمی سیستأ را شیطان کلیسای و نویسدمی را شیطان انجیل

. بگیریم نادیده را بشر حقوق و امروزی انسان وردهایدستا توانیمنمی ما. ستسازیئولوژیاید عینو هم هااین

 فمینیست کافی قدر به بشر حقوق. شود نوشته دوباره باید که کنممی فکر من ولی ،است عالی بشر حقوق از بخشی

 قدر به بشر حقوق جهانی یاعالمیه. ندارد را گراهاجنسهم هوای کافی قدر به بشر حقوق جهانی یاعالمیه. نیست

 که بپرسند من از اگر ولی، بشود تازه جایییک باید بشر حقوق این. است نکردهتوجه  اقتصادی آزادیِ به کافی

 رفتن همین، خاطربه. است انسانی درک ینتیجه چون «بشر حقوق جهانی یاعالمیه»: گویممی چیست؟ تو دین

 بودی، متنفر چیزی از اگر. ستا احمقانه مسجد، و کلیسا و خدابا  تضاد در عنوانهب سیتان یا سیتانیسم سمت به

 است. خوب آن صددرصدی مخالفِ که نیست این معنایش است، بد چیزی اگر. نرو آن مطلق متضاد سراغ هرگز

 چیزهای الوی انآنتو ،لوهانمک مارشال جهانی یدهکده در انسان وضعیت لحاظ از شناسی،جامعه لحاظ از واقع در

 نظر از خوانی،می تو که زمانی و است بد هاپرستشیطان نظر از که گذاشته قوانینی بعد و کرده روزبه را ایعالی

 .موساست فرمان ده همان مثل، بودنشان را باور داریخوب هم تو و هستند خوب که چیزی ده .است بد هم تو

 است، بد نژادپرستی است؛ امروز انسان دستاورد چیزها، برخی .است اتکلی چون ،دارند باور موسا فرمان ده به همه
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 اگر تو. دهندمی تغییر را نژادپرستی تعریف هاخیلی .باشی نداشته دوست را مادرت تو که نیست این معنایش

 دوست هاگیلک از بیشتر را هاترک و بودی ترک مثلن یا داشتی، دوست کشورها یبقیه مردم از بیشتر را هاایرانی

 تو که افتداتفاق می جایی در نژادپرستی. اندکرده قاطی را هااینستی، نژادپر تو که نیست این معنایش داشتی،

 ایخامنه در ایران رقم زد، جمهوری اسالمیحکومت  که ایبدبختی و زلزله همهاین از، پس مثلن ،کنیمی اعمالش

 قائل تبعیض دارد جااین بدهید، هاصحراییترکمن به گاو ارهزارچه گفت که همین ولی ،به مردم کمک نکرد هرگز

 دارد ، بلکهبیاید خوشش هاترک از کهاین نه .کرد بحث کلی توانمی اشدرباره و دارد دلیل این ؛شودمی

 داریم یهترک و تبریز در جالبی و ابجذّ هایانسپارتی ما دهد.می پیام دیگر جاییکبه آورد و میدر بازیشارالتان

 ،بینندنمی را آن بقیه که دارد پیام یک خودش ،کنندمی ایجاد ما با کهرا  «پان» جنگ این کل، در ولی اندعالی که

 اگر. شودمی دیده دارد ولی ،است زرنگ خیلی کندمی فکر ایخامنه. بیندمی را هااین است متفکر که کسی ولی

 ما برای هاچیز این یهمه. بیفزاییم سومیجهان یاحمقانه یفاصله آن به خواهیمنمی زنیم،نمی حرف او از ما

 هافیلم کنندمی سعی اخبار در و کشندمی آدم ردسوسنگ در شود؟می ظلم مههاین هاخوزستانی به چرا دارد. معنی

 بود گفته من به شخصی. دهندب آن به نژادی یجنبه هم باز و بزنند حرف عربیمردم  که کنند تنظیم طوری را

صحبت کنند به هر زبانی که ها آن چون ؟کنیدمنتشر می نداهکرد عامقتل مارا همهاین کهرا  اعرابی ویدیوهای چرا

 که یحقّ هر! ماست شهروند بزند، حرفهم  فرانسوی حتی اگر با زبان خوزستانی اند؛چون خوزستانی اندایرانی

. بکند تو برای فرقی نباید. اندکشته رام انگار که کشندمی را او اگر ،باشی قائل هم او برای باید ،قائلی خودت برای

 صاحب کند،می زندگی جاآن دارد ست کههاقرن و ستخوزستانی او اصل در اما ،زندمی حرف عربی دارد فقط

 اییکسر سیاوش آقای عین بزند، حرف زبان ایناز  غیر بهبرای شوآف  و ستعربی مادریش زبانِ  اگر. جاستآن

 از باید تو. فروشیوطن نکنی را کاراین اگر ،کنی دفاع عربی زبان از باید ،است عربی وت مادری زبان اگر. شودمی

 از و آیدمی کنار تو با که عربی آن از بترس. کنی دفاع کشورت و وطن خاک و از بتوانی تا کنی دفاع مادریت زبان

 هاییخوزستانی هااین. خوانیمنمی عرب معنا آن به ما را هااین است؛ ایرانی عربِ  منظورم. کندنمی دفاع عربی زبان

 جای خوزستان. دارد ایالمی تاریخ سال 6000 خوزستان .اندتاریخ بر چون ،ستیعرب شانزبان که هستند

 ابانتخ یک زبان آن پشت کنند،می صحبت که زبانی هر به و هستند جاآن مال این مردم و نیست ایشناسنامهبی

 یاد را شانزبان باشد نیاز که جایی تا و گذاریممی احترام شانعربی زبان به ما. کنند دفاع زبان آن از باید و است

 مقاومت آن جلوی کندمی خراب را ما برآیند و اصلی زبان زبان، این اگر که نیست این معنایش ولی ،گیریممی

 کنیم،نمی دفاع هاخوزستانی عربی زبان از که نیست این معنایشزنیم، می حرف عربی استعمارِ از که وقتی .نکنیم

 ،دهممی جان خوزستانی عرب یک برای من .کنیم تحمل را هاعودیستوانیم نمی ما .دهیممی شانبرای هم جان

 شوخی او با دیگر و شودمی من دشمن بکند، کاریهم هاعودیس با و باشد مزدور خوزستانی، عرب یک اگر ولی

 کند، وارد فشار است ظلم تحت که عرب )خوزستانی( شهروندی به و باشد حکومتی گلیک، یک مثلن اگر .مندار

 ایران شهروند و ایرانی همه باشیم،و...  کرد و لر و ترک و گیلک کهاین از قبل ما. کنممی دفاع عرب آن از من
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 کردِ  حکومتی یا گیلک یک یا کومتیح ترک یک به هزاربرابر خوزستانی، عربِ  یک من برای نتیجه در. هستیم

 .است قائل ارزش انسان برای که هستم کسی دارطرف من .است مهم انسان .ارزدمی حکومتی رِل یک یا حکومتی

 هااین کهاست  این خاطر به گویم،می قادسیه نبرد و از نهاوند نبرد از اگر زنم،می حرف جاهلی عربِ ضدّ که وقتی

 مطالعاتم ینتیجه باید. بدانند را واقعیت تمملّ  باید دارم، فکریروشن ادعای من اگر. ندهست تاریخی یهایواقعیت

 از بزرگی بخش. زنممی حرف دلیل و نشانه با من. بگویم دروغ که نیست این معنایش ،بدهم گزارش هابه آن را

 را کربال هایداستان کنند، رهمسخ را هاایرانی خواهندمی وقتی. دانندمی فریب را کربال صحرای حسین اعراب،

 رضا امام برای را پولمان که این مثلن ،گویندمی ما پرستیِبت از. دارند هم حق و کنندمی مسخره و زنندمی مثال

 ،کنند تحقیر را ما هاآنباعث شده  که ایممرتکب شده اشتباهاتی ما. است کاریکثافت و پرستیبت ،کنیممی خرج

 کردند، غالب ما به اسالم از بخشی عنوانبه را این. است اسالم خودِ یواسطهبه تحقیرشان که نیستند آگاه ولی

 کند،می نو را پرستیشیطان که است این «الوی آنتوان» مثل کسی زیرکیِ  ست.ا پیچیده بسیار ماجرا

ی از متفکران این و بسیار «دوساد مارکی» و «نیچه» ازچون  دارد، مدرنیپست و مدرن هیئت پرستی اوشیطان

 معنایش ولی، کنندمی نو را خود سرعتبه .خواهی کرد حیرت کنی، نگاه هایشانفیلم به اگر. گیردمی بهرهعصر 

 ایستیمنمی جلویش ما. بکنیم قبول است انسانی که ایفلسفی مکتب یک عنوانبه را سیتانیسم ما که نیست این

 این بر هاایرانارشیست ما. نیستیم هم پرستشیطانضدّ نیستیم، مسلمانضدّ یا مسیحیضدّ مثلن که طورهمان

 موجب بیشتر که چهآن هستیم، انسانی و مدرن امر موافق ما. کنیمنمی رفتار ایدئولوژیک چون هستیم، قضایا

 هایینآ داریم، هم را هاپرستشرّ ما. شودمی شرّ به بدل کنید ملکه تانذهن در که را چیزی هر. بشود انسان رعایت

 شما گاهی. کنندمی عمل چگونه که ببینی و بروی شانباورهای در باید. دارند جالبی هایچیز، باورندشرّ که هم

 ، بلکهسنجمنمی شانادعاهای به را هاانسان معمولن من. هامسلمان مثل ،کنیدمی عمل آن خالف و زنیدمی حرفی

اند چیزی که به شما گفته شرّ مفهوم تفاسیر، این تمام با. ندکنمی پیدا معنا من برای شوندمی عمل وارد وقتی

 باید را شرّ که دارم کیدتأ تشدّبه من ولی ،هستیم اهورایی ما کنیم،نمی دفاع شرّ از ما .هست جاهمه شرّ نیست!

 خالصه طانشی از کالسیک تعریف یک در شرّ. شناسندنمی را شرّ یفلسفه و شرّ زیباییِ و شرّ هاایرانی .شناخت

 ،نشناسی را شرّ هایمؤلفه و شرّ زیبایی ،شرّ اگر .نیست آسان اصلن شرّ شناخت .داریم شرّ شناسیِنشانه ما. شودنمی

 هایآدم کهاین نه اند،سوراخ همه ما هایایتوده که است دلیل همینبه .بزنی حرف داریسرمایه یدرباره توانینمی

 هایآدم هابسیاری از آن است ممکن باشند، بدی هایآدم کهاین نه کمونیست هایچپ. انداحمقبلکه  باشند، بدی

 به چون دارندبرنمی کارگر برای مثبتی قدم هیچ که بینیدمی ولی ،بکنند هم مهمی کارهای و باشند خواهیآرمان

  ندارند. زمان و مکان از درکی نیستند و عمیق کافی یاندازه

 

 



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 Dadi و Momiو Me  به را «سالقدروح» و «پسر» ،«پدر» چگونه« فروید»

 بدل کرد؟!

 04/12/1398 تاریخ سخنرانی:

 

 خوریممی ما که هاییضربه تمام بدانند؛ «مسلمانیتهگُ» از مرا انزجار هایریشه خواهندمی برانداز دوستانِ  از برخی

 مسلمانیتگه یشیوه آن یشیوه دهدیم رخ اشتباهی که هرجا! کنید نگاه را آن هایریشه است، مسلماناتگه از

 برای کرده، گیر «شیطانخدا» دوتاییِ  آن در دوآلیسم، در که است آن مشکل چیست؟ مسلمانیگه مشکل. است

 ابراهیمی مذاهب در. هستند دوآلیسم دچار هم هاآن اند،گونهاین نیز «یهودیان». سازدمی دوقطبی جاهمه در همین

 انسان رعایت و گرینیکی بلکه نیست، وحدانیت «میترائیسم» در تنها دارد؛ وجود دوآلیسم زنی مانی و زرتشت در و

 که هرچه اندیشه آن در. است بودناندیشنیک و بودنخوب مهرآئینی، واقع در. است توجه مورد انسانی امر و

 در نه بشر حقوق ایهریشه. باشید آدمکنید و  پخش نیکی که آییدمی وجودبه انسان شما ست،نیکی هست

 میترائیسم از را نصیب بیشترین که ستمذهبی تنها «تمسیحیّ » و است میترائیسم در بلکه «کوروش» هایاندیشه

 «تیهودیّ» و «اسالم» به نسبت هازرتشتی برتریِ  ،دارید را «اهریمن» و «اهورامزدا» آیین زرتشتی در. است برده

 اسالم است. واحد خدای و نیکی خدای هم اهورامزدا و است شرّ  و حدوا خدای یک شیطان اآنج در که است این

 یک به بدل دوآلیسم همان واقع در خداست، یبنده شیطان اسالم در چون ،است ترکثیف هازرتشتی از

 همان در و شودمی «اهلل» و «فقیهولیِّ » به بدل «اسالمی دوآلیسم» که است همین برای .شودمی دیکتاتورشیپ

 خالف بر کند، پیدا گسترش و شود وصل جمع به اینکه جایبه که است مرتبی زوج یعنی گردد.می دفن یدوتای

 اربابِ کند،می بندگی به وادار را شما که است دیکتاتوری یک ،وحدانیت یکِ آن گردد،میبر «یک» به زرتشتیان

 داندمی برانداز را خود یارو ماست. درماندگی هایریشه هااین یهمه مالشاه! ،شاه ،خدا یسایه، فقیهولیِّ  ،اهلل ،بزرگ

 ،«پسر» ،«پدر» کند؛می آغاز «تثلیث» از را دوآلیسم این تمسیحیّ است! مسلمانگه چون فهمدنمی و

عوض  «من»و  «مادرم»، «پدرم»، «Dadi»و « Momi»و « Me» تثلیث را با این جای «فروید» و! «القدسروح»

 و کرده نقد را فروید ،لوهان مک مارشال جهانی یدهکده انسانِ. کندمی وارد را دوباره یثِتثل یک یعنیکند؛ می

 فروید. است کرده له پا زیر را فروید اما ،برده هابهره فروید از جدید روانشناسیِ کهدرحالی ،داندمی ماندهعقب را او

 جالبی هایبحث که کسانی از یکی. آوردیم را« Dadi»و « Momi»و « Me» القدس،روح پسر، پدر، تثلیث جای

 شروع این و کندمی مطرح را« Dadi»و « Momi»و « Me» مثلث فروید است. «دلوز ژیل» دارد فروید علیه

 به «.بودند تأثیرگذار متفکر سه مارکس و فروید نیچه، بیستم، قرن در» :گویندمی اگر واقع در. است «مدرنیزم»

 بوده، مبنا سیاسی یفلسفه و اقتصادی یزمینه در یکی بودند؛ مبنا و پایه یک هاآن زا هرکدام که است دلیل این

 هااین یهمه از و است تأثیرگذار سراپا که است نیچه دیگری و گذاشته تأثیر همه بر که روانشناسی، در دیگر یکی



 
     

 

 علی عبدالرضایی 

 دوساد مارکی است. «دوساد مارکی» مثل کسی نیاورده، ایمان او پیامبری به انسان هنوز که ترقدرتمند و تراصیل

 ما. است انسان و مدرنیزم فکرکردن، یپدیدآورنده که است دوساد مارکی تفکر واقع در هاست،این یهمه عظمت

 او به نقد هزاران کند،می شروع را کار این فروید. کردند بالهت ما گوش در سال 1400 نداشتیم، را تجارب این

 و هست پسر« Me»در  و پدر« Dadi»در  واقع در ؛کندحرکت می دیگر بستری به بستری از او ولی ،شودمی

 ساز.انسان پدیدآورنده، خالق، مادر،یعنی  ،«Momi»کند. می القدسروح جایگزین را« Momi»زیرکی  با فروید

 شیطان مانه و گناه یدروازه ابراهیمی مذاهبِ در زن و زن یعنیمامی  نشیند.می« Momi» جایبه القدسروح

 ند،امتعصب مالها و هاکشیش که است همین برای ،نشیندمی القدسروح جای به زن مدرن یفلسفه در ولی ،است

 «موتا»! ستا «موتا» و پدیدآورنده مادر و معنایبه ،«Momi»  جااین ولی! خواهنداهلل باز والقدسروح هاآن چون

 همین با جنگ ما حاال و دنگیرمی قرار تثلیث جای که «Me»و « Momi»و « Dadi»! آموزگار یعنی مادر، یعنی

 ما واقع در و شوندمی زن به بدل نهایت در مادر و« Momi» جااین .اندشده خانواده یک به بدل که ستتاییسه

 دیِ یهو یک فروید ظاهرن .افتدمی اتفاق جاهمین جنسیتی تبعیض از گذر و داریم را خواهیفرابرابری نوع یک

 همین طرفی از. کندمی آزاد غرب در را زن «Dadi»و « Momi»و « Me» مبنای بینیدمی اما ،است زنضدّ

 وامانده یجامعه واقع در ست،ایفرقه ایجامعه مسلمانیگه یجامعه !خانواده کند؛می هم استعمار را همه تاییسه

 نگاه خانواده اساس بر هم را جامعه شما و ،هددمی خانواده معنای که است «Dadi»و « Momi»و « Me» در

 از وقتیویکم در قرن بیست هنوز رید.دا ایلی تفکرِ  هنوز یعنی دهید،می ایل و محلهنژاد و  تشکیل کنید،می

 چون هستید نیویورک و لندن عاشقِ! است جالب ،گوییدمی «مفدرالیس اتنیک» از زنیدمی حرف «فدرالیسم»

 برعکس ،رسیدگی کنید کشورتان بهخواهید می وقتی و گیریدنمی یاد چیزی هاآن از ماا ،است «چندفرهنگی»

 از را خود شهر اما ،است لندن و نیویورک شما یاضلهف یمدینه کنید.می عمل نیویورک و لندن یتجربه

 همهاین! هنگی کنیدفرو آنجا را تک باشد کرد یا ترک فقط ارومیه در خواهیدمی. کنیدمی تهی بودنچندفرهنگی

 ما گویندنمی! است مسخره خیلی! زنندمی حرف فدرالیسم اتنیک از وقتآن ،تا کاری کنند شوندمی جمع احزاب

 در وامانده یجامعه آن دلیل چیست؟ کار این دلیل زنند.می رفتار تنیکیاِیعنی  هستیم، فدرال کشوری خواهان

«Me » و«Momi » و«Dadi»  مازوخیستچون  ندارند، شادی و شعف طاقت پیروزی اوج رد. است خرافهو 

 «کرونا» ویروس از ،بگیرند جشن)انتخابات(  انتصابات در مردم شرکت عدم و پیروزی برای باید کهزمانی .هستند

درصد از مردم ایران آن را تحریم کردند و در آن شرکت 96، 1398)در انتصابات سال  زنندمی حرف آن از هراسِ  و

را به آتش کشیدند و پاره کردند. این امر رسواییِ صددرصدیِ حکومت  ند و تمام بنرهای انتصاباتی کاندیدهانکرد

تمام  . مزدورانندطور کل سانسور کردت و آن را بهد، اما هیچ تریبون و کانالی به این پیروزی بزرگ نپرداخرا رقم ز

 مسلمانهگُ  یک ،(و از این طریق به حکومت کمک کردند. یروس کرونا و تولید هراس گذاشتندتمرکز را روی تبلیغ و

و « Dadi» یحوزه در مانده ابلهِ و سوادبی هایآدم هاآن است، زیاد جوانمردی امثال! «جوانمردی علی» شبیه

«Momi » و«Me »فکر به فقط ،نیستند قائل ارزشی انسانی یجامعه برای هاآن. هستند «Dadi » و«Momi »



  

  پایانِ اسالم در ایران 

« Dadi» اهل وقتی کند،می تهی خواست از را شما آورد؟می شما سر بر بالیی چه تفکر این اما .دهستن« Me»و 

 شما انسانی هایخواسته امیال و حذف باعث این و شویدمی خود یخانواده اهل ،شوید «Me»و « Momi»و 

 در هستند. «Me»و « Momi»و « Dadi» مثلث مخالف مطالبات و هاخواسته این از بسیاری چون ،شودمی

 یعنی ،دهدمی قرار سلطه تحت را شما هایخواسته تمام خانواده این شماست. یانوادهخ مثلث همین نتیجه

! شودمی شما مسلمانیگه تفکرِ و ماندهعقب نژادِ  و قومدر نتیجه خانواده و  شود،می ارتجاعی شما کذایی یجامعه

 هانومدرنیست. ندارید منومدرنیس از درکی و لوهانمک مارشال جهانی یدهکده ساکنان از درکی هیچ شما واقع در

 ما! درختی نه و شود ریزومیاین جریان  تا است مهم این ،بکشند بیرون مثلث این پای زیر از را زمین خواهندمی

 خیلی نکات این. شود عضوبی بدنی به بدل مثلث این تا ،شود خارج مثلث این پای زیر از زمین که کنیم کاری باید

 جهت در است،« خواست تولید» معنایکه به «Desire Production» نامبه ماشینی بگویم خواهممی .است مهم

و سیاست  تسنّ و مذهبایل و  خالف و «Me»و « Momi»و « Dadi» یجامعهجهتِ خالف و  سرمایه خالف

 تولید را عضودار بدنِ که ستشینیما «Desire Production»کند. می خواست تولید چون ،کندمی عمل

 عضوبی بدنی «پول» ولی ،باشد داشته سکس خواهدمی و کندمی خواست تولید کیر و دارم «کیر» من. کندمی

؛ دهن، شکم و... دارد، پس دارد عضو انسان! آدمی با پول تقابلِ  کند.نمی تولید یخواست ندارد عضو چون و است

 برای عضودار بدنِ  واقع در کند؛می خواست اجرای در نتیجهکند، ب است و طلب میخواهد، چون طالغذا و آب می

 است، عضو بدون بدنِ یک ایرانی یجامعه اسالمی، یجامعه. کندمی طلب را آن به مربوط خواست ،عضو هر

 محسوب آن یاعضا از مردم چون و است خرافات و اسالم و فقیهولیِّ  بدن این نیستند، جامعه آن عضو هاانسان

 ترک کرد، لر، به مردم بندیِتقسیم. است یکنواخت ایجامعه ای،جامعه چنین ندارند؛ خواستی ، در نتیجهشوندنمی

 به. ندارد وجود ی ایرانیجامعه در خواست تنوعِ ندارند، خواست چون هستند مسلمانگه همه است، بیهوده... و

 و دارید «سکُ» شما .است خواست و غذا یک آب خواهید،یم آب شویدمی تشنه وقتی! کنید نگاه خود بدن

 از من اینکه. کنندمی خواست تولید شما اعضای تکتک است؛ خواست یک این ،باشید داشته سکس خواهیدمی

. کندمی پرهیزگاری دچار را شما شد وکُمی را شما خواست که است خاطر این به دارم انزجار مسلمانیگه یجامعه

 اعتصاب خود خواست علیه بلکه ،نیستید نیازبی شما واقع دردارید.  دوری چیزهمه از یعنی ،یدهست زگارپرهی شما

 را غم یک ،پیروزی اوج در و کنیدمی باراندوه و سرکوب را آن شما کند.می شعف تولید «خواست» چون ،کنیدمی

 جالب کنید،می جایگزین را کرونا شادی، جای به اما ،شویدمی پیروز 1398 انتصابات در شما! کنیدمی جایگزین

 و ستانسانی خواست نیست، آرزو و امید این کند،می خواست تولید عضو، باشد عضو صاحب شما بدنِ اگراست! 

 .اهمیت دارد «خواستن تِلذّ» یعنی ،نیست مهم خواست خودِ ؛ باشیم خواست دنبالبه ما که نیست معنا بدیناین 

 چگونه ما کنیم. دنبال باید را سیاست این نارشیستایرا حزب در و ماست اساسی بحث این است، مهم تلذّ واقع در

 سببِ را داریم که «Me»و « Momi»و « Dadi» مثلث یسیطره ما شویم؟ خالص مثلث این شرِّ از توانیممی

 خواستبی یجامعه( «Me»و « Momi»و « Dadi» یجامعهشده )غرق یجامعه شده. خواست سرکوب و کاهش
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 که کسی یعنی پرهیزگار آدم! است هنر این و شده هاخواست سرکوب باعث دینی پرهیزگاریِ چون ،است

 یک پرهیزگار انسانِ کرده. سرکوب را آن اما ،دارد خواست و نیست نیازبی او کرده، سرکوب را خود هایخواست

 دهد.می کبریا بهشتِ در حوری یوعده او به اهلل است، محترم او اسالم در ولی !مازوخیست یک ست،روانی بیمار

 ،بفهمانید او به توانیدنمی هم شما و فهمندنمی را هاحرف این مال و پاسداربسیجی و  آن اما ،است مهم چیزها این

 ،ستیتاز یک چون فهمد،می را گریوحشی او. بفهمد را ما هایحرف بتواند تا بگیرد یاد را الفبا باید ابتدا او چون

 نماانسانزامبیِ  این با که کنیمی فکر این به هنوز تو و بزند را گردنت هرطرف از خواهدمی او! چیقادسیه یک

 مثلث استعمار تحت ایرانی یجامعه پسهستی!  «مدنی یمبارزه» دنبالبه هنوز و! بزنی رفتار انسانی چگونه

 ماندمی کاله یک مثل مثلث واقع در .«Me»و « Momi» و« Dadi» مثلثِ ت،سنّ مثلث ایل، مثلث است، خانواده

 کنیم کاری باید ما و دارند قرار اعضا و بدن آن زیر ،شماست کاله فقط مثلث این ،است مختلفی اعضای صاحب که

 خود پای زیر از را زمین باید ما واقع در شویم؛می بدنبی ما باشد ما بدن زمین اگر چون نباشد، ما بدن زمین که

 به !مسلمانیهگُ  به دادنتن یعنی شماتت، یعنی عضوبی بدنِ ،خواهیممی عضو صاحب بدنی ما بکشیم، رونبی

 عضو،بی بدنِ یک و توست خودِ که عضو با بدنِ  یک ،است بدن دو بین یمعاشقه زدنجلق! کنید توجه «زدنجلق»

 عینی چون ،است متوهّ یک که مسلمانیهگُ  مثل .است «متوهّ» آن و گیردمی شکل شما لتخیّ در عضوبی بدنِ آن

 درست ،است عضوبی بدنِ با وررفتن مسلمانی،هگُ  فرهنگِ در انسانی اعمال اغلب واقع در. نیست زیستی و انسانی و

. داریم سروکار عضوبی بدنِ با چون ،زنیممی جلق انسانی جهات از بسیاری در ما ،ایران در واقع در! زدنجلق مثل

 برایشان واقعیت و حقیقت زنند،می جلق همه د،نندار واقعیت به ربطی! کنید نگاه را مسلمانیگُه یمعهجا اخبار

 هستند، هم شبیه همه ،گیردمی بر در را کشور تمام کرونا ویروس به مبتالشدن مِتوهّ شبهیک ناگهان. نیست مهم

 فرار آن از باید مسلمانید،گه هم هستید نارشیستایرا کنیدمی فکر و شنویدمی مرا که شمایی حتی! مسلمانیهگُ

 کثیف یعاطفه روی باید شما. کنید فرار «Me»و « Momi»و « Dadi» یچنبره از که است مهم خیلی! کنید

 مستتر را در خود پرهیز نوعی که را خود یپدرانه و مادرانه باورهای توانیدمی آیا. بگذارید پا ی خوداحمقانه و

 را خود عضوبی هایبدن با خواهیدمی زمانی چه تا باشید؟ عضوبی و خواستبی انسانِ توانیدمی آیا د؟شیبکُ دارند

 شما یعنی ،ستمهمی بسیار ینکته این ؛است «Production Desire» حامل ماشینِ یک انسان کنید؟ سرگرم

 در که ندانستم و عشق ایتمنّ در کردم سر عمری»: گویدمی. کنیم غلبه هااین بر توانیممی چگونه که ببینید باید

 با« Want» است. «خواستن» معنایبه« Want» مثل این چه؟ یعنی این کنید توجه ،«!عشق استتمنّ ترک

 طرفآن از خواهد،می که دارد کم چیزی یعنی کند،می تعریف را کمبود خواهد،می که کسی دارد، سروکار کمبود

 ناقص هم او واقع در ،کندمی صرف را« Wanting»فعل  و خواهدمی که سیک پس. است مذهبی هم «نخواستن»

 تِ لذّ حس، منطق .است «حس منطقِ» در اصل ند؛اغافل گروه دو هر چون است، احمقانه هم نخواستن است،

 در آلیس» کتاب زیباییِ  ،ادبیات یحوزه در است. تلذّ در شناورشدن ،زندگی واقع در کند،می یهجّ را خواست

 که است ایندر  «جویس جیمز» اثر «اولیس» کتابِ با مقایسه در ،«کارول لوئیس» ینوشته «عجایب سرزمین
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 در زیبایی چون ،است زیبایی لمس در و عمقیبی حسِّ در آن زیباییِ  و ندارد عمق عجایب سرزمین در آلیس

 «.است عضوبی بدنِ  ،پول» ،کنممی کرارت دوباره. است عضوبی بدنِ  همان عمق بدونِ سطحِ این و دارد وجود سطح

 ،است عضوبا بدنِ  یک انسان. برسید خواهیدمی آنچه هر به پول با توانیدمی شما و دارد سطحی زیباییِ  پول ولی

 عضوبی بدن! اهلل یعنی عضوبی بدن چه؟ یعنی عضوبی بدنِ .هستند خواست تولیدِ موتورهای آن اعضای چون

 روی حس. است خطرناک عضوبی بدن! خدا یک رغایب،بَاَ یک کند؛می «وَهُ  ربَ اَ» یکتعریف  و «او ربَاَ» یک تعریف

 کنم،می لمس دارم انگار! نویسمنمی نویسم،می شعر وقتی من. کندمی حرکت بدنیبی سمت به و دارد قرار پوست

 کلمات فقط من گردم،نمی لمهک دنبالبه نویسم،نمی را شعر من. شودمی نوشته شعرم و کنممی لمس را کلمات

 شنوم،نمی را موسیقی من. کندمی لمس را شعر مپوست هایم،انگشت نه ،نویسدمی را شعر مپوست کنم،می لمس را

 شبیه ابله ایعده وقتی همین برای ،هواست سطحِ  با پوست ارتعاشِ «رقص». شودمی وارد پوست طریق از موسیقی

! رقصندمی «خردادیان» شبیه هامرد و هازن است، تقلیدی ایران در چیزهمه. کنممی تعجب من رقصندمی هم

 مثل. است وحشتناک این و! مسلمانیگه یجامعه شخصیت،بی یجامعه ندارد، فردمنحصربه شخصیتِ کسهیچ

 بازاریحاجی یا مال یک هاسریال تمام بینید،می «تیپ» همواره شما! ارسیپ سینماییا  صداوسیما هایسریال

 و باشد آدم که بینیدنمی را بازاریحاجی یک باشند، داشته زن چند باید همه! هستند هم شبیه به همه و دارند

. نیست محورتلذّ ندارد و تنوع و خواست و شخصیت عضوبی بدنِ مثل ،نباشد تفکر آن در که ایجامعه. شود عاشق

 جالب ندارد، هم را همان اما ،است چرند خواهدمی چهآن اگرچه. است شخصیتبی نیست، هم پرهیزگار جامعه این

 مشکل هاایدئولوژی با ما! شوید ترعمیق قضایا در کمی ندارد، موضوع به ربطی موتا بحثِ  این نگویید! نه؟ است

 هایآدم با داریم، مشکل فسیلی سوختِ با و نفت با ما داریم. مشکل بدبختی و ماندگیعقب با و قدیم با ما ،نداریم

 مادر از پدر و از من هستیم؛ «پیروپاتالیسم» ضدّ ما. داریم مشکل فسیل ایدئولوژیِ با و فسیل تفکر و شدهفسیل

 معنا به و هستند ابله برخی .کنید درک را هااین باید ،ندااستعاره هااین! ایمآمده فردا از هانارشیستایرا ما متنفرم،

 موضوعی هر کنید. کشف را معنا یک دور هایاستعاره اول ،بروید معنا اغسر به شما خواهمنمی من ،زنندمی

 پیچیده تذهنیّ خواهیم،می پیچیده تذهنیّ ما. معنا کشفِ به بعد ،برسید استعاره درک به ،دارد استعاره سرییک

 تسلیم یشاپیشپ او ،ندارد مغز و ذهن اصلن چون ،چیست تذهنیّ فهمدنمی اصلن مسلمانهگُ  است؛ برنده تِ ذهنیّ

 کسی یعنی مسلمانهگُ ! فکر؟روشن هم و باشید مسلمانهگُ  هم شودمی مگر «!مذهبی فکرروشن» گویندمی! است

 عجیبی ینویسنده «جویس جیمز» هستند. تضاد در دو این و دارد مغز که ستکسی فکرروشن و ندارد مغز که

. است نشده منتشردر ایران  ،شده ترجمه «بدیعی وچهرمن» توسط پیش هاسال که او« اولیسس» کتاب هنوز است؛

 از ترحجیم هم که اوست شاهکار« هافینگن داریزندهشب» من نظر به اما ،هستند اولیسس عاشق همه ایران در

 را کتاب این اسم ایایرانی منتقد و فکرروشن هیچ از من. نشده ترجمه ارسیپ به اینکه هم و است اولیسس

 صدای با را متن توانیدمی فقط ،ندارد ایجمله ساختار اولیسس مثل هم هافینگن داریزندهشب واقع در. امنشنیده

 و دارد هذیان ساختار هافینگن داریزندهشب کتابِ. کنید درک را آن توانیدمی صدا با تنها واقع در بفهمید، متن



 
     

 

 علی عبدالرضایی 

 یسلطه از ،«اودیپ یعقده» از توانیدمی بیشتر باشید ترچندگانه و تردیوانه هرچه ،شده ساخته «دلیریوم» از

 ما چرا! بودنپیچیده یعنی هذیان. کنید گذر داریسرمایه از و «Me»و « Momi»و « Dadi» از ارتجاع

 ناخودآگاه در هاخواست این که دارید هاییخواست شما جایییک ؟کنیممی پیاده خیابان در را جنون هایتکنیک

 یمحله در (1398قیام آپانگان )قیام آبان  قهرمانان از شما نیستید، شما دانید،نمی شما و شده گردآوری شما

 دچار انسانی خواست یک اساس بر چون ،هستند اعدام یآستانه در جوانان این از تن سه! نیستید «ستارخان»

 شماست ناخودآگاه حقیقتِ این عواق در نیست، طوراین اما! است هذیان دلیریوم گویندمی شدند، «انقالبی دلیریومِ»

 «اسفندیاری نیکیتا» آپان در. کندمی نمایندگی را تهران ستارخانِ کل ناگهان و خیزدبرمی مردم برای که

 دیگر او اما دهد،جلوه می بزرگ و عزیز را او مسلمانیگه یجامعه بود دختر چون و شودمی کشته سالهچهارده

 که فرنسه کند،می محکوم اعدام به را جوان سه «صلواتی قاضی» .کُشندمی ار خود نیست که اویی برای نیست،

! کثافت مسلمانی وهگ یجامعه هستند، شانمرگ منتظر همه و نیست مهم کسی برای و بودند دلیریوم حاوی

 از. بودند نقیام آپا لیدر و پدیدآورنده نفرسه این کهدرحالی ،ندارد اهمیت خبرنگارانچنین چیزی برای  اصلن

 برای طرفی از و کردند دفن «کروناقربانی » یبهانهبه و کشتند شکنجه زیر را دستگیرشده جوانانِ طرفیک

 است! وحشتناک قضیه شود،می وارد ترس دارد سمت هر از زنند؛می دیگری یعده اعدام به دست ،افزاییترس

 را انسانی هایهذیان این و صداها صداهای صدای ان،زب هجوم خوانید،می را هافینگن داریزندهشب کتاب وقتی

 به روز در بارهفده کهکسانی آیا! ندارند؟ انسان خود انسانِ در خود، درون در هایوحش این مالها، این آیا. بینیدمی

 شما ههرچ واقع در! کنند؟می فکر انسان به ایلحظه گویند،می ای راانسانیضدّ نامفهوم کلمات و روندمی سجده

 یعقده از ،شویدمی نزدیک خود انسانِ به وقتی شوید،می ترنزدیک خود انسانِ به ،شویدمی تردیوانه و ترچندگانه

. دارد قیمت خلق، و رسیدمی( تولید) خلق به و گیریدمی فاصله فسیلی سوخت و تسنّ و  ارتجاع یادیپ و سلطه

 تازه داریسرمایه نیست، تازه کاالی «خانواده». هستند تازه کاالی خریدار همه و کندمی تولید تازه کاالی خالق،

. کردندمی برداریکاله تکراری ایشیوه به که بودند ایعده همیشه و بوده داریسرمایه هاسنگ عصر از نیست،

ای  (.هاچیاختالسدزدان جمهوری اسالمی ) مثل ،است بردارکاله فقط دارسرمایه نیست، اقخلّ هرگز دارسرمایه

 بتوانید اینکه. نیست هنر دادنفریب! نیست هنرخورها سوادها و توسریها و بیچیرگی بر ضعیف مال و ای خبرنگار،

 جانِ  از. نیست هنر ترساندن ،مسلمانهگُ است.  هنر ببخشید شجاعت هاآن به اینکه است، هنر دهید نجات را مردم

 که نیستیم عصری در مادهد؟! می شما به سپاه که است هزاردالریده خاطربه آیا خواهید؟می چه مردم این

 حتی هستیم، (Corporation) سهامی هایشرکت قربانیِ  زمانهم ما باشند؛ داشته طتسلّ ما بر کشورها

 و هستند Corporation یک واقع در اندگرفته را معادن اکتشاف حق ایران در که روسی یوابسته هایشرکت

 پایگاه از است، Corporation یک «میتسوبیشی» مثل شرکتی. دارند رسانه یک سهامی هایکتشر این تمام

 زمین دارند، سایه هااین واقع در .دارد فوتبال تیم و رسانه. کندمی تولیدو... را  تلویزیون و اتومبیل تا گرفته اتمی

 و داریسرمایه Corporation یک از عضو یک «نیوزفاکس». کنندمی تتبعیّ هاآن از خبرنگارها و بلعندمی را
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 در ،عضوندبی هایبدن خبرنگارها دارند، مستقل تِهویّ خبرنگارها این که نکنید تصور! است شرکتی یهارسانه

 از بخشی اآنج کنندمی کار که جایی در حتی یعنی باشند، دیگری بدن عضو خود، است ممکن واقع

 به  Corporationیک است،  Corporation یک از یجزئ «ریکاآم صدای» مثلن باشد،  Corporationیک

 هاسازمان Corporation این هایسهام صاحب اکثر اوقات. است شرکت یک هم آن چون! «آمریکا دولت» اسم

 همان حکایت این است، وحشتناک این! دارند را دنیا یسرمایه از نیمی نفرهشت که بینیدمی ناگهان و هستند

 و زمین آلودگی علل پیرامون تحقیق قصد که کسانی برای دالرمیلیونده «آمازون» مثل جایی. است مسلمانیگه

 و کنندمی رویپیش هاآب شود ترگرم که زمین کند.دارند هزینه می را زمین شدنترگرم از گیریپیش

 ،شود ترگرم دیگر یدرجهیکزمین  و کند پیدا ادامه طورهمین اگر و روندمی آب زیر به بسیاری هایسرزمین

 این، شد خواهند پناهنده به بدل و آواره نفرمیلیونشصت صورت این در و رودمی آب زیر به بنگالدش از نیمی

 عضو،بی بدنِ حاال. ای هستندانسانی هایبحث همه هااین. زندمی همبر را دنیا تعادل و کندمی معضل تولیدموضوع 

 به را زمین! خواسته چنین تقدیر گویدمی ،کندمی برخورد هاپدیده این با وقتی ،ندارد خواست تولید که بدنی

 یجامعه از وقتی «!کند ظهور زمان امام تا کنید دزدی» :گویندمی! خواسته خدا گویندمی و ندکشمی کثافت

 یعنی زنیم،می حرف «Me»و « Momi»و « Dadi» پیشا یجامعه یک از تازه ،زنیممی حرف مسلمانیگه

 اما ،است دوآلیستی چون ،نداریم قبول را زرتشتی یجامعه ما. ستپیشادوآلیستی یجامعه مسلمانی،گه یجامعه

 شیطان قرآن در ولی ،نیست اهورامزدا یبنده اهریمن چون ،ستمسلمانیگه یجامعه از بهترخیلی جامعه همین

 هااین شناسیِاسطوره و شناسینشانه به! آدمحضرتِ  اول زنِ  ،زیبا «لیلیثِ » کیست؟ شیطان حاال! خداست یبنده

! شود؟ گیرعالم باید خبیث نگاه این چرا اندازد،می وحشت به را انسان ابراهیمی مذاهبِ شناسیاسطوره! کنید توجه

 را هبمذا تمام تقریبن و هستم هاایده عاشق ندارم و گارد هاایده به نسبت من اساسن است. وحشتناک خیلی

 دنبال را هندی هایسوفیست عارفان و و های یهودی و سرخپوستیعرفان انواع و هندی حکمت مدتی ام؛خوانده

 توجه ها هم آنسیاسیِ هایقالتاق حتی و هااین یهمه به! «اوشو» و «بابا سای» تا گرفته «چوپرا» از کردم،می

 کسهیچ اینکه خاطر به ،چرخدمی غلط مدار بر زندگی اساسن که فهمیدمی و دهدمی عدبُ شما به کار این. داشتم

 زیر از را زمین کنندنمی سعی هاآدم .دارند بدن هاآدم چون ،کندنمی مسئولیت قبولِ کسهیچ نیست، خودش

 جهان زیرزمین در بینیدمی ناگهان و شودمی شما بدنِ به بدل زمین هست، زمین وقتی تا چون ،بکشند پای خود

  یک هستید، (Being) هستی یک شما از هرکدام اید.داده قرار خود بدنِ  را پا زیر زمینِ  چون ،کنیدمی یزندگ

New Being. تمام مثل شودمی تکراری شود،می وانموده به بدل ،نباشد خودش اگر «بوده» این واقع در 

 دارد کهکسی آن ولی ،هستید هم مثل همه! دارید؟ فرق خود یهمسایه با یا پدرتان باقدر چه شما! مسلماناتگه

 هذیانِ  آید،می سراغش به ( دلیریوم1398آپانگان )قیام آبان  قیام در کرده؛ یهجّ را خود خواست شودمی اعدام

 :گویندمی و خندندمی ایعده بعد است. انسانی شور آن ،نیستی خودت هذیان در است. یانقالب ازآو ،هذیان! انقالبی

 متأسفیم کنیم،نمی گریه هاآن مرگِ  برای ما. کنندمی زیبایی تولیدِ هاآن میرند،نمی جوانان این اما «شد. ما فدای»
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 میرند،نمی هااین چون ،متأسفیم فقط ما. دندهمی اعدام حکم هاآن به «صلواتی قاضی»چون  زامبی ایعده که

 دهند نجات را خود خواستند و کردند نجات قبولِ  و مسئولیت قبولِ هااین واقع در! کشت؟ شودمی مگر را قهرمان

 امیرحسین» و «تمجیدی سعید» ،«رجبی محمد» با را صلواتی قاضی مثل کسی. گذارندنمی تمنّ دیگران بر و

 «Me»و « Momi»و « Dadi» از خواستند و کردند یهجّ را انسان هااین ماندگارند، هااین! کنید قیاس «مرادی

 خواست که اعضایی کنند،تولید  عضودار بدنِ خواستندمی واقع در ،کنند تعریف را جامعه ستندخوا هااین بگذرند.

 .کنندمی یهجّ را خواست هاآن چون ،هستند عضو یک هرکدام اسفندیاری نیکیتا و تمجیدی رجبی، مرادی،. دارند

و چندزبانی  هافرهنگخرده از ومملو  طلبتنوع و باشد نداشته متنوع هایشخصیت و ایده و خواست که ایجامعه

 فکر گیالن از ردهاکُ کردنبیرون به که کسانی از همین برای .ستمسلمانیهگُو محدود و  بسته یاجامعه نباشد،

 حتی هاآن خورد.می همبه کنند، حالممی زندگی ستچندفرهنگی ایجامعه که لندن در خودشان اما ،کنندمی

 چون ،ندارد مصداق ایران در فدرالیسم واقع در! زنندمی حرف فدرالیسم اتنیک از آیندمی فدرالیسم سراغ به وقتی

 مثل گرجستان، ارمنستان، پاکستان و...، هاست،پارهتکه تجمعِ  برای فدرالیسم و است تکهیک کشوری ایران

 فدرالیسم. کشوریمیک  و هستیم متحد ما اما ،دارد را هاپارهتکه این متحدکردن قصد هاکشور این در فدرالیسم

 متصل خود کشور به راو...  «گرجستان» یا و «عراق» ،«آذرآبادگان جمهوری» بتوانیم که است خوب صورتی در

 با را «کردستان» بتوانیم اگر زیباست خیلی. داشت خواهیم را «ایران یمتحده ایاالت» ما که جاستاین و کنیم

 دیگری هرجای یا بگیرند دست در را ایران کارگردانی بتوانند شاید و تماس بزرگ ایالت کردستان کنیم، متحد خود

 هستند، عضوبی بدنی پول، و سرمایه. کند تولید بیشتری ثروت و آزادی بتواند و است ترانسانی و ابداع اهل که

 عذر!  نه و باشید داشته عضو
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 کربال تا مشهد راهیانِ 
 01/06/1397تاریخ سخنرانی: 

 

 تجارت یک آن پشت که ستسیاسی تشدّبه یحرکت بلکه نیست فرهنگی و مذهبی حرکت یک کربال رویِیادهپ

 ولی ،کنندمی رویپیاده ظاهربه که است ورزشی یحرکت. کنندمی تخمیر را جامعه ،تراز تجارت فجیع. هست هم

 منجالبی این در کنند،می تکرار را چیزی چه فهمندنمی حتی که جمعیتی،.خوانندمی نُدبه دعای رویپیاده این طی

 از. حضور دارد «احمدالحسن» کربال در هستند. کربال راهی مشهد از و خوانندمی دعا و زنندمی قدم هستیم که

 نگران»: گویدمی احمدالحسن .هستیم جلوتر پاکستان و ترکیه از چندقدمپس  داریم، گاز و نفت منابع ما که آنجا

 و افتاده اتفاق هادزدی اگر یعنی چه؟ یعنی این «!دادنمی آمدن یمژده زمان امام نبود جدید فقر اگر ،نباشید فقر

 باعث هادزدی و شرایط این چون ،است خوب خیلی ،اندشده دچار بدبختی به ایرانیان و رفته باال بسیار دالر قیمت

 «کنند حمله هاسفیانی است ممکن، باشید اظبمو مردم» :دهندمی اخطار و! بدهد ی آمدنمژده زمان امام که شده

 کربال تا مشهد از. دارند کار ما با اعتقادات این د،نخیزبرمی جدامس از که ستموهومی اعتقادات هااین ،عزیزان

 قدرهچ است. خوبخیلی  فقر و بدبختی» :گویندمی بعد و زندمی پل احمدالحسن به کند،می رویپیاده

 که آید،می زمان امام که است خوب قدرهچ و رسانده بدبختی این به را ما و داریمرا  ایمنهخا که رستگاریمخوش

 به چون شویممی رستگار ما و داد خواهد کشتن به را ما یهمه و جنگید خواهد اتم بمب مقابل در شمشیر با

 حسین) شهادت یاسطوره نزد کربال تا مشهد از شهادت سمت به سفر ابلهانه، مرگِ دلخواه، مرگِ ! رویممی بهشت

 زندگی یعنی این «.بشویم شهید اگر دهدمی دستمان کمرباریک زنی و شراب بطری یک که همان ؛(کربال صحرای

 همسرش که گویدمی پاکستان وزیرنخست به غرب یعنی این دید، نخواهیم را خوشی رنگ ما یعنی این ممنوع،

 اکنون ،داشت سر به روسری قبلن و صورت خود را بپوشاند؛ اگر اشدب داشته چهره بر نقاب یک تحلیف مراسم در

 شود، دیده همسرت چشم دوباید  فقط ،کریکت قهرمانِ ای. شود حاضر مراسم این در نقاب ید بابا و ترفجیع بسیار

 انقالب خیابان دختران به تا. باشیم نداشته انقالب خیابان دختران ایران در ما که بزن نقاب و باش پوشبرقع

 قدرهچ ببینید شود،می دیده چشمش دو فقط است، مدرن قدرهچرا ببینید که  پاکستان اول بانوی»: بگویند

 «.بگیرید یاد د،نامسلمان

 کرده مدهوش را ما کشور از بخشی که اردوغانی دانند؛می را همه ماجرای او که داریم را «اردوغان» ترکیه در

 در او اما ،ندارد کاری وی با کسی که اردوغانی کند؛می توطئه غربی )آذربایجان( انِآذرآبادگ در که اردوغانی است،

 به و دهدمی آموزش کند ومی تولید ترکیه در را پانترکیسم که اردوغانی کند؛می دخالت ما کشور داخلی امور

 اردوغانی دهد،می وعده «فاُعلی» به که کسی کند،می اغفال که اردوغانی. کندمی منتقل شرقی و غربی آذرآبادگان

 کند.می مسلمانی کارِ  چون ،کند اعتراضی وی به که نیست کسی ولی ،کندمی اخالل ایجاد ما کشور امور در که
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 گیرد.نمی را جلویش کسی و کندمی حمله عفرین به که اردوغانی است. ادجلّ ایِخامنه آخر پناه که اردوغانی

 شود.می خود پول ارزشباعث سقوط  و کندتصاحب می را خزر دریای ،ستا مسلمان مثلن چون که اردوغانی

 تمام او نفع به نهایت در ولی ،کند ضرر ابتدا است ممکن ؛کندمی ریسک و معامله که است الدلّ یک اردوغان

 همهینا نکرد؟ حمایت ایران علیه مریکاآ تحریم از اردوغان چرا کند؟می حمایت ایران از اردوغان چرا. شودمی

 سخنرانی جوانان این برای  تروریسترئیسیِ. شوندمی بالهت و خرافات معطل خراسان در ما جوانان و داریم بدبختی

 را کربال بروند خواهندمی این جماعتِ ابله و دزدیدند و کردند کول را خزر. کنند حرکت کربال سمت به تا کندمی

. آوردمی سرمان اسالم که ستبالیی این. بشود آزاد خزر که بخوانند ندبه دعای حال همان در و دهند نجات

 جلوی مدامروید و بِ اسالم تا پاشیدند دانه هاایرانی دل در هااین. دکِشمی بدبختی به را ما دهند ومی مانفریب

. دارند الزم دنیا به دادننشان برای را تصویر این هاتلویزیون چون ،ببینیم پوشبرقع زن طرفاین. باشد مانچشم

. است مرده روشنگری ما جهانِ در. رودمی ما جهانِ بر که ستغبنی این و معاصریم آن با ما که ستجهانی هااین

 فکرِ روشن اینان اما ،بنویسند شعر بخوانند، داستان و رمان که فکرهاییروشن ،داریم بسیاریبه فکرروشن ،دنیا در

 ولی ،کنندمی بینی جراحیِ عمل بارها کنند؛می پیدا دست زیبایی به راحیج عمل با که زنانی مثل ،هستند الکی

 است. شیک ایران در باشد ابلهانه که هرچیزی دارد، شیک ظاهری چیزهمه ایران در. شوندمی زشت حالاین با

 اینکه دلیلبه را یکسان کیفیتِ و جنس هستند. احمق چون ،پوشندمی قیمت و مارکهای گرانلباس هاخیلی

ند است. دینِ واقعی خرند و برمی ترگران را جنس که دهندمی پُز و خرندمی قیمت برابرِده به دارد خاصی مارک

 دانایی از دینها و برقراری دیالوگ با مردم است. ی واقعی درک و انتشار و تبلیغ این حرفمبارزه هاست،این حرف

 یعنی «مذهبی» ،مذهبی نه کنید ئناییدِ را مردم بدهید، دانایی اهآن به کنید دینی را مردم اینکه برای است؛

 منجر که «راه یک فقط» یعنی مذهب مَفعَل. وزن بر «بهَ ذَ» عبور، محل یعنی ایدئولوژی، یعنی «مذهب» احمق.

 قلالا ،دارد وجود راه هزاران راه؟ یک فقط چرا ،باشد خدا یک مذهب منظور هم اگر. بشود وحدانیت و خدا یک به

 به نیست؟ مقصد خدا مگر راه؟ یک چرا ولی دهد،می ارائه را راه بهترین و ترینکوتاه که کند ادعا تواندمی مذهب

 کلکته به رسیدن برای مثلن. رفت توانمی طریقی هر از مقصد هزاران به و رسید توانمی طریق هزاران از که خدا

 جامعه و خراب را چیزهمه ادعا این که دارد وجود راه یک فقط گویدمی مذهب ولی ،دارد وجود متعددی هایراه

، گیرندمی پیش در را دیگری مسیر که دیگر کسانی و کنندمی انتخاب را راه آن که کسانی کند؛می دوآلیستی را

 جمهوری در که چیزی است، سازغیرخودی و غیرساز یجامعه مذهبی یجامعه. شوندمی تبدیل غیر به هاآن یهمه

 فضای این از، بربخورد کسی اعتقاد و اسالم به اینکه بدون توانیممی چگونه ما. است مشاهده قابل تشدّبه سالمیا

 اسالم همین بکنیم که هرکاری .هست جاهمه اعتقاد این کنیم؟! گذر دوتایی و شرّی و خیر دوآلیستیِ  سمنتیکِ

 خزر فکر به و کنند اعتراض باید که وقتی ماست؛ نجوانا بدبختیِ دلیل ما و بدبختی دلیل اسالم و دارد وجود

 به اینکه خاطربه ؛کنندمی رویپیاده کربال به مشهد دلِ از ،باشند)اشاره به ماجرای فروش دریای خزر به روسیه( 

 و برسند کربال به اربعین تا است قرار است. نزدیک محرم ماه و است شهادت فرهنگِ این چون ،بروند بهشت
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 هاایرانارشیست شما. است رفتهخواببه ایجامعه هیپنوتیزمِ این. کنندرا مدام پررنگ می چنینیینمزخرفات ا

 بکنید را کار این ولی ؛دکنمی سخنرانی هامرده برای میکروفون یک با گورستان یک در که هستید خطیبی مانند

 ،نیست فایدهبی عمل این. بشنود را ماش صدای و باشد زنده گور یککسی در باشند و  نمرده همه است ممکن چون

 هستند «منفعل نیهیلیستِ» ایعده ولی ،است باشعور نیهیلیستی آدم هر نامم.می «کنشمند نیهیلیسمِ » را این من

 حرف شما برای دهند.می معنا معناییبی فجیع فضای این به و هستند معناسازهم  ایعده .کنندمی خودکشی که

 تعریف را مبارزه بسازند، ایتازه معنای و جهان خواهندمی. گذارندمی اشتراک به راود تجربیات خ و زنندمی

 و دهندمی فریب بیشتر پولِ برای را همه راحتیبه ایران در رساند.می ارگاسم به را ما که ایهمبارز؛ کنندمی

 اشتباهی کار مریکاآ» :گویندمی «.اندشده فقیر مردم اگر نباشید ناراحت است، خوب خیلی بدبختی» گویندمی

 مالها بگذارید گویندمی اینان «!است ظهور ینشانه فقر ولی ،شوندمی فقیر مردم و کرده تحریم را ایران که کرده

 دخترش و روحانی حسن چرا نشوند؟ گدا پسرانش و ایخامنه چرا اصلن. کند ظهور زمان امام تا کنیم چپاول ما و

 ظهور منتظر که هااین چرا بشوند؟ فقیر مردم و کند حال و عشقو  زندگی انگلیس در شدختر و باشند تیدوملیّ

 خودشان هااین نیستند، شما ازها مالها و سیّدات و کثیفی .است ایرانیان برای هاتمام بدبختی نشوند؟ فقیر هستند

 کنیم! حمله مسجد به نباید ما دگوینمی دوستانبرخی از  بعد اند.غاصب حکومت همان هااینهستند،  دساالرسیّ

های علمیه ها، مساجد، حوزهزادهها، امامها )بقعهخانهها و تازیو تمام حسینیه کنیم حمله مسجد به باید مااتفاقن 

توانید باید مردم را آگاه کنید. ای که میهای بسیج و سپاه و...( را به کوکتل و آتش بسپاریم. از هر شیوهو پایگاه

های سران تروریست خانواده هاییی از داراییهاعکس بگویید؛ راست ندهید، فریب کنید، آگاه نید وبز حرف

 کفش مثلن عکسی ازها از مردم ایران دزدیده شده و باید پس گرفته شوند. تمام اموال آن حکومتی منتشر کنید،

 گونهاین. است خانوار شش ثروت لمعاد که انگشتری ای،خامنه بنفش انگشتر و عصا چندهزاردالری روحانی یا

 از پیشتر خیلی سیاوش که بگویید باید. آشکار کنید شده گفته مردم به کهرا  هاییدروغکرد.  روشنگری باید

 از. گفتندمی «شانوسیاو» عاشوراو  تاسوعا به و داشتند را شانوسیاو ایرانیان حسین از قبل و بوده حسین

 که بگویید مردم به. دادند نسبت هاعرب به و ساختند دیگری هایداستان وجود داشت شما در که هاییظرفیت

. زیستهمیاز آن  قبل سال هزاراناست که  سوشیانت به مربوط گویندمی مهدی مورد در که هاییداستان یهمه

 کردها و هاترکبرخی از  که ایاصلی تعلّ، شمشیر مِهر است و دهندمی نسبت علی به که ذوالفقاری شمشیر این

و اسالم مِهر را طی  نداهبود میترائیسم به معتقد همه مناطق این چون ،است هرمِ خاطربه پرستندمی را موالعلی

 فعلی، یترکیه کردستان، کُش را به جای آن نهاد. مردمِدوران مختلف حذف کرد و علیِ قاتل و انیرانی و ایران

 نشانه شمشیر این. بود هرمِ شمشیر، ذوالفقار شمشیر این و نداهدبو میترائیست همه میانه آسیای و صغیر آسیای

 کوفه مسجد در علی گویندمی هاآن اصلن است. مزخرف هااین یهمه گویندمی بپرسید نتسنّ اهل از اگر ،دارد

 مهه»: گفت که است هرمِ معروف یخطبه همان؛ این هستم موسا و عیسا محمد، من گفته که کرده ایراد ایخطبه

 و باستانی هایکتاب و کلیسا مناسک. آمدند کجا از و هستند کسی چه که دهید نشان مردم به «.هستم من
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 مراسم در عیسا از ترقبل بسیار گرفته، نشأت کجا از کلیسا موسیقیِ بگویید. دهید نشان راخود  تحقیقات ینتیجه

این  ایرانیان. است شده گرفته هامانوی از که هانویثا آیین از بسیاری و هامانوی مراسم در بعد و هامیترائیست

 مردم به جایک را حقیقت یهمه اگر. اندشنیده دروغ و نداهداد فریبشان سال1400 چون ،دانندنمی مباحث را

 و شعوری باید! شوید مرتکب را هاکمونیست اشتباه نباید شود، رعایت باید است مهم اینرسی ؛آورندمی باال بگویید

 کتاب چند فقط شما که بفهمند مردم تا هستید، مردم خودِ شما بفهمند که کنید همراه خود با را مردم هستهآ

 همین است؛ معجزه قرآن گویندمی شناسید.می آنان از بیشتر را اسالم شما که بفهمند مردم اید،خوانده بیشتر

 ببینید ،«...و قلیل طاعتی و مغلوب عقلی و معیوب نفسی و محجوب قلبی الهی»: نظیر اندنوشته که دعاهایی

 یک را این که شویدمی متوجه نثر ریتمِ  و رایم قافیه، لحاظ از چه باشید شاعر اگر. اندشده نگاشته زیبا چه هاقافیه

 اما ،است زیباتر قرآن از دعا این کنید، مقایسه لحاظ هر از قرآن بندیِقطعه با را این حال. است نوشته انسان

 اینان چون ،فهمندنمی! بنویسد چیزی چنین عربی بهتواند نمی شاعری هیچ چون ،است پیامبر یمعجزه ویندگمی

 این برای. خورندمی فریب مردم این ست، پسارسیپ شانزبان و دانندنمی عربی که زنندمی حرف مردمی برای

 و پیامبری شما یوظیفه کنید، عمل ودی خوظیفه به ممحرّ مراسم در که ناگزیر است یک ایرانارشیست معضل،

 گوییدنمی مگر کنید، همراه خود با و آگاه مردم را باید هستید ایرانارشیست پیامبر شما. است بودنرسانپیام

 خواهیدمی گوییدنمی مگر ؟باشیم داشته یار عملی طوربه باید ما گوییدنمی مگر است؟ ریزومی ما کارهای یهمه

 ممکن ،کند معرفی شما برای را شهر آن دیگرِ  یتواند هستهنمی کسی بشوید؟ آشنا هاهسته با هاگروه سایر در

 بیشتر یار شما اگر چیست؟ برای ریسک این اصلن پس .دده لو را شما و باشد جاسوس هاهسته این از یکی است

حزب براندازان و  گروه در مگر .کنید سخنرانی من از بهتر ایدگرفته یاد شما. بسازید را خودتان یار ،خواهیدمی

 است؟ نکرده جمع گروه این در را شما من هایحرف مگر ید؟اهنشد عضو من هایحرف خاطرهب حزب ایرانارشیست

 از چیزی اگر است؛ آن نشر علم کاتِز گویندمی هامسلمان. بسازید دیگری هایگروه هایتانحرف با هم شما پس

 شعوریفرهنگی و کار  کار. بشوید گروه آن لیدر خود و کرده گروه را هاآن و وزیدبیام دیگر کسان به آموختید من

 چیزهمه و خواهیدنمی خودتان برای چیزهیچ که شما. نیستید قدرت و مقام پی در که شما انجام دهید، انقالبی و

 مسلمان برویم دمسج به اگر چون ،کنیم تحریم را مسجد نگویید! کنید شروع پس ،خواهیدمی همه برای را

 شما ،کنند مسلمان را شما بتوانند که است محال. ایدرسیده آگاهی به چون شویدنمی مسلمان شما! نه شویم،می

 ،است شده رو شما برای هاآن پستیِ اید،رسیده حقیقت به شما چون ،دربیاورید را هامسلمان ادای توانیدنمی حتی

 همسر «بیبی بشری». دارند آگاهی به نیاز شما هایهبچّ و شویدمی مادر و رپد شما .برسانید حقیقت به را بقیه پس

 کنی همراه خود با و دهی فریب را مردم یهمه خواهیمی اگر گویندمی او به ولی ،نیست مسلمان کریکت قهرمان

 محمد هایانداست به. است کرده ظهور پیامبر همان کنند تصور مردم تا بپوشد برقع و نقاب یک بگو همسرت به

 درمورد چیزهایی چه و کرده عامو قتل جنگ قدرهچ ،داشته همسر چند محمد که بدهید گوش خودشان زبان از

 و پسرکرد؛  تجاوز پسرش و دختر و زن به باید نبود مسلمان یکی اگر. او گفته است که است گفته غنائم تقسیم
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 یکی اگر بگوییم که است این مثل !است پیامبر آخرین محمد گویندمی .بشوند کنیز و غالمباید  دخترش

 ما گویندمی مسلمانان تمام کنیم کاری چنین ما اگر. کنیم تجاوز او فرزندان و زنان به باید ،نبود ایرانارشیست

 جمهوری در هرروز هااین و است عادی خیلی بکند را کار این مسلمان یک اگر ولی ،بشریم حقوقضدّ و انسانضدّ

 ،گرفته اعدام حکم که دختری گویندمی. کندکسی هم اعتراضی نمی و کنندمی نان و دختران ما تجاوزبه ز اسالمی

در  بود اعدام حکمش که کمونیست دختری ؛بکنید را فکرش. کنند تجاوز او به باید برود بهشت به اینکه برای

 اعدامش بعد و شودمی بهشت وارد ترتیب این به نرود، دنیا از باکره اگر که گفتندمی و کردندمی تجاوز او به زندان

 کثیف و قاتل آلوده، جامعه رفته، خطایی مسیر به چیزهمه که است همین برای! است آورجنون این. کردندمی

 قاتل و مریض پلیسی هر انتظامی، نیروی هر. است رفته پیش وارزامبی و بدوی جامعه که است این خاطربه. است

 و مریض یک او ،دارد درمانیروان به احتیاج ایخامنه که است مشخص کاملن. دارد درمانیروان به نیاز و است

 خوی خوردمی هم به تعادلشان که جایی ولی ،کنندمی حفظ را ظاهرشان قدرهچ ببینید. است مطلق روانیِ

 و گزاریخدمت و ردمماز هم ها و آن دادندمی یرأ طلبانزمانی مردم به اصالح. کندمی بروز گریشانشکنجه

 مهتمو دیگه گرا،اصول طلباصالح»: گفتند مردم (1396)قیام دی  فرودستان قیام در اما ،گفتندمی ساالریمردم

 و طلبآشوب مردم به و کردند صادر را مردم مرگِ فرمان. شدند بدل گراهااصول به طلباناصالح همین و «ماجرا

 برادر و خواهر به حتی هااینگرفتند. می بدتربسیار القابی  دادندمی امهاد بیشتر مردم اگر. گفتند انقالبضدّ

 مدعی و دهدنمی را برادرش زنِ حقِّ ولی ،دارد سرمایهتومان  میلیاردها که کسی ؛ مثلکنندنمی رحم هم خودشان

 آزاد را خودش ولا که است بهتر ،کند آزاد را تملّ یک اینکه جایبه. بگیرد پس را کشور یک خواهدمی که است

. است پاکستان اول بانوی ، اوزده نقاب را ببینید که بیبی بشری خانم دارد؟ دم و شاخ مگر ظالم و ظلم! کند

 کمرباریک، و کشیدهچشم زنان کشمیر عزیز، کشمیر شمالی، سرحد ایالت و پنجاب ایالت پنج با کشوری پاکستان

 ایالت پنج از بیش پاکستان زمانی. بلوچستان آخر حرف سه تان و ناز ایالت سند، ایالت ارسی،پ شعرهای کشمیر

 بنگالدش و گیرددرمی انقالبی. شودمی جدا بنگالدش 1970 سال در اما ،بود پاکستان به قمتعلّ هم بنگالدش ،بود

 در شیکُزن در همه ؛بزنند زنان سر بر بیشتر که هستند رقابت حال در هم با و مسلمان هم هاآن. شودمی جدا

 پاکستان؟ چرا. چیزهاستاین ما معضل چون ،نوشت و زد حرف باید چیزهااین یدرباره. هستند هم از سبقت حال

 خیلی اسالمی جمهوری چون پاکستان؟ چرا. انقالب خیابان دختران چون پاکستان؟ چرا. ترکیه که دلیل همان به

 عرب هایشیخ جیب کردنخالی درحال (نیسردارسلیما) بسته بودند خاورمیانه در که سگی چون داشت، سود

 عربستان به میلیارددالر400 که است ناگزیر مریکاآ. کردمی بازپرداخت باید و داشت بدهی خیلی مریکاآ چون ،بود

 به مریکاآ که سالحی. شودمی استفاده منطقه مردم کشتن برای منطقه همان در که سالحی ،بفروشد سالح

در  یعنی. منطقه کشورهای همان و یمن افغانستان، عراق، ایران، در شود؟ استفاده دبای کجا ،فروشدمی عربستان

 تهدید را عرب هایشیخ طریق این از و آورندمی وجودهب قدس لشکر اسم به ای زامبی و تروریست راعدهخاورمیانه 

 از است، کرده خریداری یهروس و مریکاآ از زیادی سالح عربستان. بخرند سالح که ندهم ناگزیر هاآن ،کنندمی
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 موشک روسیه از ایران. کند دفاع بتواند کند موشکی یحمله ایران اگر که کرده خریداری موشکضدّ سالح روسیه

 هااین یهمه چون افتد؟می اتفاق این چرا !است جالب خیلی! روسی موشکضدّ سالحهم  عربستان وخریده 

 که احمدالحسن همین کیست؟ مهدی امام. کند ظهور مهدی امام تا ،ندارند اسالم حفظ ای جزدغدغه و مسلمانند

 زمان امام شدید باعث ،کردید تحمل و ماندید سوادبی و فرهنگبی ،فقیر شما چون. است خوب فقر»: گویدمی

 تا دکننمی هیپنوتیزم را شما ترتیباینبه کنند، چپاول که ماندهباقی شما از چیزی هنوز اینکه یعنی «.کند ظهور

 حالم سوزد،می فرودست یطبقه برای دلم من نماند. شما برای جانی تا کنند، غارتبیش از پیش  را شما بتوانند

های )فایل را صداها این چرا که خوردمی همبه مزدور کانال همهاین از ،ایرانی شعوربی از ،ایرانی فکرروشن یطبقه از

 بفهمند مردم تا کنندنمی پخش.( هستند سازو انسان بخشکه آگاهیی موتا علی عبدالرضایی صوتی روشنگرانه

 یعنی! دادند را «خاورمیانه اژدهای»لقبِ  من به و کردم ای سخنرانیادبی جلسات در بارچندین من چیست. قضیه

 نوشتم را انشمقاله من و دارند کانال که هاییاحمق این بعد. دانیدمی قدرهچ فهمندمی هاآن زنیدمی حرف وقتی

 از ناگزیریم ما و رودمی پوشبرقع و دارنقاب زنِ  سمت به اسالم! اندنخوانده چیزی عمرشان تمام چون ،فهمندنمی

 شودنمی ،شودمی توهین زنان به و است تیجنسیّ "دمادرسیّ" لفظ علی»: گویدمی. کنیم استفاده دارکاف کلمات

 بگوییم اگر فهمی؛نمی تو چون است بهتر «دمادرسیّ»! نه دهممی پاسخ «بگوییم؟ "دپدرسیّ" آن جایهب

 چون ،گیردمی ایراد «کوسشالِ» بگویی هاگیلک قولبه اگر ولی ،نیست مردضدّ این گیرد،نمی ایراد «کیریکله»

 نباید که فهمدنمی. استضدّزن  فرهنگ آن حاصل این که گویدنمی ولی ،است تیجنسیّ کلمه این کندمی فکر

را یک متفکر  این و است ساززن زبان اصلن ،ساختند زنان را زبان. کند خالصه کلمات این در را فمینیست یههم

 گوییدنمی مگر ؟بجنگید خواهیدنمی شما مگر. بدانید تا بخوانید را «کریستوا ژولیا» باید. فرانسوی اثبات کرده است

. شوید آگاه خودتان حقوق بر تا بخوانید نیستییفم یِتئور اندکی پس ؟باشید فمینیست خواهیدمی و هستید زن

 اتفاق مغز در چیزهمه افتد،می اتفاق مغز در که ستانقالبی هم فمینیسم. شویدنمی نیستیفم کهاداهای مردانه  با

! یدبنویس مقاله ،پاکستان زن اولین ،بیبی بشری علیه باید ،هستید نیستیفم اگر. بشناسید و بدانید باید ،افتدمی

 گره روسری هنوز که بنویسید هاشمی فائزهعلیه  و ایخامنه زنِعلیه  خاتمی، زنِعلیه  اردوغان، زنِ  علیه بروید

  است.و مصنوعی  بیتقلّ چیزهمه، خاورمیانهدر . نویسدمی دیگر یکی را هایشسرمقاله و زندمی
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 ارتجاع و سنّت
 03/04/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 گذشته از وقتی ما. بشناسید را نامیده آن هایاستعاره باید ،شوید آشنا نامیده یا سوژه مفهوم، یک با کهآن از پیش

. است تیسنّ و کهنه که گوییممی «مرتجع» کسی به. کنیم توجه آن کناریِ  هاینامیده به باید زنیممی حرف

 ،ندبود مواجه سکونت هایمحلا کمبود ب آلمان در چون دوم، جهانی جنگ از بعد مدرنیسم؛پست از مثالی عنوانبه

 مشکل این و شدنمی رعایت شخصی حریم کوچک، فضاهای این در .شدند ساخته بسیارکوچک هاییآپارتمان

 خودکشیجلوگیری از  برای کاریچه که کردند فکر جدید معماریِ در. شدمی افراد خودکشی و افسردگی سبب

 و صاف خطوط داخلی، معماریِ در تحولی ایجاد با. کنند تخریب را اهساختمان خواستندنمی چون ؟دهند انجام

 تلطیف این. است منحنی از پر که ویکتوریایی معماریِ مانند ؛دادند انحنا را درها مثلن بردند، بین از را تیز زوایای

  بود. یحسّ هایژگیوی از یکی احیای بلکه ،نبود تسنّ احیای کار این اما ،نامیدند «تسنّ  احیای» را سازییحسّ و

 گذشته. نیست گراگذشته بداند، را گذشته کسی چهچنان. نامیممی «کوتوله» را مرتجع هایانسان ارسی،پ زبان در

 خردِ  از ما. برگردیم گذشته به و کنیم سِیر گذشته در نیست قرار اما ،است آینده راه چراغ و دارد دستاوردهایی

 باستان خرد است سال1400. کنیممی احیا را آن ما! خیر برگردیم؟ آن به هیمخوامی آیا ،کنیممی صحبت باستان

 اما ،ایمآمده فردا از ما بنابراین. است شده ضعیف و رفته تحلیل ضدّبشری مذهب یک توسط و شده گرفته نادیده

 ترازویی یقاعده که نیست کسی اولین «یوشیج نیما» دیگر، مثالی عنوانبه کنیم.نمی نفی را نامؤکد یگذشته

. نشد مرسوم اما ،کردند تالشدر این زمینه  «الهوتی»و « تندر کیا» مثل هاخیلی او از پیش. زندمی همبه را وزن

 محتوم امر و رسم به بدل اما ،بود شده تکرار گذشته در این. کرد مؤکد را عروضی وزن با غیرترازویی رفتار نیما

 روایتی با او. بود نشده پذیرفته یا شده انکار گذشته در واقع در بود، نشده استفاده هایشپتانسیل تمام از و بود نشده

 ،ودشمی مشهور نوگرایی به و شودوارد عرصه می آزاد شعر با آشنایی و فرانسه یتجربه زمانی، پتانسیل ،دیگر

. شودمی سنّت به بدل نیما از بعد نو شعر. کندمی استفاده درستش شکل به را آن نیما اما ،نبود نو کهدرحالی

. شودنمی محسوب شاعر ما برای بگوید شعر نیما شبیه که کسی و است تکراری و تیسنّ ما برای نیما شعر امروزه

 بر اساس ادبی، تئوری و سازینظریه کارگاه در. است تکراری اما ،بگویند شعر فروغ شبیه توانندمی هاخیلی اکنون

 هاخیلی حاضر حال در. نیست شعر نباشد تازه که چیزی و است شعر ایتازه هرچیز نم نظر از. است آوانگاردیسم

 معاصر شاعر ابتهاج، هوشنگ مانند کنند؛می تکرار فقط و نیستند شاعر اما ،سراهاترانه مثل ،دننویسمی شعر

 همان با است، سومتهدس حافظِ  او اما ،کنندمی خطابش بزرگ شاعر و گیرندمی بزرگداشت برایش که هاایتوده

 اما ،باشد آوردهدر شعر  را روز موضوعاتاز  بعضی است ممکن هرچند زبان، همان و هاقافیهبا همان  بندی،صورت

 همه از ترپایین و مشیری فریدون ابتهاج، هوشنگ امثال. برسیم روز موضوع به توانیممی حافظ غزل همان تأویل با
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 سینما داستان، شعر، ینهزمی در جامعه در معروف بزرگان از بسیاری واقع در. نیستند اصلن شاعر سهیلی، مهدی

 چیزهای اگر ،دهندمی جلوه بزرگ را او «قیصر» یا «هاگوزن» فیلمای عده که کیمیایی مثل سینماگری. اندهیچ ...و

 به مدام جاری،جاهمه یسمِلمپن نای. کندمی تکرار را یزچیک مدام معنایی ساختار نظر از ،باشد داشته هم ابیجذّ

 انقالبِ  این. رودمی فرو گذشته در بیشتر دکنمی درست هرچه و است گذشته به قمتعلّ و گرددبرمی خودش

 ناموس از دفاع برای کشیآدم مورد در فیلم کل. بود ناموسی مسائل از پر و شاه زمان کثافتِ  ارسی،پ فیلم و اسالمی

 سینمای کیمیایی، سینمای. کنندمی ظهور ادجلّ هایاپورتونیست سانبه مالیان ها،بازیناموس این پشت از. بود

 این از غیر اما ،است زمان آن به مربوط ،جاری لمپنیسمِ این. است بوده اسالمی جمهوری دمولّ ارسی،پ فیلم

 شیخ مال، اه،ش توده، حزب. نیست غالب یگذشته و نشده مصرف پتانسیلش که هست ایگذشته پست، یگذشته

 بوییخوش رزِ گل پیش قرنچهارده در محمد شاید. است شده تمام اسالم پتانسیل. هستند غالب یگذشته اسالم و

 اما. دهدمی کثافت بوی و شده پالسیده امروز باشند، داده آب آن به قدرههرچ و گذشته قرنچهارده اما ،باشد بوده

 است، پیامبر آخرین اینکه اعالم با محمد. کنیدمی فکر آن به بود زیبا رز گل یک که وقتی یخاطره با هنوز شما

 تسنّ ،نداریم آخرین چون و ندارد وجود آخرین هست زندگی وقتی تا زیرا. داد دستبه را خود انکار ترینبزرگ

 رداف سمت به و فرداست زندگی. باشی ضدّگذشته باید دارد وجود زندگی وقتی تا. است غایب گذشته و باطل

 ما تاریخِ . نسازی تراژدی و نکنی تکرار را قبلی اشتباهات تا کنی استفاده آن تجربیات از توانیمی فقط تو رودمی

 همین برای شودمی تکرار دائمن اشتباه یک کمدی در. کنیممی تکرار را گذشته مدام ما دارد، را کمدی صورت

 انقالب در نفت، صنعت کردنیملّ در مشروطه، انقالب رد چون هاست،کوتوله کشور ایران. ایمکوتوله که است

 تسنّ علیه و بودید آزادی پی مدامو...  فرودستان قیام و سبز جنبش دانشگاه، کوی خرداد، دوم ،57 انقالب سفید،

 او واقع در اما است، وجود داشته مدرنیته پهلوی محمدرضا زمان در گویندمی. بردید پناه تسنّ به اما ،جنگیدید

 ،اسالم مجوّز با او و بوده اسالم دیکتاتوربودنش دلیل. ستتیسنّو  وحشتناک ،بخوانید را خاطراتش ،بود ملّا یک

 بوده فرعون یک او واقع در. دانستمی مملکت پدر و خدا و نعمتولیِّ  را خودش. دادمی خود بهی هرکاری را اجازه

 شدهمصرف تسنّ ت،سنّ آن. یمهست سنّت این علیه ما. اندبوده داده او به را اجازه این ابراهیمی مذاهب و تورات. است

 ،هستند گذشته به مربوط دهد. برخی چیزهامی کثافت بوی که رزی گل شده، تمام پتانسیلش که ستتیسنّ است،

 از یکی عنوانبه ؛(شیطان) لیلیث مانند شده مخالفت هاآن با همیشه بلکه ،اندنشده محتوم امر به بدل هرگز اما

 ،است کهن شیطان. شده رد همیشه اما ،است کهن هرچند ابراهیمی، مذاهب در شناسیاسطوره عناصر ترینمهم

 برای پس ،اندنبوده غالب هرگز اما ،هستند الگوهاکهن ترینقدیمی از ابلیس شیطان، لیلیث،. است تازه من برای اما

 زنده را لیلیث دوباره ،کنممی مطرح را لیلیث و نویسمیم را «لیالوشعر مجموعه» که منوقتی. هستند نو من

 و معانی کنم،می بازبینی را آن گویم،می سخن ایرانی حکمت از وقتی. زنممی پل ایرانی حکمتِ به او از کنم،می

 قرائت چون ،است نو بلکه نیست گذشته دیگر ،آورممی گذشته از که چیزی. بافممی آن برای تازه هایاستعاره

 استان یک در را وزارتخانه هر که شودنمی گفته شما به ایسیاسی ساختار هیچ دردر دنیا . ماداده آن به ایتازه
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 ینماینده اینکه برای گویندنمی. باشید داشته «پرسیهمه یاداره» یک روستایی هر در گویندنمی. قرار دهید

و عملکرد  گیری کنندیرأ مردم از پرسیهمه دفاترِ  طریق از ماهشش هر نباشد باید دیکتاتور وزیرنخست یا مجلس

 در هاایده این از هایینشانه. رسیممی هااین به ایرانی حکمت به توجه با ها را مورد بررسی قرار دهند.آن نماینده

 آنجا موضوع این. است داشته پرسیهمه اربیازده 2015 سال در سوئیس. نیست مانند ایران اما ،هست هم سوئیس

 ما نظر از کنیم.می سیاسی ساختار به بدل را آن ما. ندارد وجود پرسیهمه ادارات و نشده مؤکد اما ،داشته وجود

 وجود در. اندسازیدیکتاتور مستعد مردم ما کشور در اینکه دلیلبه ،باشیم داشته پرسیهمه باید باریکدوهفته هر

 از ،باشد نکرده استفاده گذشته دستاوردهای از که نیست ایآینده چهی کهاین. هست میکرودیکتاتور یک ایرانی هر

 سیاسی حزب اولین ما. دارد اصولی ،درآوریم خوانش مورد را سیاسی یفلسفه یک خواهیممی وقتی. است بدیهیات

 از کمتر در ما. ندارند هم کتاب یک... و هاایتوده مذهبی،یملّ  احزاب. دارد کتاب که هستیم کشورمان تاریخ در

 هر که هستیم حزبی تنها ما. بخوانید باید را مطالب این ،داریم ایچهارصدصفحهسیصد کتابِ چهار ونیم،سالیک

 که کاری این اما. افتدمی اتفاق ،ایمکرده بررسی که مسائلی تمام که بینندمی همه و کنیممی تئوریک بحث روز

 ازمدافتاده نوی ت،سنّ این. ایمکرده ایجاد تسنّ یک گذشته یمنوالسیک در ما شده، گذشته به بدل کنیممی اکنون

 چیزهیچ اکنون ما. شودمی کهنه سرعت به چیزی هر جدید عصر در. ایمداده انجام دیگر را کار این چون ،است

 کهنه السده از پس چیزی قبلن اگر. است ازمدافتاده نوی زنیدمی حرف هاآن از که نوهایی تمام ،نداریم نویی

 مسائل طرح و شده کهنه برایمان ما یگذشته سالیک کارهای پس. شودمی کهنه ماهیک از پس اکنون شدمی

 چونمرتبط است،  گذشته با دارد نوشتن و خواندن سواد که هرکسی است. شده عادی ما هایهبچّ  برای روز

 اتفاقن. است گذشته باورهای و غالب صرعنا ضدّ منظور باشید گذشتهضدّ مگویمی وقتی. است گذشته دستاورد

 گذشته تمام که نیست این منظورمان. زنیممی رفتار استعاری آن با ما باشد، درست گذشته از باوری است ممکن

)منظور  بکشید را مادرتان و پدر گوییممی ایرانیان، برای مسئله این یویژه اهمیت خاطر به ما حتی. بگذاریم کنار را

 ممکن ابله یک فقط اما ،ای است که در مغز پدر و مادر نقش بسته است(ها و باورهای گذشتهتی سنّدوری و نابود

 و استعاره تمثیل و شناسینشانه از و طرفیم فلسفی تمِ یک با ما، چون کند برداشت را آن مستقیم معنای است

 واضح بکشیم؛ را او باید ،است دیروز به مربوط پدر چون حتی که است مهم قدرآن تسنّ  موضوع. کنیممی استفاده

 کند،می زایمان وقتی اسب یککنند. می نهی و امر ابتدا از که است مادر و پدر باورهای کشتن منظور که است

 از بعد تازه و است خوابیده دمر چندماه تا انسان نوزادِ اما ،افتدمی پایین وپایشچهاردست روی ی اوهبچّ

. کرد افتادهعقب را او گذشته بلکه نبود افتادهعقب او. رودمی راه سالیک از بعد و یندبنش تواندمی ماههفتشش

 خصوصیاتِ  تمام. است مادر رحم همان بهشت بهشت، مورد در تسنّ تمثیل در. شودمی دنیا وارد گریه با انسان

 حسِّ  ساحل، لب گرفتنِتابآف به عالقه. است مادر رحم هایخصیصه شود،می گفته ابراهیمی مذاهب در که بهشت

 رحم یخاطره ،ریزیممی نمک ولرم آب در حمام وان در وقتی. دارد را مادر رحم شوری و مادر رحم به برگشتن

 مادر رحم به خواهندمی همه که است این خاطر به ،بروند بهشت به خواهندمی همه اینکه. کنیممی زنده را مادر
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 در ایگذشته پس ،نیست شدنی چون. شویممی عاشق که است همین برای. یستن شدنی آلایده این اما ،برگردند

 است؟ آینده در چگونه. است آینده در کنیم بازسازی را آن بخواهیم و باشد دلخواهمان که ایگذشته. نیست کار

. است آینده با جنگ حال در مدام و آینده دشمنِ  ایران در موجود یگذشته اما. رسدمی آینده با توافق به که وقتی

 در من خودِ  ،مثال عنوانبه. کنندمی مخالفت تو با ابتدا ،تو شنیدنِ از پیش بیاوریم، که نویی حرف هر ایران در

 سالدر  عبدالرضایی علیسخنرانی » یوتیوب در اگر. کردند سانسور مرا همه از اول دانممقلّ تمام هفتاد، یدهه

 که آقایی مرا سخنرانی. کندصحبت می مدرنیسم پست ازبینید که دارد را می جوانی کنید، جووجست را «1372

 تِ ذهنیّ با عیمدّ آدم یک» :نوشت آدینه در «امینی مفتون» نام به دیگری شاعر. تخریب کرد بود پدرم سنِهم

 اییهتکنیک از یکی ،منتشر کرد «روز یدخوانیسپ» عنوان با کتابی بعد سالهفت شخص همین «.آمده نئوپاریسی

 بوده «روز یدخوانیِ سپ» مورد در بودم، کرده صحبتاز آن  روز آن در مدرنیستی پست ادبیات مورد در من که

 سانسور را ما هاپیروپاتال که امروز مثل ،شد دعوا من سخنرانی از بعد جاآن در اند،بوده گذشته و تسنّ هاآن. است

. گیرندنمی عبرت هرگز کنندمی اشتباه هرچه و یده استها پوسمغزها آن چون است، غریبه هایمحرف. کنندمی

 امروز کهرا  اتفاقاتی مانند و بودم ایران هفتاد یدهه در من. هستند روسیه مزدورِ و دارند عالقه شاناشتباهات به

 هشد روزمره ادبی اصطالحات به بدل من اصطالحات و هاجنگ تمامهم  اکنون ،امکرده تجربه در گذشته افتدمی

 شعر من مانند کهاین ینح در طرف و کردند سانسور رام. کنندمی استفاده نقدهای خود در منتقدان که است

 حرف «دیالکتیک ماتریالیسمِ» از وقتی ما ام.بوده من شعر آن مبدع داندنمی چون ،کندمی انکار مرا نویسدمی

 و «مارکس». شودمی زیباتر دهد رخ خطرناک در وقتی اما ،زیباست تجربه. است گراییتجربه مبنایش زنیم،می

؛ یعنی کردمی هماناین جامعه و تاریخ رویدادهای با تنها را دیالکتیک مارکس. نکردند را خطر این «انگلس»

 طبیعت و ماده سمت به را دیالکتیک یدامنه انگلس اما برخورد مارکس با دیالکتیک بیشتر تاریخی و سوشیال بود.

 به و کشید بیرون استنتاجاتی پلخانوف تئوریِ از هم «لنین» و کرد تئوریزه« پلخانوف» را نگاه ینا اساسن و برد

 گراییماده» کتاب در استالین. رسید سیاسی بینیِجهان یک به آن از هم «استالین» و داد انقالبی هیئت آن

 با و داریم ایخواسته ما هااین تمام در ،«آمپریوکریتیسیم و باوریماده» کتاب در لنین و «تاریخیدیالکتیکی و 

هم که آن تری داردهای بسیار مدرنبحث« وکاچل»ی دیالکتیک در هنر، درباره. کنیممی تئوریزه را آن ایده به توجه

؛ مارکس با مارکس نه رویممی انگلس سمت به زنیممی حرف ماده از ما که آنجایی .ی استمارکسیستنحوی به

 رفتارهایشناسانه برخورد کرده بود و به سمت ماده نرفته بود. بیشتر تاریخی و جامعه ی دیالکتیکمسئله

 از ما»: گوییممی استعاری بیانی در ما. ستدیگری چیز ما بحث اما ،بود کرده با آن انگلس بیشتر را گرایانهتجربه

 سیاسی هایتجربهبه  سبتو ن سیاسی ساختار به نسبت و ایرانی گذشته به نسبت یعنی «.ایمآمده فردا

: گوییممی وقتی که نیست این معنایش اما نداریم، قبول را چیزیهیچ یعنی ،مشکوکیم ایران در گرفتهصورت

 استعاری، یگزاره این شود؟ عوض باید چیزهمه واقعن آیا« !است چیزهمه چیزیک آن و شود عوض باید چیزیک»

 انقالبِ  ما. شود عوض باید چیزهمه واقعیت در کند تصور است ممکن فکربی یک فقط .کندمی مؤکد را تغییر
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 اما ،هستیم اینجا گذشته تجربیات مبنای بر ما. ستنو ا یامر کنیم،می مؤکد چون و کنیممی مؤکد را جانبههمه

 دهاستفا انسان دستاوردهای از گوییممی که هستیم حزبی تنها ما. برگردیم گذشته به که نیست این معنایش

 و آمده دیروز از هافناوری و اینترنت. داریم انسانی یتجربه هزارسالشش حداقل خودمان کشور در ما. ایمکرده

 این از نباید آیا اما ،کنیممی مالقات فردا در را چیزهمه ما گردیم،برنمی هاآن به ما هستند، گذشته به مربوط

 نوشتن بگوییم توانیمنمی ما نوشتن، و خواندن مانند شوندمی اصل به بدل چیزهایی کنیم؟ استفاده دستاوردها

 ندارد ارتباطی هیچ هندواروپایی الفبای با عربی الفبای که معتقدیم ما هرچند. ایمپذیرفته را قرارداد ما است، غلط

 ترراحتوشتن ن انگلیسی الفبای با چون ،بنویسیم انگلیسی الفبای با ما که است آن شیوه بهترین .شود عوض باید و

 خودمان از بایدرا )الفبای عربی(  ابلهانه الفبای این صددرصدِ. نخواهند داشت یمشکل دیکته در ما و کودکان است

 آوریم بیرون زیرزمین از را سرمان لوهانمک مارشال جهانی یدهکده در که ماست نفع به دلیل هزار به. کنیم دور

 هایزبان تمام ؛باشیم بلد را جهانی زبان یک حداقل باید هدف این برای. کنیم استفاده جهانی دستاوردهای از و

 توانیممییادگیری زبان انگلیسی  با که است اسپانیایی زبان ترینمتداول. شوندمی نوشته انگلیسی الفبای با جهانی

ها برای آن که بود ترکی زبان برای التین نوشتار انتخاب ترکیه، یهاترک به آتاتورک خدمات از یکی. بخوانیم را آن

 . بود برنده برگ یک

 آن اسالم که داریم را «وفیس» ما. مدار توجه ایرانی خرد پیشنهادات به مزنمی حرف ایرانی خردِ  از که زمانی

و  اسامی و «اندحق اهل» :گویندمی ایعده. نداردهیچ ربطی به سوفی  که دهدمی تغییرشکل اسالمی عارفِ به را

ها را و اسالم آن است یسممیترائ و مهر تمامن مربوط به که دهندمی نسبتطالب علی ابن ابی بهرا  هاییخصیصه

و هیچ سندی هم برای آن  است داشته دولبه یشمشیر طالبابی بنا علی که ندارد اعتقاد عربی هیچ دفرمه کرده.

 گرفته یسممیترائ از مسیح، سر روی خار تاج. ینیمبمی را مهر یلبه دو شمشیر روم، باستانی آثار در اما وجود ندارد!

 هرمِ بُنییک نگاه علیه را دوآلیسم که فیلسوفی اولین من نظر به. هستند یستیمیترائ کلیسا، مناسک اغلب شده،

 زرتشت کندمی مطرح را دوآلیستی نگاه که فردی اولین کندمی تصور نیچه. است بوده «اول مانیِ » کند،می طرح

 رفتار ترتئوریک مانی چون ،کردمی مقایسه مانی با را رفتار این باید شناختمی بهتر را ایران تاریخ اگر اام ،بوده

 مذاهب. است طرف ابراهیمی مذاهب با چون ،است پیروز کندمی تمسیحیّ با را کار همین وقتی نیچه اما. زندمی

 اهریمن و اهورامزدا زرتشت در. است بیشتر زرتشت و یمان در ثنویّت. اندنکرده تجربه درست را لیسمدوآ ابراهیمی

 خدای و شرّ  خدای. است بدی خدای اهریمن و نیکی خدای اهورامزدا ،نیست اهورامزدا یبنده اهریمن. داریم را

 همین برای. خداست یمجموعهزیر و بنده شیطان ابراهیمی، مذاهب در اما ،نیست دیگری یبنده کدامهیچ خیر،

 تمسیحیّ با جنگ در نیچه همین برای ،ندارند ساختار فلسفی دستگاه لحاظ از اساسن مذاهب، این. اندضتناق از پر

 پردازیگزاره فقط «زرتشت گفت چنین» در نیست بنیادین دستگاه آن چون هم زرتشت در اما شود،پیروز می

جای زرتشت با مانی رفتار اگر نیچه به .است ایپیامبرانه و زیبا بسیار پردازیِگزاره چه اگر .نداریم تحلیل داریم و

 زبانِ  کسی چون ،نشده کار اصلن رسیده ما به گذشته از که پیشنهاداتی روی خورد.شک شکست میزد، بیمی
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 ما گویندمی تنها ها، ایرانیشودمی یاد گذشته از تا اند.نکرده کار روی آن هم هاایرانی و نیست بلد را پارسی

 خاطر به تورات در او خیر ذکر و «کوروش یاستوانه» کهدرحالی داشتیم، «خشایارشاه» و «یوشدار» و «کوروش»

 قمتعلّ  که ترکیه و ایران مرز در ارسطو و افالطون کوروش، ازها پس سال. است زمان آن فرهنگ و فلسفه وفیسم،س

 دانشجویان خرجپادشاهان ایرانی  که تاس بوده مهم برایمان فلسفه قدرآن و آمدندمی تحصیل برای بوده پرشیا به

« ایونیه»نام اند که در آن زمان در قلمروی پادشاهان ایرانی شهری بهنوشته «ی بریتانیکانامهدانش». در دهندمی را

فلسفه و  یادگیریخصوص از یونان برای ( وجود داشته که از تمام نقاط دنیا بهحوالی مرز ایران و ترکیه)در 

ی یونانی به هم نوشته است که افالطون و ارسطو و دیگر فالسفه «یبعرابن»حتی  آمدند.آنجا می فکرپردازی به

 و کنندمی مذهب برای علمیه هایحوزه در امروز مالیان که کاری همانندآمدند تا فلسفه را یاد بگیرند. پرشیا می

 که کسی مگر ،داندنمی کسی را هااین. هندبد خوردشان به مذهبی اراجیف تا کنندمی جمع را اوگاندایی نادانان

  باشد. کرده مطالعهتحقیق و  ی ملّی بریتانیاکتابخانه در چهارسال

 رویبهرو. بود بغدادملِّی  یکتابخانه کشیدنآتشبه هاآمریکایی کاراولین عراق، فتح زمان در 2001 سال

 زنندمی آتش را تاریخی بزرگ اسناد محلها عمدن یکاییآمر اما ،قرار داشت عراق ارتش ساختمان ی،ملّ  یکتابخانه

 هم را کسانی و فهمدنمی کسی خاورمیانه در چون ،فهمدنمی کسی را هااین و کاری به ساختمان ارتش ندارند.

 اتفاقی را هاآن ما اما ،شوند تدریس باید این مطالب. آگاه نشوند بقیه تا کنندمی سانسور و خفه فقط فهمندمی که

 ،کجاست تبریزی شمس نیست معلوم هنوز. نخواند را «تبریزی شمس» زاویه این از کسی هرگز. کنیممی پیدا

 عظمتشمس تبریزی . است تبریزی شمس او از قبل قرنهفت حداقل و نیچه از فراتر دارد، را متّانی آن که کسی

 یا است بوده ارسیپ زمان آن درزبانِ تبریز  پس ،است بوده تبریز در کهدرحالی ،گذاردمی اجرا به ارسیپ نثر در را

 در را معنا و تفکراز  حجم این توانمی چگونه تفکرش؛ و نثر نوع. است داشته ارسیپ اساس کاملن که بوده زبانی

 رازهایی یدرباره توانستممی اگر من. داریم سند سخنان این برای ما. است تازه هاحرف این ؟!کرد مستتر جمله یک

  افتاد!می دیگری اتفاقات بزنم حرف دانمیم که

 روسیه دراو  کشته؟ آدم کمتر استالین مگر نیست؟ فاشیست استالین اما ،است فاشیست هیتلر نگاهی چه با

 را زنم توانمنمی چرا گفتمی کسی اگر. کردمی تبعید یا اعدام کارگران منافع علیه صحبت جرم به را هرکسی

 بگویی هرچیزی که اسالمی جمهوری مانند درست ،زنیمی حرف پرولتاریا منافع یهعل تو گفتمی دهم؟ طالق

! استالین که است فاشیست هیلتر قدرهمان. کنندمی تلقی رهبرتوهین به  و اسالم پیامبر به توهین عنوانبه

 «پوتین» ما معاصرِ فردِ  ترینفاشیست که داندنمی کسی اکنون که کردند مد را فاشیسم بدموقع قدرآن هاایتوده

 مقتدای و رهبر. داریم «ایلینیستفاشیست» اکنون ،داشتیم «لنینیستمارکسیست» روسیه در قبلن اگر .است

 و «.شود دنیا صاحب باید روسیه» :گویدمی که است احمق لمپن و فردی او ؛است «ایلین» نامبه کسی پوتین

 ما زیباست، تاریخ. پرستتاریخ نه دوستیمتاریخ ما ،بزنیم فحر ی خودگذشته از داریم حق ما. اوست عاشق پوتین

 بگویند خواهندمی ،پرستندتاریخ هافاشیست گویندمی اینکه. است درس یک مانند تاریخ. بشناسیم را تاریخ باید
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 ینپوت که طورهمان ،هستند کشورگشا لنین و استالین. استالین مانند ،هستند کشورگشا و نژادپرست هافاشیست

 فروهرها مانند ایرانی چهار. نیست نژادپرستی دوستیتاریخ ،گویندمی مزخرف اما ،هستند فاشیست واقعبه هیتلر و

 یدرباره که داریم ان زیادیقهرمان ما. بودند فاشیست و نژادپرست هااین گویندمی و کشندمی را فدایی دکتر یا

 هدایت. است هدایت از درصدده کور بوف ،«کور بوف» گویندیم آیدمی «هدایت» نام تا. شدهگفته ن چیزی هاآن

 کهدرحالی ،گفتندمی گرایملّ  و فاشیست هم ملکی خلیل به. اندبوده ما سیاستمداران ترینمهم از ملکی خلیل و

 استفاده واژگان ازکه کجا  باشد حواسمان باید نتیجه در. معاصریم بالهت با ما. است بوده ما واقعی هایچپ از یکی

  کنیم.می
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 ؟!چیست «کلمه تیز نوکِ »
 22/11/1398 تاریخ سخنرانی:

 

 یواژه پارسی زبان در اساسن! جنگیممی هم زبانی کثیفِ تِسنّ با ،اسالم کثیفِ  تِسنّ  با عالوه بر جنگیدن ما

 را «دشنام» واژه این جایبه آن، از پیش شده. ما زبان وارد که است هزارسال تقریبن و نداشت وجود «فحش»

 و است «دبَ» معنایبه «دُش» دارند؛ فلسفی و خردمندانه سوفیستی و بار پارسی کلمات تمام یعنی ایم؛داشته

 از ما واقع در نامیدیم،می را او و دادیممی بد نامِ ،دُش عاملِ به «دشنام» طریق از ما! نامیده معنایبه که هم «نام»

 واقع در کند،می رسم جامعه در را هاآدم ست کهشمایلی ینشانه نوعی دشنام! نامیممی را هاآدم مدشنا طریق

 تاریخِ  در متأسفانه. است ایجامعه هر عمومی فرهنگ از مهمی و زنده بخش فحش و ناسزا توهین، دشنام، فرهنگِ

 ،است فحش تولید بستر آمیزمرافعه وقعیتم هر اینکه به توجه با و شودمی انگاشته زشت و ناپسند فحش، ،ایران

 دمتولّ  فحش که است زبان ساخت در یافته، تولد زبان بستر در فحش اساسن! دهندمی ربط رکاکیَّت نوعی به را آن

مالیان  مداران،اخالق از خیلی مثل ندارند، زندگی از درکی یعنی ندارند زبان از درکی که کسانی تمام اما ،شودمی

 یبُعد آن به کنند، توجه دشنام طبیعتِ به اینکه جایبه روانشناسان. موارد از ایپاره در و ناسانشجامعه یا

 زبانی تهاجمیِ کنشِ یک «دشنام». اندکرده حذف را زندگی از مهمی بخش بد هایقضاوت با و اندداده ایحاشیه

 این گذارید؛می نمایش به دیگری از را فرومایه یتصویر زشت و یاانگاره و لتخیّ آن ینتیجه در شما که است

 یک با چیز هر از پیش شما واقع در. به سر برد غیبت در یاباشد و  داشته حضور شما بین در تواندمی دیگری

 با اول ،شویدمی مواجه فحش یک با وقتی یعنی ،دارید سروکار ارتباطی کنش یک با آن از پس و زبانی ساخت

های نوک تیز سیاسی ای از واژهنامه)فرهنگ «ایرآنارشیستی ینامهفرهنگ» به اگر. یدشومی روهروب زبانی ساختی

 طرف زبانی مختلف هایساخت با ما کنید، توجهبراندازان که توسط انتشارات حزب براندازان منتشر شده است( 

 این حذف باعث کسانیچه  یا کسی چه! است؟ شده سانسور همهاین ایران در چرا زبانی هایساخت این هستیم،

 آغاز غائله این زمانی چه از کسانی؟ چه! اند؟شده ارسیپ زبان و ادبیات در انسانی فرهنگ از زیستی مهم، بخش

 کنشِ  یک با چیزی هر از پیش ،فحش یک با مواجهه در که باشید داشته دقت باید هافحش تحلیل هنگام شد؟

 دارند. انسان در مرکز سه، هر پس دارید، سروکار ارتباطی کنشِ یک با بعد و زبانی ساخت یک با سپس و انسانی

 دید از خوارانگارانه و هامسلمانگُه دید از ناپسند همواره و رکیک معمولن زبانیِ ترکیب یک ناسزا هر در

 از بخشی خواهندمی چرا! دارد اجتماعی یزمینه یک این که هستند غافل هااین یهمه دارد، وجود مداراناخالق

 هیچ خود ازاند و قضاوت هیئت در مدام که کسانی ،هااحمق مسلمانان، سواد،بی مردمانی کنند؟ حذف را اجتماع

 شغل که کثیف خور،مفت منفعل، یآدممعنای به «ادسجّ» ست؛ناسزا عین که دارند نامیده دوازده ندارند، ایایده

 یمرتیکه» :بگوییم اینکه جایبه ما! است فحش یک ادسجّ عواق در! بَرندهسجده بسیار یعنی! است کردنسجده او
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 برد،می کار به را مالخایه همان است، ابژکتیو ایرانی ذهنیت چون حاال «!ادسجّ یمرتیکه» :بگوییم باید «مالخایه

 نای خایه؟ چرا ،بشود حذف باید تناسلی آلت»: گویدمی ایرانی حاال «!مالخایه» به شودمی بدل «ادسجّ»

 هازن نظرم به اتفاقن و «دل» یعنی «خایه» که فهمندنمی ولی «گویید؟می خایه از مدام چرا ،است یستیسکس

 به را شما خواهندمی واقع در ترند.شجاع بسیاریبه مواقع از ایپاره در چون ،نددارتردل چون ،هستند دارترخایه

 نداشتید مادی قدرت اگر که بدهند قرار خواجه یموعهمج یک درشما را  خواهندمی یعنی بیاورند، در محاصره

 دارند، هراس ما هایفحش از که کسانی تمام! کنند خواجه را شما درون از و بگیرند شما از هم را ذهنی قدرت

 یک ینتیجه یعنی! مد نظر است ودنبجنده ذاتِ  ندارد، تجنسیّ به ربطی« مادرجنده» این و هستند مادرجنده

 ،«دشمن» گوییممی ما. است سانسور همهاین ینتیجه کشیممی امروز ما که زجری محورند.سانسورو زشت  پرورشِ

 «من» ،«اهریمن» در! شودمی دشمن، «بد یاندیشه» بد، یعنی «دُش» و است اندیشه «نمَ»! نیست فرد دشمن

. است ترپایین اهریمن از پله یک دشمن! است« بسیاربد یاندیشه»معنای به پس زشت، یعنی «اَهَری» و اندیشه

ست معنای دو تخمیی منی! اینجا خایه بهمَنی یعنی خایهای( اهریمن باشد؛ توجه کنید: خایهاگر خایمنی )خامنه

 جنگِ  اساسن. رساندمی معنابه را دلیربودن همان زنیممی حرف شجاعت از ما کهوقتیکه آویزان است، اما خایه؛ 

 ندارم، دشمنی من بد، یاندیشه یعنی دشمن. کنیم آزاد را مانزبان از بخشی باید ما است، «بیان آزادی» ما بزرگ

هم مفاهیم شبیه « دُژخیم». در ها هستندمشکل من اندیشه ،باشد من دشمن که ندارد ارزش قدرآن فردی هیچ

 انسانیضدّو  بد یشهاندی که کسی است؟ کسی چه دشمن دهید،می دشمن به را دشنام شماهستند. « دشنام»به 

 ست؟کسی چه مسلمان دشمن، یعنی مسلمان! است مسلمان کالم یک در و بسیجی پاسدار، ا،ملّ دارد؛ منظور

 بروید» :گویدمی مدام «اهلل» آن در که گیردمی کتابی از قتل فرمان گیرد،می قتل فرمانِ  کتاب یک از که کسی

 اسالم نظر از! شیدبکُ ،اهل اندیشیدن است و ستدرستی آدم کهرا  کههر و کافر و یهودی بکشید، اُحد در «!شیدبکُ

 گویدمی مدام که هست یکی قرآن اسم به یانسانضدّ و کثیف کتاب یک در یعنی! کافر یعنی کندمی فکر که کسی

 در ،دبکشی را هاسوفیست و فیلسوفان متفکران، یعنی «هاآتئیست» بکشند؟ باید را کسانی چه شید؛بکُ و بگیرید

 هااین چون ،نیست فحاشی هاحرف این گفتن هامسلمانهگُ  نظر از و! برد خواهم بهشت به را شما من صورت این

 و اشاننقّ که ما با اما ندارند، «قاسم» و «جعفر» ،«حسین» ،«حسن» اهلل، با مشکلی و کشندنمی گُه به را قرآن

 چون! ؟دهندمی فحش هااین چرا که گویندمی و دارند شکلم هستیم هاکثیفی و هاتباهی دادننشان هنرمندانِ

 ترتازه و دارند مدرنی ساخت که لیبرو هایفرهنگ در. باشند برانداز اگر حتی اند،زادهمسلمانگُه و منحرف خودشان

 جنسی یتعبیرها که بینیدمی هستند، نوپا تاریخی نظر از که هاییفرهنگ و آمریکا یمتحده ایاالت مثل هستند

 Fuck» و ببینید را هالیوودی فیلم یک که است محال د،نگیرمی جا زبان در درستیبه و سادگیبه رکیک و

You» شده نوشته آزادی محوریت با ها آناساسیِ قانونِ چون شود،نمی سانسور جاآن در زبان یعنی نشنوید. را، 

 حذف به دست زبان یعنی است؛ برخوردار آزادی انهم از کنندمی استفاده وبازارکوچه در مردم که هم زبانی

 زبان ما کهدرصورتی باشد، فاش باید زبان! گوفاش معنایبه ،است پورن زبانِ  است، آشکارکنندهزند و نمی خودش
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 زبان درشما  چون ،بدهد آدرس بایدبلکه  باشد، استعاری نباید زبان! نویسیممی شعر داریم که انگار ،پوشانیممی را

 ممکن من حاال برساند، شما به من از را پیام یک است قرار زبان کنید.می حمل دیگر جای به جایی از را یزیچ

 شعرهایم در من یعنی کنم، خارج خودش بودنایوسیله از را آن و کنم استفاده زبان این از شاعر یک عنوانبه است

 زبان با من واقع در بیاید در بازی به من با که کنممی ارواد را زبان است. من شعر موضوع من زبانِ یعنی ،زبانممی

 اعمال و انگارندنمی معشوق را زبان عادی مردم اما است، من معشوقِ من زبانِ من شعرِ در ؛کنممی بازیعشق

 هنرمند یک نظر از ولی ،است وسیله عادی انسان یک نظر از زبان یعنی دهند،می انجام زبان با را خود یروزمره

 که بینیدمی ولی ،بگذارید نمایش به زبان این با را خود حس باید شما است، وسیله که زبانی در. است هدف زبان

 اگر مثلن .است زشت مفرد شخص دوم ضمیر کاربردنبه ایرانی فرهنگ در جمله از کهن هایفرهنگ از برخی در

 این! «شما» بگویید و بزنید حرف غلط باید یعنی ،دخوربرمی او به «تو» بگویید است تربزرگ شما از که آدمی به

 که چندنفر با شما اگر «ژاپنی» فرهنگ در مثلن یا! است غلط و نیست علمی این ست،انسانیضدّ و کثیف فرهنگ

 فرهنگ در مسئله این! کردناحترامیبی یعنی این ،کنید استفاده «من» ضمیر از و کنید صحبت ترندبزرگ شما از

 کنیمی غلط تو! «معتقدیم ما»: گویدمی های خودمدام در صحبت «خمینی» که است همین برای ،هست هم ما

 به که کنیمی فکر اگر بپذیر، را خودت اعتقاد مسئولیت! نیستیم معتقد ما ،یمعتقد تو ،کنیمی نمایندگی مرا که

 یعنی« من»د حذف شود، چون حشو است و بای« اندیشممن می»در  «من»! معتقدم من بگو ،یاهرسید جایی یک

 هایسربازخانه در است این جالب و «!اندیشممی اندیشممی» یعنی «اندیشممی من» گوییدمی وقتی ،«اندیشممی»

 ارتش هایپادگان در سربازها که منی این و! «من» گویندمی سربازها کنندمی غیاب و حضور وقتی ایران ارتش

 گاهی و! اندیشیدن یعنی من پارسی در چون ،«اندیشممی من» یعنی «من» ینا است، «دِکارتی» خیلی گویندمی

 حضور و هستم یعنی اندیشم،می یعنی «من» گوییدمی وقتی شما. بود گرفته یاد را پارسی دکارت که کنممی فکر

 و شده هنهفت مدرن یفلسفه استارت «من» یواژه در یعنی! ؟نه است جالب «.هستم پس ،اندیشممی من» دارم،

 کارها خیلی بود قرار ما ادبیات هیئتِ  در دشنام یعنی داریم؛ را «دشنام» و «دشمن» یواژه ما که است این جالب

 خواجه را ما واقع در .کندمی تحریف و سانسور را چیزهمه سال1400 ،شودمی وارد اسالم کههمین ولی ،بکند

 جاکش را «دیوس» ما بزرگ قهرمان چرا است بد فحش اگر .دهدمی قرار فحش موضوع را ما قهرمانانِ کند،می

 است؟ شده فحش به بدل ما جنس نام حتی چرا کردند؟! ناسزا به بدل را «موتا» ما بزرگ قهرمان چرا! کردند؟ معنا

 تند زبانِ  باای یا مشتی توده (بهنود مسعود) «نودگُه مسدود» ای مزدور چونعده نکردیم؟ السؤ هرگز ما چرا و

 هستند مبارزه مدعی که است سال40 و اندانجام نداده ایانسانیحرکت  عمرشان سراسر درها این، دارند مشکل من

، با پیروپاتالیسم اسالمی جمهوری با ما عالوه بر جنگیدن! د؟ندار مشکل ما باپس چرا  ،اندنداشته ایمبارزه هیچ ولی

 هاپیروپاتالیست ما بزرگ دشمن یعنی ،است «وپاتالیسمپیر» ما بزرگ دشمن گوییممی وقتی جنگیم!هم می

 هستند!
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 اند.یافته پرورش سانسور فرهنگ آن تحت که هستند کسانی هااین ،دانندمی مردانه یکنش را فحش هاایرانی

 سالما جاآن منتها .هستند ایرانی مردهای از ترفحّاش مراتببه ایرانی هایزن دهند،می فحش ترفجیع بسیار هازن

 تردامنپاک باشد ترپایین سرش هرچه و خواهدمی قوزکرده و سرچادربه سکینه، سلیمه، باکره، را زن و دارد وجود

 از بویی و نیست زن اساسن که نادان و آورچندش زنی یعنی ،باشد نکرده بازیعشق که زنی یعنی دامنپاک! است

 سکسِ  در هازن همین !شودمی نجیب و خوب زنِ  کثافتی چنین !دامنپاک گویندمی زن این به است، نبرده زندگی

 این از بعضی ید.کن آزادباید  را هااین گویند.می دروغ دارند مدام لتخیّ در اما ،دارند را کلمات ترینفجیع خود

 یعنی زبانی لحاظ از هااین شوند،نمی ارضا سکس در یعنی دارند مشکل جنسی لحاظ از که هستند ایرانی هایزن

 «دیونیزوسی» عمل یک با سکس در شما واقع در .است شده دریغ هاآن از زبان این و شوندمی ارضا روانی لحاظ از

 این و کنیدمی استفاده زیبا هایواژه از شوید،می بدوی شما دیونیزوسی عملِ در هستید، طرف حیوانی سراسر و

 از بسیاری همین برای ،شده حذف ما فرهنگ در زبان ینا شود.می هازن از بسیاری ارضای باعث سکسی زبانِ

 ایران در !است مسخره خیلی. دارند از خود ترجوان پسرِدوست هازن از بسیاری ایران درکنند. می خیانت هازن

 ازدواج از بعد و باشند داشته تجربه باید اول کهدرحالی! رابطه دارند نفرچندین با آن از بعد و کنندمی ازدواج باکره

 هاایرانی ترینِزنضدّ ایرانی هایفمینیست گویممی اینکه. است معکوسدر ایران  پروسه این باشند، نفریک با

 یوسیله دشنام دارد، را خودش مراحل فحش. سوادندبی بسیار ایرانی هایفمینیست که است این خاطربه ،هستند

 که داشت زیبایی هایچشم مادرم مثلن. بریدمی حمله هاآن به هاآدم هایحساسیت تناسب به شما است، جنگ

 یعنی. گفتندمی «عروسکاس» او به منطقه در و بود معروف خود هایچشم خاطربه زن این بود، دریا رنگ به

 او از همه و بود مدیر او چون و ساختم ضعف یک مادرم قدرت این از من ،بود هایشچشم زیباییِ  به مادرم قدرتِ

 از این طریق و گذاشتمانگشت می (بودنشکاسقدرتِ او ) روی بجنگم، او با خواستممی که وقتی ،بردندمی حساب

 عنوانبه مادرم ویژگی این از قدرآن .گفتممی( آبی چشم یا زاغ چشم یعنی) «چومکاس» او به و بردممی حمله او به

 مادر از» یجمله البته! نیست عزیزتر که مادر زاشد.  مادرم ضعف به بدل این که کردم استفاده منفی عنصر یک

 تو کشورِ  ،رسیمی کشور درک به تازه شویمی دور کشورت از کهوقتی دانستم؛نمی ایران در را «.نیست عزیزتر

 از مگر! ایاحمقانه السؤ چه «باشد؟ آزاد باید مادری زبان آینده حکومت در آیا» :پرسندمی ایعده! توست مادر

 ترینکثیف این بگیریم؟ اورا از  مادری زبان بعد «وطنهم» بگوییم کسی به توانیممی مگر !داریم؟ ترمهم ریماد زبان

 اول باشد، داشته دوست را اشوطن که خواهیدمی وطنیهم اگر شما !داریم؟ عزیزتر مادر از مگر ،است ممکن کار

 است، «وطن» سوم، مادرِ یعنی. بدهید وطن او به باید سپس و مادری زبان او به باید بعد بدهید، مادر او به باید

 به ربطی این اساسن و هستی Mother Tongue تو مادر، از تو زبان و آیدمی مادر از تو تنِ چون ،توست «تنِ»

 سکسیستی فحش این که بگوییم هاآن به باید ما آیا Mother Fucker گویندمی هاانگلیسی مثلنندارد.  جنسیت

 جهت که است مسلمانگُه مشت یک هایحرف و است احمقانه این! ؟Father Fucker گوییدنمی اچر و است

 «دیوس»! دیوس گویندمی شما به است، ایرانیان علیه فحاشی اسالمی تعالیم تمام! شده مد هاستقرن ما گیخواجه
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! «جاویدان درخشش» ،«قدرتمند درخشش» یعنی آیدمی «وساالروید» از دیوس است، بوده شما قهرمان ترینبزرگ

 بدل دیوس به را سدیوو دیووساالر، سپس! غول یعنی دیو گفتند و کردند «دیو» به بدل را «ویدی» هامسلمانگه

برای  دیوس از هامسلمانگه داد،می قوّادی معنای «حسین» و «حسن» اگر واقع در. کردند معنا «قوّاد» و کرده

 هایقهرمان تریناصیل نام اند.نگفته شما به را این «!سیماخوش کونیِ» یعنی «حمدم». کردند استفاده معنا این

 سوادان وبی با ما هستند. مصنوعی همه چون ،کندنمی اعتراض هااین به کسهیچ و فحش به کردند بدل را شما

 ،بینندمی همان در را زن که است سکُ یک و پستان یجفت دارند زن ازها این که دریافتی تنها! معاصریم بالهت با

 خودشان استتیک ،بشوند خارج این از خواهندمی وقتی و بینندمی این را زن بینند،نمی این را زن که هاییآن حتی

 گوییدمی وقتی! سکسیستی؟ فحش چه یعنی نداریم، را بندیطبقه این ما اساسن کهدرصورتی ؛کنندمی مردانه را

 ارتش قدرت، که شما. است داریسرمایه تکنیک این واقع در! کنیدمی توهین گاو به یددار گویندمی! گاو یمرتیکه

 هماناین زبان و لتخیّ دارید، زبان چون ،کنید لتخیّ توانیدمی شما است، زبان دارید که چیزی تنها ندارید، پول و

. توست زبان تو پایداری و مقاومت راه تنها شود،می تولید «کلمه تیزِ نوکِ» که است زبان این طریق از هستند،

 تفنگ، ،نداری شمشیر تو است؛ زبان کنی استفاده توانیمی سالح عنوانبه که چیزی تنها هستی عصبانی وقتی

 فحش شما»: گویندمی رند.بُمی دارند هم را زبان این و داری را زبان همین فقطتو  ،نداری تلویزیون و پول

 که طورهمان ،شود آزاد باید زبان دهید؟می ربط زبان به را مسلمان زن بدبختی و موضوعات تمام چرا« دهید!می

 زن اول ید،اهندید آزادی شما چون ،دارد گونهاین ساختی شما زبانِ . دنشو آزاد باید جنسی هایگرایش اغلب و زن

کنیم  حذف را خودمانشم و خ احساسات توانیمنمی که ما شود. تعریف زبان آزادی آن تناسب به تا شود آزاد باید

 از من است، مرگ مستحق باشد مظلوم که کسی هستند. ضعیف دستهیک کهچرا ،نکنیم استفاده هاحداقل از و

 الاقل فرودست کردم. تعریف را «فرودست» که است همین برای ،خوردهم میحالم به مستضعفاناز  و مظلومان

 برای فرودست، برای دهمجان می من جنگد.می حق خود برای پس نیست حقشزندگی فجیع  این که داندمی

 به راضی که کسی نیست. موجود وضعیت حفظ به راضی او. خواهدمی که رسیده درک این به که فرودستی آن

 هااین چون ،هستند جامعه قشر ترینخطرناک هااین است، مظلوم و مستضعف ،فقیر ،است موجود وضعیت حفظ

 مسلمانگُه داند.نمی کسی را این ،است چوپان از ترخطرناک گوسفند! سازندمی را چوپان و زور ظالم، که هستند

 این در. بگیریم را زبان افسار توانیمنمی ما ماست، معضل هااین! داندنمی کسی را این و مالست از ترخطرناک

 فرهنگ ما اینکه تعلّ بینیدمی کنید نگاه که ایزاویه هر از نیست، این فقط یعنی ،دارم بحث کلی من زمینه

 گفته Fuck You بارها هالیوودی هایبرخی از فیلم در. نداهداد غلط اطالعاتِ ما به که است این داریم ایخواجه

 اعتراض روز آن فردای ،ی رکیکی به کار ببردکلمه کسی ایرانی یفیلم در اگر اما ،کندنمی اعتراض کسی و شودمی

 گویدمی گِی بوده، زنضدّ گویدمی زن کرده، توهین من به گویدمی کُرد کرده، توهین من به گویدمی رکتُ شود؛می

 که است بد. است زندگی خودِ  یعنی زندگی بازتولیدِ این است، ادبیات زبان، این! احمقانه هایاعتراض. بوده فالن

 برای کردیم. باز را کَرها گوشدرآوردیم و  را اهالل فریاد ما باراولین برای .جلوگیری کنیم مبارزه هنرِ و  هنر از ما
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 در مبارزه زنان .کردیمتولید  آزادی کردیم و ایجاد انگیزه ما دریدیم. را اسالم ،تیزی با کلمه تیز نوک با باراولین

 نرخ هااین! کنندمی اعتراض ما به ایعده بعد هاست،زن دست در مبارزه میدان باراولین برای هستند، قراولپیش

 وردتاندستا! جنگیممی که هاستسال ما گویندمی مدام بکنند، توانندنمی ی همکوچک کار شناسند،نمی را مبارزه

 یکمگر  آخر! نامندمی هم نیستیفم خود را و دارد سر به لچک هنوز اما ،است خلق مجاهد مثلن کجاست؟

 هم توانیدمی چطور ؟!مذهبی هم باشید فکرنروش هم توانیدمی چطور شما! باشد؟ فمینیست تواندمی مسلمان

 گوسفند یعنی مقلّد، یعنی مردم و! فقیهولیِّ  اهلل، گویدمی مسلمان! است غیرممکن! ساالر؟مردم هم باشید مسلمان

  هستند. همین ابراهیمی مذاهب تمام! گلّه و

 بر ما فرض و دانیمنمی دیزیا چیزهای ی کوروشدرباره ما داریم، دوست را «کوروش» مسائل برخی در ما

 تمام یعنی ،بوده دروغ شودمی گفته کوروش مورد در چهآن بگویید اگر. شده نوشته تاریخ در که ستاطالعاتی

 آن خواهدمی کسی چه شده؛ گفته «عیسا» و «موسا» یدرباره که روایاتی تمام طورهمین و بوده دروغ تاریخ

 را تاریخ که دانیممی ما یهمه. است دروغ آمده تاریخ در چهآن گویندمی دلیلبی ایعده کند؟ اثبات را روایات

 هایکشف همین داریم دست در کهرا  چهآن زنیممی حرف گذشته از ما وقتی ولی ،نویسندمی هابَرَنده

 هاییتشخص از یکی «کوروش» ،کنیم نگاه اگر اساس این بر است. روایات و ماندهباقی هایکتاب شناسی،باستان

 درست کنیم، تأیید نباید که را او! کشتهمی آدم و کردهمی جنگ بوده و شاه آدم همین ولی ،است ایرانیان ابجذّ

 هر ،دهید قرار که تمهیدی هر با. است داشته فردیمنحصربه شخصیت سالطین دیگر با مقایسه در که است

 مسلمانان، سمقدّ هایکتاب در که بوده زیبا قدرنآ شاه این گر،سلطه این برد.می تلذّ کوروش از فکریروشن

 خود نیست احمق که ایرانی ند،اهنبود پیامبر زرتشت یا او. اندکرده یاد پیامبر عنوانبه او از مسیحیان، و یهودیان

 خود وادسبی و احمق نژادهای واقع در. باشیم داشته پیامبر هامیلیون بایستمی بود گونهاین اگر! بنامد پیامبر را

 یحیطه از پیامبران تمام نکرده؛ معرفی پیامبر را خود کسی «هاسومری» میان از هرگز مثلن نامند،می پیامبر را

 موسا که گویندمی دروغ! هادیگر کثیفی و حسین ابراهیم، یعقوب، موسا، عیسا،! بردارهاکاله هستند؛ «عاملجبل»

. اندآمده (داتسیّ این تمام درجدِّ)پ «کرکی محقق» یمنطقهیعنی  لعامجبل یمنطقه همان از همه بوده، مصری

 مربوط هردو «هاشمبنی» و «مکه». ندارند «هاسعودی» به ربطی اصلن و اندعاملیجبل یا «اردنی» همه داتسیّ این

 را ایران نمایندگان ادبِ مدام ،اندنوشته ایران یدرباره که خانیمورّ از بسیاری و «هرودوت» اساسن. است اردن به

 است. برخوردار یی خاصادبیات و الفبا از فرهنگ یک بودنعصبانی! بوده ما با مدام مالیخایه این ،کنندمی مؤکد

 از کسی کنید ومی تولید مصنوعی هایآدم صورتاین در بگیرید، عصبانیت از را عصبانیت ادبیات توانیدنمی شما

 وجود کهرا  آنچه ؛دارد وجود ناخوشی چون ،وجود داشته باشند باید هم ناخوش زبانِ و رکیک زبانِ ترسد.نمی شما

. شماست سالح زبان درآورید، بیان به را خود مختلف حاالت شما تا هست زبان کنید؟ حذف خواهیدمی چرا دارد

 و شاه که کسی کند؟می استفاده ناسزا از کسی چه! است وحشتناک ناسزا و توهین هم اسالم از پس دوران در

 و باشید مؤدب گویندمی اینکه اند.هداشت قدرت چون اندبوده فحّاشهمیشه  شاهان .کردهاشی میفحّ بوده خلیفه
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 ،کل یفرمانده و رئیسآیا  داده؟نمی فحش مدام که شناسیدمی را شاه کدام نیست، که شاهان برای ،ندهید فحش

 شما گویندای می. بعد عدهشوید خفه باید گویندمی ودستفر و مظلوم و سرباز به! دهد؟نمی فحش سرباز به

 «هاهَزاره» میان درباشد!  مؤدب نیست الزم است قدرت در کهکسی اما ،باشید مؤدب باید کارگران و فرودستان

 یا و بدهد محله آن دِسیّ به را خود دختران از یکی باید ایهزاره یخانواده هر که هستند «دسیّ» اسم به کسانی

 جاهمه در هم هنوز کثافت این و است این کثافت و فحش! شود بسترهم عروس با دسیّ داماد، از قبل ،زفاف شب در

 هیچ که شما د،نبدر را انسانضدّ معنای و هااین که دنآیمی دریدن این کلمات و این بپردازید، هااین به هست،

 تِسنّ آن با ؛باشد هستم انسانیضدّ که هم تیسنّ هر یهعل ستم،ه اسالم علیه عالوه بر آنکه من. ندارید سالحی

  ند.اهکرد خواجه را شما انسانیضدّ

 ترجمه را آمریکا اساسی قانون باید که معتقدم من .استدنی جوامع آزادترین از یکی حاضر حال درآمریکا 

 خاطربهبلکه  است، آمریکایی اینکه خاطربه نه شود، ایران اساسی قانون ساده کتاب این وافزود  آن به بندهایی ،کرد

 با توانیدنمی شما. نیستو سانسور  حذف بر آن مبنایدارد و  جریان آن در بیان آزادی و است محورآزادی اینکه

 همه .کنید آگاه را جامعه باید شما هست، همیشه کژی و شرّ  کنید، آگاه و پاالیش را جامعه چیزها از بعضی حذف

 ستکافی ،کنید پیدا چیرگی هاآن بر توانیدمی شما که هستند کسانی همیشه وگرنه نکنند ظلم که باشند آگاه باید

! نیست القمرشق که این بکشید، بند به را هاخیلی یا کنید دزدی توانیدمی راحتیبه شما باشید. داشته هوش کمی

 از باید کردنظلم به عالقه هم یعنی نگیرد، قرار ظلم تحت کسی که بیاموزانی جامعه به شما که است این اخالق

 آموزش چرا ،است ظالم و ستمگر از مملو خرتناق تا که ایجامعه در ولی پذیری،ظلم به عالقه هم و برود بین

 «فرودست» به بدل باید مستضعف، و فقیر تهیدست، برخیزد، باید مظلوم بماند؟ باقی ترخواجه مظلوم که دهیدمی

 استفاده روشی هر از ،بشود که کندمی تالش پس !شودنمی و خواهدمی که کسی یعنی ه،آگا یعنی فرودست. بشوند

 کثیف فضای این که کن استفاده هرکاری از، رسیده استخوانت به کارد وقتی ندارد؛ وجود استثنایی هیچ و کندمی

توانید کنید و نمیت کار میشیفکشیدن ندارید و سهکه شما حقِّ نفساست. وقتی سهل که قتل و فحش برود. بین از

 وقتی شما، که وقتی ندارد وجود ممنوعی هیچ !ندارد وجود ممنوعی هیچخرج بیمارستان مادرتان را بدهید، پس 

 واقعن؟ بگویم چه ...آخر بگویم چه شما، که وقتی شما، که

 آن در ستم و رجو همهاین ولی ،است کوالک اش«شاهنامه» دارم، دوست خیلی را )فردوسی( «پردیسی» من

 مصنوعی چرا است؛ مصنوعی کار این همین برای! نکند استفاده فحش از کندمی سعی پردیسی و افتدمی اتفاق

 فضای یک شاهنامه در دید. باید هم را هاضعف اما ،نیست شکی هیچ شاهنامه شاهکار و پردیسی نبوغ در است؟

 آدمِ  همهاین دارید، «پرسونالیتی» و «پرسوناژ» همهاین شاهنامه متن در مثلن دارید،( چندریختی) مورفیکپلی

 یمختلف هایخصیصه و اعتقادات آیند،می ایفکری مختلف هایگفتمان از هاآدم این دارید، شجاع و قاتل ار ومکّ

 است؛ پردیسی زبانِ زبان آن و زنندمی حرف زبان یک به همه اما ،باشند داشته ی هممختلف هایزبان باید که دارند

 شود باورپذیر متن یک و صدا یک اینکه برای ؛ندامتفاوت هااندیشه و پرسوناژها ،داریم چندصدایی شاهنامه در ما
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 تفکر دارای هاروایت شاهنامه در. باشد داشته را خود خاص تفکر و زبان و بیان فرم اجرای ،گوینده شخصیت باید

! فعول فعولن، فعولن، وزن، یک در آیند،میدر بیان به زبان یک با احساسات و فکرها تمام اما ،هستند متفاوت

 هزاران سخنرانی دقیقه پنج در من بزنید؟ حرف ریتم یک با مدام شودمی مگر شده. سروده وزن این بر بیت هزاران

 نداریم چندصدایی شاهنامه در ما یعنی نیست، پذیرباور و ستمصنوعیشاهنامه  که است مشخصرم. گیمی لحن

 ،(فرمیچند) فرمیکپلی باید ،(چندصدایی) فونیپلی اجتماع و فضا یک. بینیمنمی آن در را باختینی اصول و

 شما از برخی است ممکن. شود( شکلیچند) مورفیکپلی باید نهایت در و باشد هم( ایمایهچنددرون) تمیکپلی

 کنند ایفا را پل نقش باید کسانی است، زدهانبحر جامعه آن !است فاصله ما بینچون  ،نشوید من هایحرف  ِمتوجه

 رهبر را کسی کهآن بدون شود پخش باید توپ این .دهند انتقال جامعه پایین و متوسط یطبقه به مرا هایحرف و

. داشت خواهیم «آگاهی انقالبِ » ما که است گونهاین. گویندمی «دانش پخش» کار این به. کنیم رئیس و

 شاید است، همین تانجایگاه و هستید نگارروزنامه شما! دنکن رقابت من با دنخواهمی وادسبی نگارهایروزنامه

 پولدار شبهیک توانیدمی شما. کنید مطالعه باید هستید و عقب شما کنید، تولید توانیدنمی اما باشید رهبر بتوانید

 خوانیدمی را شاهنامه وقتی است. نغیرممک شدنفیلسوف شبهیک شوید، حکمتی توانیدنمی شبهیک اما ،شوید

 «سنایی» اشعار در! است مؤدب پردیسی چون ،شویدنمی مواجه رکیک یا تند الفاظ با هم هاصحنه ترینبحرانی در

  گوید:می او است، طورهمین هم

 

 من ز کسی این نشنید و ندیده هرگز

 ناسزا گفتار و ناستوده کردار

 کسهیچ ندیدست که مرا بس فخر این

 هجا من نظم در و مذمّت من نثر در

 

 ناگهان اند،بودهو سانسور  پندواندرز حال در مدام «سعدی» تا گرفته «حافظ» از ارسیپپندواندرزی  ادبیات در

 سیاسی تشدّهب و دردمند انسانِ  یک درد؛می را هاپرده تمام و شودمی ظاهر «میرزا ایرج» اسم به یدآوانگار شاعر

 کارهایی غزل در گوید که او فقطست و میمیرزا ایرج مدام در پی سانسور و تحریف امروزی فکرشنرو بعد! بزرگ و

 حالت از را شعر نیما و شودمی مطرح آزاد شعر نیما زمان در بود. نخوانده فرانسه «نیما» مثل که او ابله آخر! کرده

 اما بوده، ارزشکم نیما کار که نیست معنا بدین این البته !است عروض به معتقد بازهم اما ،کندخارج می ترازویی

 گوید:می میرزا ایرج. ریزدمی درهم را سانسورکار یزدهخجالت پوشانهم تسنّ و بستر آن میرزا ایرج

  

 تنگ دگر هایسکُ برعکس سیکُ

 جنگ من کیر با کندمی نگیتَ ز
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شماست.  قدرت اوج ،وزن در خصوصبه نویسیادهس زبان و ممتنعالسهل گونهاین! نویسدمی روان قدرهچ ببینید

 میرزا ایرج! نیست چاپلوس سعدی مثل واست  درپردهاو  اما نویسد،میسعدی  از ترروان و ترساده ایرج میرزا

 ،کنندها او را حذف می؛ عالوه بر آنکه حکومت و مذهبیشودمی حذف ایران در کارش برتری و اوج خاطربه

 یکی از یکی! است شهامتبی ایرانی فکریِروشن چونپردازند، به حذف او می بقیه از دترشدیهم  فکرانروشن

دانند که در شناسند خوب میهایی که مرا میتوانم بگویم، چون آنها را من میاستعدادتر! اینو بی سوادتربی

 ایرج مثل قدرتمندی آدمگویم. اگر ا میسواد، از موضع باال این رگویم بیاند! اگر میادبیات همه از قدرت من باخته

 به ،کنندمی حذف را او و دردمی را هاپرده و آیدمی بیرون مسلمانیهگُ  و تیسنّ فضای آن از و قاجار دل از میرزا

 و ندارد ادب به ربطی اصلن نویسیممی ما چهآن. بود نویسیپند ادیب یک هنرِ  دوره آن در که است خاطر این

! بزند حرف مؤدب و قشنگ که کسی یعنی! خواجه یعنی شاعر کنند تصور همه که شده باعث «دبیاتا» ینامیده

! کندمی هم فروشیبرده حتی رمبو! شناسید؟میشاعری را  ،فرانسه بزرگ شاعر ،«مبورَ » از تروحشتناک مگر شما

 واقع در داشته؛ معاشقه ادیزی زنان با ،بوده هم سیمقدّ آدم و «مارکسیست» که «حکمت ناظم» مثل شاعری یا

 مثل شاعری گذاشت. کنار باید ،کنندمی بری را خود دشنام از که را ایرانی شاعران یپرهیزگارانه تسنّ این

 گوید:می و کرده پیروی تسنّ این از نیز «بهار الشعرایملک»

 

 هجا مرد دریغ من نیستم

 بجا ،وقت به هجا باشد گرچه

 دستم از جست خواهند مفت

 شستم نگرود تیر بدین هک

 

 خواهدمی جرأت قدرت علیه دادندشنام و ایستادن قدرت جلوی دهم!نمی دشنام شرایطی هیچ تحت من یعنی

با کارگردانی کثافتی  اسالمی جمهوری همین بعد! داشت میرزا ایرج اما ،نداشت را ویژگی این بهار الشعرایملک که

 معرفی شهریار ینوچه را میرزا ایرج وقاحت نهایت در و سازدمی «هریارش» مورد در سریالی نام کمال تبریزیبه

 این و کجا رندی عظمتِ آن! کجا؟ خواجهمنقلی و پای شهریار و کجا میرزا ایرج روح عظمت کهدرحالی ،کندمی

 کجا؟!  مسلمانگه
. دهیم انجام ما را کارها یهمه که نیست قرار اما ،هستیم سازنده هایساختارشکن هانارشیستایرا ما اساسن

 و کند برطرف را مشکل تا ریزدمی همبه را آن سپس کندمی پیاده را ماشین موتور کار،تعمیر مثل ساختارشکن

 کارِ  باشد؛ داشته وجود ارتقاء باید موتور بازسازیِ در منتها آورد،می در اول شکل به و کرده بازسازی را آن دوباره

 ما اگر که نیست قرار اما. سازندمی قبل از برتر هستند، برسازنده یهایساختارشکن هاانقالبی است، گونهاین انقالب
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 فکر باید که هستند دیگر نارشیستِایرا و «عبدالرضایی» هزاران! نه کنیم، تمام را کار نیز خود کنیممی تخریب

 انجام نقصبی کار شما که نیست قرار. دشون میدان وارد باید همه و شود داده پاس دیگری به باید توپ این کنند.

 ارزشی نقصبی داستان و شعر که امگفته مشاگردان به بارها من. دهندمی انجام نقصبی کار هااحمق فقط ،دهید

 مصنوعی هاآن کار همین برای ،بنویسند نقصبی داستانِ تا کردندمی تالش «گلشیری هوشنگ» شاگردان اما ،ندارد

 خطابی شودمی مگر باشید، معصوم امام ادبیات در توانیدنمی کنید، اشتباه که باشید داشته زادیآ باید شما بود.

 برعکس، «!شاملو» عمرِ آخرِ سالِبیست مثل ،زندمی حرف فقط و کندنمی یکارهیچ که ستکسی خطابی! بود؟

 واقع در. نشستم اشک به من ،ردمُ وقتی و بود خطا و آزمون در عمرش آخر سالبیست در گلشیری هوشنگ

 درست کار باید مدام گفته کسی چه باشد، درست ما کارهای یهمه که نیست قرار است، فکرروشن ذات «اشتباه»

 اعالم را اسالم پایان که رویدمی ،بپردازید کثافتکنید و به تخریب  ساختارشکنی که رویدمی شما! دهیم؟ انجام

 ،کنند کمک باید همه نیست، نفریک کارِ این و بیاورید ارمغان به را اسالم از بهتر که رویدمی تنیّ این با ولی ،کنید

 خدمت به که است اسالم زخمِ  و بدبختی سر از هم بسیجی یک یخانواده حتی. ندااسالم یخوردهزخم همه چون

 همین مگر. هستند الماس قربانیان ترینبزرگ آیندمی در اسالم خدمت به که کسانی تمام. نداهدرآمد اسالم

 آنان شوهران مگر شوند؟نمی صیغه دم هر شهید همسران مگر نیستند؟ مشهدی هایشدهصیغه «کماندوهافاطی»

 از خود تعریف در من معتقدند که کسانی. دهندمی خفتی هر به تن بدبختی سر از زنان این! ؟نامندنمی قهرمان را

 در است ممکن ،باشند مال حتمن که نیست قرار اند.کثافت مشتی کنممی استفادهرکیک  الفاظ از مسلماناتگه

. هستند تسنّ یبرسازنده هاآن چون نشاند خود جای سر باید را هاآن یهمه باشد، هم شاعر و نویسنده هاآن بین

 که کسی. هاستطلبحاصال همین وجود خاطر به ما بدبختی تمام! است؟ کم« آبادیدولت محمود» امثال مگر

« سیبیبی»در  دم هر که هستند هاطلبحاصال ما مشکل دارد، موضعی چه که گویدمی صراحت به گراستاصول

 ندارید، معادل تلویزیونِ که شما ،شوند دریده جایییک باید هاایندارند.  حضور« اینترنشنال ایران»و  «توومن» و

 نیست بیهوده شوید،می پیروز کندمی ظهور شما زبانِوقتی  د.و باید از آن استفاده کنی دارید را زبانتیزیِ  پس

 فرهنگِ  روادار فرهنگِ آن. است خواسته را «مهاجرانی» عذر یا و کندمی اخراج را «بهنود مسعود»سی بیکه بی

 بسته محکم را دهانش کردند تجاوز «زهرا یفاطمه» به وقتی شودمی گفته که روایتی همان مثل است، سکوت

! بچنگ پس داری چنگتو  زن ای باشید، داشته بازو زور حتمن که نیست قرار! بدرید بزنید! نیاید در صدایش تا بود

 با داریم ما که فهمندنمی و کنندمی قضاوت را ما مدام مسلمانهگُ نیستیفم مشتی .ندترقدرتمند مراتب به هازن

 و اقتصادی میدانی، زبانی، ساختارشکنِ جنگ یک ،اسالمی جمهوری جنگ با عالوه بر ما. کنیممی کوالک هیچ

 از ما چون ،جنگدمی همه با است نارشیستایرا که کسی !ایمکرده آغاز همه با کنممی تأکید همه، با را فرهنگی

 اب حق که دانیممی و ایمآمده بعد سالدویست از ما نیستیم، هااین جنس از ،ایمغریبه بین این در ما! ایمآمده فردا

 رفقای را کارها یهمه. خواهیممی همه برای را چیزهمه ،خواهیمنمی خود برای را چیزهیچ اینکه برای ماست،

 رسانه و تلویزیونکه  دیگر یکی وقتآن ،شوندمی شکنجه و زندانی هاآن دهند،می انجام میدان در ما نارشیستایرا
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 این کنیم؟ کارچه پس ،ندریم را هااین ما اگر !دهدمی مپیا « میدانیرهبرِ» اسم به آید وبه میدان می دارد

 هااین! سازندمی سناریو یک پیشاپیش اینکه جز کردند کارچه مرزیبرون هایتلویزیون! کنند؟می چه براندازنماها

 علی» هم پدرش و شدمی «حسین» به بدل باید «بختیاری پویا» دارند، نیاز «کربال صحرای حسین» یک همیشه

)براندازیِ سال  نبود انقالب اصلن شما انقالبِ «.نداهدزدید را ما انقالبِ» که کنندمی ادعا! بازیشیعه! «طالبابی ابن

 انقالبِ » اتفاق سه آن از یکی. شدمی بزرگ ییدستاوردها به بدل باید سه این و افتاد اتفاق سه جاآن ؛(1357

 هااین یهمه از و بود «طبقاتی یانقالب» ظاهرن 57 سال دیگری ،شکست را روستا و شهر بین مرز که بود «سفید

 یدهه پیامبران از پس که انقالبی داشتید؛ «پنهان انقالبِ» یک شما 1380 سال در بود، 1380 اتفاق تربزرگ

 نقالبِ ا» 1380 سال. پیونددمی وقوع به ایران در فرانسوی یفلسفه شیوع از پس و ما هایگریروشن از پس هفتاد،

 زبانِ  آن پیامبر آورد؛می تازه زبان یک خود با سکسی انقالب آن! به وقوع پیوست «جنسی انقالبِ » یا «سکسی

 ،«کاندوم در کادویی» ،«جامعه» ،«رنو در پاریس» هایشعرمجموعه دوران همان در. است من شعر هستم و من تازه

 از نسخه چندهزار دانیدمی آیا شوند؛می منتشر «اشینم» و «کردممی زندگی خطرناک در من» ،«هرمافرودیت»

 «کردممی زندگی خطرناک در من» هایکتاب دوره آن در هاکتاب پردانلودترین! شد؟ دانلود اینترنت در هاکتاب این

 یدهه در و شدند دمتولّ هفتاد یدهه در جوانان این بودم، هفتاد یدهه شاعر من. ندبود «کاندوم در کادویی» و

 متنپیش ما فراتر، بسیاریبه ،بروید هاآن از فراتر باید شما امروز. دهندتغییر می را زبان و کنندمی گل شتاده

 فردا که نترسید این از بدرید، و بزنید نترسید، چیزها این از. شود ساخته هاییمتنپس باید شما روی از ،هستیم

 مسلمانگهاز  و کثافت از شیخ، از شاه، از ،دهید انجام که هرکاری سازیدمی را ایران خودتان شودمی بیابان جااین

 شانتخاب که و در زمانی خانواده در بودید، نکرده انتخاب آن را که آمدید دنیا به کشوری در شما. بود خواهید بهتر

 پدر از تتبعیّ محصول این که] شوید هگُ به بدل مسلماناتهگُ مثل باید یا پس ،هستید کثافت وارث شمانکردید. 

 ،سانسورمحور و دشنامضدّ فرهنگ «نه را آن بکن را این» فرهنگِ  آن تحت. کنید خفه را آن باید یا و [است مادر و

. آوردمی همراه به را سعادتمندی ما برای که است راه این تنها چون !ناگزیریم است، یشرّ هایحرف من هایحرف

 که است این هاایرانی بدبختی دالیل از یکی. ای ندارندمطالعه هیچ و ندامطلق هیچِ هستند، توخالی هاآدم این

. آوریددست میبه زیستی یتجربه یک یعنی خوانیدمی که رمانی هر زندگی، یک یعنی رمان هر خوانند.نمی رمان

 مگر !؟بکشیدو بتوانید نفس  بزنید حرف و نخوانید رمان شودمی مگر نیست؛ هم حیوان نخواند رمان که انسانی

! نابلدم را شما جهانِ این من. هستید «دانمنمی» وارث و دانیدنمی شما! کرد؟ زندگی رمان خواندن بدون شودمی

 بلندگویی پشت ما و مانندمی گورستان مردگانِ  به ایرانی فکرانروشن کران و کوران. برای بود دهانی آدم کاشای و

 برای ما! اسالم دست در است، مسجد دست در بلندگو میکروفونِ نچو رسدنمی کسی به مانصدای که هستیم

 کنشگر، یک نویسنده، یک وضعیت از ایاستعاره این! شنوندمی نه و بینندمی نه که کسانی زنیم،می حرف مردگان

 را ما ماست، وضعیت این .باشد آدم الاقل خواهدمی که کسی است، ایران در ویکمیبیستم قرن سیاستمدار یک

 در ستیعمر و ندارند قدرتی هیچاز خود  که هاییآدم معاصریم؛ مردگان با ما شنوند،می کران و کوران مدام



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 پشت را «نیچه» ،«موتا» که فهمندنمی و کنندمی قضاوت را شما مدام خود فندقی مغزِ با اما ،برندمی سرهب اشتباه

 کالج در خود شاگردان به من ،نشده ای انجامتحقیقی کارتاکنون  ناسزا، و دشنام فحش، یزمینه در گذاشته! سر

 رواج که است این شگفتشد.  خواهد جالبی فلسفیِ و تئوریک کار کنند، کار قضیه این روی کنممی پیشنهاد

 زنان بین مواردی در بلکه است اندازه یک به تنهانه شود،می دیده مردان و زنان میان که جنسی رکیک هایفحش

 ،آمده سکسیِ انقالب از بعد .بینمنمی منفی را این اصلن من ،است مهم خیلی یتحولت، این موضوع اس بیشتر

 خطوط جاشدنجابه از اینمایه این و است العادهفوق شودمی ردوبدل ایرانی زنان بین که هاییفحش نوع امروزه

 اندمسائلی اهل حریم بوده در زنان قبلن اگر ،کرده رویپیش زنان نزد قرمز خطوط یآستانه یعنی .است قرمز

 زنان یجامعه در که ایجنسی تابوهای و گفتمانی قرمز خطوط و هستید هاحریم آن شدندریده شاهد اکنون

 هایگوگفت در است رکیک جامعه نظر از هاآن از خیلی که ناسزاهایی که بینیدمی عملن .شده برداشته داشته وجود

 البته. است داده دیگری ابیتجذّ و هیئت ارسیپ زبان به دشنام نوع این از استفاده و شودمی برده کاربه دوستانه

 و ندارد اشاره زنان و حیوانات کودکان، ها،یگِ به «لندهور» چون! «لندهور»: مثل ،هستند ادیبانه ناسزاها از برخی

 زبان جلوی که شود قدرتمند قدرآن باید زن گویندمی عدهیک است، درست شودمی که انتقادهایی. ندارد را بار آن

 ما. کنیم حذف را زبان توانیمنمی ما است اندیشنده دستگاه زبان است. زبانی حذف زبانی، حذف هرگونه نگیرد، را

 هستیم شاهد درستیبه اکنون. بگیرند قدرت تا کنند تالش باید هازن یعنی ببریم، باال را زنان قدرت و هاآزادی باید

 که بینیممی بخش یک در نیستند. زنانه یا مردانهدیگر  هافحش اتفاقن و دهند،می فحش مردان از بیشتر زنان که

 هاخیلی و نیستند گونهاین زنان یهمه ولی ،دهندمی مردانه هایفحش یعنی ،نداهکرد مردانه را خود استتیکِ  زنان،

  دارند. را خود خاص هایدرگیری نوع

 دستهب را بزرگ اتفاق سه «1380 سال سکسی انقالب» و «1357 انقالبِ » شاه، «فیدِس انقالب» الگوی سه

 یا طبقاتی مرزهای 57 انقالب در و شودمی برداشته شهری و روستایی یطبقه بین مرز سفید، انقالبِ در داد؛

 فضاهای در را رتباطیا مفاهیم و انسانی مفاهیم بازتعریف 80 سال در و اندشده تغییر خوشدست تیسنّ هایقالب

 مردان با مردانارتباط  و زنان با زنان ارتباط به محدود که ایارتباطی سیستم و مرزبندی یعنی ؛بینیممی مجازی

 دگردیسی واقع در ،شده زبانی و ادبیاتی گشایش یک باعث هاچتسکس. شد برداشته هاچتسکس و اینترنت با ،بود

 باید که شودمی دیده تحول نوعی گفتمانی عنصر در که دهدمی نشان انیایر معاصر انسان ناسزاگویی الگوی

 گرانیگاه یجامعه در جاری هایدشنام محتوای یدرباره تحقیق و جووجست واقع در. کرد پژوهش آن پیرامون

 در. اشدب ضعف و شرمساری یمایه هااین نباید اساسن و است جامعه آن هایخودانگاره یا هاانگاره بندیصورت

 چون ،آوردمی دستهب قدرت است که گفتار در فحش و داریم را نوشتار بر گفتار تیّارجح «دریدا ژاک» بحث

 زیاد ما که است همین برای ،شودمی خشم برانگیختن باعث و است خشم خواهر فحش است. خشم حامل فحش

 دهیممی فحش کنیم تولید خشم اینکه برای .«است خشم ما سالح تنها» گوییممی و کنیممی استفاده فحش از

. زنیدمی صدا را خنده گوییدمی کجُ وقتی که ترتیبی همان به ،زنیممی صدا را خشم دهیممی فحش کههمین و
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 فهمند.نمی را این هاخیلی. خواهیممی خشمگین یجامعهبلکه  خواهیم،نمی شادمان یجامعه ما حاضر حال در

 فحش چرا که کنند انتقاد شما به است ممکن. است دهندهنجات خشم امروز چون م،داری فحش به مبرم نیاز ما

 ما مردم. داریم خشم و عصبانیت به نیاز ما چون ،است خشم خواهر فحش که کنید روشن شانبرای باید دهید؟می

 تغییر برای یحرکت هیچ ما مردم تا شده باعث عادت ایجاد با اسالمی استعمار اساسن اند،شده ایعادتی مردم

 عادت ظلم و ظالم به وقتی بینید؛نمی را آن دیگر کنیدمی عادت امری به شما وقتی .باشند نداشته موجود وضعیت

 عادت آن به چون شویدنمی هم خشمگین دیگر همین برای ؛برخیزید آن علیه تا بینیدنمی را آن دیگر کنیدمی

 اید،کرده عادت آن به چون ،دانیدنمی اما ،دانیدمی را هااین یهمه شما واقع در. کندمی یادآوری فحش اما ،ایدکرده

 بیدار وقتی نهایت در و کندمی تانبیدار خواب از و دهدمی شوک شما به زند ومی همبر را شما هایعادت فحش

 ،اندآورده روزتان به چه اسالم و مال شوید کهمتوجه می دفعهیک .شویدمیتان فجیع وضعیت متوجه تازه شویدمی

 .زنیدمی عملیات به دست و شودمی زنده شما در خشم شوید،می آگاه وقتی! انددریده را شما یجامعهفهمید که می

 ،باشید خشمگین شما خواهدنمیچون  کرده، علم را مدیری مهران انواع اسالمی جمهوری که است همین برای

به  را شما و سازندمی طنز هایبرنامه مرزیبرون هایتلویزیون و مدیری هایمهران کندمی کاریخراب هروقت

 باید شما ،خشم وضعیت و محیط در واقع در. شوند شما خشم بروز از مانعگونه این تا دهندمی عادتخشمی بی

بوده،  برپا آتشی آنجا یعنی بینیدمی دود جایی در شما وقتی. است دهندهنجات خشمچون  باشید خشمگین

 کنونی شرایط در. زندمی صدا را خشم است، خشم شمایلیِ ینشانه فحش های شمایلی همین است.متِ نشانهحک

. کنداز خشم خالی می را هاآدم طنزچون  کند،می خیانت ما به نویسدمی طنز امروز کهکسی است، قدغن طنز

انجام  خرداد دوم و «نژاداحمدی» دوران در «نبوی دابراهیمسیّ» و «شکیبا شهرام» امثال که طنزی کارهای تمام

 زدنخنده باعث کنند سازیکجُ و طنز تولید اگر دانندمی چون ،بود روسی پروپاگاندای و حکومت یحربه دادند،

 خشم تا کردیم علم را خشم و فحش طنازان این یهمه علیه ما. نیست معترض یاجامعه شاد یجامعه و شودمی

 یمصاحبه با و تحلیل با کار این کنید، دنبال را آن تئوریک لحاظ از و کنید فکر باید. است همم بسیار این، شود زنده

 کار باید شما امروز و خواهممی «فوکو میشل» و «دریدا» شما میان از امروز من. رفت خواهد پیش روانشناسی

 مکانی و زمانی مرزهای فحش عمولنم که تفاوت این با ،کنیم رمهدف باید را تیسنّ هایفحش کارکرد همان و کنید

 با که کسانی اما ،شوندمی خشمگین زمانهم ،شنوندمی مرا سخنرانی زمانهم که کسانی بریزد. هم در باید را

 باید شما حضور پس ،گیرندمی قرار هم قضاوت معرض در و کنندمی پیدا دیگری وضعیت شنوندمی زمانی خیرتأ

 و هستیم مبارزه یمرحله در ما ،دهیم پاسخ که نیستیم جااین ما است، مهم شما نقش. ببرد بین از را قضاوت آن

 تمام به پاسخ ترینمحکم من امروز بحث نیست. منطقی ما حرف و نداریم تحلیل که نیست معنا بدان این

 شکلم و نداهشد معتاد عادت، بستر در که فهمندنمی هاآن هستند، معترض من دادنفحش به که ستکسانی

 و مبارزه خشم، تولید فقط اکنون من. ندارم را وقت این همیشه من اما ،شوند درمانیروان من نزد باید و دارند
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 اآنج در شما بروید، یوتیوب در من تئوریک هایبحث سراغ به ،بدانید ترعلمی خواهیدمی اگر .خواهممی را خیابان

  ام.کرده نیسخنرا ایزمینه هر در من ، چوندارید دانشگاه یک
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 جدید سیاسیِ  یفلسفه تولید
 10/09/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 حقیقت برای ما مگر کرد؟ حقیقت به بدل را سیاست شودمی چگونه کرد؟ سیاسی حقیقتِ  تولید شودمی چگونه

 اشتباه مجازیم که نکردیم عهد اول یلحظه از ما مگر نیستیم؟ ریاکاریضدّ و دروغضدّ  ما مگر کشیم؟نمی نفس

 کهدرحالی بیفتد، اتفاق تواندمی که ستچیزی ترینفجیع حقیقت به خیانت ؟کنیم خیانت که نداریم اجازه اما کنیم

و سنّتِ سیاسیِ  شاه نیست، بلکه اسالم و نمازخواندن فقط تسنّ. شویم اتحاد و معاهده وارد باید چرا دانیممی ما

 هایچپ و خلق مجاهدین و مسلمانان با مشکلی آیا داریم؟ هاطلبسلطنت با مشکلی ما یاآ. است تسنّ همما 

 قدرهچ دانمنمی دریاست؛ تسنّ یاستعاره و تسنّ و جنگیممی تسنّ با ما اساسن. اندتسنّ هم هاآن داریم؟ ایرانی

 خسرو» ،«هامون» فیلم در کنید؛ ورتص بهتر تا زنممی مثالی اما ،هستید جنوبی یا شمالی هستید، آشنا دریا با

 تمثیل بهترین این افتد،می رسندمی خشکی به که هاییموج جانبه و داردبرمی چوبیتکه ساحل در «یشکیبای

 این جز دیگری راه ،زنیممی ضربه هاموج به داریم و یماهبرداشت چوبیتکه است؛ این کنیممی ما که کاری. ماست

 تسنّ دریاست، تسنّ !نداریم این جز راهی هیچ ،کنیم عمل محورحقیقت و باشیم قیقیح بخواهیم اگر نداریم.

 این به توهین و فحش یک این گویید؟می «استمرارطلب» طلبانحاصال به چرا. است طلباصالح و استمرارطلب

 جمهوری. ندک پیدا ادامه اسالمی جمهوری که است این هدفشان چون پسندندمی هااین اتفاقن و است جماعت

 تظاهرات و مبارزه سیاسی و فکرروشن آدم همهآن آمد؟ اسالمی جمهوری که افتاد اتفاقی چه چیست؟ اسالمی

 هاآن کردند؟ انقالب چه برای مردم افتاد؟ اتفاقی چه ولی. افتاد اتفاق انقالبی و شدند کشته و شکنجه کردند،

 ایران در را فقر خواستندمی باشند، نداشته باشد ظالم هکرا  ایمرکزی مندقدرت سیستم آن و شاه خواستندمی

 ولی .نباشدوجود نداشته  تبعیض همهدر گیالن آننباشد و  اسیر ترکمنو  باشند نداشته)زابل، هویزه، بانه و...( 

 از بعد ،گفتندمی «جاویدشاه» قبلن مردم. گذاشتند جایش دیگری شاه و کنار زدند را یشاه افتاد؟ اتفاقی چه

 را شاه وزیرهای. آمد مالو  رفت شاه ،بود قضیه همان نیفتاد اتفاقی هیچ. دادند سر «خمینی بر درود» انقالب

 کردید؟ انقالب چه برای شما آمد، «اهللحزب» رفت «رستاخیز». آوردید کار روی را مالها و کردید اخراج و کشتید

 را روحانی حسن مثلن یا !؟کنیم رهبر او جای را یگرید کس و برداریم را ایخامنه اینکه جنگیم؟می چه برای ما

 یهمه ما وزیریم؟ یا رهبر جمهور و پیرئیس پیِ ما کنیم؟ جایگزینش جمهوررئیس عنوانبه را دیگری کس برداریم

 ما. اهیمخونمی فقیه ِّولی و اعظم شاهِ ار،قهّ و مرکزی قدرت ما. خواهیمنمی را هااین یهمه ما زدیم، همبه را قوائد

 بر کهرا  مدلی. خواهیممی را خودمان خاص ساختارِ و مدل ، بلکهخواهیمنمی را کالسیک معنایبه جمهوررئیس

. خواهیممی کشور دررا  چندحزبی و احزاب آزادیِ  ما. خواهیممی باشد شده بنا محوریانسان و محوریآزادی اساس

 اینم عاشق من. کندمی خفه را همه پولش با دارد پول که احیجن یعنی کنید؛می سرکوب را همه داریداکنون هم
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 و شاعران شاعر و این ،عبدالرضایی علی» :بگوید ،کند شکایت من علیهو  بزند ضربه من به اسالمی جمهوری که

 اشم خوابتخت به تسنّ کند،نمی را کاراین تسنّ ولی «.کنندمی عملیات و دیوارنویسیدیگر علیه ما  فکرانروشن

 را کار همین هم «ملکی خلیل» برای اند؛کرده هاخیلی برای را ایچنین توطئه. کندمی درست پاپوش و رودمی

 در زنان باوای! » :گویندمی هم تیسنّ و ناموسی مردمِ، «.است ارتباط در مختلف هایزن با» :گویندمی ،کردند

 حقیقت هااین که نیست مهمد. نزنمی جاراین را  وعاتمطب و «.ستناموسیبی آدم قدرهچ فرد این! است؟ ارتباط

 بارهزاران را هاصحنه این شما تا مردم را فریب دهند. بزنند جار را این مطبوعات که است این مهم ،باشد داشته

 ،سکس و زن یمسئله یعنی. داشتیم ایران در را سکسی انقالب ما 1380 سال از ،شده آزادتر جامعه اکنون. یداهدید

 کنندمی شایعه زنند ومی جار پس. است (بازیهبچّ) پدوفیلی آن و است مهمخیلی چیزیک ولی ،نیست مهم زیاد

 شاعر آن. زنندمی جار همه را این و کنید تجاوز هاهبچّ به گویدمی ؛کندمی تبلیغپدوفیلی را  لندن در شاعری که

 را دوآلیسمی و معادالت تمام شاعر آن !هستید شاهد ندکمی شاعر آن که کاری به شما کند؟می کارهچ دقیقن

 توانندنمی شعور و شاعر جلوی. زندمی حرف «ساختاری انقالب» از شاعر آن. زندمی همبه هست ما تسنّ در که

 به دارداو  کهرا  فضایی و قدرت تا شودمی نزدیک شاعر به هرکسی !شوندمی بسیجعلیه او  همه و کنند مقاومت

 جلو ما. کندنمی خیانت ولی ،بکند هم اشتباه و بخورد فریب است ممکن ،است شاعر او. کند مصادره دخو نفع

 شده نزدیک برداریبهره برای که کسانی آن و. کنیمنمی خیانت ولی ،کنیم اشتباه جایی است ممکن ،رویممی

. شوندمی دشمن به بدل بلکه شندکنمی کنار، شوندمی دلسرد نیست خیانت اهل شاعر که بینندمی وقتی بودند

 به تن و نیستی آلوده آنان مثل تو چون چرا؟ «.است دشمن» :گویندمی فردا «.خداست شاعر» :گویندمی امروز

 این تا ،است جالبی یمسئله فرستد؟می جلو را افرادی و آیدنمی جلو اسالمی جمهوری چرا. دهینمی آلودگی

 ایتازه هایخط چه و کردیم حل را مشکالتی چه ما چیست؟ ما با مشکلشان .رویمنمی جلو ما نشود حل مسئله

 با جنگ برای ما که گفتم اول روز از من هستیم؟ سم اقتدارطلبی برایما  چرا خطرناکیم؟ چرا دادیم؟ نشان را

 ترهگُ  و هگُ بین که خواهیمنمی ما. نیست کافیسال 40 چون ،سال40 نه ،سال1400 با جنگ برای یم،اهآمد تسنّ

 کسانی چرا واقعن ؟افتدمی اتفاقی چه ولی ،کنیم بزرگی کار که یماهگرفت دستمان کف را جانمان ما. کنیم انتخاب

 ربط که زنممی مثالی د؟نبنویس اراجیف من مورد در باید ،گویانیوز مثل ،آورنددرمی ما هیئت به را خودشان که

 بگویم که یداهشنید من هایسخنرانی در باریک شما آیا هستیم؟ خواهتتمامیّ ما آیا برسد؛ نتیجه به بحث و بدهید

 معنی به «ایرانارشیست حزب» واقعن آیا م؟اهبود حزبیدر  عمرم کل در من اصلن بشوم؟ جایی شهردار خواهممی

 حزب ندهند ربط جایی به را ما اینکه برای فقط ما است؟ قدرت آوردندستهب پی واست  حزب یک واقعی

 نکردیم، و باکونین لنین و مارکس از تتبعیّ. یماهکشید پیش را خودمان اصول و یماهکرد تأسیس را ایرانارشیست

 ولی ،نداشتیم تسنّ به ربطی .ایمآمده فردا از و هستیم خودمان انسانِ برآمدیم، خودمان از ما داشتیم، فرق ما

 ،است مشخص ماناستگاهخ فکریم،روشن ما، نیست ا آگاههتئوریبه  ما مثل کسی. نبودیم هم تسنّ از اطالعبی

 تدریس رفتم که هرجا. ماهنبود شرکتی هیچ بگیرحقوق عمرم تمام در من. نبودیم دولتی یاداره کارمند هرگز
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 رگ که است عظیم غول یک تسنّ. نکردم همکاریاما  ،دادند من به را پیشنهادات بیشترین سربازی در. ماهکرد

. شود کشیبهره هاآن از کار نیروی عنوانبه که اندشده آفریده ،دنفهممی چشم با عوام چون ،دارد اختیار ردرا  عوام

 ،کنند مخالفت ما با باید یعرب کشورهای هایرسانهاکنون  یم،اهکرد اعالم را «ایران در اسالم یپروژه پایان» ما

 سانسور را تو اول که است این قضیه چیست؟ قضیهرا؟ چ کند.می دشمنی ما با گویانیوز ایرانی یرسانه ولی

 بعد. دنبشنو شاگردان یحلقه آن مگر را تو حرف نباید کسهیچ. کشندمی خبری حصر و دیوار دورتان و کنندمی

 آن قبلن همه که خبری. کنندمی تحریف را تو هایحرف تمام بعد کنند ومی ترتنگ را خبری یمحاصره یحلقه

 را تو هایحرفاز  بخش این فقط آنان و دهیمی فحش کماندوهافاطی به آن در و کنیمی بازگو تو گفتند را

 با که ماندوهاییکفاطی که گویندنمی. است زنضدّ شاعر این پس ،داده فحش زنان به که زنندمی جار و گیرندمی

 هایحرف از بخش این ،نیستند زن دیگر دهندمی قرار وشتمضرب مورد پارک در را زنان ،انتظامی نیروی افسر سه

نژادپرست  و انسانضدّ او که بگویند مردم به تا کنندمی منتشر رام یشدهتقطیع سخنان یا و شودمی حذف من

 .داریم کار کودکاندر آنجا  ما که ستکشوری ایران چون است، طبیعی. شوند تفرقه موجب است و از این طریق

 است خوب خیلی. کننداند و به این کودکان تجاوز میمریض که هستند هاخیلی اوز،تج کودکان یعنی کار کودکان

 ،جنگیممیاست که  جدید نسل و کودکان برای ماامروز  همین. کنیم دفاع کودکان از و باشیم حساس ما یهمه که

. کنندمی استفاده نمکمی مبارزه کودکان از دفاع جهت در که خودم علیه من یشدهتحریف هایحرف همان از اما

 ما یشیوه به که است این هاایرانارشیست و عبدالرضایی علی با ما مشکل گویندمی! کنید نگاه خوب باید را قضایا

 اسالمی جمهوری چون خواهد،می اسالمی جمهوری که ستایشیوه جنگندمی هاآن که ایشیوه. جنگندنمی

اعتراضات سراسری اتفاق  ایراندر  که خواهدنمی اسالمی جمهوری .بربیاید جنگ آن پس از چگونه داندمی خوب

 راحتیبه را آن اعتراضی صورت گرفت هرجا تا دارد نگه زنگبهگوش را انتظامی نیروهای خواهدبلکه می ،بیفتد

 جاههم ، پسدنباش زنگبهگوش باید انتظامی نیروهای تمام ،کنیممی اعتراض جاهمه ما وقتی ولی. کند سرکوب

 به را ارسپ انتظامی نیروهای تمام کردند تظاهرات کازرون درکه مردم وقتی. دنکن سرکوب دنتواننمی راحتیبه را

 اینکه ،شود گرفته کازرون از تمرکز تا کنند عملیات دیگر شهرهای و شیراز در گفتیم مردم به ما ،فرستادند آنجا

 این هم آبادان در. برداریم کازرون از را سرکوب نیروی مرکزت که بود این هدف نیست، مهم بودیم موفق قدرهچ

 ،کردیم عملیات بسیار اندیمشک و هویزه بهبهان و در ما ،نکنند سرکوب اهواز در را مردم اینکه برای ؛کردیم را کار

. نداریم محورخشم عملیاتِ جز راهی ما و متفرق شوند. نکنند تمرکز اهواز در خوزستان انتظامی نیروی تمام تا

 اتفاقی بخواهیم اگر مطمئنم من اما ،فهمدنمی عبدالرضایی گویندمی هاآن. ندارد وجود این جز راهی اصلن اکنون

. دید خواهید عبور ما را شما و نداریم این جز راهی! بگذریم باید کوچه این از ما. کنیم محور عملخشم باید بیفتد

 چیست؟ داستان جنگند؟می ما با چرا هااین. رسیدند من حرف به هایتن در ،کردند مخالفت اول که هاییآن تمام

. است وحشتناک این که ،باشند مزدور و جاسوس همه که شودنمی ؟نیستند اسالمی جمهوری دشمن مگر هااین

 دوآلیسمِ  یک از ایرانی تسنّ . است وحشتناک ایرانی تِسنّ  و یماهافتاد تسنّ جانبه دریا، جانبه چوب با ما واقع در
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 مربوط چه تو به عبدالرضایی خواهند،می شاه مردمی» :گویندمی حاال. کندمی تتبعیّ شاهیشیخی اسالمیِ منحط

مثلن . بخواهند شاه بعد ،کیست دست دنیا بدانندآگاه شوند و  اول باید ولی ،بخواهند شاه توانندمی مردم «است؟

 ویترین پشت عروسک یک مثل هم ملکه. کنند انتخاب ملکه بعد ،باشند داشته را هاانگلیسی آگاهی و اطالعات

 ملکه عنوانبه زن یک که چه یعنی ندگاو مردم این کردممی فکر ،آمدم انگلستانبه  که یهای اولسال. بماند

 دخالت بشری حقوق مسائل در اغلب و کندنمی کاری اصلن ملکه این شدم متوجه بعدن ولی ؟!کندمی کارهمه

 به استرالیا و کانادا در مثلن. دارد تأثیر دیگر کشورهای در بیشتر و است اندک بسیار دارد تأثیری هم اگر .کندمی

 ولی ،بینمنمی جایی را ملکه دخالت من انگلستان در. ستمستعمراتی یایده یکاین هم  که خورندمی قسم ملکه

 مردم آیا. نیست جاهیچ انگلیس یملکه همین یول هست جاهمه ایخامنه. بینممی جاهمه را ایخامنه دخالت

شعور  و فرهنگ با انگلستانمردم  نکند؟ فراروی حدی یک از ایخامنه که برسند شعور یک به توانندمی ایران

 را ملکه و شاه هاانگلیسی پانزدهم قرن در. اندیک ملکه را برای رسیدگی به امور کشور برگزیده ،خاصی که دارند

. درآمد بینیممی امروز که هیئتی این به کردند انتخابرا  ملکه وقتی ،رفتند سراغش دوباره دالیلیبه و دبرکنار کردن

 ،نیستیم چیزی مخالف اصلن ما ؟هم وجود دارد ایران در شعور این آیا اما ،هست هم هلند و سوئد در مدل این از

 جمهوررئیس شاه، رهبر، خواهمنمی که من. کنند انتخاب توانندمی را هرچیزی ،بفهمند که مردمی شعوری، مردمی

ید با گویدمی سلیم عقل. خواهندمی «براندازی» هااین و آیندمی من سراغ که هستند مردمی. بشوم وزیرنخست یا

 حتمن باید و کندمی ظهور مهدی امام ،دوم سالِ 40 گویدمی که ایاسالمی جمهوری با ،دربیفتی اسالمی تِسنّ با

 سال40 باید یعنی ،است مهدی امام  ِنایب گویدمی ایخامنه. کند ظهور مهدی تا باشد ایخامنه شما امروزِ  امامِ

 آیا و خواهیم؟می را مردم آزادیِ  ما آیا. است شیعه و اسالمما  معضلِ اینجا بکشیم؟ بدبختی جماعت این با هم

  است؟ همین فقط مشکل

 و دهدمی وا جایییک اما ،بود اقخلّ نیهیلیستِ  نوشتمی که وقتی ات بود، نیهیلیستو  اقخلّ «هدایتصادق »

 منتشر دهلی در و چاپ جلد20 در را کور بوف که وقتی ،بینیدمی «کور بوف» در را شردّ. شودمی آغاز ویرانی

ه هم فهمید دوستانش سمت از حتی و است غریب خودش کشور در که او !است احمقانه و دارخنده خیلی. کندمی

 خواریگیاه از زمان آن. بود اقخلّ و کنشمند فکرِروشن و نیهیلیست یک کور بوف انتشار از بعد مدتی تا! شودنمی

 به «کنشمند نیهیلیستِ» از ناگهان نوشت.می کتاب خواریگیاه دفوای مورد در بود و خوارگیاه و زدمیحرف 

مسائل بسیاری پرداخته  بهدر ادبیات خود  هدایت. شودمی منفعل ناگزیری از. کندمی تغییر «منفعل نیهیلیست»

 تنهاییِ  آن و فجیع طنزِ آن خوانیدمی وقتی را هدایت صادق هاینوشتهدست. ی بزرگی انجام داده استکارها

 ایران تاریخ در اصلن من. گیردمی اتخنده زنندمی حرف کور بوف یدرباره که مردمی از بینید.می را اثیری عظیم

 و شناسایی ایران در را تسنّ  آشیل یپاشنه کجا و کی که شعوری سیاسیِ همآن شناسم،نمی هدایت از ترسیسیا

 پاریس در و شد انفعالی نیهیلیسمِ تسلیم که ماند تنها چنان. درست بود اکثر حمالت او هم و کرد حمله آن به

 اتمسفرِ  در و گروه این در هم ما. است مینه هم ما حکایت ،کنیممی خودکشی داریم اینجا هم ما. کرد خودکشی
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 نه ولی ،کنیممی خودکشی پسرفت داشته سال400 سیاسی دیدمان نظر ازگذشته  سال40 در که ایران سیاسیِ

 که جنگیممی دریا موجِ  با و گرفتیم دستمان چوب. افتیمدرمی همه با مستقیمن ،کنشمند بلکه ،انفعالی صورتهب

 جالب خیلی. دنکنمی تکرار هم بقیه ،زندمی تیتر عربی ییهنشر ؛شودمی پدوفیلی آوانگارد و متفکر شاعرِ ناگهان

 از همه واقع در دهد؟می انتشار را دروغ ،محرومان صدای آیا. هستند محرومان صدای گویندمی که ایبقیه! است

 کارگر هااین. دهندمی فریب را همه و کنندمی استفادهءسو است محروم شعور و دانش از که ایطبقه و محرومان

 بنویسند اینکه جایبه. دادندمی درست اطالعاتِ خواستندمی آگاهی هاآن برای اگر خواهند،نمی آگاه فرودستِ  و

 ایرانارشیسم تئوریسین و متفکر عبدالرضایی علی بگویند اینکه جایبه نیست، کار در ایمصاحبه چنین العربیه در

 به این مطالبِ اینکه  بدون کنند،می عملیات ایراناکثر اعضای آن در  که کرده تأسیس را ستایرانارشی حزب و است

 عبدالرضایی علی است؟ شاعر اکنون عبدالرضایی علی آیا! پدوفیلی شاعر نویسدمی فقط گویانیوز ،کنند اشارهمهم 

 را او اکنون کند،می عملیات انایر در و زده سیاسی حزبی اینکه دلیلبه ،است ترمعروف قبل سال20 از اکنون

 جعلی خبرِ  کنند؟نمی ایاشاره موضوع این به نشریات این چرا ولی ،شناسندمی «ایرانارشیست حزب» لیدر عنوانبه

 این اما. است ایرانارشیست حزب لیدر و تئوریسین عبدالرضایی علی که بگویند ولی ،نیست حرفی ،کنند منتشر را

 سکوت ،دانندمی که هم هاییآنخیانت هستند و  درکاراندست همه! بینید؟می را کثافت گویند،نمی وقتهیچ را

 چیست؟ ما خودکشیِ  ؟برسیم کجا به خواهیممی. کنندمی سازیفضا علیه ما کنیم ما که هرکاری و کنندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 کرمانی میرزاآقاخان
 22/08/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 میرزاآقاخان» یا «کرمانی میرزاعبدالحسین» (1230 سال حوالی و سیزدهم نقر حدودپیش ) سال170 حدود

 کتاب در او. زنندمی کلید را ایران فکریِروشن ،«آخوندوف» از متأثر دیگر ایعده همراه به او. شد دمتولّ «کرمانی

 آخوندوف اسند؟شنمی را آخوندوف یا میرزاآقاخان ما فکرانروشن از چنددرصد. کندمی کوالک «بهشتهشت»

 هدایت صادق که ستمصائبی همان دو این مصائب. کرده ایران وارد او را فکریروشن و است ایران فکریروشن پدرِ

 هدایت. ایمکشیدهمی زجر است مردم بین که یعتشیّ و بالهت خرافه و از ما تمام واقع در. دارم نوعی منِ و داشته

 هفتادودو جنگِ» ،«رضوان» .آوردمی خودش سر میرزاآقاخان که بالیی نندما کند،می وگورگم را خودش پاریس در

از آثار میرزاآقاخان  «اهللماشاء و اهللءشاان» ،«ساالرنامه» ،«سخنوری آیین» ،«مکتوب سه» ،«بهشتهشت» ،«تملّ

. آوردمی زبان یرانیا فکرروشن و نویسنده برای و هستند ابیجذّ کارهای بخوانید کرمانی هستند، این آثار را حتمن

 هااین بخوانید؛ شدمی چاپ استانبول در کهرا  اختر ینشریه مقاالت ایم؟خوانده را کرمانی میرزاآقاخان قدرهچ ما

 صادق که هاییبدبختی و بمصائ همان بینیدمی بخوانید را هایشانکتاب اگر. است پیش سال150 در ما تابیّجذّ

 کرمانی میرزاآقاخان. ایمبوده شاه و شیخ حریم در مدام چون ،نکرده تغییر چیزی و داریم امروز ما داشته هدایت

 پهلوی یدوره در هدایت ی را کهمعضالت همان بود. او هم مشروطه انقالب سیاسیِ  الفعّ و نوشتمی قاجار زمان در

 پهلوی ،قاجاریه بین رقیف یعنی. دارم مالها یورهد درامروزه  من که ستایبدبختی همان این و داشت نوشتمی

 همه است، بهتر آن یا این نگویید. است باقی باال آن در رقدرتدَقَ تِسنّ این. نیست اسالمی جمهوری حکومت یا

 «آخوندزاده میرزافتحعلی». نیستند ایساده مسائل هااین. دارند دون تیماهیّ اساسن خرافه و تسنّ. اندکثافت

 عبدالرحیم» ،«خانمیرزاملکم» ،«کرمانی میرزاآقاخان»کسانی چون  یخدا و معلم «آخوندوف» به معروف

 هجدهمِ  قرن اوایل در. است شده دمتولّ 1190 سال ایران فکریِروشن پدر. است بوده «تبریزی میرزاآقا» ،«طالبوف

 مورد در که یکسان از یکی کرده، ایران وارد را تئاتر او. بخوانید اشدرباره ایمداشته را آخوندوف ما میالدی

دو عنوان از  «خوردهفریب ستارگان» و «الدولهکمال مکتوبات» است. آخوندوف همین کرده بحث «ناسیونالیسم»

 برای این ،شده تشکیل تمثیل سه از اش«تماشاخانه». دارد جالبی فلسفی مقاالت بخوانید راها آثار او هستند، آن

 «مالابراهیم حکایت» .است کرده جالبی کارهای هم نمایشنامه برای ینویسنامهدیالوگ در. آوردمی ارسیپ نثر ما

 حتی یا اندخوانده ایرانی فکرانروشن از چندنفر را «قدرحاجی» یا «خسیس دِمر». بخوانید را «کیمیاگر خلیل» و

. بود قاجار یدوره در ام خواهآزادی نویسِنمایشنامه او. اندبرده رنج ما فکریِروشن برای هااین اند؟شنیده را اسمش

 ،ندادند دستبه هامال و هالمپن و مدرس که را مشروطه یدوره. گذاردمی تأثیر مشروطه یدوره هایانقالبی بر او

 عارف» امثال. بود تبریزی میرزاآقا البوف،ط خان،میرزامُلکَم کرمانی، میرزاآقاخان کار یثمره مشروطه انقالب



 
     

 

 علی عبدالرضایی 

 شیعی مسلمان چیخرافه و مال پای. دادند جان آن به و بودند دوره آن حاضر شعور «عشقی میرزاده» و «قزوینی

 آخوندوف با را ناسیونالیسم ما. اندایرانی هااین بشناسیم، باید را هااین. را خراب کرد چیزهمه آمد وسط که

 پسران. کیست دست ایران که فهمیدیم تازه و کردیم پیدا ناسیونالیسم از اقیخلّ درک آخوندزاده با. ایمخوانده

 بین جاری بالهت داشت آخوندوف که معضلی. میرزاآقاخان فکریِ  پسران بعد و آخوندزاده فتحعلیمیرزا فکریِ

 و قاجار هاینفهم بین فرقی. بنویسد بتواند و ببرد در به سالم جان تا بود رفته گرجستان تفلیس بهاو . بود مردم

 را دیگرهم و اندهسکّ یک روی دو شاه و شیخ. کنندمی تتبعیّ تسنّ از هانای یهمه ،نیست مالشاهی و پهلوی

 کثیف تِسنّ هااین تمام. کنندمی تولید را بالهت یهسکّ استعماری، یهسکّ داری،سرمایه یهسکّ و کنندمی کامل

 غلبه هاآن بر اگر .بود رفاه و خوشبختی معاصر و نکرد غلبه تسنّ بر شودنمی. دهندمی تشکیل را ساله1400

 شده ترجمه ترکی از آخوندزاده میرزافتحعلی از آثار برخی. باشیم داشته ایبرنده برگ ایران برای توانیمنمی ،نکنیم

 سیاسی هدایت آثار تمام واقع در. نخوانید است تفکر اوج در که را «هدایتی نامهسیاست» که است حیف. است

 ایبدبختی چه این .اندشده نوشته امروز گویی اند،نامهسیاست که اشخصوصی هاینامه الخصوصعلی ،است بوده

 که است سال 208 امروز تا« 1812» هجدهم قرن اوایل از .است قرن چند از صحبت ؟!شودنمی تمام که است

و  ستدنیا زیرزمین ایران. کندنمی فکر ایران در کسی چون ،است قبل وضعیت همان. ایمنداشته ایران در تغییری

 دیگر یچنددهه گذارد،می هدایت شبیه سبیلی است فکرروشن که کسی. ستفخرفروشی یوسیله فکر آنجادر 

 همین برای. معاصریم دمقلّ هایمیمون جماعت با ما ،نیست عجیب. آورنددرمی مرا ادای شوم ومن مد می هم

 خواهیمنمی و ندارد دبیرکل و رهبر ایرانارشیسم که است همین برای. باشیم رئیسضدّ و اربابضدّ باید که است

 درک این اگر. است ساله1400 تِسنّ علیه بزرگ ینه و اعتراض یک ایرانارشیسم که شود درک باید. باشد داشته

 ایران. دولّاشده مالی یک فریب ،خوریممی فریب آسانی به و باشیم ایرانارشیست توانیمنمی ،باشیم نداشته را

 چنین. نیستم سیاسی اما ،امدانشگاهی و کردهتحصیل ،فکرمروشن من گویندمی افراد. است اشدگاندولّ سرزمین

 روز دو اینکه خاطربه و نیستم سیاسی بگویی و باشی سینماگر یا نویسنده شاعر، شودمی مگر ،است خائن فردی

 خدعه ،هاقرن طی آمدهتنگبه مردم لیهع هرلحظه، نباشی تبعید در عبدالرضایی علی مثل و باشد بهتر اتزندگیاز 

 خواهیمی کی تا ندارم؟ شما از تردرخشان ایکارنامه و امننوشته شما از بهتر آیا ،است دولّابودن از بهتر تبعید ؟کنی

 هُربد باش، هیربد باش، بُدرای باش، بُدایران. است بددهن و رحمبی عبدالرضایی گویندمی وقتآن ؟بمانی دوال

 دوستان، این تمام. فکرندروشن هاایرانارشیست ،ستفکریروشن به خطاب من هایحرف این باش. هوبُد ،باش

 ببینید ،باشید داشته تاریخی دید و بشناسید را تاریخ باید شما. دهندمی تشکیل را ایران فکریِروشن جدیدِ نسل

 دردبه و کردند فدا را جانشان یا کردند حمالی ای ،کنند حل نتوانستند قبلی فکرانروشن را این. کجاست از مشکل

 ببینید تردقیق. بودند دمقلّ مرغ ، یعنیادبی حمال یا بودند فکری حمال یا نبودند فکرروشن واقع در. نخوردند ما

 دمتولّ  آخوندوف دوازدهم، قرن اواخر در 1191 سال ببینید تا به معضل پی ببرید. کنید پیگیری زمانی لحاظ ازو 

 در آخوندوف، از بعد. است کنندهشروع و آوانگارد یعنی ،کندمی نمایندگی را فکریروشن جنس اولین و شودیم



  

  پایانِ اسالم در ایران 

. ستخورشیدی 1232 دشتولّ که رسیممی کرمانی میرزاآقا به است آخوندوف از متأثر که نشانه یک جویوجست

 دمتولّ سیزدهم قرن اواخر در 1281 رد «هدایت». شودمی متولد کرمانی ،بوده ساله40 آخوندوف وقتی یعنی

 .دارد فاصله میرزاآقاخان با هم سال50 است، فاصله ایرانی فکرروشن اولین و «هدایت صادق» بین سال90. شودمی

 1340 سال حوالی یعنی ،دارند سال40 تا 25 بین که داریم را 40 یدهه متفکران و شاعران ما چهاردهم قرن در

 خاصی نویسندگان و شاعران هااین. نداشتند فکریروشن بنیان هااین اما ،«هدایت» از بعد هاسال ،اندآمده دنیا به

 به بسازد و صفر از که ییلیبرو فکریِ بنیان اما ،بودند «یوشیج نیما» و «شاملو احمد» ،«گلستان ابراهیم» مانند

 آخوندوف و انتقادی عظمتِ او اما داریم ار «کسروی» ما. نداریم ما ،بجنگد خرافه و مذهب با و کند توجه پیرامون

 بسیارجلوتر ،هایشداستان و رمان دلیلبه نه بود، ترعمیق بقیه از فاصله با هدایت. نداشت را هدایت و کرمانی میرزای

 د؟شدن خرافه یطعمهپهلوی  یدوره در قدرهچ نالیدند؟ خرافه از قدرهچ او از بعد. بود اقخلّ و تولیدکننده زیرا بود

 همان سراغ شعر اروتیک نرفت، ولی در میرزا ایرج بود؟ «میرزا ایرج» شبیه شاعرمان کدام درآمد؟ نصدایشا قدرهچ

 عوض را شعر ،صورت در هاآن. بودند تسنّ مجری نیما و شاملو. ریخت همبه را تسنّ بنیان گفت، که لختی اشعار

 گرچه ،درافتاد سیرت با میرزا ایرج. بودند دمقلّ مرغنبودند و بی انقال سیرت در اما ،بودند انقالبی در صورت و کردند

 برای ایوسیله عنوانبه شعر از بود. گذشتمی پرده پس در آنچه افشاگری جهت در شعرش نوشت، لخت شعر فقط

 فرهنگ و خوردهکتک ادبیاتِ آن در حال این با نداده، رخ شعرش در یچندان شعور هرچند ،کردمی استفاده انتقام

 بازگشت یدوره شاعران. است بوده انقالبی یک «عشقی دهمیرزا». است بوده انقالبی یک میرزا ایرج تی،سنّ

 یک جمهوری اسالمی .است شده خیانت میرزا ایرج به خصوصبه دورهاین  شاعران به و اندنشده خوانده درستیبه

 سعدی اگر. دهدمی ترجیح ،بود شهریار خدای سمت هر از هک میرزا ایرج به را شهریار اسم به افتادهعقب و لُمپن

 ادبیات اما. میرزاست ایرجزبانِ شیوا ی آن دارنده سعدی از بهتر شکبی ،دارد در شعر را پارسی زبان ترینروان

 یحوزه در بلکه ندنیست واقعی انقالبیِ نیما و شاملو ؟زده حرف میرزا ایرج از قدرهچ ما منقلیپشت و آرمانی

قدر از ایرج میرزا حرف زده فکریِ ما چهروشنرسیم. که به آن بُعد انقالبیِ ادبیات می است متندرون و نتیکسم

 رأس در ایچادری نگذاشت گذاشت، کنار و درید را خرافه یپرده نوشته، لخت اما ننوشته ترانه میرزا ایرجاست؟! 

 اما ،نویسدمی لخت بو سکسی او گویندمی است؟ نوشته و گفته میرزا ایرج مورد در قدرهچ ما فکریروشن. بماند

، قاجاری یک. داشت توجه تفکر فرآیند به میرزا ایرج ؟ایمخوانده او ناسیونالیسم ذهنی و از هایزیرساخت از قدرهچ

 چون ،تیمنداش فکرروشن ما ایم؟داشته چه او از بعد. بکشی چاقو اتخانواده علیه است سخت. بود منتقد اما

 و بودنانقالبی از بُعد یک ،باشد داشته دیگری صورت که بگویی زیبایی شعر اینکه. نیفتاده اتفاق روشنگری

 فرمالیستی، عدبُ فقط ،بنویسی تازه هایتکنیک و خاص زبان با وغریبعجیب داستان اینکه. است آوانگاردیسم

 این اساس تا آمده ایرانارشیسم. کرد کارها باید. نداریم تنم یشالوده و درون اما ،است آوانگاردیسم رویی و شکلی

 قدرآن باید. فروریخت باید را شاه یخانه شیخ و یخانه. شود تخریب باید خانه این. کند عوض را ویران یخانه

 زاآقاخانمیر اواز  بعد سال40 و آخوندوف. تیمسنّ قربانیِ ما. بکشند دست آن از مردم تا ،بپراکنیم را کثافتش بوی
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 های آنهمه یدغدغه. شودمی روانی دارد هایشنامه در هدایت آن، از بعد سال50. اندبوده تسنّ قربانی کرمانی

در حال تکرار  قضیه همان هنوز و زندمی خودکشی به دست آوردمی باال بالهت از وقتی هدایت. است مردم بالهتِ

 این. آوردمی باال وضعیت این از ناگهانی و ناخودآگاه واقعی، متفکرِ  بخوانید؛ را «ادبیات از تررکیک»کتاب  است.

 مشروطه، انقالب. بدهیم تن سیاه کمدی اینبه  مشروطه، انقالب به باید کی تا ما شود؟ عوض باید کِی بازی

 دائم طورهبو...،  فرودستان قیام سبز، جنبش دانشگاه، کوی خرداد، دوم ،57 انقالب سفید، انقالب نفت، کردنیملّ

نگو  ،دانیخود را ایرانی می که ستتو ها معضالتاین کند. تغییر چیزی خواهیمنمی چون ،چرخیممی چیزیک دور

 یمسئله این. دهی قورتفقط  ستکافی و جودمی را همهدارد  عبدالرضایی فهمم،ام و چیزی را نمیساله18من 

 کشور به خائن و نادان تو ؟!گیریمی گارد شاعرت علیه چرا ای،گرفته موضع آن برابر در مدام تو ،است فجیعی

 با تو فرق بزنی؟ حرف دارد کتاب هفتاد که کسی علیه چیپ یک خاطربه شویمی راضی چطور. هستی خودت

. است من زحمات یثمره ماندمی کشورش برای آنچه فهمدنمی و کندمی تهدید مرا او چیست؟ اللهیحزب یک

 فهمدنمی او. امشنیده حقارت فقط هاآن سمت از اما ،امآورده آبرو برایشام و کرده جهانی را نشزبا و ادبیات من

 یک خودشو  ندارد تاریخی درک او. هستند مهم کرمانی میرزاآقای و آخوندوف است، مهم هدایت منم، هدایت

 شمعِ  یک تو ،بگو حقیقت از کنی، عدفا من از خواهمنمی دهید؟می فحش توئیتر در او به چرا ،است بدبخت قربانی

 بدهد دست از ینور آنکه بدون را خاموش شمع هزاران تواندمی روشن شمع یک. ایرانارشیست یک نه روشنی

 دانستی و گرفتی یاد اگر است،آن  نشر علم زکات گویدمی هم اسالمشان حتی. نباش حسود و خسیس روشن کند.

 او ،است دانشگاه استاد او نگو فهمند،نمی تو وطنانهماز  درصد99. معاصری هتبال با تو. بده انتقال را دانسته آن

 تنها به او. کشیدنمی چماق خود مخالف برای فهمیدمیاندکی  اگر است، نفهم یک «کرماهلل» دکتر. است ترابله

 گویندمی که چیزیا هآن گویند،می دروغ شما به است. علمضدّ و فهمضدّ او. است دانشگاه ندارد ربط که چیزی

 و ساختمان خواهندمی. نوکرند پرست وارباب هاآن ،ندارد اصالح و رفرمیسم از درکی طلبیاصالح هیچ. نیستند

 مؤسسات جنس همین از ،است خاتمی دمحمدسیّ به قمتعلّ «باران یمؤسسه». باشند داشته واحدی آپارتمان

 دارند پست و مقام و دفتری هااین یهمه. اندخریده آمریکا در هم گنجی اکبر برای شکبی، داردهم  عبدی عباس

 بردگان قربانی ما. زم پدر همین زاده،تاج دمادرسیّ گنجی، داکبرمادرسیّ. ندارند کند چون دردیمی ارضا را هاآن که

 محمد نام نباید ،ستیمیکم هوبیست قرن اهل و مقیم ما. امایرانی من ندارم، اسالم به ارتباطی من. اسالمیم و تسنّ

 فهم آنجا هم بدیهیات چون ،بگویم بدیهیات از باید که ایدافتادهعقب قدرآن حال این با. بیاوریم را... و شتر و

 و آخوندوف! کن فکر. هستند توخالی و فیک هاآن نخورید، را هاشبکه مجریان سکسی اندام فریب .شودنمی

 من گوییمی تو اما! بیاور خاطر به زحماتش خاطربه را مصدق حتی! ربیاو خاطر به را کرمانی خانمیرزاآقا

. اینوتوده و ایتودهدوآلیسم  مال، و شاه بین دوآلیسم. کنم دفاع شاه ازاللهی باید مثل یک حزب پس ،اماللهیشاه

 «ادبیات از ترکیکر». دهیمی فحش من به و فهمینمی را رحمان و رحم مهین، مهران، هر،مِ شعور، شعر، شاعر، تو

 از ؛امنوشته من را «فحاشی فرهنگِ» ،امسازیفحش خدای من. بگیر یاد زیبا فحشِ بخوان، را «هرمافرودیت» و



  

  پایانِ اسالم در ایران 

 پدر. کنممی آوریدگر را هافحش ایرانی هایلهجه تمام از من دهخدا، برخالف. امنوشته فرهنگ یک هالهجه تمام

 یعرصه ما ادبیاتتوانی به من فحش بدهی؟! چطور می توی احمق و مالزاده منم! فحاشی فرهنگ

 به ربطی که شدند جسمانی زنِ به بدل هازن و بودند کرده عوض را استتیکِ آن مردها بوده، کشیگیسوگیس

 برای ،باشیم داشته فروغ نام به کسی ما نبوده قرار. است تاریخی اشتباه و واقعه یک فروغ. نداشتند واقعی زندگی

 یعنی. بود شده ارسیپ شعر به بدل فروغ خودِ ،بود فتادهنی اتفاق هنوز فروغ شعرِ. ایمداده دستش از هم ودز همین

 است، کشیگیسوگیس از بحث وقتی. بود ننوشته را شعرهایش هنوز او و بوده فروغ شعر ترینمهم فروغ زندگیِ

 و شعر ما شعر. باشیم داشته بزرگ شعرِ تا یفتدب اتفاق شعر در باید شعور و فکر بلکه کند، فکر کسی نیست قرار

. ماندمی چشم سطح در فقط ،شناسیممی ارسیپ درک عنوانبه آنچه. ستعینی و دیداری فقط ،است رویه شعورِ

 اهمیت درآید دید به آنچه به فقط ایرانی چون ،نیست ندیدنی اهل ایرانی و ستنامرئی و سوبژه جنس از فکر

 و زن پستان گنبدشان. است قدغن جنسی نمادهای و سکس از زدنحرف اما ،است سکس یزچهمه آنجا. دهدمی

 را آن میرزا ایرج نام به نابغه یک. دانندمی ادبیبی را آن و هراسندمی بردننام از اما ،است شبیه کیر شانمناره

 در. زدمی حرف ایران در فاجعه این از میرزا ایرج چون ،کردند سکوت برابرش در فکرانروشن و بود فهمیده خوب

 از باید شاه و کند کاسبی باید شیخ چون ،است قدغن آن از زدنحرف اما ،ستسکسی چیزهمه تسنّ و اسالم

 که نیست نیازی و است بدیهیات از خوردن مانند هم جنسی عمل که کند قبول اگر شاه. کند حفاظت شیخ منافع

 و عقد برای ایچنانیآن پول خاتمی دمحمدسیّ ؛شدمی کاربی مال قتوآن ،ستانسانی یکار و کنیم خرجش مغز

 خانهمکتب ،«دانش سپاهِ» با ها پیشسال مال. شدمی تمام مال اشتغالو در نتیجه  گرفتنمی هنرپیشه فالن از صیغه

 باید ایرانی نتیجه در .شدبرایش گران تمام می دادمی دست از هم را عقدخانه اگر حال ،بود داده دست از را

 جایهیچ را بودوباش این. معاصریم کثافت با ما. ندهد دست از را کارش و کسب مال تا بماند عقبو  باشد ماندهعقب

 کاسبی و تسنّ باید داریسرمایه. است وکارکسب تسنّ چون گذارد،نمی تسنّ اما ،جلوترند ما از همه بینینمی دنیا

 اهل و ایستندمیلخت  میدان در هااین گویندمی. تابدبرنمی را عبدالرضایی لیع تی،عفّ و دارناموس. کند حفظ را

چون هایش حرف و زندمی تند و لخت حرف هدایت چون ،تابندبرنمی را هدایت هاآن. نیستند دروج و ریاکاری

 اهل ما نداریم ار سیاست بازیِ ما شود، درک باید این. نداشت شوخی احدی با و خوردنمی فریب هدایت. آتش بود

 زانوی باید «احمدی بابک» و «فرهادپور مراد». بدهیم یاد اول یواژه از نو از باید. ایمفلسفه و شعور مدرس و شعور

 هرکه ،است میدان فردا ایرانِ. شد تمام اندازیغلط ونویسی پیچیده و اطوار. بگیرند یاد ما از و زده زمین شاگردی

 این. نداریم شوخی احدی با ما. داد فریب را کسی تواننمی مزدوری جدیدِ فنِّ و اراطو با. وسط بیاید دارد دل

 نان احدی بهو  نبخشند و رحم باشندبی و عمیق باید که گرفتند یاد هاکالجی کنند، دنبال هاکالجیباید  رامسائل 

 زن تیکاست هااین یهمه .است مخنث جماعت یعرصه ارسیپ سیاست و فرهنگ ادبیات و یعرصه. ندهند قرض

 با که است چندقرن واقع در. اندضعیف همه هااین خودِ ،اندضعیفه و کلثوم هازن گویندمی بیخود. اندکرده پیدا

هم  مرد و زنجنسیّت و  اند،پست دو هر. صغراست و اصغر بین جنگ و ضعف جاآن معاصریم، ضعیفه و ضعیف
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 .شودنمی تولید معنا چون ،است مبتذل ایران در مفهوم. کندرشد می الابتذ و پستی ،نباشد شعور که جایی. ندارد

. است خانهکثافت نباشد، معنا تولید از خبر و باشد رایج معنا دورانداختن آن در که جایی و داریم را معنازدگی ما

 که کثافات بین تراحمس در. شود تولید انسان تا بود رحمبیو  کشید آتش به را مناسبات این تمامباید  همین برای

 ما. بگذرند هامراتبسلسله این و رئیس و ارباب ازو  بجنبند باید هاایرانارشیست. نیست خبری انسانی کروموزومِ  از

 تخصص از درکی ایران در. هستیم مراتبیسلسله سیستمِضدّ نسبت همان به داریم دوست را آنارشی که قدرهمان

 کیست؟ برتر ژنِ ؟است شاه یا مال پولدار، ارباب،، رئیس کسی چه است؛ مهم راتبمسلسله فقط جاآن در ،ندارد وجود

 کی تا هستند، شرّ  یبژها بلکه ،نیستند بدبخت نیز شانطرفداران. کن نگاه حقارت یدیده به شیخ و شاه به

 که چه ما به ؟است نچندقر ؟بکشیم زجر هابلشویک از باید هاتیاقلیّ و فکرهاروشن ما کی تا ؟دننفهم دنخواهمی

 ت،اقلیّ سیاستِ ت،اقلیّ ادبیاتِ ت،اقلیّ عظیم مفهوم. اندمالزاده و شاهزاده و نیستند خواندن اهل و شعورندبی هاآن

. است تاقلیّ حرف حرف باشد فرماحکم بالهت که جایی در. است مهم ایران در که است تاقلیّ ت،اقلیّ هنرِ

 شعور شعور، دیکتاتوریِ  م،ت هستیاقلیّ دیکتاتوری طرفدار هاکمونیست رخالفب ما. است مهم اقلیت دیکتاتوریِ 

 شاه جنس از شعور. ندارد گریاربابی و ریاست به عالقه واقعی، شعور و باشد فرمانروا بایدو  است مهم که است

 گرفتار دوست ای لبت خال به من». کرده عاصی را مال و شاه بلکه ،نبوده مال و شاه ایران در شاعری هیچ. نیست

 سازیاسم و سازیچهره بالماسکه، با ما داند؟میاین را  کسی آیا ،خمینی نه است «آهی حسین» به قمتعلّ «شدم

 حرف خایه از وقتی نداری، تجنسیّ تو. نکن رحم تسنّ به. کند محو را تسنّ تا شده احضار ایرانارشیست .طرفیم

 اینکه مگر ،نیست ایرانارشیست یزن هیچ. دارترندخایهدالورتر و  هازن. زنیممی حرفو دالوری  دل از زنیممی

 است سرتر کسی. ندارد جا ما بین بالهت. شود خفه باید خواندنمی فهمد،نمی داند،نمی که کسی. باشد استهبرخ

 ارشد او ،ددار فهمیدن و دانستن و خواندن شعف اما ،داندنمی کسی زمانی. بداند خواهدمی یا داندمی بیشتر که

 دانشهبمیل و دانستن ما امیرِ. ماست بر او تارجحیّ باعث شوق و شعف آن اما ،نداند هیچ است ممکن هرچند ماست

 یعنی دانش، یعنی ایران. بُدیمایران معلمیم، هیربُدیم، ،عالمیم ما .داریم علم و نداریم رهبر ما. سترویفرا و

 ایران. شودنمی دینیو  مذهبی ایرانی. است مهم ایران درک. هستیم ییئیرااَ ما. زیباست عجیب ایران. چیزهمه

 «دون» ،«دین» به و دزددمی عرب را ما دئنای. هستیم دانایی اهل ما. است دانابودن و دئنایی ما دین است، ناییئِدِ

 آن «پهلوی» نام از. شود درک باید میانه زبان و پهلوی زبان. هستیم ائیرایی و دئنایی ما. کندمی بدل «دان» و

 نزدیکی این از و بخوانید اوستایی زبان به را گاتاها که است مهم. نکنید لتخیّ هکش رفت را نام این که یاسلسله

 وارث ما هستند، زبانسه این از ایزیرمجموعه زنیم،می حرف آن با اکنون که زبانی حتی هالهجه تمام. ببرید تلذّ

به مال کسی . داریم ریشه ما پس ،گاتاهاست زبان به نزدیک زبانش ستیاورامان ردکُ که کسی. هستیم هازبان این

 ارمنستان در «بُد» چگونه ؟آیدمی کجا از «بُد». دارد ریشه ارمنی حتی. ارزشی قائل نیست هاتوجه ندارد و برای آن

 هم اینبلکه  ،نیست دیگریآنبه این مسائل مربوط . باشند گذاشته تأثیر ما بر هاآن شاید ؟شودمی بدل «پِت» به

 که خواهندمی شیخ و شاه امام، حضرت،. گویندنمی «هندواروپایی» ما زبان به دلیلبی. ایمهمه ما ،ماست فرهنگ
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 در اما ،گرفت تخفیفی رضاخان یدوره در گرفت، اوج قاجار در و شد آغاز صفویه از کنیم؛ فراموش را هاریشه ما

 هر شد و عظما کثافت مالها زمان در .شد مالیی صفویه از بدتر چیزهمه درآمد و ششور محمدرضاشاه یدوره

 این وارث! تازه نسلِ است؟ مسئول کسی چه ؟آوردند ایران سر بر بالیی چه! العظمی اهللآلت عظما، هم یک کثافتی

 و آخوندوف هدایت، از تربه سالگیپنجاه یآستانه در. نگفت عبدالرضایی نگویید بعدن! تازه نسلِ کیست؟ خرابه

 عصر در لوهان،مک مارشال جهانی یدهکده در امکان بهترین با کار. امداده انجام را کارم کرمانی آقاخانمیرزا

 ،نیست مهم مرگ. دهممی انجام روزیشبانه طوربه را کارم است سالسه من. شده انجام پساارتباطات و اینترنت

 چاقو و تیزی فقط بالهت. دربیفتم بالهت با که نیستم احمق. امزندگی عاشق من ،ستزندگی است مهم که چهآن

 و اندآمده پدید بالهت و نفهمی از و اندخطرناک همه براندازنماها ای.خامنه اسم به بالهتی، فهمدمی را گلوله و

 فروغ مرگبه  کرمانی، خاناآقامیرزبه  آخوندوف،به  هدایت، به. هستند ما کردنتباه دنبال هاآن. اندبالهت یژهبا

 به لگد با او را ،بخندند او به اینکه برای گلستان ابراهیم یخانه در. اندزده گردن را فروغ چگونه ببین. کن فکر

 تحقیر کار این با ،بوده شاعرتر همه از که زیبا زنِ یک فهمیدندنمی و خندیدندمی او به و انداختندمی استخر

 مشتی وقتآن. است زنضدّ تشدّبه که تیسنّ ؛است اسالمی تِسنّ کثافت این. خندیدندیم زن یک به. شودمی

 نفهمیدن بر قرار آنجا دارد؟ فمینیسم به ربطی چگونه اسالم. هستیم مسلمان نیستِیفم ما گویندمی کماندوفاطی

. کندمی مطرح را «دینی فکریِروشن» ،«سروش» یا «دینی ساالریِمردم» گویدمی خاتمی نام به مالیی. است

 زنندمی حرف دین از وقتی هامسلمان. فهمندنمی هم را دین که هااین. اهل پرسش است که ستکسی فکرروشن

. کنندمی مطرح را «مذهبی فکریِروشن» واقع در. است اسالم و مذهب منظورشان بلکه ،نیست دئنا منظورشان

 چندگانگیِ از فکریروشن چون ،نیستی مربوط فکریروشن به زنیمی حرف راه یک از وقتی راه؛تک یعنی مذهب

 تواندنمی دیگر که باشد داشته را اصلی پاسخِ اگر فکرروشن پرسد،می فکرروشن. آیدمی چندبعدیاز  و دموکراسی

 گویدمی. انددمی را این پاسخِ مسلمان فکرِروشن رویم؟می کجا به و ایمآمده کجا از. کند کنکاش و باشد فکرروشن

 تمام را هاپاسخ تمام مهمل این با گویدمی رویم،می جهنم یا بهشت به و هستیم «خدا» نام به چیزی یزاییده ما

 از هااین. ستمذهبی فکرِروشن گویدمی او !کجاست فهمینمی حس؟ کدام ،کن استفاده ت ّحس از گویدمی. کرده

 و عربیتخریب و آن را  را ما زبان دئنای هاآن. فهمندنمی را یند خاتمی و سروش. ستاستمرارطلبی تولیدات

 اسالم خدا را مذهبِ  و ستمذهبی ساالریمردم خاتمی منظور. زنندمی حرف مذهب از واقع در. اندکرده کثیف

. شوندمی گرفتار دوآلیسم این در ساالر؟اهللآیت یا ندساالرمردم خرهباأل. خدا ینماینده را اهللآیت و داندمی ساالر

ای رهبر شد، خمینی که خامنهاز وقتی. دارند نفرت رهبرشان از ایرانی جمهورهایرئیس تمام که است همین برای

نژاد احمدی ، خاتمی ورفسنجانی او ای،خامنه رهبریِ از بعد. دادمی حال موسوی میرحسین به و بود بد ایخامنهبا 

 گفت چنین» وقتی از «نیچه». یمهست دوآلیسم یک قربانی ما چون ،زندکنار می را روحانی همزودی ؛ بهکنار زد را

. بخواند بسیار باید که است جوان نسلِ ویرانی این وارث. نکردیم درک خوب اما ،داد نجات را ما نوشت را «زرتشت

 .کنیمنمی رحم مال به و نیستم شهامتبی ایرانی فکرروشن مثل ما اما ،است شعور و آگاهی پخش ما اصلی جنگ
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 شعور نداریم، شوخی هم ارباب و شاه و شیخ با ،شود نابود باید مال. ایمکرده تولید را گاییمال آگاهی عین در ما

  .کندنابود می را هاآن که است
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 بالهت سال1400
 21/09/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 شکی هیچ ،باشی تفکر و تعقل اهل اندکی اگر اما ،نیست آسان ندرافتاد بالهت سال1400 باکه  است درست

 براندازی صفوف در وقتی. است خطرناکیبسیار موجود، )اهلل( دارند باور آن به ایعده که ایده این که داشت نخواهی

 سلمانیم مسائل شاه زمان در ما مشکل جنگیم؟می چه با ما .شوممی مغبون، کنندمی چاک سینه اهلل برای برخی

 ولی ،بود سوادبی رضاشاه خودِ. فهمیدندنمی عدهیک !بود بالهت بود؟ چه مشروطه انقالب در ما مشکل واقعن. بود

باعثِ کندشدنِ  و کردند مقاومت قدرهچ چیانقرآن و مالیان. کند آزاداز بند کثافت  را هازن که داشت شعور قدرنآ

. فهمیده بد را قرآن اوچون  ،شیمبکُ باید را فالنی گویندمیکه  شودمی مدگاهی  باور؟ کدام ؟شدند تغییر فرآیند

 برای را ساده چیزیک نفریک که است اتم قرن مگر فهمیده؟ خوب را قرآن کسیچه دارد؟ معنایی چه حرف این

 که تو. زنندمی حرف عربیهم  دنیا جمعیت از پانصدمیلیون از بیش شده، نوشته عربی به قرآن ؟کند معنی شما

ی آدم شخصیت توانیمی ببری، دست تسنّ در توانیمی تو ؟گویدمی چه تو به ببین بخوان، را قرآن بلدی عربی

چیزهای زیادی  تاریخ در. بزنی جا سمقدّ را قاتل یکو  کنی طالبابی بنا علی راو قاتل و ضدّزن و کثیف  لهارجّ

 من و است من از شما کنونی باورهای از خیلی. است نردکجعل فکر کارکردهای از یکی. توان جعل کردرا می

 اما ،است عبدالرضایی علی از هابحث این که کنندمی انکارها از کیست؟ این بحث بگویی اگر. امکرده جعلها را آن

 ایبر ما. کنندمی حیرت همه امزده را حرف فالن دلیل فالن به و بوده جعل تفکرآن  یریشه که بگویم شما به اگر

 ما چون ،بزنیم گردن را کثیفی آن تا کنیم استفاده شدیدتری کثیفیِ  از است ممکن بجنگیم کثیفی با اینکه

 پدر از که چیزی آن. است شانخانه یتاقچه رویها و آن قدمی یک در مردم دشمنِ. یابد پایان بالهت خواهیممی

 ایرانی چیزِهیچ. نداریم ایران از چیزهیچ ایران در ما. است قرآنی تسنّ سازد،می تحمل غیرقابل یموجود مادرت و

 شما. مسلمانیدهگُ بلکه نیستید، هم مسلمان حتی نیستید ایرانی که شما ،نگویید ایران از مدام. نیست ایرانی شبیه

 با ایدنب ما» :گویندمی که است احمقانه. یداهساخت ترفجیع بدویّتی بدویّت، از ید،اهدرآورد هم را اسالم پدرِ

 هیچ مطلقن که اندعالی مسلمانانی فقط !نه «.ندهست خوب مسلماناناز  بعضی باشیم، داشته مشکل هااللهیحزب

 و باور که ایددیده را کسی کجا. دارند مسلمان مادری و پدر فقط که مسلمانانی. باشند نداشته ایاسالمی باور

 معروف به امر اسالمی اصول از یکی باشد؟ خوبی آدم و کند یترعا را هاآن و باشد داشته اسالمی اصول به یارادت

 اگر. را بگیری جلویش باید دادمی الکل بوی دهانش و زدمی قدم کسی خیابان در اگر یعنی است، منکر از نهی و

 ممدا یعنی ؛بگیری را جلویشان باید ،اندنکرده عقد هااین دانستیمی تو و بود پسرشدوست دست در دختری دست

 ،است نامهقتل قرآن خوانده؟ را قرآن چندنفر شما بین. است قرآن صریح دستور این ،کنی تجاوز بقیه حریم به باید

 جامعه آن در قرآن ببینید ،بگذارید کنار را عبدالرضایی علی اصلن ها،غربی ها،شرقی .ندارد وجود آن از تروحشتناک
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 رهایش مردم میان گذارند،می قرنطینه در را جزامی ؛بیماری و یآلودگمال یعنی  ؟!است کاریچهانجام  حال در

 فقط ما نداریم، یمشکل ایخامنه با که ما .کرده ویروسی را هااین اهلل باشند، مردم بین نباید مالها. کنندنمی

. کشیمنمی را هاآن ،بریممی لوت کویر به را مالها همین برای ؛قرنطینه مانند ،باشند دور جامعه از هااین خواهیممی

عوض  اسالمی جمهوری این نیست که ما یمسئله بزنند؟ آتش و کنند پاره را هاقرآن همه بگوییم باید حتمن

 برای است اسالم دقیقن چیزیک آنمنظورمان از  ،شود عوض باید چیزیک ایران در گوییممی وقتیبلکه  ؛شود

خواهیم، ؛ ما نابودی کامل اسالم و جمهوری اسالمی را میاست «یرانا در اسالم پایانِ»اعالمِ  من اساسی شعار همین

 تاریخ درد ایرانی بزرگان از نمایندگی به بلکه سیاستمدار، یک یمثابهبه نه منساله است. 1400جنگ ما جنگی 

 ایران در ظلم بلکه شویم قدرت صاحب خواهیمنمی و داریم انزجار قدرت از هاایرانارشیست ما. زنممی فریاد را

 همین با صفویه از امپریالیسم و استعمار انگلیس، ؛نیست که صدسال یا سالچهل این فقط. زندمی همبه را حالمان

 تمام جایی در باید را بازی این بودند، اعراب که هم آن از قبل. هستند ما از استفادهسوء حال در ساده یشیوه

  کنیم.

 این هم باز اما ،نیستند دو این از ایعده. نیستم من خداباورند، ایعده. تمنیس من اند،آتئیست کافرند، ایعده

 این در خواهیمنمی و نداریم مقوله این با ایرابطه اساسن ما. نیستم هم آنان از من دارند، کار اسالم و خدا با عده

 شهید ما هایکشته به و شویممی کشته و کنیممی کار ما اما هستیم، ایرانی گویندمی ایعده. بزنیم حرف رابطه

 یک و جنگیممی اهلل خودِ با خیابان در اساسن ما !کرده کمک ما به اهلل گویندمی ،شویممی پیروز ما. گویندمی

 عزیزانی. نیستیم کمونیست یا طلبسلطنت عامیِفکریم و روشن ما. «ایران در اسالم پایانِ»: داریماساسی  شعار

 فکران،روشن از گروهی ما تاریخ در باراولین برای ام؛کرده منتشر کتاب هفتاد منکه  نندبدا ،جنگندمی من با که

 شعوری فکرروشن و تولیدکننده نویسنده، آکادمیسین، که کسی و اندشده میدان وارد هاکردهتحصیل و دانشمندان

 جز که مدارس این از ما. یمشو مدرسه مدیر یا اداره رئیس خواهیمنمی ما. نیست قدرت پی ست،شعاری نه و

 هرچیزی. ستانسانیضدّ چیزشانهمه چون ،نیست سمقدّ  آنان چیزِهیچ. متنفریم دنکننمی تولید کثافت و بالهت

 فرمان دلیلی هر به که خوانیدمی)قرآن(  را کتابی شما. است انسانضدّ د،نگویمی فرمانده عنوانبه اهلل و اسالم که

 روی از فردی چه؟ یعنی گناهکار است، گناهکار او که است آن دلیلش گویدند و میکصادر می را انسان مرگ

 دوست را شوهرشاو  و اندداده شوهر زوربه را دختری. برّندمی را دستش رفته، شکِ  چیزی ایمغازه از گرسنگی

 را یکار چنین نام که فرهنگ این اصلن ست؟مذهبی چه این ،دنکنمی سنگسارش کند،می خیانت او به نداشته و

. هستیم اجبار یسیطره تحت کافی قدر به زندگی این در. برود بین از باید اجبار. است غلط گذارندمی «خیانت»

 که باشد آزاد هرکسو  دهند انجام دارند دوست و است درست که را کاری هاآدم بگذاریم است، اجبار یک دتولّ

 معنا جاییدر  قانون. اجراست قابل راحتیبه هم این و نشود دیگران زیبا مزاحم فقط. بکند را خودش دلخواه بازی

 از تعریف این در. نشوی دیگران بازی مزاحم چگونه که کند مشخص رات حدودی و دهدب دستور که کندمی پیدا

 ری،منک از نهی و معروف به امر هر در چون ،دنشومی بزرگ جرمی به بدل منکر از نهیمعروف و  به امر آزادی،
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 مسلمانان هااین که چه یعنی. شیکُهستی که تویی ،ندارد تو به کاری او بازیِ. گیریمی را دیگری بازی جلوی

 همه و دارند اعتقاد دیگران حقوق به تجاوز به مسلمانان تمام خوبی هستند؟! مسلمانان هاآن و نیستند خوبی

 باشد، دروغ هست اسالم مورد در آنچه هر و تسنّ که مگیری ؟باشد خوب تواندمی نگاه این چگونه. هستند متجاوز

 وحشتناک ،بخوان را قرآن زنند.می رفتار آنقر براساسکه  گویندمی خودشان توانید انکار کنید.را که نمی قرآن

 ،است نپایابی و آغازبی یعنی)ابدی(  دیاپَ و اثیری جهان، این. است تبربریّ کردناِلینه و تبربریّ کتابِقرآن . است

 کوچک قدرهچ دانیدمی. صدسال یا هشتاد هفتاد، پنجاه، یک ،کنم زندگی که دارم را شانس این باریک فقط من

 این عظمت به. کرده روروبه مهمالت و مردم احمقی چه با رامببینید  کشیده، کثافت به رام زندگیِ اسالم ؟است

 کتاب بروید بگوییم شما به باید که کرده کاری اسالم. ستنی سختی کار کنید، فکر ایران در مسلمانان بین بالهت

 درستبازی اشاره دارد.( ست و به آتش)در اینجا زبان استعاری نارنج پرتقال، ،مولوتف کوکتل ساندویچ بزنید، آتش

 بیمار را همه و پخش را بیماری هاآن چون. ناگزیرید چون بیندازید هامزدوران اسالمیست و تازی سر و کنید

باشد، آیا چنین  قرآنضدّ و نباشد مسلمان که ستمالیی خوب مالی. داریم افسرده و آلوده یسرزمین ما. کنندمی

 و فجیع اشنتیجه چون ،است فجیع اسالم خوبِ و بد. است اسالم کل و قرآن خودِ ما مشکل است؟ ممکن چیزی

 ،نیستیم چیزهیچ ما. است دروغین و غلط ادعاها یهمه ،داریم اندکّ بلکه ،نداریم سیاسی حزب ما. ستیانسانضدّ

. نداریم اقتصادی قدرت اما کنیم،می چه دانیممی فقط ما و دستاوردمان چه بوده؟ ایمکرده کارهایی چه ببینید اما

)اشاره به  کنندمی اجرا را هایشحرفاز  بعضی هم جوان ایعده و زندمی حرف دنیا از ایگوشه در نویسنده یک

 و تلویزیون و پول ما کنند(،های موتا عملیات میهایی که تحت آموزشسانروزی موتا و پارتیهای شبانهانیسخنر

 فقط قدرت هاینمایه از ما بگیرید، نظر در «تافلر» دیدگاه از را قدرت هاینمایه تعریف اگر. نداریم چیزیهیچ

 چیزهیچ که)ابرگروه تلگرامی حزب براندازان(  گروه همین دوسال این در اما کنیم،می گفتمان و داریم را «گفتمان»

 جمهوری بادر دو سال گذشته  که گروهی تنها سوگند پدرم هستیِ  به و متفاشر به یعنی. بود هاخیابان فاعلِ  ،ندارد

 هب سوگند. جنگندنمی اسالمی جمهوری و اسالم با بقیه که است این معنایش. بود ما گروه فقط جنگید، اسالمی

 درآمدش از اسالمی جمهوری واقع در. کندمی پشتیبانی را هاگروه این تمام مالی لحاظ از اسالمی جمهوری کهواژه، 

 واقعیِ  هایچهره. دالر داده هاآن به که است آن خاطربه آورده دوام سالچهل اگر. دهدمی را مزدوران خود سهم

 ترورکردنشان قدرت آنکه وجود با هم را ایعده. است کردهانی و زند روانی و شکنجه را ایعده و کشته را احزاب

 در من. هاستپروپاگانداییست سیستم این. دارد نیاز هاآن به چون ،رسیده توافق به هاآن با و داشته نگه داشته، را

 که منوچهر بختیاری، پدر 1398دی 5) «دی پنجم» همین. کندنمی کاری گروهی هیچ که شاهدم دوسال این

م ی کرج را داده بود تا مبارزان را در آن گورستان به داسکینهبیپویا بختیاری، فراخوانِ تجمع در گورستان بی

 خواه توسط قاسم سلیمانیان آزادید. در چنین روزی بیش از هزارنفر از مبارزسپاه تروریستی پاسداران بینداز

 علیه ما هااین زدیمنمیحرف  دی 7 از پیش، ماهیک ما اگر راها نیست.( دستگیر شدند و هنوز هیچ نامی از آن

 جمهوری. هستم هارجّاله و هالکّاته ها،حرف شاهد فقط من. اندمردم علیه هم هاتلویزیون همین. شدندنمی متشکل
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یی هابا تریبون همه. اندآمده تنگ به که ستمردمی با جنگ حال در بیرون و درون در و ضعیف بسیاریبه اسالمی

 در و داریم ددر ما. ستداریاندکّ معنایش ایران در سیاست. هستند مردم فریب حال درکه در اختیار دارند 

ارتش و  و پول ما وگرنه کنندمی کار ما با مردم که است همدردی این برای. نیست درد جز ما یمغازه ویترینِ

 چرا پس دارند قدرت ما چندبرابرِ لحاظ هر از بقیه. کندمین حمایت ما ازهم  ایخارجی کشورِهیچ  ونداریم سالح 

 دهیممی تلفات ما هروقت. هستند اسالمی جمهوری با توافق درو  بکنند کاری خواهندنمی چون کنند؟نمی غلطی

. جنگندهمراه ما می و کنندمی همکاری باشیم تنها ما خواهندنمی چون ،دلسوزی با هم مردم شویم،می کشته و

 با هااین که سوگند ارسیپ زبان حرفِ  حرف و واژه به اما ،دهندمی تمَسِ و مقامبه مردم قولِ  احزاب، تمام در

 تبلیغ حال در همه. است اسالمیعنی  مشترکشان وجه آن توافق هایریشه از یکی. اندتوافق جمهوری اسالمی در

 یشیوه این مخالف واقعن ما. است اسالمی جمهوری ایران، در چپاول و داریسرمایه بقای شرط چون اند،اسالم

 به روسی نوکرانِ توسط چیزهمه چون ،کنیم دفاع کارگر از و بزنیم حرف داریسرمایه از توانیمنمی اما ،حکومتیم

 مراقب باید گویممی واژه این از وقتی اند کهزده حرف داریسرمایه ازقدر آن روسی مزدوران. شده کشیده کثافت

 هااین و سازیممی گذشته و کنیممی تحریف جاهایی که است سخت قدرآن مبارزه. باشیم آنان یاستفادهسوء

 تنها. است من جعلیات ،امروز اعتقادات از بخشی. کنندمی پیدا باور کنممی جعل من آنچه به که سوادندبی قدرآن

. گویمنمی دروغ این است که لکهب دانشمندترم که نیست این بقیه با من فرق. ستآگاهی پخش من یوظیفه

 بدل خودشان ضدّ به که مسلمانانی ؛است مسلمانان و قرآن اسالم، کلمه، یک در و خرافات و بالهت ما مشکل

 چون است وحشتناک بودن ایرانی مسلمانِ اما ،است طبیعی و باشی عربستانی مسلمان توانیمی. اندشده

 هاایرانی گردن بر سرنباید  باشد، مسلمانکسی  آنکه برای و است بودنایرانیضدّ ،مسلمانی. است بودنخودضدّ

 توجیه را قرآن باید است، کردهتحصیل که کسی برای سوادیک مالی بی چرا. است ساختار و تسنّ یک این. باشد

 نبخوا هم سر پشت را سوره ده. داردهم  مشخصی حرف و پیام ساده و ینثر و است ساده کتاب یک قرآن کند؟

 فکر شما. ایمدیده را اشنتیجه است سال1400 هم عمل در ما است! وحشتناک گویدمی آنچه ،در آن دقیق بشو و

 «شاهناصرالدین» توسط سینما آوردن از خاطره یک فقط ما ؟چه بوده اسالمی بالهت جز قاجار چپاول تعلّ کنیدمی

 ما که بوده فجیع قدرآن اسالمی عوامل و اسالم نسنگیی سایه ایم؟داشته چه قاجار در ما. داریم ایران به

 و بود بلد قزاقی زبان چون یا آتاتورک از تتبعیّ به رضاشاه هم پهلوی سلطنت در. بکشیم نُطُق ایمتوانستهنمی

 اولین. شد گذاشته تنها اما ،برداشت درستیبه را اشاولیه هایگام داشت، ایرانی اِرق اندکی و بود دیده چیزهایی

 تاریخ را این. نبود رضاشاه به نسبت رضاشاه پسرِ از ترفجیع کسهیچ ،بود پسرش کرد خیانت او به که سیک

. کند روزبه را اسالم خواست او. شود کنده اسالم یکثیف و زننده خرافات یریشه که کرد تالش رضاشاه؛ گویدمی

 مدرنی ذات و نگاه آنکه خاطربه اما نبوده، سالما خطر متوجه اصلن او نه، بود، الئیک رضاشاه گویندمی ایعده

 من گفت اول او. است آلوده اسالم و مالئیسم چون شد آلوده بعد اما ،برداشت درست را اول قدمِ  چند داشته

 خدا و شاه اسالم .ندنگذاشت اسالم و ساختار آن و مالمدرس اما ،شوم جمهوررئیس آتاتورک مانند خواهممی
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در خیابان  را هاپارتی مبارزه دل در اما ،دهیم یرأ بعدها و بایستیم گویندمی کنیم؟ مبارزه یدبا چرا .خواهدمی

 شعار دو این! جاویدشاه گویندمی هاآن و دهندمی سر« دیکتاتورمرگ بر » و «استعمار بر مرگ» شعار که بینیدمی

ی مستقیمی به که این هم اشاره گویندمی جاویدشاه ایعده و است ایخامنه ایران شاهِ  امروزه. یکدیگرند ضدّ

 و اندداشته اقتصادی مشکلِ .فهمندنمی و دانمسلمانهگُ هااین اما ،طرفیم معنایی یحوزه با ما ای دارد!خامنه

 رد شاه که فهمندنمی و کنندمی وآمدرفت ایران به هاهمان اند؛آمده اروپا به کنند، زندگی در ایران اندتوانستهنمی

 بر غلبه با ما وقتی. «ایخامنه بر درود»گویند: می یعنی گویند،می «جاویدشاه»وقتی  و ستایخامنه سیستم آن

 برای ،بالهت همین عوامل از. گویندمی جاویدشاه هاسفارتی خودِ کنیممی درستعلیه حکومت  فضایی هادشواری

 فنِّ  همان این. دهم قرار اختیارتان در تلویزیون توانمیم و دارمسرمایه من گفتمی و بود آمدهبه حزب ما  نفوذ

 به هااین. مشکوکم هااین به بیشتر همه از من مخالفیم، زنیدروغ با ما. است فریب برای اسالم گریِ کثیفی

  محمداز  و علیاز  کربال و صحرای حسین از طلبیشاه با همزمان چون ،ندارند باور هم دموکراسی هایحداقل
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 .1372، تهران، ویستار، زنندای آهنی در باران زنگ میهتنها آدم .1

 .1374، تهران، زیرزمینی،نام این کتاب را شما بگذارید .2

 .1376، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .1377تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .1379نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .5
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 .1390، پاریس، ناکجا، زخم باز .18
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 .1393، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .21

 . 1393، تهران، بوتیمار، از دنده گازگ .22
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 .1393، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .23

 .1395، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .1395، لندن، نشر کالج، اروتیکا .25

 .1395، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .26
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 .1396لیالو، لندن، نشر کالج،  .28

 .1396نشر کالج،  شعرنوگرافی، لندن، .29
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 .1384پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .1390بدکاری)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا،  .2
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 .1395، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .1
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