
 

 

 

 

 

 

 

 چپِ ملّی

 

 

 علی عبدالرضایی )موتا(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 چپِ ملّی

 

 علی عبدالرضایی )موتا(

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Iranarchism.com://http 

 

.......................................................... 

 چپِ ملّی

 علی عبدالرضایی

1399چاپ اول: تیر   

Collegepublisher70@gmail.com  

 

براندازان محفوظ است.حزب حقوق این اثر برای نویسنده و انتشارات  کلیۀ  

 

 

 

http://iranarchism.com/
mailto:Collegepublisher70@gmail.com


 فهرست

 

 

 2 ................................................................................................................... سرمتن

 3 ............................................................................................ یملّ چپِ تا هاکموسلمان از

 15 ...................................................................................... م؟یندار یواقع یگرایملّ ما چرا

 24 ..................................................................... سمیرآنارشیا در سمیالیاکوسوس یمحور نقش

 29 ............................................................................................ ییگراینوملّ سم،یرآنارشیا

 38 .................................................................................................... یمذهب نگیمارکت

 45 ........................................................................................... یرانیا یِ زپرت راستِ و چپ

 56 ............................................................................. «:ققنوس یپروژه» یدرباره یمطالب

 65 .......................................................................................... سمیالیسوس و سمیرآنارشیا

 72 ................................................................................................... یآلتوسر یدئولوژیا

 75 .................................................................................................. یاسیس خِیتار احضار

 87 .................................................................................... ینامارکس چپ نیا سم،یرآنارشیا

 91 ...................................................................................... هاکموسلمان زمان امام ن،یپوت

 99 .................................................................................................... سمینوتاز و سمیتاز

 107 ................................................................... م؟یاکرده اعالم رانیا در را اسالم انیپا ما چرا

 113 ...................................................................................... دهندهنجات یکیزیمتاف وَتَن،

 116 ................................................................................................. !ستمین یاسیس من

 119 ......................................................................... بدن از« من» ییرها جنبش ،یبرتنانگیل

 126 ............................................................................................... !بددهن یِاسیس الِفعّ

 132 ................................................................................................ یستیرانارشیا جنون

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرمتن

 

 

 «یملّ» از و داد دست از خود معنایی ارزش «تملّ » شد، ایران وارد فرانسه پرواز با «تامّ» کلمۀ که وقتی از

 آغاز از بعد که صفتی شد؛ استفاده صفت عنوانبه داشت، صرف مالپاسداران برای که جاهایی در فقط هم

 کاربه ایرانیان و ایران علیه و کرد تهی واقعی معنای از را آن شد، عالوه ایکلمه به بار هر اسالمی، حکومتِ

 یِ چرای دربارۀ نداشت، یملّ  تیماهیّ هرگزاهرگز که چسبید ایکلمه به اما «یملّ چپِ» عنوان در «یملّ». گرفت

 حزب» تلگرامیِ  هایسوپرگروه در من هایسخنرانی شامل که کتابی بخوانید، کتاب این در مفصل توانیدمی آن

 زمرۀ از که حزب دو این اعضای از برخی تالش با هاسخنرانی این. است «براندازان حزب» و «نارشیستایرآ

 لهجۀ با که سریعی کلمات کردنپیاده دانممی نیک که آنجایی از .اندپوشیده نثر لباس معاصرند، نویسندگان

 هاسخنرانی این که هاییسانپارتی تکتک از دانممیخود  وظیفه نیست، آسانی کار نشانممی زبان در گیلکی

 سپاسگزاری کنم. ستا درآورده خوانا چنین را کتاب که ویراستار از چنینهم و کردند پیاده را
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 ملّی چپِ ها تا از کموسلمان
 

 

 هایکمونیست تمام تقریبن و نیست جزئی اطالق یک مسلمان هایسوسیالیست و هاکمونیست به من اطالق

 سوسیالیسم همان غالب اتمسفر غیرمذهبی، و مذهبی کمونیسم وجود رغمعلی ایران در. شودمی شامل را ایرانی

 اساسن و افتاد، اتفاق هابلشویک انقالب از قبل سال10 ما مشروطۀ انقالب. بود مذهبی کمونیسم و مذهبی

 و سکوالریسم لیبرالیسم، از ثرمتأ معمولن( روسیه انقالب) 1917 اکتبر تا ایرانی فکرانروشن ذهنی زیرساخت

 البته. کرد مشاهده وضوحبه مشروطه انقالب در توانمی را زیرساخت این ثیراتتأ و بود دمکراسیسوسیال یا

 بود حاکم تزاری روسیۀ در که سیستمی و تزار با مشروطه انقالب اما نشد، الگوبرداری طور دقیقبه چیزهمه

 صحیحی گارد ما بود، انداخته سایه غربی اروپای سیاسی مفاهیم غلبۀ که دورانی در. داشت عمیقی فاصلۀ

 نسبت باورپذیر تقریبن یرویکرد بودند، انقالبیون بین هم مالهایی کهاین رغمعلی و داشتیم دمکراسی به نسبت

 حرکت درستی سمت به ما «آخوندزاده» هایگریروشن از پس پیش، سال110. داشت وجود سکوالریسم به

 همآن مسائل این طرح و بود تیسنّ و مذهبی تشدّبه جامعه بر حاکم روح که ستحالی در این و بودیم کرده

 دمکراسیسوسیال از توانندنمی هاخیلی هم اکنون ، حتیشدمی محسوب پیشرو اکتی پیش قرنیک حدود

 را مارکس که بود این ماناشتباه. بودیمقرار گرفته  درستی مسیر در ما پیش سال100 حدود ولی ،بزنند حرف

 چپ و یغیرملّ چپِ به شد باعث همیندر نهایت  و کردیم دنبال روسیه از طریق بلکه اروپا واسطۀبه نه

 دانیممی بگیرید، نظر در را خزر واگذاری ماجرای زنم،می رابطه این در مثالی .برسیم ()کموسلمانیسممسلمان

 آن هنوز حالاین با ولی است، زده ایران در کثیفی کارهایبه دست و نشسته امور سرأ رد پوتین روسیه در که

 این علیه مقاله یک شانکدامهیچ چون تاکنون دارد، وجود ایرانی هایکمونیست در دوستیروسیه گرایش

 وضعیت این از انگار که اندکرده سکوت طوری و اندنگرفته روسیه و پوتین علیه گاردی اند وننوشته موضوع

 دارند، کمونیستی گرایش که احزابی اما ،افتاده اتفاق یملّ  فاجعۀ یک خزر واگذاریِ ماجرای در. هستند راضی

 این علیه مطلبی است محال ،بیندازید «نتپیک» و «توده راه» چون هاییوبسایت به نگاهی. اندساکت هنوز

 متوجه کنید، بررسی دهدمی نشان ترمدرن را خود که  «روز اخبار» وبسایت اگر حتی ،کنید پیدا موضوع

 توجه با من. است نکرده منتشر موضوع این بهراجع مطلبی امروز به تا خزر واگذاری دورۀ همان از که شویدمی

 :گویممی کهاین نداریم، یملّ چپِ ایران در ما واقع در ؛زنممی حرف ایرانی وابستۀ چپِ از هافکت این به

 . است من حرف پشت تاریخی و دارم دلیل «.ستیملّ چپِ تنها رشیسمایرآنا»

 بسیاری در کهاین رغمعلی نیست، روسی «کروپوتکینِ» قرائت منظورم زنم،می حرف «آنارشیسم» از وقتی

 زدگیغرب به ربطی نیز غربی قرائت. ستغربی یقرائت آنارشیسم از من قرائت اما دارم، نزدیکی او با مسائل از
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 نزدیک «نیومن سال» به که ایبه اندازه و است محورفلسفه نگاهی من نگاه اساسن. ندارد چنینیاین مفاهیم و

 ایبه اندازه مثلن یا. است سوپرکالسیک پرودون آنارشیسمِ نظرمبه چون ،ندارم نزدیکی «پرودون» با هستم،

( داشتند آنارشیستی گرایش که هاییآن) کنممی برقرار ارتباط فرانسوی خرمتأ فلسفۀ و «دلوز» با من که

 را سایه یک همیشه روسیه سمت از ما که ستا این شدلیل ندارم؛ روسی «باکونینِ» آرای به تمایلی مطلقن

 نگرفته شکل ایران در ایآنارشیستی الیتفعّ هیچ نارشیسم،ایرآ از پیش. ما بر افکنده سایه که ایسایه بینیم،می

 بود ممکن داشت وجود آنارشیسم از که ایواقعی قرائت آن و کردندمی تخریب را هاآنارشیست مدام چون بود،

 هاینهضت ولی شود، نفرهششپنج محفل تشکیل به منجر نهایت در و باشد چندنفر یا یک ذهن در فقط

 شناسیروان منظر از را هانهضت این اعضای تمام اگر. داشت وجود سوسیالیستی هاینهضت و کمونیستی

 واقعی سوسیالیستِ هاآن ،واقع در ؛نیستند یملّ خوی دارای شانکدامهیچ تقریبن که بینیممی ،کنیم بررسی

 دارم، دلیل ی ایرانیهاسوسیالیست بودنِ روسی برای. اندروسی و اسالمی سوسیالیست بلکه شوند،نمی محسوب

 پیش را روسیه منافعدر نهایت  و از زیرساخت مشترکی برخوردارند اسالمی و روسیأحزاب آرمان  اساسن چون

 .برندمی

 انقالب از پس سال دوازده یا ده حدود بگویم است بهتر یا اکتبر انقالب از بعد ایرانی هایکمونیست اغلب

 محسوب یغیرملّ  لنین ایرانی ثرینِمتأ ولی بود، یملّ یفرد لنین خود گرچه. بودند لنین از ثرمتأ ،مشروطه

 هم خودشان نهایت در که شد باعث همین و کردندمی تتبعیّ دوستروسیه فردی از چون شدند،می

 طلبیتوسعه خوی همان پیرو در درون اما ،و انقالبی بودکارخانه تولید شعارهای تازه  لنین. شوند دوستروسیه

ه بود خورد شکست ژاپن از یفجیع طرزبه تزاری روسیۀ ارتش ،اکتبر انقالب از قبل سال10. بود تزاری روسیۀ

 روانی لحاظ از ماجرا آن از پس کشور این کهطوری ،داشت سنگینی تبعات روسیه برای شکستی چنین و

 .افتاد اتفاق هم جهانی جنگ بین این درو  کرد پیدا ادامه بعد سال12 تا فروپاشی این و فروپاشید

 انقالبی کودتای به دست کشورش نجات برای ،شدنِ روسیه را دیدضعیف وقتیبود، چون  یملّ فردی لنین

 کند،می حرکت انقالب و کودتا از شکافی بین او انگار که بینیممی کنیم بررسی را لنین حرکت جزئیات اگر. زد

 بحث مختلف هایکتاب در هاخیلی رابطه این در) انقالب یا کنم تلقی کودتا را او حرکت دانمنمی واقعن البته

 از یکی مثال برای. داشت وجود هابلشویک در طلبیتوسعه خوی آن هم اکتبر انقالب از بعد حتی(. اندکرده

 المللبین یک ایجاد برای ایران اهمیت»: نویسدمی کتابِ خود از پاراگرافی در لنین به نزدیک هایتئوریسین

 انقالب هایدریچه به و کرده عبور آن از باید که ستمرزی ایران اگر است، انکار قابل غیر شرق در کمونیستی

 یک کاراین برای کنیم، برپا ایران در را انقالبی نخست گام در باید ما پس زد، دامن (هندوستان) شرق در

 انگیزش، این هستیم، قاطع گیریتصمیم محتاج ما لذا است، نیاز بیرونی کمک یک و الزم انگیزش و تحریک

 . «یابد تحقق روسیه مسلمانان یواسطه به و روس انقالبیون توسط تواندمی قاطعیت این و ابتکار این

 سلطان میرسعید» نام به شخصی از استفاده با آزمایشگاه آن در و دادند تشکیل ی راآزمایشگاه اول هاروس

 جالب کردند، تولید و تست را اسالمی کمونیسم( شناسندمی گالیف سلطان اسم با را او غرب در) «یئوقالی
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 ویروسی هاروس یعنی شد، اعدام استالین دستوربه 1940 سال در بعدها گالیف سلطان همین که جاستاین

 اینر ب عالوه بود، واقعی یمسلمان و داشت چیرگی اسالم بر گالیف. برداشتند میان از بودند، ساخته خود که را

 نهایت در و کرد ایجاد کمونیسم و اسالم بین انطباقی او. داشت شناخت نیز لنین اعتقادات و بلشویکی تعالیم از

 مسلمان شوروی در مردم از بزرگی بخش که ستدرحالی این. دست دادبه را «اسالمی کمونیسم» اسمبه  تزی

 کشوری در را تز همان اما ،کشت را او است، خطرساز شوروی برای گالیف تز شد متوجه وقتی استالین و بودند

 . آورد باربه را بسیاری ماجراهای و کرد فعّال ایران مثل

 ،رفته ما بر که ظلمی همهاین وجود با و ستاستعماری و التقاطی ینگاه اساسن کمونیسم بهایرانیان  نگاه

 و روسیه علیه گاردی هرگز ایرانی هایچپ سفانهمتأ. است محورچپ منظر این از مانفکریروشن هنوز

 کمونیسمِ » تزِ . نیست غرب با مقایسه قابل و توصیف قابل ما به شوروی ظلم. اندنگرفته شوروی هایکاریکثافت

 رهبریبه جنگل جنبش. شد اجرا «جنگل نهضت» در ،1357 سال انقالب از قبل گالیف «یملّ

 شعارهای با بعد و خورد کلید شوروی اکتبر انقالب از قبل سال چهار یا سه که بود «خانمیرزاکوچک»

 خوی آن هم باز اما ،کرد عوض را شعارها لنین که ایبرهه همان یعنی شد، مواجه انقالب همین کمونیستی

 . دارد ادامه نیز امروز به تا و بود برجا تزاری طلبانۀتوسعه

 چه و هابلشویک دورۀ چه تزار، دورۀ در چه است زاویه این از همیشه دقیقن روسیه کالن هایسیاست

 از که جنبشی داشتیم، را جنگل جنبش ما زمان آن در. است نشده عوض چیزی هنوز پوتین، دورۀ در اکنون

 ایمبارزه یک واقع در که سیاسی جنبش این. شودمی سرکوب 1300 سال در و شده شروع 1293 سال

 .افتاد اتفاق مشروطه انقالب از بعد بود، مسلحانه

شکل  جنگل نهضت گیالن در سیاسی، هایآرمان رفتنازدست دلیلبه مشروطه انقالب از بعد سال چند

 در و بود شده اشغال عثمانی و انگلیس و روس نیروهای توسط ایران و بود جریان در هم جهانی جنگ ،گرفت

 ارتش از بخشی و روسیه انگلیس، ها،قزاق توسط جنگل نهضت که جاستاین جالب. داشت قرار خاصی وضعیت

 مواجه عموم استقبال با و کردمی منتشر هم مجله کارش شروع در نهضت این. شد سرکوب قاجار سلطنتی

 . پیوستندمی هاجنگلی به نیز ایران نقاط دیگر از کهطوری بود، شده

 بود، خواهانهآزادی خوی با مبارزی خانمیرزاکوچک نداشت، مشکلی هیچ جنگل نهضت اول، هایسال در

 تتبعیّ در گاردی و گرفت قرار آنجا شعارهای ثیرتأ تحت میرزا افتاد، اتفاق اکتبر انقالب 1917 سال در وقتی اما

 ارتش زمانآن در چرا که ستاین شوروی از هاچپ انتقادات از یکی هم هنوز. کرد اتخاذ شعارها آن از

 از پس سال 4) هابلشویک انقالب از بعد ماه هفتشش یعنی ؟ندنکرد حمایت جنگل نهضت از و اندنفرستاده

 مواجه وابسته و یغیرملّ ینگاه با ما کندمی پیروی هابلشویک نگاه از میرزا کههمین( جنگل نهضت کار شروع

 دوباره 1357 سال در انقالب هیئت در چپ این و گیردمی شکل زمان همان از مذهبی چپِ  واقع در ؛شویممی

 کهاین بدون گوید،می خانمیرزاکوچک و جنگل نهضت از مدام اسالمی جمهوری دلیلهمینبه. شودمی ظاهر

 کاملن او بود، یملّ واقعن 1293 سال در میرزاکوچک هایآرمان. باشد داشته میرزا هایخواست با انطباقی
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 ما» مانند شعارهایی. خورد را هابلشویک شعارهای فریب بعد سال 4 اما ،کردمی نگاه قضایا به و ایرانی انسانی

 و داشتند طلبانهتوسعه خوی هابلشویک خود که ستحالی در این . ...و «کنیممی دفاع کشانزحمت از

 نوعی با بلکه نبودیم، طرف واقعی کمونیسم با ایران در ما. گرفتند فاصله کمونیسم واقعی آرمان از دلیلهمینبه

 گرفت شکل آذربایجان در «دمکرات فرقۀ» جنگل واقعۀ از بعد. شدیم مواجه استعماری کمونیسمِ  و سوسیالیسم

 استمرارطلبی پردۀپشت در ویژه نقش که کسی) «هاخوئینی موسوی» پدر فرقه آن رجال از یکی اتفاقن که

 جنگل نهضت به هابلشویک طریق از آمریکاستیزی خوی اول. شد ایجاد جاهمین دقیقن دوآلیسم و بود( دارد

 هاخوئینی موسوی. بینیممی دمکرات فرقۀ در را نگاه این پایردِّ بعد و شودمی تزریق ایرانی هایکمونیست و

 آمریکاییضدِّ یاپروسه و شودمی آمریکا سفارت تصرف باعث بعدها خو، همین از تتبعیّ به و پدرش ثیرتأ تحت

 که رادیوهایی دادند،می گوش کمونیستی هایرادیو به همه که بود ایدوره زمانآن. دهدمی شکل را

 در. بود آمریکاییضدِّ خصوصبه و غربضدِّ اساسن هاسیاست این و شدمی تعیین شوروی در شانیهاسیاست

 مختلف کشورهای به و کردمی تولید کمونیست جاسوس و مستشار ،روسیه در لومومباپاتریس دانشگاه بین این

 توسعۀ اصلن. بدهند توسعه را خودشان انقالب که بود این هابلشویک ایدۀ کل در کنند؛ انقالب تا فرستادمی

 لنین شعار همان از ثرمتأ کندمی یاد آن از هم خمینی بعدها و زنندمی حرف آن از هابلشویک که ایانقالبی

 انقالب این تا کردند بهانه را ایران هاروس میان این در و بکند سرتاسری را شانانقالب خواستمی که است

 با زمانهم دقیقن کند،می تصرف را آمریکا سفارت دیگر فاالنژ چند با هاخوئینی موسوی وقتی. شود گیرهمه

 پاکستان و هند مرزهای به را خود طریق آن از و گیردمی دست در را افغانستان کنترلِ روسیه عمل، این

 گسترش جاهمه در را بلشویکی انقالب خواستندمی طریق این از هاآن. کندعملی می اشخواسته و رساندمی

 :گویممی که است جهتاین از و کردند قربانی را ایران هایآرمان و ایران مدام شانهدف به رسیدن برای و بدهند

 این ترِبیش حتی ،ندارد هم قدیم و جدید کمونیست. «هستند روسیه از ثرمتأ اغلب ایرانی هایکمونیست»

 چون کنند،می پیروی قبلی رویکردهای همان از موروثی طوربه ،روندمی کمونیسم سمت به که هم هاجوان

 اما ،ندارند واقعی کمونیسم از درکی هاایرانی که است درست. شناسندنمی را کمونیستیفکری  هایدستگاه

 «کاسترو فیدل» و «استالین» مانند افرادی از اروپا در واقعی هایکمونیست از خیلی دارد، وجود واقعی کمونیسم

 ایران در ولی رهایی، جهت در ستتزی اروپایی کمونیسم. کنندمی خطاب دیکتاتور را دو این و متنفرند

 معضلِ  دربارۀ هم کمونیستی مخاطبکم نشریات حتی ،است شده روسیه عملۀ ،بداند کهبی ایرانی کمونیستِ

 دنیا همۀ دیگر که را تاجیکستان در اتمی زبالۀ دفن ماجرای. اندنزده حرفیدر ایران  اتمی زبالۀ دفن یا و خزر

 در شاناتمی هایزباله تمام کردند،می حکومت شوروی در هابلشویک که زمانی کل بوده، روسیه کار دانندمی

 اما زبالهست های غیرمسکونی مثل سیبریروسیه مملو از سرزمینفکرش را بکن . شدمی دفن تاجیکستان

شان از ، این نشان از انزجار تاریخیاش در در تاجیکستان و بعد از فروپاشی شوروی نیز در ایران دفن کرداتمی

کنون تا آیا ،کنندمی منتشر هم مجله که داریمی کمونیستگروه حزب  همهاین! ما ایرانی دارد ایران و تمدن

 از ایسایه ،بخوانید نوشتندمی دوره آن در که را افرادی مقاالت اگر !هرگز اند؟نوشته بارهاین در ایمقاله
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 کرد دنبال یملّ کاملن را رویکرد این که کسی تنها. بینیدمی شانهمۀ در را اسالمی سوسیالیسم و کمونیسم

 قدرت چه زمانی اصل در توده حزب اما شود،می الفعّ توده حزب جنگ، اتمام از پس. بود «ملکی خلیل»

 دورۀ در تربیش توده حزب و شد ممنوع ایران در هاچپ الیتفعّ بود، امور مسند بر رضاشاه کهوقتی تا گرفت؟

 حزب الیتفعّ جلوی مروربه درضاشاهمحمّ ولی داشت، زیادی قدرت سیستم آن در و کرد الیتفعّ درضاشاهمحمّ

 ستشوروی در دیدهدوره افرادی کار بود واضح که ترورهایی. زدند ترور دو به دست حزب اعضای چون گرفت، را

 توده حزب هایفعالیت تمام تبلیغاتی لحاظ از شد باعث ترورها این ،ندافتاد اتفاق بلشویکی هایآموزه طبق و

 بین مختلف طرق به هاآن ولی ،بود شده قدغن هاایتوده الیتفعّ سیاسی نظر از کهاین با .شود ممنوع

 .کردند نفوذ نویسندگان و شاعران اق وخلّ فکرهایروشن

 ایجاد یجوّ  کل در و شدمی محسوب فناتیک بود، خواهدمکراسی یا دمکراتسوسیال دوره آن در فردی اگر

 جریان این به تن کسی اگر و شدندمی استالینیستی نوع از همآن کمونیست باید حتمن همه که بود شده

 اشدرباره که هم ایادبی گرایش تنها. زدندمی ماندهمنفعل یا عقب برچسب او به و شدنمی مطرح داد،نمی

 کمونیستی صرفن گرایش یک کل در(. آذینبه امثال هایترجمه اشنمونه) بود رئالیستی ادبیات شد،می صحبت

 و زدمی را حرف خود زاویه آن از «شریعتی علی» مثال برای که داشت غلبه ایران در اسالمی کمونیسم نوع از

 نهایت در. است نوشته گارد همین بارا  «فکرانروشن خیانت و خدمت در» کتاب نیز «احمد  ِآل جالل»

 .دست دادبه 57را در سال  اسالمی انقالب شد و  ترکیب کمونیستی و روسی شعارهای با مسلمانی هایحرف

 و بودند جامعه باسواد قشر تنها مالها قبلسال  300 داشت، قرار جریان دیگر طرف یک در هم تروحانیّ البته

 و گرفتند پیشی تروحانیّ از واقعی فکرانروشن بعدها اما شدند،می محسوب فکرروشن گذشته در منظر این از

 شوند سیاسی خواستندمی که روحانیونی اغلب نتیجه در بکنند، تقلید فکرانروشن از هاآن که شد باعث همین

 اگر .کردندمی پیدا را دسته این رویکردهای و خواندندمی را هاکمونیست سیاسی مقاالت شدند،می کمونیست

 با انگار ،کنید گوش خوب را «رجوی مسعود» هایسخنرانی و ببینید را «خلق مجاهدین» عضو هایمسلمان

 بلشویکی و کمونیستی شعارهای و زندمی حرف طبقهبی جامعۀ از همیشه او هستید، طرف کمونیست یک

 هایشحرف تا...( و کربال صحرای حسین و زینب) کندمی یاد هم اسالمی چهره چند از دیگر سوی از دهد،می

 عباس» که هاخوئینی موسوی مثل کسی یا. است همان اشذهنی زیرساخت ولی باشد، داشته مسلمانی بزک

 ذهنی زیرساختاش، بودن مال و مسلمان وجود با هاخوئینی موسوی. اوست هایپروردهدست از هم «عبدی

 بگویم خواهممی. کندمی دنبال را خوی آن و است آمریکاستیز تشدّبه چون دارد، روسی و کمونیستی کاملن

 کمونیست شوند،می محسوب اسالمی هایکمونیست گالیف، گذارینام طبق اما ،ندکمونیست ظاهرن هاآن

 فقط هاآن چون است، مطرح اعتقادی لحاظ از تربیش بودنیملّ جااین اما دارد یملّ  رویکردهای که ایاسالمی

 مدنظر را ایران منافع و( تمسلمانیّ و اسالم) کردندمی فرض یملّ، وطنی و که تازه تازی بود را خودشان اعتقاد

 خواستندنمی عدهاین. داشت تاولویّ اعتقادی منافع و نبود میان در کشور و تملّ منافع پای واقع در ؛نداشتند

 مسلمان از ترکیبی حاصلِ آن نتیجه در ساختند،می التقاطی چیز یک باید پس ،بدهند دست از را بودنمسلمان
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 اغلب اساسن داشتند، یملّ  خوی دو هر استالین هم و لنین هم شوروی در البته. )کموسلمان(شد کمونیسم و

 همین لنین وجود فلسفۀ. دارد وجود هم شانفرهنگی شناسیروان در این و هستند خودخواهی هایآدم هاروس

 تواناتر فردی دنبال مردم کرد، وارد خدشه ها آنیِملّ  غرور به این و خورد شکست ژاپن از تزار بود، تزار ضعف

 که 1917 انقالب کل در. زنممی کودتا از حرف من دلیلهمینبه. شد ماجرا وارد لنین بحبوحه آن در و بودند

 و لنین خالف بر. کمونیستی یانقالب نه شودمی محسوب یملّ یانقالب ،زنندمی سینهبه را سنگِ آن همهاین

 هند تا خواهدمی هم روسیه و کنند لحاظ را روسیه منافع باید چون اند،یغیرملّ ما هایکمونیست استالین

 حاصل. باشد داشته را فارس خلیج باید دیگر سمت از و کند حرکت مدیترانه تا باید دیگر سوی از! برود پیش

 ایرانی سوسیالیستی و کمونیستی احزاب تمام. ستا کردهبدل  روسیه خلوتحیاط به را ما کشور ،نگرش همین

 ایرانی و یملّ مستقل و کمونیست ما همین برای. هستند منافع این مجری ،بدانند کهبی خودشان روان در

، نارشیسمایرآیکی از عناصر سازنده . است روسی مریض کمونیسم از ثرمتأ ایرانی کمونیسم چون نداریم،

 هیچ ایرانی کمونیسم با ولی ،دارد نزدیکی واقعی کمونیسمایرانارشیسم با اکوسوسیالیسم است  و از این بابت 

 اولین ما واقع در هاست،نارشیستایرآ اصلی اهداف از یکی یملّ منافع بهتوجه  که دلیل این به ندارد، نسبتی

 اند،کرده خالصه سبزها و هاآنارشیست ها،سوسیالیست ها،کمونیست در را هاچپ اگر .هستیم نامارکسی چپ

 و کمونیستی سابقۀ که را هاییآن چون دانیم،می ایران در واقعی چپِ تنها و اولین را خودمان نیز ما

 سال 200 از که بودند غافل و نداشتند یملّ منافع به توجهی هیچ که هاهمان شناسیم؛می دارند، سوسیالیستی

 هاچپ سابقۀ به اگر. ستا بوده روسیه استعمار ایران، در استعمار ترینکثیف و ترینخطرناک امروزتابه پیش

 هایبرده تربیش ما ، در بقیه مواردبود مخالف روسی استعمار با ملکی خلیل فقطکه  بینیدمی ،کنید نگاه

 روز اخبار و توده راه و نتپیک هایوبسایت وجودبه بحث اواسط در. واقعی کمونیست تا اشتیمد کمونیستی

 چیزی است محال که امروزی هایکمونیست معروف هایوبسایت. هستند هابرده این از اینمونه که کردم اشاره

 انقالبی نوعچه اساسن توان فهمیدنمی ولی ،ندایران در انقالب پیِ هااین ظاهرن بنویسند، ایران و یملّ  منافع از

 خلوتحیاط است قرار ایران آیا است؟ روسیه خواست شانخواستۀ آیا ؟!چیست شانخواستۀ و است مدنظرشان

 دریای بربادرفتن و اتمی هایزباله دفن چرا پس ندمخالف استعمار با اگر استعمارستیزند؟ آیا بشود؟ها روس

 یملّ منافع اصلن نیست؟ ما یملّ  منافع این رفته؟ باد بر که نیست ما کشور اینآیا  بینند؟نمی ایران در را خزر

 خزر آیا رفته؟ باد بر که نیست گلستان و مازندران و گیالن کارگران از بخشی ثروت خزر دریای آیا کنار،به

  زنند؟می سینه به را شانسنگ هاکمونیست که نیست مستضعفانی آیندۀ

 یم،مواجه دوآلیسم با ما آمده، انگلیس و فرانسه مجلس از که ستچیزی کردن «راست» و «چپ» اساسن

. شودمی بدل و رد حزب دو این بین حکومت معمولن که داریم را کنسرواتیوها و لیبرها انگلستان در مثال برای

 هاییهمان) لیبرها یعنی حزب این مخالف جناح ،(کارانمحافظه) کنسرواتیوهاست دست حکومت حاضر حال در

 راست و چپ فلسفۀ. راست سمت در وهاکنسرواتی و نشینندمی مجلس چپ سمت در( کارگرند حزب عضو که

 عنوانبه ما ولی ،بگیرند دست در را قدرت خواهندمی راست هم و چپ هم واقع در است، گرفته تنشأ جااین از
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باشی کاملن راست دارند و من وها بودایمثلن توده دانیم،چپِ نمیاصلن  را هاچپ این رادیکالپیشرو و  چپِ

 در دانمو منتقد می رادیکالرا  چپ من اساسناند! شان در ایران به چپ گند زدهبا چپ نامیدن ام چرامانده

 در هم دروغ و حقه پای است ممکن و بشود ضایع قدرت در جناحِ که ستا این هدفگاهی  ،فضاهایی چنین

 و گیردمی ایراد قدرت در حزبِ از نیست قدرت در که حزبی ایم،کرده مشاهده بارها را موارد این. باشد میان

 کاسته حزب این یِرأ از نتیجه در و است مشکل و ضعف دچار قدرت در حزب کنند فکر مردم شودمی باعث

 شعوری یعنی چپ چون نیست، چپی اکت اکتی، چنین. شودمی ریخته مخالف جناح صندوق به هایرأ و شده

 محسوب واقعی چپ چپی،آن  تنها. ستاوضاع بهبود درصدد مدام و است رادیکال و منتقد شعوری چپ و

 مدام هاآن نیستند، قدرت دنبال که هستند هاآنارشیست فقط میان این در و نباشد قدرت پی در که شودمی

 تبعیضی نوع هر ضدِّ  و کنندمی دنبال را انسانی هایسیستم ترند،بیش عدالت و آزادی خواهان کنند،می انتقاد

 اند،آنارشیسم ثابت اصول اساسن موارد این...( و قومیتی تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، تبعیض) هستند

 آنارشیسم اصلی هایآرمان از و ایمگرفته نظر در را هااین تمام یعنی ،ستیملّ یچپ نارشیسمایرآ گوییممی وقتی

 شبودناجرایی خاصیت دلیلبه ما ولی ،دارد حکومتیضدِّ گاردی آنارشیسم کهاین با. گرفت نخواهیم فاصله نیز

 نکند حرکت دیکتاتورشدن سمت به یعنی باشد، نوکمونالیستی یا کمونالیستی که دهیممی ترجیح را حکومتی

 چنین در. بگیرد شکلو دمکراسی غیرمستقیم  مستقیم دمکراسی أساس ترکیبی از بر وو فاقد اتوریته باشد 

 . شعاری و شماتیک نه بود خواهد مردم دست در تضمینی طوربه تحاکمیّ حکومتی،

 از دم مدام و «است مردم مال تحاکمیّ» :گویدمی «خاتمی دمحمّ» مانند احمقیفرد  حاضر حال در

 وقتی ولی دارد، قتعلّ مردم به حکومت و ساالرند مردم یعنی «ساالریمردم»! زندمی «دینی ساالریمردم»

 اسالم دین دین، از منظور) فقیه ولیِّ  و خدا گویدمی دینی. شودمی خراب کار گذاریممی کنارش را «دینی»

 زده ساالریمردم از حرفی جااین پس بخواهد، خدا هرچه یعنی این و «اهللءشاان» :گویدمی اسالم( است

 در شود.می محسوب فقیه ولیِّ است و چوپان که دمحمّ و هلّ گَ و ردهبَ یعنی «ناس» کلمۀ اساسن شود؛نمی

 «.است ساالرمردم ما حکومت» :گویدمی اسالمی جمهوری. نیست ممکن مطلقن ساالریمردم حالتی چنین

 کاندید کسیچه بکند انتخاب باید نگهبان شورای کند،می اداره را چیزهمه رهبری حکم و حکومتی حکمِ  با ولی

 یک از تربیش او نقش و کنندمی انتخاب خودشان هم را جمهوریسرئ حتی یعنی! شود جمهوریریاست

 . نیست چیتدارکات

 کردنپخش) مستقیم دمکراسی ایدۀ همین برای اصلن و است مردم تحاکمیّ تحقق دنبال نارشیسمایرآ

 عنوان با جدیدی ادارات باید شهرها و روستاها تمام در ما نظر از ایم،کرده طرح را( پرسیهمه ادارات

 نیز ایسیاسی مانیفست هیچ در و نیفتاده اتفاق امروزتابه کشوری هیچ در این و شود افتتاح «آفیسرفراندم»

 هر در باید گوییممی ما. است کشور سطح در ثروت پخش چگونگی نحوۀ ما تکمیلی ایدۀ. است نداشته وجود

 بین از تبعیض شود،می فقرزدایی جامعه آن از که است گونهاین فقط و باشیم داشته خانهوزارت یک استانی



 

 

 چپِ ملّی 10

 چپ هایآرمان که بینیدمی کنید نگاه زاویه این از اگر. شودمی پخش جاهمه در برابر طوربه ثروت و رودمی

 . است مستتر نارشیسمایرآ در

 هستند، گالیف ثیرتأ تحت که هاهمان «.نیست یملّ  آنارشیسم،» :گویندمی روسی و مسلمان هایکمونیست

 حزب. گذاردمی ثیرتأ جنگل نهضت بر و نویسدمی را اسالمی کمونیسم تز و آیدمی لنین پیشنهاد به که گالیفی

 کارگردان که دمکراتی فرقۀ یا و اندآمده وجود به زاویه این از نیز هاخوئینی موسوی امثال و 57 انقالب توده و

 ابلهانه که هاخیلی و شدمی محسوب یملّضدِّ طرحی کردند،می کار جاآن هاایتوده و بوده استالین اشاصلی

 بازرس عنوانبه وقتی و بود تبریزی ملکی خلیل. چیست ماجرای آن دانندنمی اصلن کنند،می دفاع آن از

 و است حاکم شهر در وحشتناکی جوِّ  که بیندمی بدهد، سروسامان را جاآن تا رودمی خود شهر به هاایتوده

 آن از پس و بردمی حزب جاسوسی تماهیّ به پی جاهمان چون شود، جدا توده حزب از شودمی باعث همین

 .کنندمی له را او توانندمی تا هاایتوده

 را نارشیستایرآ حزب وقتی. کنیممی دنبال را تاریخی یاپروسه و زنیممی حرف دلیل با ما کهاین خالصه

 ولی باشند، داشته ائتالف ما با و بیایند نیز جوان هایکمونیست ما حزب در که بود این من ایدۀ ،دادیم شکل

 معمولن ایرانی هایکمونیست چون باشیم، داشته ائتالفی هاکمونیست با توانیمنمی اصلن که شدم متوجه بعدها

 ،کرد کار دسته این با تواننمی و دارند مشکل اغلب و هستند هاایتوده و هاکارگری راه ها وتیاکثریّ  ثیرتأ تحت

 اول وهلۀ در ما فجیع گاردِ ولی ،داریم گارد آمریکا با هانارشیستایرآ ما. انداسالمی جمهوری خودِ هاآن که چرا

 نجات برای و انزجار داریم روسیه از است، روسیه ما چهارم و سوم و دوم و اول دشمن یعنی است، روسیه با

 استقالل از را ما که هرجایی با غرب، با اساسن فرانسه، و آمریکا و انگلیس با ما. کرد خواهیم کار همه کشورمان

 آنارشیسم اساسی عنصر این و کندمی پیدا معنا خود تِ فردیّ و استقالل در آنارشیسم. داریم زاویه بکند، بری

استقاللِ  در ما کشورِ بودنخودویژه و فردیت دهند،نمی بها «تفردیّ» مانند چیزیهیچ به هانارشیستایرآ است.

 ما ،«آمریکا بر مرگ» بگوییم مدام که شویمنمی روسیه بردۀ و خواهیممی استقالل ما .کندمی پیدا معنا آن

 چین و روسیه استعمار باید. «پوتین و روسیه بر کثافتمرگ و » گوییممی آمریکا بر مرگ بگوییم کهاین از قبل

 کشورهای تمام با ما اصل در برویم، آمریکا استعمار سراغ که نیست معنا بدان این و کنیم دور کشورمان از را

 در است ماننفع به که را چهآن واقع در و خودمان یِ ملّ خواست به بنا و مستقل ولی ،کنیممی معامله جهان

 خرید، هواپیما آمریکا از ایران برجام ماجرای از بعد وقتی که نیستیم اسالمی جمهوریمانند  ما. گیریممی نظر

 کسی است ممکن. رفت عربستان با دیدار به بالفاصله و کرد جمهوری اسالمی را تهدید شد و عصبانی پوتین

 حرف این اما «!است کمونیسمضدِّ نارشیسمایرآ پس کرده عبدالرضایی که بحثی و تمهیدات این با» :بگوید

 هایکمونیست با ولی داریم، هاکمونیست با را هانزدیکی ترینبیش سیاسی هاینحله بین ما چون نیست، درست

 کمونیسم و سوسیالیسم سیاسی اتمسفر در من که هاییقرائت. ایرانی مسلمان و روسی هایکمونیست نه واقعی

 دستاین محصول که هستیم هاییقرائتضدّ ما. هستند گالیف از ثرمتأ و اسالمی هایقرائت اغلب ،بینممی ایرانی

گویند می. شودمی گفته آن به هم اسالمی یملّ کمونیسم که روسیه یِملّ  کمونیسمِ همان یعنی است، کمونیسم
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 در اساسن. نیست یملّ مطلقن ما زعمبه وگرنه بکند لحاظ را روسیه منافع است قرار چون ،«یملّ کمونیسم»

 گالیف 1940 سال در استالین ،کردم اشاره ترپیش که طورهمان و اسالم هم است بهانه کمونیسم هم ایده، این

 هایمسلمان نگاه داشت و نبود شوروی منافع راستای در ستیزشوطن نگاه و گالیف وجود چون کشت، را

 به را آن ولی ،کرد خنثا روسیه در را تز این تداوم او کشتن با استالین نتیجه در. کردمی عوض هم را شوروی

 سلطان نگاه ادامۀ سوریه بعث حزب و عراق بعث حزب مثل هاییحزب البته. داد انتقال ایران مثل کشوری

 گرایشات با هاییحزب و ایران تودۀ حزب چه و سوریه بعث حزب و عراق بعث حزب چه اصل در. هستند گالیف

 قرائت آن. ندارند سروکار واقعی سوسیالیسم و کمونیسم با شانکدامهیچ افغانستان، و ایران در کمونیستی دیگر

 شد باعث ایرانی فکریروشن بین توده حزب نفوذ. است مستتر هااین تمام در کمونیسم از روسی و اسالمی

 شاعران تربیش ،قبل سال100 .باشد یملّ و خواهدمکراسی باید فکرروشن کهدرصورتی شوند، ایتوده شاناغلب

 حرف ایرانی فکریروشن از ما وقتی(. بهار الشعرایملک و یزدی فرخی) بودند یملّ  ما( بازگشت دورۀ شاعران)

 فرهنگ ما چون شدند،می محسوب فکرانروشن ترینباهوش هاآن هستند، شاعرها منظورمان زنیممی

. نداهبود یملّ اغلب نیز ایرانی فیلسوفان و هاسوفیست ها وحکمتی. یماهنداشت صورت آن به نویسیداستان

 پای و شدند نابود یملّ گرایشات این 1917 سال از بعد ولی بود، یملّ ایران در فکریروشن گرایشات اساسن

 گارد ایرانی کمونیسم و ایرانی سوسیالیسم با ما دلیل همینبه آمد، میانبه ایران در یملّ  کمونیسم هایقرائت

 قرائت به توجه با را خیانت نیست، دواین مختص فقط خیانت و بینیممی را خیانت نوعی شانپشت چون داریم،

 فروپاشی از بعد. شد قایم اسالمی جمهوری پشت روسیه واقع در ؛بینیممی داریم هم اسالمی جمهوری در گالیف

 رادیکال گارد با مسلمانانی عدهاین. کرد درست ایران توسط را کارهایش همۀ جدید جبهۀ در روسیه شوروی،

 کهوقتی تا. ببرد پیش را خود منافع تواندنمی روسیه آمریکاستیزی، خوی بدون قطعن و هستند آمریکاستیزی

 دورۀ در اگر مثلن کرده، عوض شعار روسیه استعمار. کندنمی توجه روسیه استعمار به کسی دارد وجود خو این

 اما ،داشت وجود استعمار همان از ترفجیع هابلشویک انقالب و لنین از بعد بود، وحشتناک تزار استعمار تزار

( کشانزحمت استقالل پرولتاریا، انقالب استقالل، راستای در شعارهای) بودند کرده عوض را شعارها

 با ما چونشد، می دیده اخالقی بحران یک جاآن در. بود فاجعه ویشور در کشانزحمت اوضاع کهدرصورتی

 . دیدیممی را فرد استثمار نوعی بلکه نبودیم مواجه کمونیسم

 در که چیزی. ستآنارشیستی تفکرات خالف این و بود شده نابود کلبه و نداشت وجود تفردیّ دیگر

 توجه با اساسن است، فردی استعداد برای پیشرفت شرایط ایجاد و تفردیّ احیای دارد اهمیت بسیار آنارشیسم

 بدون معتقدیم ما. ندارد اهمیتی آنارشیسم در جامعه که نیست معنا بدان این و رسیممی جامعه به ،تفردیّ به

 کشور به نسبت اول را عِرق باید بودنوطنجهان برای و داشت نخواهد وجود اجتماعی توجه ت،فردیّ به توجه

 بودن،وطنجهان الزمۀ» :گویدمی و کندمی نگاه قضیه سر آن از روسی کمونیسم اما ،باشیم داشته خودمان

 .نداهداد انتقال هاایرانی به که ستچیزی این «.است ستیزیوطن
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 ایرانی مالی برای حاضر حال در. نبودند ستیزوطن اسالمی جمهوری مالهای اندازۀبه ،گذشته یمالها

 کشور منافع ولی ،دارد اهمیت آمریکاستیزی باشد،( روسیه) شارباب به وفادار وجا نماند  غافله از کهاین دلیلبه

. رسدمی خود اهداف به آن پشت در و خواهدمی روسیه که ستچیزی دقیقن این و نیست مهم اصلن برایش

 هانارشیستایرآ برای اساسی اصل نیستند، استعمارستیز یا و آمریکاستیز هانارشیستایرآ که نیست این بحث من

 یک آلایده ،هم مستقل کشور و مستقل فردِ. ندارد معنایی هیچ استقالل بدون تربیت و است «تربیت»

 .است نارشیستایرآ

 منافع یرودنباله چون کنیم،نمی مخالفت دیگری کشور با کنیم، خوش دلی کشور به کهاین برای ما 

. شویممی معامله و وگوگفت وارد داریم بهتری منافع که هرجا نیست، کار در قدغنی. هستیم خودمان

 منافعِ  ما ست،معنیبی یملّ اخالقِ اسم به چیزی اصلن ندارد، ارزش پشیزی اخالقی هایحماقت کردندرست

 الیتفعّ کشورش و مردم منافع تحقق جهت در که ستمداریسیاست قدرتمند مدارسیاست یک و داریم یملّ

 در اساسن ندارد، وجود اسالمی است، بهانه و حماقت...( و اسالم جهت در) اسالمی جمهوری هایسیاست. کند

 آید؟می پدید چه برای قدرت این. است قدرت کسب علم سیاست نیست، مهم یملّ منافع جز به چیزی سیاست

 چرا ،باشید کمونیست خواهیدمی اگر .خواهیمی خودت کشور برای را قدرت زنی ومی تکیه کشورت به تو

 زبانبه نویسدمی هرچه جاآن در ولی کند،می زندگی نروژ در و ستتبعیدی ایرانیِ هستم؟ ایرانی گوییدمی

 الیتفعّ نروژ منافع راستای در و نروژی کمونیست یک عنوانبه ،نداری هم یملّ عِرق و نروژی اگر تو! ستارسیپ

  داری؟ ایران به کارچه بکن،

 ،نویسدمی او علیه فورن اکتی انجام دهد ایخامنه اگر که وبسایتی ندارد، وجود نتپیک وبسایت از ترکثیف

 یملّ دغدغۀ اساسن عده این! زندنمی حرفی کرده، تقدیم روسیهبه دودستی را خزر ایخامنه که حاال ولی

 که است واضح کنیم؛نمی باور را دفاعی چنین ما و است بیهوده و دروغین هم کارگر از شاندفاع پس ندارند،

 منافعضدّ این و داشت هیماخو ارزان کارگر جاآن در ما و شودنمی تولید کار ایران در ،نباشد خزر دریای اگر

 خوبی اقتصاد از کشور تا نرود هدربه ماننفت و شود حفظ ایران منافع باید قطعن .است فرودستان و کارگرها

 زیاد کار برای تقاضا وقتآن باشد، خوب کار تولید و اقتصادی اوضاع اگر. شود تولید کار آن در و باشد برخوردار

 هایکمونیست ولی. کندمی زندگی بهتری وضعیت در کارگر نتیجه در و رودمی باال هم کارگر قیمت شود،می

 بین این در و باشد محفوظ باید کارگران حقوق و حق گویندمی فقط هاآن ندارند، موضوع این به کاری ایرانی

 . است اهمیتبی شانبرای اقتصادی منافع و کشور

 ،بزنید را ریشه باید چرا شود؟ بهتر باید چگونه کارگران حقوق گوییدنمی چرا هاکمونیست شما راستیبه

 .نیست شعار جز زنیدمی سینهبه را کارگران حقوق سنگ کهاین باشید؟ نداشته سرچشمه به توجه اما

 آنارشیسمِ  به نیز من و ستکمونیستی آنارشیسم سسمؤ او دارم، قبول را کروپوتکین آرای از بسیاری من 

 مختلف هاینحله بین یعنی آنارشیستم،سوسیال من دارم، انزجار ایرانی هایکمونیست از اما نزدیکم، کمونیستی

 اما دارم، هاآنارشیستسوسیال به و پساآنارشیسم کمونیستی و آنارشیسم به را نزدیکی ترینبیش آنارشیستی
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 با و باشی مردم حاکمیت دنبال تو شودمی مگر. هستند بزک اهل ایرانی هایکمونیست و هاسوسیالیست

 وقت حکومت مثلن چون ،بگیری نادیده را معضل همهاین توانیمی چگونه کنی؟ مخالفت خصوصی مالکیت

 کمونیستی آمریکا حکومت اگر باشید نداشته شک هستید؟ آمریکاضدّ چرا شما اصلن !ستیزد؟می آمریکا علیه

 یک هم باز آمریکا اتفافی، چنین تحقق صورت در چون کنند،می اکت آمریکاضدّ بر هم باز دسته این بشود هم

 ایراداتی از یکی! کرد خواهند الیتفعّ روسیه منافع جهت در ایرانی هایکمونیست باز و است قدرتمند کشور

تا  چرا اصلن و یداهکرد انتخاب را نارشیستایرآ نام چرا که ستاین گیرندمی ما از هاکمونیست همین امثال که

 ناسیونالیستی نگاهت باشی کشورت منافع فکر به اگر کنندمی فکر هاآن دارید؟ ناسیونالیستی نگاه این اندازه

 به منجر افراطی ناسیونالیسم» :گویندمی هاآن و «ناسیونالیستیم ما چون» :گوییممی پاسخ در! شودمی تلقی

 سوادبی و خوردهشکست احمق و هاییآدم را نقدها این البته «.سازدمی را هیتلر امثال و شودمی نژادپرستی

 نوشتن،مقاله هاسال از بعد. سوادندبی کلمه واقعی معنایبه هاآن چون سوادبی گویممی کهاین و کنندمی مطرح

 مارکس اما ،ندمارکسیست هاآن. اندخزعبل فقط که ایکمونیستی هایمقاله! نویسندنمی درست را ارسیپ هنوز

 سعی خیلی ،باشند نخوانده را مارکسیسم کهاین نه. از هوش معمولی هم برخوردار نیستند چون فهمند،نمی را

؛ شوندمی ایخامنه بردۀ نهایت در و کنندمی تالش. دارند کیوآی مشکل چون فهمندنمی ولی بخوانند کنندمی

 هایبرنامه در خصوصبه و هارسانه در هم همهاین که ایتوده یک ،شوندمی «دارنگه فرخ»دقیقن شبیه به 

 از ایعده. زندنمی حرف یملّ معضالت و خزر دریای واگذاری دربارۀ هم ایکلمه و دارد حضور سیبیبی شبکه

 فرق او با اگر که ستاین پرسشِ من داریم، فرق خیلی او با ما و است مزدور دارنگه فرخ گویندمی هاکمونیست

 تا کنیدمی دعوت او از دوباره بدهید، تشکیل آلمان کلن در کمونیستی ایجبهه خواهیدمی وقتی چرا ،دارید

 پوست باید ایرانی کمونیست اما ،ندارند واقعی هایکمونیست با گاردی هانارشیستایرآ کند؟ سخنرانی برای شما

 خورندمی را هاکمونیست همین فریب ،بفهمند کهبی و آیندمی کشور از خارج به مستعدی جوانان. کند عوض

 او افشاکردن و عباسی حسن دربارۀ تحقیق کنند؛می تحقیق «عباسی حسن» دربارۀ مثلن. شوندمی مزدور و

 تو کند؟می اضافه سیاسی شعور به را چیزیچه اصلن است؟ سیاسی و عملیاتی کاری آیا دارد؟ ایفایده چه

. بپرداز کشورت معضالت به اتمجله در کنی، منتشر مجله تحقیق، و کار با همراه خواهیمی اگر ،ایرانی جوان

 یملّ اقتصاد رونقِ  دربارۀ چیزی آیا. کند پیدا رهایی معضل این از چگونه ایرانی فقیر کارگر که بپرداز این به

 باشی یملّ منافعضدّ توانیمی چگونه تو. لیبرو اقتصاد یعنی مارکس تمامِ  داری؟ اقتصاد از درکی اصلن دانی؟می

 و پول باید وضعیت بهبودی برای قطعن! ؟شودمی بهتر چگونه کارگر زندگی و اوضاع که کنی فکر این به بعد و

 شما. کندمی پیدا تحقق اسالمی جمهوری رفتنازبین با تنها مهم این و شود کم اختناق شرِّ  و باشد ثروت

 مانیتورکردن حال در مدام توریست یک مثل اید؟کرده کارچه براندازی زمینۀ در مسلمان هایکمونیست

 و مشکوکیم هاآن به ما» :گوییدمی فورن دهندمی انجام اکتی ایعده هم اگر. ندارید اکتی هیچ و بالهتید

 الیتفعّ که مدتی این طی کنم،می نظر اظهار شناخت اساسِ بر من «.اندشده قدرتمند همهاین چگونه دانیمنمی
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 که کسی هر اساسن هستند، فروشیوطن حال در همه شدم، متوجه عملکردها کلیِ بررسی با ام،کرده سیاسی

 .  ...و «میالنی عباس» ارتباط گرفت، آلوده شد، مانند هاایتوده با

 از بویی که چپی نیست، محورسکس و ستاخالقی که چپی منفعل، چپ خواجه، چپ توریستی، چپِ

 شود جهنمی خواهدنمی که کمونیستی. مندانگناه هایکمونیست است، محورمعصیت که چپی نبرده، تنانگی

 کمونیسم از بویی هاآن اساسن. نداهللآیت خود اصلن هستند، اهللآیت فرزند هم ترشانبیش که ستا جالب

 به ایرانی هایکمونیست اما ست،واقعی هایکمونیست و هاآنارشیست آلهاید کمون تحقق و تشکیل. اندنبرده

 .است کمونیسم نیستند، مربوط که اینحله تنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 علی عبدالرضایی )موتا( 15

 نداریم؟ واقعی گراییملّ  ما چرا
 

 

 که ندارند تئوریک قدر قدرتِآن ایعده متأسفانه. داد فحش هاناسیونالیست به هم و بود گراملی هم تواننمی

 و کند طرح را اشستیزیوطن و انترناسیونالیسم تا کرده البغ ما به را ناسیونالیسم نوعی توده حزب بفهمند

 ناسیونالیسم،»: بگویند مردم به توانندنمی عده این همین برای. دهد قرار روسیه اختیار در کامل طوربه را خود

 ایران در ما حاال و کرده تحریف هم را ناسیونالیسم آنارشیسم، بر عالوه توده حزب. «ستییگراملی همان

 دهندمی ربط گرامذهب به راآن سریع آیدمی پیش گراملی بحث هرجا. نداریم گسترده سطح در واقعی گرایملی

 به را ملی هم و مذهب هم که چرا ست،ا «منقلیملی» او واقع در اما ،«ستمذهبیملی فالنی»: گویندمی و

 اعم همه دیگر حاال و هستند هاطلباصالح همان ها،منقلیملی! نیست روشن او با شما تکلیف و کشدمی لجن

 از مجتمعی و اندشده نزدیک همبه و... «هااکثریتی»، «هاایتوده» ،«هاطلباصالح» ،«هامذهبیملی» از

 .اندداده تشکیل را مسلمانهگ   هایوطنیزمین همان یا هاگلوبالیست

 در توانمی آن طریق از که هاییراه از یکی شده؛ بلند ناسیونالیستی موجی لبنان و عراق در روزها این

 بحثی کهاین بدون حاال و ستا «ناسیونالیستی هایموج» طرح داد، قدرت هاجوان به گرسرکوب و مزدور مقابل

. اندگرفته عهدهبه مختلف کشورهای در ها،آنارشیست واقع در یا هالیبرتن را وظیفه این باشد، ناسیونالیسم از

 هاآنارشیست کنند، جمع امضا و بنویسند بیانیه که شده خالصه این در سابق هایچپ عملکرد تمام کهحالی در

. کنندمی حفظ را چپ اصالتِ  و خورندنمی فریب هاآن چون درند؛می را هاخیابان دارند دنیا مختلف نقاط در

 در مخصوصن گرایانه،ملی حس دادنِقلقلک مثلن بزنید؛ تحریک به دست باید انقالبی، حرکتی ایجاد برای

 .ستموثری بسیار روش دارد، سیطره آن بر( گراییمذهب) تئولوژی یا ایدئولوژی که جوامعی

 معمولن. ستا ضروری ایران، یجامعه مانند وسطایی قرون ایجامعه در گرایانهملی جو به زدندامن شکبی

 کتاب در «هیتلر». کنند تلقی دشمن عنوانبه را ثانی کشورِ  یک کنندمی سعی گرایانه،ملی موج ایجاد برای

 همان ،«بساز فرضی دشمنِ هاآن برای بمانی، امان در مردم یحمله از خواهیمی اگر»: نویسدمی «من نبرد»

 تحریکِ . سازدمی دشمن مدام مردم برای و دهدمی انجام خوبیبه راآن هیتلر، از تبعیت به ایخامنه که کاری

 نهایت در و بگیرد پا جنبشی کهاین برای قطعن و افتدمی اتفاق که است دیگر کشوری از انزجار با ملی حسِ

 عنوانبه که ایثانی کشور گرایی،ملی این پشت. کنید رفتار گرایانهملی که است نیاز شود، انقالب به منجر

 دشمن کشورِ  عنوانبه «ایران» لبنان، و عراق در مثال برای. شودمی تعریف ببرید، هجوم آن به باید دشمن

 انگلیس یمهره «مصدق» کهآن وجود با بینیممی بیندازیم، گذشته به نگاهی اگر هم ایران در. است شده تعریف

 ضدآمریکایی موجی کاپیتوالسیون، با خود مخالفتِ  در خمینی. بود کرده ایجاد را انگلیسی ضد موجی اما بود،

 عراق و لبنان در حاال. است کرده پیدا ادامه امروز تا آمریکایی، ضد موج آن و داد ادامه راآن بعدها و کرد آغاز را



 

 

 چپِ ملّی 16

 هاعراقی و هالبنانی یخواسته که چرا اند،انداخته راه ایرانی ضد موجی بزنند، رقم را خود پیروزی کهآن برای هم

 سیستم از بخشی صرفن و شود مخملی انقالبِ  به منجر شانمبارزات خواهندنمی هاآن نیست؛ جزئی تغییری

 آن یعنی شود، مطرح دشمن عنوانبه دیگری کشور و بگیرد شکل گراییملی موج وقتی. کنند خارج د ور از را

 . هستند رژیم کامل تغییر خواهان مردم

 چون بگیرد؛ شکل هم ایران در که گذارندنمی اما گرفته، شکل لبنان و عراق در حس این که است جالب

 در اما داده، انجام درست ایران در را خود کار روسیه. است قدغن گراییملی از زدنحرف ما کشور در اساسن

 ثانی کشور گرایانه،ملی موجی ایجاد با توانیمنمی ما چرا. کند تمام را خود یپروژه که نشد موفق لبنان و عراق

 و خواهندنمی را این هااپوزیسیون از کدامهیچ چون ببریم؟ پیش را کارمان و کنیم معرفی روسیه را( دشمن)

 دانندمی همه ام،داده ارائه اخیر سالِ دو در که هاییتحلیل با. اندآلوده یا و هستند روسیه خدمت در هاآن اکثر

 نوک ما فعلیِ اپوزیسیونِ متأسفانه اما است، روسیه خاورمیانه، در ما هایبدبختی تمام دلیل و اصلی دشمنِ که

 جدید مبارزانِ و جنگاوران و احزاب نیازمند ما که است دلیلهمینبه گیرد،نمی روسیه سمت به را پیکان

 هاتظاهرات در و کنندمی شعارنویسی هاخیابان در که کسانی ترِبیش ند؛انفستازه ماننمبارزا البته هستیم،

 این علت و ندارند را الزم سیاسیِ دانش ولی است، چهل زیر شانسن و هستند جدید نسل از دارند، حضور

 راه کشور در روسی ضد موجی ما ستکافی. است بسته فضای با کشوری در یافتنپرورش و تجربگیبی مسئله،

 رسدمی نظر به که ایعده .ماندنمی باقی اسالمی جمهوری و پاسداران سپاه از اثری دیگر وقتآن بیندازیم،

 کل دارند، دست در را سیستم از درصد70 که سپاهیانی تا کنندمی را خود تالش تمام هستند، سپاه مخالفِ

 بگیرند! دست در را سیستم

 کاسپین دریای روسیه باید چرا. دادند را مجلس آدرس مردم به اما گرفتند، هاروس را کاسپین دریای تمام

 و روس ضد موج جلوی ایده، این با «کنید؟ تظاهرات مجلس رویروبه» که بگویند مردم به و کند تصاحب را

 اینستاگرام، مانند ایاجتماعی مدیاهای در بحث با ما که را ایاساسی موج آن و شد گرفته پوتین به حمله

 راه به را روسی ضد موجی ما. کردند نابود تروسیع تبلیغاتِ  با بودیم، انداخته راه روسیه علیه تلگرام و توییتر

 از مطالبه دریافتِ برای مردم فرستادنِ! کنید تظاهرات مجلس رویروبه که گفتند ایعده ولی انداختیم،

 اعتراضات. انتخابات و نظام به بخشیدنمشروعیت یعنی ندارند، خود از اختیاری هیچ که مجلسی هاینماینده

 سیدعلی سخنرانیِ  از فیلمی) خبرگان مجلس از فیلمی افشای و شهرها تمام در 1396 دی از بعد مردم خیابانیِ

 وجود آن در من رهبرشدن احتمال که مملکتی برای باید»: کندمی اعالم او که 1368 سال مجلسِ در ایخامنه

 جمهوری رژیم شد باعث( شودمی انتخاب موقت رهبرِ عنوانبه او سال، همان مجلس در و «گریست خون دارد،

 و رهبر اندفهمیده همه حاال. بدهد دست از کامل طوربه را خود مشروعیت المللیبین حقوق لحاظ از اسالمی

 ببینند را انتخابات ینتیجه تا منتظرند دنیا تمام دلیلهمینبه بوده، نامشروع اسالمی جمهوری سیستم

 خواهندمی ایعده اما زد، خواهد رقم را نظام پایان انتخابات، این زیاد احتمال به البته ؛(1398 اسفند انتخابات)
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 موفق اسالمی جمهوری که کنند کاری آن به دادنمشروعیت با و دهند تغییر را نظام پایان انتخاباتِ یبرنامه

 .کند پیدا نجات رو پیشِ بحران از و بیاورد باالیی رأی شود

 دارید، نظامی قدرتِ اندازه چه تا شما که نیست مهم نظامی، قدرتِ  مثال برای قدرت، جدید تعاریف در

 استاد تشکیالتی کار در اسالمی جمهوری دهید؟می نشان را خود نظامی قدرت چقدر که است این مهم بلکه

 هایگیریرأی مثلن) دهد جلوه وسیعی شکلبه راآن که است بلد خوب اما ندارد، اینظامی قدرت کهاین با است؛

 (.هاگیریرای آن در رژیم کردنِعمل تشکیالتی و اینترنتی

 کسی اگر ،(1394) پیشین انتخاباتِ  در. است انتخابات ترینکنندهتعیین و ترینمهم رو، پیش انتخابات

 شغل به دوباره شد،نمی پیروز انتخابات در اگر و دادمی استعفا خود شغل از باید داشت، را کاندیدشدن قصد

 مجلس کاندیدِ داشت قصد و بود شهر شورای ینماینده یا و شهردار کسی اگر برای مثال. گشتبازمی خود قبلیِ

 چون شده؛ گذاشته کنار قانون این رو پیش انتخاباتِ در ولی گرفت،می کناره پیشین شغل از باید شود،

 که کسانی یا هااللهیحزب بحث انتخابات، از دوره در این. کنند کاندید محدودیت بدون را همه خواهندمی

 مشروعیت فقط و فقط هاآن اصلی بحث بلکه نیست، مجلس ینماینده عنوانبه شدنانتخاب هستند، نظام درون

 و نوشتند نامه ایخامنه برای که نفریچهارده) معصومچهارده ماجرای میان این در. است نظام به بخشیدن

 نداشته خاصی عمل هیچ رأی بی رأی البته شده، عَلَم نیز «رأی بی رأی» کمپینِ و( شدند او استعفای خواستار

 تاریخی لحاظ از چون کنیم،نمی همکاری هاییجریان چنین با عمدن ما. ستا مانده باقی نام حد در صرفن و

 نام خود، هایتریبون و هاتلویزیون در طلبفرصت ایعده بود، انتخابات بحث وقتی. شویم آلوده خواهیمنمی

 واقع در. است نشده دیده کمپین این از ایمالحظه قابل خروجیِ  امروز تا و کردند علم را رأی بی رأی کمپین

 .اندکرده تهی درون از راآن موضوع، این حد از بیش کردنِ مطرح با هاآن

 که شعارهایی یعنی دستاورد،. اندنداشته خاصی دستاورد هم هاآن! هیچ بود؟ چه معصومچهارده دستاوردِ 

 یاداره. »«شورایی یاداره آزادی، کار، نان،»: درآمد «اهواز فوالد جنبشِ» یا و «تپههفت جنبش» دل از

 از را رژیم بحران، ایجاد با که ایآنارشیستی قرائت یعنی زهر، یعنی مونارشیستی هایسیستم برای «شورایی

 دستاورد پولیتیکال لحاظ از هم باز کردند، زندانی جنبش این در را کارگر چند اگر حتا. کندمی ویران بستپای

 از پس و «بدهد استعفا باید رهبر»: گفتند هاآن اند؟داشته دستاوردی چه امضاکننده چهارده اما است، داشته

 کنندمی خواهش ایخامنهزامبی از و هستند تالش در هاآن آزادیِ برای ایعده میان این در. شدند زندانی آن

 آگاه را مردم افتاده، اتفاق میدان در چون داشت؟ دستاورد کارگران جنبشِ  چرا. کند آزاد زندان از را هاآن که

 برعکس لرزید، حکومت ستونِ  چهار کارگران این جنبشِ  با. است داده نشان را مردمی قدرتِ  و کرده

 علی» مختصِ که اینترنتی اکتی با فقط ما واقع در شدند؛ دستگیر فقط و نکردند خاصی کار که نفریچهارده

 هایتلویزیون تمام را امضا چهارده ماجرای همین برای. ایمبوده روروبه است، «حجاریان سعید» و «افشاری

 . دادند پوشش( مرزیبرون و داخلی از اعم) اسالمی جمهوری



 

 

 چپِ ملّی 18

 انتخابات در و بیایند مردم که شوندمی تأیید کاندید عنوانبه تریبیش تعداد شکبی رو، پیش انتخاباتِ در

 تمرکز اسالمی جمهوری عملکرد بر که ایغربی کشورهای تا بگذارند، نمایش به را هجمه این و کنند شرکت

 مختلف، هاینقاب و هالباس با و شودمی بازی وارد سپاه باراین قطعن. بردارند رژیم این سر از دست اند،کرده

 شوید، تردقیق اگر. گرفت خواهند دست در را مجلس از نیمی از بیش پاسدارها یعنی بلعد؛می را مجلس کل

 محسن مانند) شوندمی دیده هم سابق پاسدارانِ آزادی، نهضتِ  اعضای بین و هاطلباصالح صف در که بینیدمی

. کنیم آغاز را روسی ضد بلند موجِ باید گرایانه،ملی اکت ایجاد برای ما گویممی که است دلیلهمینبه(. سازگارا

 کاری متأسفانه. است مردم خود مال شده، دزدیده هاآن از که پولی کنند درک مردم تا شود ایجاد شرایطی باید

 گرفتن برای مردم است سال دو. ندارند شده برداشته شانجیب از که پولی و هادزدی از درکی مردم که اندکرده

 و کرد برداریکاله مردم از که پاسداران سپاه به وابسته هایمؤسسه از یکی) «کاسپین یمؤسسه» از خود پول

. دارندبرنمی اعتراض از دست اما خورند،می کتک حتا و شوندمی جمع مدام( دزدید را هاآن پول از زیادی مبلغ

 هم مجلس همان مقابلِ حتا کند؟نمی اعتراضی کسهیچ «روسیه به کاسپین دریای واگذاریِ» برای چرا پس

 ربوده شانجیب از هزارتومان اگر که مردمی دانند؛نمی خود مال را کاسپین دریای مردم این انگار. نرفت کسی

 یدرباره ولی کنند،نمی دریغ تالشی هیچ از و زنندمی دری هر به او مجازات و دزد کردن پیدا برای شود،

 سال، چند این در. ندارند ماجرا بانی و باعث با کاری و اندکرده سکوت ایران، از کاسپین دریای جداشدن

 را کثافت قبحِ اختالس، مورد در روزیشبانه اخبار انتشار با و قبلی ریزیِبرنامه با مرزی،برون و داخلی مزدوران

 تفاوتبی آن به نسبت مردم که اندساخته جوک اشدرباره و اندزده حرف اختالس پیرامون قدرآن و اندریخته

 هیجان منظم طوربه ،«دورهمی» یبرنامه در خود هایکمدیاستندآپ با «مدیری مهران» مثال برای. اندشده

 و امزده را تاندل حرف من» که تکنیک این با و زدمی را مردم حرف ظاهر در او البته گرفت؛ مردم از را

 کار جاستاین جالب. ب ردمی پیش را کار ،«بروید خیابان به اعتراض برای نیست نیاز دیگر شده، تمام چیزهمه

 جریانات، خنثاکردن با که است این هاژورنالیست دیگر و «فالحتی مهدی» و «جوانمردی علی» و مدیری مهران

 صدای» تلویزیون در هاآن از ایعده کنند؛ چیپ راآن و ببرند حاشیه به را جریان و کرده خالی شور از را مردم

 «اینترنشنالایران» تلویزیون در ایعده ،«وتومن» تلویزیون در ایعده ،«سیبیبی» در ایعده هستند، «آمریکا

 اینکه برای دورهمی از پس او کند،می پیدا هم دیگری ب عد مدیری، مهران کار. «صداوسیما» در نیز ایعده و

 است، سمیوتیک بسیار کمدی این سازد؛می «هیوال» نام به کمدی سریالی شود، رنگکم هااختالس یفاجعه

 گراناختالس»: بگوید خواهدمی مدیری. تربیش افزاییترس جهت در ستنامی ترس، ینمایه عنوانبه هیوال

 هاآن به کاری دیگر شما و ستکافی زنممی حرف هاآن مورد در من که همین و هستند بزرگ هیوال مانند

 گیرد،می مردم از را هیجان کهاین بر عالوه ایکمدی چنین «خورندمی را شما هیوالها این وگرنه باشید نداشته

 این. شوند رد موضوع کنار از خنده با همه شودمی باعث نهایت در و کندمی سلب هم را بقیه مسئولیت حس

 ترهاپیش که هم دروغی اخبار از بسیاری. کنندمی عادت تربیش آن به مردم شود، تکرار تربیش هرچه موضوع

 چند بزند، را بزرگ یضربه کهاین از پیش اسالمی جمهوری. داشت را نقشی چنین کرد،می منتشر «آمدنیوز»
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 را همان گرفتند،می گارد ترکم مردم که هاضربه این از کدام هر با رابطه در و کردمی شایعه را مجاور یضربه

 ضمیر روی ایگونهبه رود؛می پیش شناسانهروان و شدهحساب چیزهمه امروزه. آورددرمی اجرا یمرحله به

 شدنگم برای که مردمی همآن. داندنمی خود مال را ملی هایدارایی کسی که اندکرده کار مردم ناخودآگاه

 برای خود، ملیِ  منافع برای ولی کنند، پیدا راآن تا بزنند دور را نظر مورد مسیر صدبار حاضرند تومان هزارده

 یعنی تریلیون، سی. کندنمی نگاه هم را سرش پشت کسی دالر، هاتریلیون و تومان میلیارد هزار و میلیارد ده

 افشای با هابرنامه این شروع. نیست آن کردن پیدا پیِ در کسهیچ اما شده، گم مردم این دالرِ  میلیارد هزارسی

 تا کردند حمله هاصرافی به مردم ترِ بیش بلکه نزد، دم کسی تنهانه و شد برابرپنج دالر. بود نجومی هایفیش

 تا آوردند پایین را قیمت دوباره بعد و کردند البغ تومانی هزارهجده دالر مردم به طریق این از و بخرند دالر

 اکثر که اندکرده کاری دالر شوک با. برود باال دوباره دالر قیمت تا منتظرند همه هم حاال. ببرند تریبیش سود

 دالر قیمت کاهش از کهآن جایبه دارند، دالر که افرادی از بسیاری. باشند خود شخصی منافع دنبالبه مردم

 شما گونهاین یعنی ببرند، شخصی سود دالر قیمت باالرفتنِ با خواهندمی چون اند،ناراحت باشند، حالخوش

 که ایهماهنگی با هاژورنالیست همین. اندهکرد تهی «گرایانهملی حس» و «ایران» و «اندیشه» و «من» از را

 اعالم مدام یافته، کاهش دالر قیمت که هم حاال و اندبرده قهقرا سمت به را مردم دارند، رژیم از بخشی با

 به شما دالرهای ارزش براندازی فردای در که باشید مطمئن و دارید نگه خانه در را تاندالرهای»: کنندمی

 اید؟کارهچه اصلن شما پرسدنمی هم کسی ،«رسدمی تومان هزاربیست

 به دانندنمی هاآن اند،مانده سردرگم مردم که شده زیاد فیک هایتوپ قدرآن اما است، همان بازی زمینِ

 را واقعی توپِ تواندنمی کسهیچ اما است، حاضر زمین است. واقعی توپ کدام و کنند وارد ضربه توپ کدام

 برای شما یضربه و بزنید شوت شما که است ممکن گاهی. کند شوت دروازه سمت به را توپ همان و بشناسد

 را ناسره و سره فرق مردم که شده باعث بازی، میدان در فیک توپ همهآن واقع در شود؛ حساب گ ل حکومت

 تردقیق کمی اگر. ندامنحرف یا و مزدور یعنی هستند، براندازنما میان این در زیادی درصد متأسفانه. ندانند

 هم اگر. دهدمی را همراهی و میدان در حضور طرحِ نه و کندمی ایجاد موج نه کسهیچ که بینیدمی شوید،

 مثال، برای. کنندمی مخالفت به شروع ندارند، اکتی که منفعل یعده همین بدهد، ارائه طرحی بخواهد کسی

 1398 شهریور 31 تاریخ در که دارد ایدربی به اشاره) «ورزشگاه نکردنِ تحریم و آبی دختر دربی» ماجرای در

 خودسوزی تهران دادسرای رویروبه سال همان شهریور اوایل در که «خدایاری سحر» یاد داشتنِنگه زنده برای

 ایرانارشیست حزب جریان، این در شد؛ معروف نام این با و نامیدند آبی دختر را او هارسانه شد؛ برگزار بود، کرده

 حکومت به ورزشگاه، درهای با تجمع در پشت حداقل یا و بروند آزادی ورزشگاهِ به که کرد درخواست مردم از

 و کرده مخالفت جریان این با حکومتی هایسلبریتی و دارتریبون مزدورهای از بسیاری اما کنند. وارد ضربه

 دربی، این در. رساندند یاری حکومت به گاردی، چنین با و شدند ورزشگاه در حضور عدم و تحریم خواهانِ

 ما مخالف یجبهه در همه ،(کردند وارد حکومت به زیادی هایضربه ایرانارشیست، مبارزان و برانداز جوانان

 مواقعی چنین در ندارند، اکتی هرگز که کسانی باید چرا. باشند داشته اجرا برای بهتری کارراه کهبی ایستادند،
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 دریای واگذاری» ماجرای در. است چیده را هامهره این حکومت که نیست شکی کنند؟ اندازیسنگ مدام

 مردم به. بود تعطیل مجلس که زمانی درست همآن ،«کنید تجمع مجلس جلوی»: گفتند ،«روسیه به کاسپین

 کاسپین دریای واگذاری طرح و کنند گیریپی تا بگذارید فشار تحت را هانماینده و مجلس مقابل بروید گفتند

 کهوقتی نکرده، دعوت خیابان به را مردم هرگز کهکسی. بود شده عملی پیشاپیش طرح کهدرحالی. نشود عملی

 دهدنمی هاآن به آدرسی هیچ چرا پرسند،می را درست مسیر آدرسِ  فریاد، با و اندکرده تجمع خیابان در مردم

 رسدمی نظر به اما بزنم، دامن موضوع این به خواهمنمی من کشد؟می پیش را «مجلس مقابل در تجمع» بحثِ  و

 گویمنمی کند؛می ایفا را خاصی یعده آموزدست نیروی نقش و است گروگان نحویبه( پهلوی رضا) فرد این

 اینترنشنالایران تلویزیون با خود اخیر هایمصاحبه از یکی در او. کنم واقعه طرحِ خواهممی فقط است، مزدور او

 یونان ماجرای از ما که ایتجربه با. ندارد را ایران به ورود قصد و است ایران آزادیِ  خواهانِ فقط که کرد عنوان

 راه ایران به را فرد این براندازی، فردای در یعنی بیفتد، است قرار مشابهی اتفاق انگار داریم، چکسلواکی و

 تیرِ  این»: که بودند کرده تلقین او به «فرَشگَرد» طرح با انگار. داندمی را موضوع این نیز او خودِ  و دهندنمی

 که رسدمی نظر به. بخشیدند انرژی او به دادند، قرار فرشگرد اختیار در که هاییتلویزیون با یعنی ،«توست آخر

 احتمال و آوردمی فشار خودش به هم خودش حاال و شود زیاد او اشتباهات که اندکرده کاری آورده، کم او

 از جلوتر چرا اما. شود خودکشی یا و کند خودکشی خود خواهرِ  یا و برادر مانند نیز او که باشید آن شاهد دارد

 معروف قدرآن سپس و بروی شهرت سمت به مدام تو و بشناسند را تو دنیا کهاین کردند؟ حرکت جهانی بازیِ

 که کنید فرض زنم؛می را هایمحرف غیرمستقیم من. نیست جالب بزنی، حرکتی هیچ به دست نتوانی که شوی

 را کار روند و کنممی رفتار تندی به سرپرست با کارفرما جلوی ناگهان کارگاه، در و هستم ایپروژه مدیر من

 و شده کوچکی اشتباه»: گویممی کارفرما به پرده پشت در و بیفتد راه زودتر کار مثلن تا گیرم،می انتقاد باد به

 عذرخواهی هاآن جلوی ولی بکن، را خودت کار تو»: گویممی هم کارگاه سرپرست به و «بزن را امضایت شما

 .هستیم طرف کثیف ریاکاریِ نوعی با ما وضعیتی چنین در واقع در ؛«کن

 فضای این آرامآرام ناگزیرند انتخابات، به شدننزدیک و لبنان و عراق اوضاع به توجه با حاضر، حال در

 هم نفرچهارده آن جمله از سیاسی زندانیان از برخی است ممکن زیاد احتمال به. کنند باز گره مانند را سیاسی

 و شود زده هاحرف از بسیاری باید دوره این در است؛ گونهاین اوضاع همیشه انتخابات یدوره در. شوند آزاد

 کنترل راآن بتوانند بعدها که باشد ایگونهبه باید هم هاحمله ولی دهند، قرار حمله مورد را یکدیگر کسانی

 اخیر سال دو در که اقلیتی تنها. شد خواهیم طرف خاصی وضعیت با رو پیش سمیوتیکِ  جنگ در ما. کنند

 چرا نیست، ما کار روند توقفِ  بر دلیل موضوع این ولی هستند، هاایرانارشیست دیده، خیانت مدام و کرده کار

 که است روسیه خوانیِخصم با تنها ناسیونالیستی، حس این کنیم؛ احضار را ناسیونالیستی حس باید ما که

 با و کنندمی علم را ایران لبنان، و عراق اگر. اندآورده سرمان بالیی چه هاروس که دانیممی ما شود؛می احضار

. بزنیم «روسیه» یعنی اصلی هدف به ناگزیریم هم ما اند،کرده بسیج را خودشان ایران، از خشم و ستیزیایران

 به باید هم هاگروه دیگر ها،ایرانارشیست جزبه بیاید، پدید بزرگ موج آن کهاین برای. است این ما رهایی شرط
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 شعور تزریق جز ما هایحرف شنود؛می را ما هایحرف کند، کار شعور و مغز با بخواهد کسی اگر. بیایند میدان

 تصمیم بعد و مانندمی ما گارد اتخاذ منتظر ابتدا گیریتصمیم موقع ها،گروه از برخی. نیست شجاعت و

 کشوری هیچ با توانیمنمی ما. دارد زیادی اهمیت هاایرانارشیست نقش کنیم، عمل باهوش بسیار باید. گیرندمی

 دلیلبی دولتی و گروه هیچ کمکِ  که دانیممی را این. دهیممی دست از را خود استقالل چون کنیم؛ همکاری

 آزادی رهایی، شجاعت، به احزاب همین از بعضی و گیرندمی پول تلگرامی شلوغ هایکانال و احزاب اکثر. نیست

 همین برای ست،صادراتی مزدوران و هاطلباصالح دست در تریبون متأسفانه. خورندمی غبطه ما استقالل و

 افراد هاتلویزیون در. بدهند تشخیص فیک هایتوپ از را واقعی هایتوپ اندنتوانسته هنوز و اندشده گیج مردم

 دور از را ما کشورِ  کسی اگر. کنندمی مخفی را واقعی هاینخبه و زنندمی جا نابغه عنوانبه را سوادبی و ابله

 داریم، زیاد شعوری آدمِ  که داندنمی او ندارد؟ وجود شعوری آدمی ایران در یعنی بپرسد است ممکن کند، رصد

 است، 21 قرن. باشند جوارهم اسالم تعفن بوی با نیستند حاضر هاآن و کرده پرت ایگوشه به را هاآن اسالم اما

 دیگر غرب در مردم دارد، فرمالیته یجنبه هاحرف این ولی اند،مسیحی هاآلمانی و هاانگلیسی بشنوید شاید

 بیچاره دختر آن خاورمیانه، در اما هستند؛ الییک مطلق طوربه هاقدرت و هادولت و ندارند مسیحیت به کاری

 تصویر به اشاره) کندمی تظاهرات چادر و مقنعه با زند،می الک هایشناخن به و دارد تتو خود دست روی که

 جنبش دادن جلوه شیعی برای هارسانه از بعضی و داشت حضور عراق هایتظاهرات از یکی در که دختری

 (.بود آمده تظاهرات به مقنعه و چادر با که کردند منتشر را او عکس عراق،

 است ماه وششبیست کهاین با است، من همراه همیشه آپولونی دیوانگیِ نوعی و جنگممی واردیوانه من

 به. است سابقهبی چیزی چنین و شودمی محسوب سال وشصتدویست من ماهِ وششبیست اما میدانم، در که

 تو غرب گاهی ایم؛کرده شناسایی را دشمن ما. دارم اشراف ایران سیاسی وضعیت به کاملن مدام، جنگِ  دلیل

 . بینممی را جهانی شعوریِبی نوعی باره این در. مسلمان دیگر، موقعیتی در و شرق گاهی زند،می را

 ترمطیع هرچه و ندامطیع و سوادبی شوند،می عَلَم هاتلویزیون در که کارشناسانی از درصد97 متأسفانه

 فکر من. بخورند فریب و بپذیرند را موضوع این نباید مردم ولی کند،می تبلیغ تربیش را هاآن سیستم باشند،

 بشناسید را ناسیونالیسم دارید وظیفه شما یهمه است، بخشنجات گراییملی احضار حاضر، حال در کنممی

 انقالب اساسن و( گاریبالدی جوزپه مثل) دارد وجود هاناسیونالیست میان در بزرگی هایچهره که بدانید و

 فحش هاناسیونالیست به مدام ایران در چرا ولی ،(روبِسپیر امثال) اندداده دست به هاناسیونالیست هم را فرانسه

 کهدرصورتی بوده، گراملی گویندمی و دارند دوست همه را مصدق اند؟کرده تحریف را ناسیونالیسم و دهندمی

 یواژه خودِ اما دانند،می «ملی نهضت» رهبر را مصدق. بود هم گرامذهب بود، گراملی که قدرهمان مصدق

 مختص ستایواژه نهضت،. است «ملی نهضت» از تربیش «ملی جنبشِ » تأثیر و دارد مذهبی یجنبه «نهضت»

. دهدمی نشان را سوادیبی اوج بگذاریم، «ملی» کنار را «نهضت» اگر و باشد ملی تواندنمی مطلقن و مسلمانان

( نزدیک گرگ) هاروس شر از را ایران شودمی موفق او ام؛کرده بحث ترهاپیش مصدق کار مثبت بخش یدرباره

 بتوان که نیست موضوعی نه، یا بوده انگلیس ینشاندهدست او کهاین البته. ستبزرگی کارِ  این و کند خالص
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 عیان راآن تواننمی که بگذارم دست نقیضی و ضد کثیف چیز روی خواهممی فقط من. کرد تأیید یا رد را آن

 یا بوده هاانگلیس جاسوسِ دانیمنمی حتا که است مصدق مثل کسی ما گرایملی و قهرمان چرا اساسن. کرد

 و داده رخ مرداد 25 روز کودتا و نبوده کار در مردادی 28 کودتای اما مرداد، 28 کودتای گویندمی مدام نه؟

 هاآمریکایی و بروند انگلیس و روسیه که شدمی ایجاد باید تمهیدی است؛ بوده مصدق خودِ  کرده کودتا که کسی

 کرد، الینه را ستیزیانگلیس موج مصدق همین ولی اند،هنکرد ضرر هم هاانگلیسی میان این در البته و برگردند

 توانیمنمی نشوند، باز تاریخی هایگره این تا که چرا شود، بحث بسیار باید تاریخی هایگره این بازکردن برای

 هر آمد، خواهد سرمان بالها تمام. برود باید اسالمی جمهوری دانیممی همه حالاین با. برداریم جلو به قدمی

 اتفاق فالن برود، اسالمی جمهوری اگر گویندمی و دهندمی هشدار شما به آن یدرباره مزدوران که چیزی

 که ستچیزی این و افتدمی اتفاق آن بماند، این از بیش اسالمی جمهوری اگر و است برعکس کاملن افتد،می

 مردم کنار در نداحکومت یبدنه از معمولن که بازیگرانی حتا عراق، در. بگویند مردم به مدام باید فکرانروشن

( حکومت بخش ترینزندروغ و ریاکارترین و ترینکثیف) طلباناصالح از دارند هنوز ما بازیگران اما اند،ایستاده

 و او خدمت در واقع در و هستند حجاریان سعید کارهای دستاویزِ  و مرید اصل در هاآن. کنندمی حمایت

. دارند ارتباط یکدیگر با همه هااین و است چیزیک چیزهمه کرد، تفکیک هم از را مسائل این نباید. نداسپاه

 من با جنگ. است ترسنگین نیستید، معامله اهل که شمایی یوظیفه میان این در و اندارزان بسیار هابعضی

 موارد اکثر در و امکرده بحث ایزمینه هر در تقریبن. بدهم تن چیزها از برخی به توانمنمی هم من و دارد ادامه

 ندارد صدا دست یک که چرا بجنگید، و بگیرید را خط این پس. است شده اثبات شما به من هایبحث درستیِ

 .باشد همه به متعلق باید حزب و

 و هستند مزدور براندازی یجبهه از درصد60 باشند، براندازی یجبهه از درصد10 هاایرانارشیست اگر

 ویکچهل در مالها. شناسندنمی را درست راه و کنند کارچه که دانندنمی و اندسردرگم نیز ماندهباقی درصد30ِ

 تمرکز و فکر دیگر شوید،می مسلمان و خوانیدمی نماز شما کهوقتی اند؛کرده هیپنوتیزم را همه اخیر سالِ

 پردازندمی مختلف وقایع به متفاوتی زوایای از هاایرانارشیست .بگیرید تصمیم توانیدنمی دلیلهمینبه ندارید،

 «کوروش» از مدام احساسات روی از و هستند احساساتی ایعده. اندآموخته بسیار حزب در اخیر سال دو طیِ  و

 دارد، مذهبی بوی و رنگ کربال، صحرای حسین با برخورد همان مانند کوروش با برخوردشان و زنندمی دم

. کنیم متحد را مردم خواهیممی چون ست؛ناسیونالیستی اینشانه ما برای او کنیم،می بهانه را کوروش ما ولی

 را شاه خواهندمی کوروش از استفاده با هاآن ولی بایستیم، روسیه مقابل در کوروش از استفاده با خواهیممی

 تولید هیچ از را چیزهمه ما ندارند؛ چیزهیچ واقعن ایرانی مبارزان ایران، تاریخِ  در که است باراولین. بیاورند

 ایم،کرده تولید هیچ از راآن ایمداشته که دستاوردی هر تقریبن. است کارمان عظمت گرِنشان این و کنیممی

 یاد «جدید عصر قهرمانان» عنوان با «عیاشان» از «کامو آلبر» امگفته بارها ست،نیهیلیستی کار نوعی ما کار

 نیرویی و پول ما. کنندمی تولید چیزهمه هیچ، از و هستند مندکنش هاینهیلیست همان که عیاشانی ،کرده
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 حفظ هوشمندانه رفتارزنیِ و فکر تولیدِ با را استقالل این باید شما و ایمکرده تعریف را استقالل اما ایم،نداشته

 . کنید

 کذایی هایموج وارد است بهتر کنید؛ درک بهتر مرا هایگفته و بیاورید جلوتر را خود قدمیک کاشای

 است، سخت بسیار ما یمبارزه. کنید حرکت براندازی سمت به باید. باشید موج یایجادکننده خودتان و نشوید

 ایرانارشیست مردمِ  از فقط .است بخشنجات آگاهی، کرد؛ بسیاری کارهای توانمی آگاهی و شعور تزریق با ولی

 یاد را هرچه. نکنید حبس مغزتان در راآن و «آگاهی» بگویید مدام. کنید کمک هاآن به و بگیرید کمک

 .بدهید نجات را کشورتان توانیدمی آگاهی انتقالِ با تنها که بدانید را این و بدهید انتقال ایدگرفته
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 نارشیسمایرآ در اکوسوسیالیسم محوری نقش
 

 

 وجود غایتی هم ایرانارشیسم در و من یایده و تفکرات در ندارد، وجود غایت سوسیالیسم در که طورهمان

 و زندمی حرف فاضله یمدینه از ،«تخیلی سوسیالیسمِ» در پیش سال پانصد و هزار دو «افالطون». ندارد

 بحث «مارکس» او از پس و کندمی مطرح را تخیلی شهر مبحث میالدی پانزدهم قرن در «مور تامس»

 .زنندمی حرف آن از هاکمونیست که سوسیالیسمی همان کشد؛می پیش را «انسانی سوسیالیسمِ»

 با اکوسوسیالیسم ؛«اکوسوسیالیسم» آن از پس و آیدمی وجودبه «رقابتی سوسیالیسمِ» انگلیس در بعدها

 با رابطه در ما یعنی است؛ ایرانارشیسم از بخشی اکوسوسیالیسم. دارد هافرق تخیلی و کالسیک سوسیالیسمِ

 روی پرسیهمه دفاتر در چگونه کهاین یدرباره چنینهم و کرد خواهیم بحث خصوصی مالکیت و ارث ها،بانک

 مردم که قانونی کنیم؛ بدل قانون به را حاصله نتایج سپس و کرده بحث مارکت این میزان یا خصوصی مارکت

 ما که بینیدمی عملن. رسید خواهند آن به ایرانی فرهنگِ  و ایران مسائلِ  به توجه با و خطا و آزمون با

 تقسیم برابر طوربه ثروت و باشد نداشته وجود ظلم آن در که اییعنی جامعه ایم؛داشته تخیلی سوسیالیسمی

 آن به نیز ایرانارشیسم یایده در ما و است آلایده ثروت برابر تقسیم البته ست.نکردهشود، هنوز تحقق پیدا 

: گویندمی کنیم،می حرکت دمکراسی و عدالت سمت به مدام ما است؟ ممکن چیزی چنین آیا اما داریم، توجه

 نپذیرد، تحقق هرگز کهاین نه ،«نیست پذیرتحقق و ممکن چیزی چنین و هستند دولت ضد هاآنارشیست»

 دیدگاهی ما. برسیم آنارشیسم تحققِ به فردا همین نیست هم قرار اما است، غیرممکن به نزدیک چیزی تقریبن

 ممکن ایرانارشیست یک یعنی دارد؛ وجود زیادی هایتفاوت آنارشیسم و ایرانارشیسم بین و داریم ایرانارشیستی

 حقیقت واقع در. دگم انسانی یا و آنارشیست تا باشد لیبرترین یا و اکوسوسیالیست و سوسیالیست تربیش است

 حرف ایرانارشیسم از ما وقتی: کنممی بیان را حرفم دیگری نحو به. است زندگی خود مانند و سیال حقیقتی ما

 تنها ما است، غیرممکن حکومتی چنین چون باشیم؛ داشته دولتبی حکومتی که نیست معنا این به زنیم،می

 کمونیسم آمالِ اساسن و بوده هم مارکس یخواسته خواسته، این و کنیممی حرکت دولتبی حکومتِ  سمت به

 به که کنیم طی را روندی توانیممی ما پرولتاریا دیکتاتوری طرح با»: گویدمی کمونیسم. است همین نیز

 دولت است، غیرممکن دولتبی یجامعه که گفت مطلق طوربه تواننمی البته ،«برسیم دولتبی ایجامعه

 ترهاپیش. ندارد دارسرنگه به نیاز جامعه که کندمی پیشرفت جابدان تا فرهنگ گاهی و است جامعه دارِسرنگه

 نظر از گذشته در کهآن دلیلبه اما خاموش؛ هم راهنمایی چراغ و شد قطع برق آمد، طوفانی لندن اطراف در

 برای کنند؛ رعایت را انسانیت که بودند رسیده اجتماعی نظم این به مردم بود، شده کار مردم این روی فرهنگی

 سپس دادند،می حرکت یاجازه روروبه هایماشین به دقیقهپنج و بودند ایستاده هاماشین از تعدادی همین

 به واقف کاملن مردم کردند؛می حرکت دقیقهپنجها آن مقابلِ هایماشین و ایستادندمی روروبه هایماشین

 سبز چراغ و قرمز چراغ نام به قانونی و قرارداد دیگر یعنی گرفت؛نمی زمان هم کسی و بودند امر این رعایت
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 در ولی است، حکومت از بخشی که کندمی وضع مقننه یقوه و دولت را قانون آن ایران در. نداشت وجود

 کهاین از پیش ولی باشیم، داشته دولتبی ایجامعه توانیممی ما پس. دهدمی انجام را کار این فرهنگ انگلیس

 حکومت مونارشیسم، در. کنیم طی را «مینارشیسم» مسیر ابتدا باید برسیم، آنارشیسم به مونارشیسم از

 مانند است، خدایان او کند.می تعیین را قوه سه مسئولین و دارد قرار حکومت رأس در شاه و ستسلطنتی

 چیست؟ مینارشیسم اما. است ایخامنه زیردست قضاییه، و مقننه و مجریه یسه قوه که ایران فعلیِ  حکومتِ

 کهوقتی. کندمی نشانیآتش یاداره که کاری مانند باشد، داشته را محافظ نقشِ که دولتی حداقلی؛ دولتی

 منجیِ  نه است، منجی دولت واقع در دهد؛می انجام را خدماتی نشانیآتش یاداره بگیرد آتش شما یخانه

 پلیسِ ) کندمی المللبین پلیسِ که کاری همان مانند عادی، بودوباش در و طبیعی زندگی در منجی بلکه آمالی،

. برندمی پناه آن به مردم که ستمحلی پلیس یاداره لندن در مثال، برای(. است ایران در که پلیسی نه و خوب

 دولت. شماست دارِسرنگه جااین در پلیس روید،می پلیس سراغبه باشید که تیپی هر با کنید، گم را آدرسی اگر

 که بگویند توانندنمی شما به «مینارشیستی دولتِ » در اتوریته. از عاری پلیسی باشد، داشته را پلیس نقش باید

 آنارشیسم به( دیکتاتوری سلطنتی حکومت) مونارشیسم از کهاین برای ما. «نکنید را کار آن و بکنید را کار این»

 مینارشیستی هایسیستم در. کنیم تجربه را( حداقلی حکومت) «مینارشیستی حکومت» که ناگزیریم برسیم،

 به یا و «کالسیک آنارشیسم» به نوکمونالیسم طریق از و باشیم داشته هم را نوکمونالیسم توانیممی ما

 یجامعه دنبال به همه هاست،سوسیالیست و هاکمونیست مقصد آل،ایده آنارشیسم. برسیم «آلایده آنارشیسم»

 هادیدگاه. برسیم آلایده و غایت آن به باید حاال همین گوییمنمی ما اساسن ولی. هستند دولت بدون و طبقهبی

 هایبندیطبقه هااین یهمه است، غلط «جمعی آنارشیسمِ» و «فردی آنارشیسمِ» ،«آنارشیسمپ ست» یدرباره

 ست؟آنارشیستی نوع چه او اما ،«است آنارشیست فالنی»: گویندمی ایران در مثال، برای. دارد مختلف

 هیچ و هستیم متفاوت کاملن خطِ  دو چامسکی و من هستم؛ آنارشیست هم من است، آنارشیست «چامسکی»

 کشوری ینویسنده چون م؛رادیکال آنارشیستی من ولی جوست،مسالمت آنارشیستی او. نداریم دیگرهم به ربطی

 است؛ حاکم دمکراسی آن در که ستکشوری شناسِزبان او مقابل در و دارد وجود دیکتاتوری آن در که هستم

 را مختلف دیدگاه دو ما جااین در پس. باشم رادیکال که ناگزیرم من نتیجه در ،ایرانی من و ستآمریکایی او

 سوسیالیسمِ  با را تخیلی سوسیالیسمِ  زیادی افراد. نیست یکسان هم سوسیالیسم یدرباره هانگاه .کنیممی دنبال

 داشتنتوجه بر عالوه است، آن متأخرِ ینمونه که اکوسوسیالیسم در گیرند؛می اشتباه اکوسوسیالیسم یا رقابتی

 سیستم این در دارید؛ توجه نیز «گراییطبیعت» به ،«گراییمردم» و «گراییانسان» ،«گراییجامعه» به

 شناسیبوم به کردنتوجه یعنی اکولوژی باشیم، داشته را «اکولوژی» کهاین مگر شود،نمی حاصل گراییمردم

 چیدمان و مجموعه یک این .کنندمی دنبال «سبز حزب» اعضای که اهدافی و آمال همان طبیعت؛ احیای و

 از پس ،«نومدرن» معنایبه متأخر دارند؛ وجود متأخر و عالی چیزهای تمام ایرانارشیسم در واقع در است؛

 غایتی نه ایم،رسیده فعلی غایتی عنوانبه آن به ما و داده پس امتحان که چیزیآن یعنی پسامدرنیسم، مدرن،

 .بعدی
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 تواندمی پرولتاریا که دارند باور یا و ندسوسیالیست و کمونیست هاقدیمی از بسیاری ایران در هنوز

 این باید تاکنون داشت، را قدرتی چنین پرولتاریا اگر است. واهی خیالی چنین بردارد؛ میان از را داریسرمایه

 داری،سرمایه اوجِ  یعنی این و است نفرهشت به متعلق جهان، ثروتِ از نیمی حدودِ اکنونهم. شدمی انجام کار

 فرصت بسیار هاکمونیست حتا و هاسوسیالیست رود؛می جلوتر دارد مدام و نخورده شکست داریسرمایه پس

 اکوسوسیالیسم. باشد داشته وجود دیگری راه باید .نتوانستند اما بردارند، میان از را داریسرمایه که داشتند

 بزرگ منفیِ  ب عد یک داریسرمایه .بایستد داریسرمایه مقابل تواندنمی تنهاییبه پرولتاریا و است پیشنهاد یک

 محیط منابعِ  از بسیاری که شده باعث چندملیتی هایشرکت وجود و داریسرمایه در گراییصنعتی»: دارد

 چگونه که اندکرده فکر موضوع این به هاآنارشیست یا و هاتروتسکیست از بسیاری. «بروند بین از زیست

 سوسیالیسمِ ». بودند واقعی ستیزهایکاپیتالیست هاآنارشیست واقع در. بایستند داریسرمایه جلوی توانندمی

 سوسیالیسم و مارکسیسم و سبز هایسیاست آنارشیسم، از طیفی ترکیبِ حاصل ،(سبز سوسیالیسمِ ) «بوم

 فرهنگی بخش در. بینیدمی را سازیجهانی ضد نهضتِ در «بوکچین موری» رهبریِ  دیگر، طرفِ از. است

 من کل در. برسیم جهانی شعرِ یک و فرهنگ یک به ما کهاین دارم؛ قبول را گلوبالیزیشن من( هنر و ادبیات)

 .کنیممی زندگی لوهانمک مارشال جهانیِ یدهکده در ما که معتقدم

 سفر دنیا جای هر به توانندمی و دارند را سفر قابلیتِ هستند، چندملیتی هایشرکت در کهکسانی معمولن

 محصوالتِ  از بسیاری تولیدبه دست و کنندمی تاراج را جاآن  منابع روند،می دیگر کشورهای به هاآن. کنند

 کشور آن اند،کرده تخریب را زیست محیط کهدرحالی سپس آورند، دستبه تریبیش پول تا زنندمی کیفیتبی

 چین زده؛ رقم افغانستان در چین که است اینابودی همان مانند ماند،می باقی کهچیزی. کنندمی رها را

 افغانستان کشور حاال که کند، طوریمی ایجاد انفجار معادن آن در و کرده اجاره هاآن از را معادن از تعدادی

 آوردره زیست، محیط تخریب این. کند استفاده جاآن از تواندنمی و داشت نخواهد کشت قابلیت سال صدها تا

 هایشرکت صاحب دارند، دست در را جهان ثروت از نیمی از بیش که نفریهشت آن اغلب. است داریسرمایه

 اکوسوسیالیسم، اساسن. اندتخریب حال در هاآن که بینیدمی شما اما. هستند جهانی ظاهرن و چندملیتی

 از ب عدی سوسیالیسم، و اکولوژی ترکیبِ جزبه ترکیب این است؛ «اکوسیستم» و «اکولوژی» از ترکیبی

 زاویه این از اگر. دارد خود در نیز را (طبیعت احیای) سبز حزب هایخواست و سازیجهانی ضد هاینهضت

 برخوردهای آن، اواسطِ یا اوایل در خصوصبه بیستم قرن در. شویدمی آشنا مبارزه از جدیدی ب عد با کنید، نگاه

 نوعی دوره، آن در. ایمداشته ،«بگیرند دست در را قدرت باید پرولتاریا، یطبقه» موضوعِ با ایسوسیالیستی

 گاهی. کردندمی جدا را هااین یهمه و بود جدا اجتماعی و سیاسی و فرهنگی انقالبِ  افتاد؛ اتفاق جداسازی

 بعدی دیکتاتور و شدمی برکنار قدرت از دیکتاتور یک حکومتی در مثلن. ایمداشته سیاسی انقالبِ فقط هم

 که ستاین قضیه اصل. افتاد اتفاق ایران همین یا و شیلی در که چیزی آن مانند گرفت،می را او جای

. دنیاست کردنِ تاراج حالِ در داریسرمایه چون داری؛سرمایه با برخورد جهت در ستپیشنهادی اکوسوسیالیسم،

 درصد8 دست در بعدی، درصد40 حدود و باشد نفرهشت دست در دنیا یسرمایه از نیمی که کنید تخیل
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 نداشته چیزیهیچ دنیا جمعیت از نیمی حدود بعد، و( دنیا جمعیت از درصدهشت تا هفت) باشد ماندهباقی

 نابودی به دنیا رو این یعنی .باشند متوسط هم هاآن از درصدیک و بمانند فقیر و فرودست مقروض، باشند.

 نظر تجدید از ناگزیر کنیم، حرکت انسان سمتبه کهاین برای. است داریسرمایه نابودی این مجری و رودمی

 و بروند بین از طبقاتی هایشکاف که است این غایت»: گوییممی ما همین برای. هستیم خود یمبارزه در

 ولی باشیم، داشته مطلق آزادیِ که است این غایت باشد. نداشته وجود اتوریته آن در که باشیم داشته ایجامعه

 ایعده حاال ،«شویم ترنزدیک هااین به توانیممی فکری هایدستگاه با ما و ندآلایده و تخیلی ها،غایت این

 ما راستش «باشد؟ ناسیونالیست تواندمی آنارشیست مگر کنند،می صحبت ایران از ها،ایرانارشیست»: گویندمی

 صحبت ایرانارشیست از ما کهوقتی. بپردازیم تربیش هاییبحث چنین به باید و داریم دوست را کشورمان

 دفاع خود کشور منافع از باید که مداریسیاست گیریم،می نظر در ایرانی مدارِسیاست عنوانبه را خود کنیم،می

 دیگر کشورهای از برتر را ایران که نیست معنا این به کارمان اما کنیم،می دفاع کشورمان منافع از ما کند؛

 حکومت خواهیدمی شما اگر»: گویندمی یا و. کنیم تصور نژادها یبقیه از برتر را ایرانی نژادِ و هاایرانی یا و بدانیم

 کمونالیسم گیریم؛نمی قرار حکومت رأسِ  در ما! نه ،«دهید؟می کمونالیستی پیشنهادِ چرا بگیرید، دست در را

 مرکزیتِ  چیزی چنین و داشت خواهید را محلی هایدولت مختلف، مناطقِ در شود.می برگزار هاشهر تمام در

 عبارتبه یا «تمرکززدایی» که است این نئوکمونالیسم نهایتِ یعنی ست،تمرکززدایی ما اصلی بحث. ندارد خاصی

 ما ها،سیاست این به توجه با. باشد کوچک ممکن جای تا که دولتی باشید، داشته مینارشیستی دولتی دیگر

 هندوانه را هااکوسوسیالیست تمسخر به ایعده. دانیممی «سبز» و «سرخ» را خود بلکه دانیم،نمی سرخ را خود

 هاآن چون رسند؛می سرخ  ِدرون به شکافندمی را هاآن کهوقتی و است سبز ظاهرشان یعنی کنند؛می فرض

 کاملن سبزها گفت تواننمی اما هستیم، داریسرمایه ضد تریکامل طوربه ما البته. هستند داریسرمایه ضد

 از نیمی حدود گوییممی کهاین است؛ دادنرخ در حال ایفاجعه چون نداریم، شوخی ما. اندداریسرمایه ضد

 . نیست شوخی است، نفرهشت دست در دنیا یسرمایه

 ارث او فرزندانِ به «راکفلر» یسرمایه تمامِ باشد قرار اگر بکنیم؛ «ارث» یحال مسئله به فکری باید ما

 بسیاری جاهای در ما. است «هالیبرترین» با ما تضادِ ینقطه همان این و افتدمی اتفاق بزرگی یفاجعه برسد،

 لیبرتنِ » یا «لیبرترینسوسیال» را خود نحویبه و داریم همانیاین و نظر اشتراک ،«هاتهلیبر» و «هالیبرتن» با

 است؛ مدنظرمان خاصی اهداف کنیم،می صحبت لیبرتنانگی یا لیبرتن از کهوقتی. دانیممی «سوسیالیسم

 ما و شده هماناین فردی آزادیِ  با تفردیّ این ،«تفردیّ» روی ما و دارند تعصب «فردی آزادیِ » روی هالیبرتن

 حدوحصربی آزادی مدافع ما دارد، وجود ترکیباتی ایرانارشیسم معماریِ در. شویممی «ایرانارشیست لیبرتن»

دهیم می قرار معادل را «فردی آزادیِ» کنیم، انتخاب معادل حدوحصر،بی آزادیِ این برای بخواهیم اگر و هستیم

 صاحب و مقتدر بزرگ، دولتی وقتی چون کند؛ پیدا تحقق کوچک دولت لوای تحت باید فردی، آزادی و این

 باشید آزاد شما یعنی ما نظر از آزادی، واقع در. برسید توانیدنمی خود نظر مورد آزادی به شما باشد، اتوریته

 باید. شوید دیگریآن بازی مزاحم یا و برسانید آزار کسی به کهاین بدون دهید، انجام را خود خواهدل که بازی
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 لوای تحت تواندمی هااین از بخشی. دهد انجام را خود یعالقه مورد بازی کسی هر که باشد موجود شرایطی

 قطعن البته. لیبرتریانیسم یک عنوانِبه دیگر بخشی و نئوکمونالیسم در بخشی کند، پیدا تحقق اکوسوسیالیسم

 ایرانارشیسم اهداف و برسیم واحد اینتیجه و تحلیل به تا شود، بحث تربیش موضوعات این تکِتک روی باید

 .کنیم درک بهتر را
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 گراییینوملّ  نارشیسم،ایرآ
 

 

 در که ایاصلی پیام. شدم دعوت مکزیک به «هازاپاتیست بخشآزادی ارتشِ» تأثیرگذاریِ اوج در پیش سالده

 آن به حمله با هااسپانیایی پیش سال پانصد که ستایقبیله «مایا». بود «مایا خلق احیای» دیدم،می فضا آن

 هایبحث از یکی. یابند دست خود حقوقِبه نتوانستند هامایایی و هاپوستسرخ آن، از پس کردند؛ نابودش

 بعد، به 2002 سال از هاچپ این هستند؛ ایمتعالی چپِ هاآن. ستملی منافعِ به توجه ها،زاپاتیست اساسیِ

 هایجنگل از که دید خواهید بخوانید، را چپ اروپاییِ و آمریکایی نشریات اگر. اندبوده بخشالهام چپِ تنها

 و کشور هیچ تاکنون. اندنوشته هاآن با مردم اقشار تمام اتحاد و هازاپاتیست مبارزاتی هایشبوه ،«الپاندونا»

 چرا ؛«هستند؟ مایا تمدنِ احیای و ملی منافعِ فکر به چرا» که نگرفته ایراد هازاپاتیست به شخصی و حزب

 مردم منافعِ ضدّ و( ستیزبودنوطن) کشوربودنضدّ یعنی «بودنچپ» که کنندمی فکر زیادی افراد چرا نباشند؟

. است کثیف سابق هایچپ سنت بودن؟ پوتین و روسیه نوکر یعنی بودنچپ که کنندمی فکر همه چرا بودن؟

 از تربیش که بود «توده حزب» ایران حزب ترینمهم. است نبوده چپ اساسن و رفته اشتباه را راه ایرانی چپ

 .بود جاسوسی سازمانی باشد، حزب کهاین

 توده حزب. اندداشته جاسوس...( و دانشگاه پرورش، آموزش ارتش،) جاهمه در که گویندمی خودشان

 ماشین یک او(. اندداده «استالین» به هاروس که لقبی) پرستدمی را «پوالدین مَرد» و برده را کمونیسم آبروی

 بوده ترخطرناک «هیتلر» از کهکسی دارد، نام استالین که هستند ماشینی کارکردِ  به معتقد هاایتوده و است

 . است کرده عامقتل او از تربیش و

 ما از کاریچه کنیم، دفاع خودمان حق از نتوانیم وقتی. دارد زیادی اهمیتِ ما برای ایران منافعِ  و ایران

 از هاآن منظور. هستند ایملی چیز هر و مردم ضد( مذهبیملی) هامنقلیملی من نظر از است؟ ساخته

 احمقانه «مذهبی» و «ملی» یواژه دو گذاشتنِ هم کنار. ستایران ضد نیز اسالم و است «اسالم» ،«مذهبی»

 مذهبی ولی دارد، قدمت و تاریخ سال هزارپنج ملی ندارند؛ همانیاین هم تاریخی لحاظ از حتا دو این و است

 جنگیده ملی منافعِ  ضد و مردم علیه سال چهارصد و هزار که را مذهبی توانیدمی چگونه. سال چهارصد و هزار

 لیدر ،«بنامید مذهبیملی را ما و هستیم گراملی حزبی ما»: بگویید بعد و کنید ترکیب گراییملی با است،

 دکترای و بوده الییک فردی و واقعی گرایِملی که «بختیار شاپور» به او است؛ «بازرگان مهدی» هامذهبیملی

 بیعت خمینی با تا کند،می بیرون گراهاملی یجبهه از را بختیار بازرگان،. کرد خیانت داشته، سیاسی علوم

 بازرگان برعکس. شد کشته هاآن توسط نهایت در و جنگید مالها علیه خود مرگِ یلحظه تا بختیار اما. کند

 به او»: گویندمی چون است؟ هامذهبیملی افتخار بازرگان مهدی چرا. داد دست مالها با ابتدا، همان از که

 دست اساسی قانون نویسشِ در و گرفته شاه از را قدرت کرده، خیانت او کهدرحالی ،«است نشده آلوده قدرت
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 به سهمی نخواستند چون زدند؛ کنار را او مالها گرفت، دست در را قدرت اسالمی جمهوری وقتی. است داشته

 . کند گیریکناره بود ناگزیر او کردند، حمله آمریکا سفارت به که هم زمانی. بدهند او

 به هاایرانارشیست جنبشِ ایران، تاریخِ  در شکبی و دانیممی جنبش ترینملی را خود( ایرانارشیست حزب) ما

 را خود کهآن جایبه و اساسن و نیستیم پان کنیم،نمی ظلم اقوام به ما شد. خواهد ثبت جنبش ترینملی نام

 مارشال جهانیِ یدهکده شهروندِ و کنیممی تعریف را شهروند اصالتِ بنامیم، «ایرانیپان» و «ت رکپان»

 درصد10 حدودن «ملکی خلیل». کنندمی مبارزه ایران نجات برای که ملی و واقعی هاییچپ. هستیم لوهانمک

 .دارد نزدیکی ما به و است ملی سوسیالیسمِ

 زندانیان و کارگرها فکر به ترکم و نیست هاچپ دیگر مانند شما هایگذاریسیاست چرا»: پرسندمی ایعده

 از کارگر مگر. کنیمدفاع می فرودست یطبقه از لحظه هر و هستیم زندان هرگونه ضد اساسن ما «هستید؟

 قیامِ  که داریم حضور اساسن و هستیم «فرودستان قیام» کردنِ تازه حال در ما جداست؟ فرودست یطبقه

 .نک شند را فرودستان

 ما هایفعالیت خاطربه فرودستان قیام هایشعله. رودمی بین از چیزهمه نکنیم، کار مدتی و نباشیم ما اگر

 ایرانارشیستی، تعریف طبق و من نظر از ندهیم؟ اهمیت کارگر یطبقه به توانیممی چگونه پس است، روشن

 در که مهندسی و دانشگاه استاد حتا. نیستند کارگر کمی یعده تنها و کارگرند مردم از درصد80 بر بالغ

 یمجموعه کارگرها نیست، طبقات اساس بر ما بندیتقسیم شود.می محسوب کارگر کند،می کار کارخانه

. نباشد هم فرودست و باشد کارگر شخصی است ممکن حالعین در اما هستند، فرودست یطبقه از تریبزرگ

 را طبقه ترینمحروم و دردمندترین ما واقع در( مهندس و دانشگاه استاد مثل) نیست فرودست کارگری هر

 مستضعف به. است مظلوم مستضعف چون هستیم؛ مستضعف ضد ما. را مستضعف یطبقه نه کنیم،می موکد

 زور حرف بار زیر و کندمی مبارزه فرودست نیست؛ گونهاین فرودست ولی است، کرده سکوت او و شده ظلم

 چنین ما شود، محسوب مستضعف اما باشد، داشته سکونت متوسط یطبقه در فردی است ممکن. رودنمی

 یعنی مظلوم هستند؛ ظالم تولیدِ یکارخانه ها،مظلوم. است مظلوم او چون دانیم؛نمی فرودست را شخصی

 ظالمی نبود، مظلوم اگر(. سازیخمینی) کندمی تولید را مال و ارباب مظلوم. دهدمی سواری دیگران به کهکسی

 .است کرده سکوت زیرا است؛ مطرود ظالم یاندازه به مظلوم ما نظر از واقع در نداشت؛ وجود هم

 هابهایی مثلن. «برسید دادمبه»: گویدمی و ایستاده جایی در او نیست، هم کاریهم به حاضر حتا مظلوم

 ایمبارزه گونههیچ و خواهندمی کمک فقط هاآن ولی دهند،می کشته مدام و شودمی ظلم هاآن به اند،مظلوم

 مظلومان به ما. «برسید دادمان به هستیم، مظلوم ما»: گویندمی فقط و کنندنمی وضعیت این از خالصی برای

 . نداریم هاآن با کاری و کنیمنمی کمک مستضعفان و

 چهارم اند،ایرانی سوم اند،ایرانی دوم اند،ایرانی اول هاایرانارشیست. باشیم ملی باید و هستیم ملی ما

 هایضدسیاست هاآن کل در. هستند ایران در روسیه قلدری و ضداستعمار ششم اند،ایرانی پنجم اند،ایرانی

 از دمار آینده در که هستیم ما واقع در .است شده خالصه قزاقستان و روسیه در که هستند سابق شورویِ
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 ینقطه ما خارجی، سیاستِ لحاظ از کنیم؛نمی سکوت خیانت و خائن برابر در قطعن و دربیاوریم روسیه روزگار

 توریستی و استعماری هایچپ را هاآن و هستیم...( و هااکثریتی ها،ایتوده) ایرانی کالسیکِ هایچپ مقابلِ

 هستیِ  و خون و جان خزر، دریای چون زنید؟می حرف خزر دریای از مدام چرا: پرسندمی ایعده .دانیممی

 ماست شرفِ  و ناموس خزر دریای. ندارند ارزش من برای خزر از ایقطره یاندازه به ستیزهاوطن تمام. ماست

 مادر و وطن خاک، بودوباش، دلیلِ بودوباش، ناموس نیست؛ زن و ندارد جنسیت ناموس. جنگیممی آن برای و

 از متأثر چپ، هایجنبش که است معتقد دنیا تمامِ .دارد بستگی آن به شخص هویتِ  و هستی چون است؛

: گفت خواهند مخنث سوادهایبی کنیم، صحبت باستان ایران از ما اگر ولی هستند، مکزیک هایزاپاتیست

 !«هستند فاشیست و ناسیونالیست هاآن»

 آزادیِ  برای که ستطبیعی پس داریم، پیشنهادهایی آن جایگزینی برای و هستیم زندان هرگونه ضد ما

 ایران، تاریخِ  در سانسوریم، ضد ما. به حداقل برسانیم را هازندان تعداد باید کنیم و قطعن مبارزه هازندانی

 را خود جان که ستمنطقی پس هستم، سانسور قربانیِ من است؛ نشده سانسور من یاندازه به کسی تاکنون

 تربیش را خود وطنِ کسی هر. است شده تعریف نادرست و سانسور ایران در گرایی،ملی. بگذارم بیان آزادیِ برای

 آن در که شودمی تبدیل فاجعه به داشتندوست این زمانی است؛ ناسیونالیست ناخودآگاه طوربه و دارد دوست

 ما. کنند تحقیر را دیگر کشورهای و بپندارند دیگر کشورهای از بهتر و برتر را خود کشور یعنی شود، افراط

 تمام من. باشیم داشته دوست دیگر هایملیت از تربیش را هاایرانی و ایران که ستطبیعی این و هستیم، ایرانی

 جان ایران برای که شدتی با) افغانستان برای را کاری چنین آیا ام،گذاشته ایرانی و ایران برای را خود زندگیِ

 قطعن ولی بگیرند، پناهندگی که امکرده کمک سوری هاینویسنده به دهم؟می انجام( امگذاشته هستی و

 یکی»: گفت من به دوستانم از یکی و داشتم حضور کالجی در ترهاپیش. گذارمنمی سوریه برای را خود زندگی

 نامثبت زبان کالس در خواهدمی و ندارد چندانی آشناییِ انگلیسی زبانِ  با او آمده، جااین به تو وطنانِ هم از

 یکی شکبی داشت، آشنایی بسیار یچهره دیدم، را شخص آن وقتی ؛«کن کمک او به است ممکن اگر کند،

 ایدسته جزو یا و آمده جاسوسی برای اسالمی جمهوری طرف از یا که بوده کیهان یروزنامه هاینویسنده از

 و بود شده پناهنده انگلیس در او. بود آمده ایران از خارجبه پناهندگی برای و شده جدا رژیم از که بود

 شاید) داشت مسلمانی کاملن رفتار و بلند ریش آخوندی،یقه پیراهن. کند مکالمه انگلیسی زبان با توانستنمی

 کمک، این از دوستم و کردم کمکش اما نداشتم او به نسبت خوبی احساس کهاین با ،(بوده آخوند قبلن هم

. باشد این جز تواندنمی و است شخص هر ذاتِ و خون در( وطنهم به کمک) هارفتارزنی نوع این. شد متعجب

 فکر ترعمیق شما از که ایعبدالرضایی علی با مواجهه در چرا کنید؟ خالی انسان از را خودتان شودمی مگر

 ؟«باشند ملی توانندنمی هاآنارشیست و هاچپ»: گوییدمی کند،می

 سالده تا بیستم قرن اواخر از. اندبوده دنیا هایچپ تمام بخشِالهام هاآن کنید؛ مطالعه هازاپاتیست یدرباره

 بزرگ اهداف از یکی. نوشتندمی مقاله شاندربارۀ و گفتندمی مکزیکی هایزاپاتیست از مدام هاچپ پیش،

 هااسپانیایی توسط پیش پانصدسال که ستمایاهایی حقوق احیای چنینهم و مایاها باستانی تمدن احیای ها،آن
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 عنوانبه اگر. نیست آن از حرفی و شده تحریف و نابود تمدنی که است سال چهارصد و هزار. اندشده کشته

 جاآن در را «مانی» و «مانوی تمدنِ» ،«میترائیسم» هاینشانه تمام بگردید، را جاآن و بروید رم به توریست

 هانشانه آن تمام کهحالی در شده، نابود چیزهمه و نیست ایران در هانشانه این از کدامهیچ اما دید، خواهید

 چرا. دانیمنمی او یدرباره چیزی ما ولی ست،همدانی پدرش و تیسفون یزاده «مانی» است؛ ایران به متعلق

 نام اگر که است جالب ندانیم؟ چیزهیچ مانی یدرباره و باشم داشته اطالعات... و علی و محمد یدرباره باید

 شتری فرهنگ با من و دهد،می «شتر» معنای هاآن هاینام !شوندمی ناراحت ایعده کنیم، فراموش را امامان

. دارد کاربرد جاآن در و است کاروان و صحرا در شتر. کنممی زندگی ویکمبیست قرن در چون ندارم؛ سروکار

 شتری اسامیِ  و فرهنگ و صفت با را زن بکنید را فکرش شترند، معنیبه بتول و کلثوم فاطمه، مثل هایینام

 به مردم را معنایی بار این و دارند خاصی معنایی بار هاواژ از برخی فارسی زبان در. کنندمی تحقیر گونهاین

 باید. است احمقانه زبان تغییر برای تالش و است کامل زمانی هر در زبانی هر وضعیت کل در. اندداده هاآن

 از برخی. آیدمی پدید شما آلایده زبانِ  کند، تغییر بودوباش هروقت دهید؛ تغییر را بودوباش و فرهنگ

. است احمقانه رفتاری چنین گیرند،می ایراد هاییواژه از باشند داده تغییر را بودوباش کهاین بی هافمنیست

 باید. داد تغییر شودنمی را زبان که کنممی تاکید. داراست را خود خاص فرهنگیِ و معنایی بار و دارد وجود واژه

 یآینده آن و زمان آن در آمده دستبه تغییرِ  و باشد داشته را خود تغییر زمان به توجه با زبان تا کنید، تغییر

 یدوره زبانِ. ایدکرده کامل را زبان که کنید ادعا توانیدنمی شما. داشت خواهد کامل وضعیتی شده، بینیپیش

 صحبت آن با امروزه که زبانی. است قاجار یدوره زبان بلکه نیست، ترضعیف یا ترکامل امروز زبانِ از قاجار

 چهارصد زبان و است امروز زبان بلکه نیست، ترضعیف و ترکامل بعد سال چهارصد زبانِ  به نسبت کنیم،می

 زمانی هر در زبانی هر وضعیتِ»: گفته درستیبه که «سوسور» با من اصل در. دارد شرایطی چنین هم بعد سال

 .مموافق ،«است کامل

 هاکمونیست. واقعی چپ نه ستتوریستی چپِ  باشد، توجهبی خود کشور مسائلِ به که چپی من، نظر از

 گویند؛می دیگری کشور از انگار کهطوری کنند،می نگاه هاپدیده به دور از اما نویسند،می ایران یدرباره مدام

 و «روژاوا» مسائل یدرباره هم شکل همانبه نویسند،می فرودستان قیام اتفاقاتِ یدرباره که طورهمان هاآن

. انداعتقادزده تربیش واقع در و نیستند حقیقت اهل و ندارند تعلق چیزی به عده این. اندنوشته افغانستان

 حقیقت از را شما اعتقاد اساسن منزجرم؛ شدیدن آن از بلکه ندارم، اعتقاد به اعتقادی تنهانه من که جاستاین

 انتشارات توسط که عبدالرضایی علی از تئوریک و سیاسی کتابی نام) «ترندواقعی هاآنارشیست» اگر. کندمی دور

 هم خودمان دست و داریم وارایرانی زیستی ما ترند؛زیستی که است این شدلیل ،(است شده منتشر شعر کالج

 مانند چون کنند؛می رد را عشق این اما اند،ایران عاشق و دارند ایرانی زیستی هم هاکمونیست خودِ  حتا. نیست

 دلیلهمینبه. ندارند خدا از شناختی حالعین در و زنندمی دم اسالم و خدا از که مالهایی. اندعشق ضد مالها

 نوعی مذهب .کنندمی تخریب را چیزهمه هاآن. چه یعنی عشق دانندنمی چون اند،صیغه اهل همه که است
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 به را تو خدا نیستی، پرهیزگار یعنی دهی، انجام را «نه راآن» اگر و« !نه راآن بکن، رااین» است؛ ایدئولوژی

 .شودمی آغاز دوآلیستی نگاه که جاستاین کرد، خواهند زندگی بهشت در تو جز دیگرانی و برد خواهد جهنم

 باید فکریروشن و عاقل انسانِ هر که ستحالی در این کارگرند، حقوق طرفدار که اندمدعی هاکمونیست

 و کنیممی عملیات ما. است ضدزندان ما کار اساسِ نکرد؟ طرفداری کارگر از شودمی مگر. باشد کارگر طرفدار

 کشته که نفری وپنجسی و فرودستان قیام زندانیان برای ما شویم؛ دستگیر است ممکن لحظه هر و خطریم در

 کهوقتی. کنندمی نگاه فقط هاآن! نه دادند؟ انجام را کارهایی چنین بقیه آیا. ایمگرفته بزرگداشت بارسه شدند،

. کارگریم فکر به واقع در هستیم، کار تولید و تربیش یسرمایه و آینده فکر به یعنی کنیم،می فکر خزر دریای به

 چرخاندنِ  به نیازی. نداریم روسیه منافع به کاری سابق هایچپ مانند و کنیممی نگاه ایریشه قضایا تمام به ما

 .است مشخص ما موضع چون نیست؛ لقمه

 آیا ،(1397 سال در تبریز به اردوغان ورود ماجرای) داشت را تبریز به ورود قصد «اردوغان»زمانی که 

 با شما. است میان در تحقیر بحث و ستملی ایمسئله مسئله، این چیست؟ او کار این معنای دانستیدمی

 کند؛می تحقیر را هاآن کردن،حمایت عین در و هاستآن حامی اردوغان اما دارید، مشکل اسالمی جمهوری

 از هم ایرانیستپان ایعده. داندمی خود اقلیمِ  را تبریز او چون افتاد؛ اتفاق تبریز در روحانی با اردوغان دیدار

 طرف یک از ست؟کسی چه اسالمی جمهوری دارسرنگه. گرفتند جشن و شدند حالخوش اردوغان ورود خبر

 عفرین،) شهر سه جوان ایعده سوریه، دولت فرهنگیِبی و خشونت آن در. «ظریف» دیگر طرف از و «پوتین»

 مناطق آن در را کمونالیسم کانتونی، رفتار با و دهندمی تغییر را بودوباش و کنندمی جدا را( جزیره کوبانی،

 انجمن پانصد ،«جزیره کانتون» مانند جایی در و شوندمی کارگردان شده، ماجرا وارد نیز مردم کنند؛می پیاده

 شهر سه نهایت در هاآن .کنندمی گیریتصمیم...( و محله یاداره) موضوعی هر برای متخصصان و شودمی دایر

 یایده چرا. گیردمی شکل سوریه در بودوباش از ایتازه سیستمِ  و دهندمی تشکیل را «روژاوا» کوچک

 روژاوا در کند،نمی پیدا شدنپیاده شانس جاییهیچ در که «بوکچین موری» نام به آمریکایی یک ضدآمریکاییِ

 خوانَد،می را بوکچین آثار او است، ترباهوش هالنینیست و هاکمونیست به نسبت «اوجاالن» چون شود؟می پیاده

 بنابر که هرچند کند؛می پیاده روژاوا در راآن و سازدمی مدلی سپس یابد،درمی را مارکس به وارده ایرادات

 دنیا هایچپ بخشالهام و پیروز مدل این ولی کرده، اضافه موردنظر مدل به را غلطی مسائلِ ک ردها، فرهنگِ

. کندمی نابود را روژاوا اردوغان نام به کثافتی حالاین با .اندشده بخشالهام هازاپاتیست که گونههمان شود،می

 اردوغان شد. خواهد پیروز قطعن برود، روستا یک با جنگِبه است قدرتمند ارتشی دارای که بزرگ کشوری اگر

 بسیار ارتش آن مقابل در عفرین کهاین. است شده پیروز «عفرین» بر که کندمی اعالم هارسانه در افتخار با

 است؛ پیشرفته و مرزی روستایی «شهرپیران». هاستعفرینی شجاعت و شعور از نشان جنگید، و کرد مقاومت

 ترکیه ارتش مقابلِ  در هاماه کانتون این ولی نکرد کمک کانتون این به کسهیچ کهاین با بکنید را فکرش

 احمقانه! اندکرده نشینیعقب به وادار را هاشهریپیران که دادند پز ایعده بعدها. جنگید هاآن با و کرد مقاومت

 و ستداریسرمایه ضد ایایده روژاوا، یایده. شودمی مشخص شرایطی چنین در مدیا کثافتِ  و دروغ نیست؟
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. شود ماندگار که نگذاشتند اما دارد، وجود آن از هایینشانه هم هنوز بود، شده اجرایی خاورمیانه در ایده این

 سیستمِ  و انسانی زیبای یایده آن اردوغان، نام به کثافتی انسانِ ضد و دیکتاتور دجال، نگذاشتند؟ کسانی چه

 آن از پس اردوغان البته. است نبرده تمدن و انسان از بویی و است احمق چون کرد؛ نابود را تازه بودوباشیِ

 کشته و کرده شکنجه زیادی هایسال را ک ردها او! اندبوده تروریست روژاوا مردمانِ که کندمی اعالم حمله

 بودند، «آتاترک» راست بازوی ترکیه کردهای. اندکرده کمک ترکیه گیریِ شکل به هاآن کهاین وجود با است،

 استقالل قولِ  کردها به هاآن. باشند مقدس ترکیه کردهای باید هم نسبت همانبه است، مقدس آتاترک اگر

 را کردها آتاترک. کردند تحقیرشان و دادند هاآن به را «کوهی کردهای» لقبِ مدتی از پس ولی بودند، داده

 ها،زاپاتیست مانند هم کردها آیا اما. گذاشت پا زیر را انسان و گرفت نادیده را خود قول یعنی کرد، عامقتل

 لنینیستمارکسیست و چپ یک او جاست،همین اوجاالن کار زیباییِ باشند؟ خود تمدنِ احیای فکر به نباید

 مدل) کندمی پیاده روژاوا در را خود مدلِ و گیردمی تأثیر بوکچین موری از شود،می آنارشیست بعدها که بود

 کردها فرهنگِ و رسوم یعنی کنند؛می بنا تاریخی دانشِ اساس بر را مدل این شود(.می جهانی کار این از پس او

 اوجاالن من که است دلیلهمینبه. شودمی ایده آن زیباییِ  باعثِ این و کندمی آغاز و دنبال «مادها» دوران از را

 .هستند ایرانارشیست نوعی به هم هاآن چون کنم،می دفاع عفرین از مدام و دانممی واقعی ایرانیِ  یک را

. دهدمی اسکان «ایمزادهگرگ و خوارخون ما»: گویندمی کهکسانی به ما هایاستادیوم در اسالمی جمهوری

 حمایت هاترکیستپان از هم اسالمی جمهوری داد،می میدان مالها به «پهلوی محمدرضا» که طورهمان

 صورتو به کنندمی منتشر باال تیراژهای با ارشاد، و فرهنگ یاداره در را خود مزخرفِ هایکتاب هاآن. کندمی

 را حقیقت دارند مزدورند که مأموریت ایها عدههای این کتابنویسنده. فرستندمی هاخانهکتاب به مجانی

 .بنویسند خزعبل و کنند تحریف

 مثل هاییترک به گونهاین و کنندمی مد را بربریت برند،می هالمپن و هاالت بین را مختلف هاینشانه

 معروف را شعوربی و مریض اشخاصِ  ها با این کارواقع آن در. زنندمی ضربه «ستارخان» و «ملکی خلیل»

 «افعلی» دیدار به ایرانی مطرح شاعر و منتقد یک بودم، ایران در کهزمانی. دهندمی میدان هاآن به و کنندمی

 آن از چرا تو! علی»: پرسیدندمی دوستان از برخی گاهی کهطوری داشتم، انزجار او از همیشه من رفت،می

 هم خوب و است گذشته هاینسل از شاعری او داری، نزدیکی او با تئوریک لحاظ از که تو آید؟می بدت شاعر

 آذربایجان افِعلی که دانستمی خوب چون بود؛ فروشتن او من نظربه راستش «چیست؟ تمشکل کند،می فکر

 بنویسد کهاین برای منتقد آن ولی دارند، انزجار او از باکو فکرهایروشن حتا و است دیکتاتور و لمپن شوروی، و

 ما» که کردمی اعالم جاهمه بعد و گرفتمی مالی کمک افعلی از دهد، ادامه خود کثیف بودوباش به و

 . داشت کاریهم آدم ترینکثیف با که بود حالی در این ،«نیستیم طلبتجزیه

 مهم هاآن برای. ندارد اهمیتی هیچ ایرانی و ایران اسقاطی، و توریستی چپ استعماری، چپِ برای اساسن

 با تبریز در تهران، جایبه که کرده تحمیل ایران به اردوغان و است تحقیرشدن حال در ایران امروزه که نیست

 ترکیسمِ پان نوعی اسالمی جمهوری چون شوند؛می اذیت بسیار تبریز فکرهایروشن. باشد داشته دیدار روحانی
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 تفرقه ارومیه کردهای و هاترک بین مدام ارومیه سوادِبی و لمپن ینماینده. است کرده الینه جاآن در را ایرانی

 در روحانی و اردوغان دیدار چرا اصلن. هستند «ایخامنه افعلی» میراث مراقب هاآن واقع در. کندمی ایجاد

 را هاخیانت این کردند؟ جا تبریز دلِ در را او دادند، پناه اردوغان به که ترهاپیش چرا نگرفت؟ صورت ارومیه

 موضوعات این به باید خواجه ارتشیِ  و بسیجی پاسدار، آن. دارد طعم و نشانه بو، خیانت! کنید بررسی دقتبه

 اشخانواده با همراه بالفاصله کرد، طراحی اردوغان که ایخودساخته کودتای از پس چرا که بفهمد و بیندیشد

 اعالم ظریف برخورد، مشکل به اسالمی جمهوری که بعدها است؛ ظریف هایگفته هااین. شد متواری تبریز به

 ،«دادیم پناه او یخانواده و اردوغان به ما شد، کودتا ترکیه در وقتی و داریم خوبی یرابطه ترکیه با ما» که کرد

 کنندمی جایی یروانه را آفت چرا اندازند؟می زارگندم جانبه را ملخ چرا ندادند؟ پناه او به تهران در چرا اما

 افعلی طرف از ایرقصیخوش و دستیهم فروشی،وطن مسائل، این در آیا دارد؟ پذیریآفت استعداد که

 روحانی کنند؟می دیدار هم با آنکارا در( ترکیه روسیه، ایران،) بزرگ کشور سه سرانِ چرا بینید؟نمی ایخامنه

 روحانی نتیجه در بفرستید؛ را خود ملیجکِ رسمی نشستی در که است بد بسیار این و تسایخامنه ملیجکِ

 اف،علی دلیل همینبه و ستچیتدارکات ایران جمهورِرئیس. کرد ضرر ما کشور هم باز و شد تحقیر جاآن در

 .ستایخامنه افعلی دست قدرت که داندمی آذربایجان افِعلی کند، در واقعمی تحقیر را روحانی

 بگوید نیست هم کسی. است میان در پوتین پای هستند؛ چون تفاوتبی روز مسائلِ به نسبت هاکمونیست

 دریای»: گویندمی نویسید؟می توریستی و تفاوتیدبی مردم منافع به نسبت که هستید خواهیآزادی چه شما

 همان مشابه این آیا چه؟ یعنی چرندیات این« شوندمی محسوب ملی مسائلی چون نیستند، مهم تبریز و خزر

 همان حاال شدند؟می جداسازی باعث داشتند هاایتوده کارگردانیِ به که نیست تبریز خودمختار یفرقه خیانتِ

 سکوت توانیمنمی ما. است وانهاده و بَرسازه مالیی،توده او ؛(ایخامنه) دارید کشور رأس در را جاسوس آدمِ

 حزبی ایران در. است نرفته فروش به خزر که گویندمی ایعده هنوز. باشیم فاجعه منتظر لحظه هر و کنیم

 قدرتمندتر حزبی هر از ولی هستیم، مردمی گروهی و جنبش ما. کند گیریپی را مسائل این که ندارد وجود

 حرفی تبریز از کجاهیچ. دهیممی قرار بررسی مورد را چیزهمه و ستتاریخی ما هایرفتارزنی. کنیممی عمل

 باید اول بودن،ایرانی برای»: گوییممی ایرانی هایبلوچ به ما. اندکرده سکوت هم نگارانروزنامه تمام و زنندنمی

: گوییممی ایرانی ک ردِ  به« .باشید عرب باید اول بودن،ایرانی برای»: گوییممی خوزستانی عربِ  به« .باشید بلوچ

 از باشد، گراملی ک ردی شودمی مگر. است مهم مادری زبانِ چون ؛«.باشید ک رد باید اول بودن،ایرانی برای»

 که باشید ک ردی آن عاشقِ است، دروغ چیزی چنین باشد؟ ایران عاشقِ حالعین در و باشد متنفر کردستان

 عشق نیز ایران به تواندمی وقتآن باشد، داشته عِرق کردستان به نسبت اگر چون دهد،می جان کردستان برای

 خاطربه ما معضالت تربیش. بگذارید کنار را بازیقبیله است بهتر هستیم، ویکمبیست قرن در ما. بورزد

 ورود خبر به نسبت خود اینستاگرام هایصفحه در ایعده. اندانداخته راه به برخی که ستهاییبازیقبیله

 بزرگی فکرانروشن ترکیه در. است بالهت به دادنتن کار این اما اند؛کرده شادمانی ابراز تبریز، به اردوغان

 افتادهعقب مسلمانی واقع در بگیرد؛ را آتاترک جای که دارد دوست اردوغان. متنفرند اردوغان از که هستند
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 پیشرفتِ  برای که آموخته خود مردمِ  به و بود تأثیرگذار بسیار آتاترک! بنشیند الییک فردی جای به دارد قصد

 آتاترک از را پیشرفت رضاشاه،. نکنند توجهی خاورمیانه کشورهای به و باشند روپیش اروپا مانند تر،بیش

. بگذارند تأثیر ما بر توانندمی و هستند ما همسایگانِ چون هستیم، ترکیه و پاکستان پیشرفتِ عاشقِ ما. آموخت

 آذربایجان به راحتیبه طریق این از چون کند؛ خود مال و جدا ایران ینقشه از را تبریز دارد قصد اردوغان اما

 کاملن نقشه این. داردبرمی خزر از باالیی سهم و شودمی هم روسیه یهمسایه داشت، خواهد دسترسی

 است گونهاین که زنممی حدس فقط من است؛ شدناجرایی حال در مرحلهبهمرحله و رودمی پیش شدهحساب

 تبریز، به او توجه دالیلِ و ندارد هات رک به ایعالقه اردوغان. دهدمی نشان را همین هم شناسینشانه و منطق و

 ندهد، او به را ایاجازه چنین پوتین اگر. ستشوروی و آذربایجان به دسترسی و ایران نفتیِ  منابعِ  به رسیدن

 آستارا و اردبیل و شهرمشکین از که ایحاشیه) کندمی ایجاد را ایحاشیه قفقاز شهرهای کنار از او شکبی

 و است شدنغرق حال در کثیف، ایِخامنه. بردمی را اشاستفاده خزر دریای منابع از طریق این از و( گذردمی

 .است ریشهبی و فطرتپست رذل، بسیار چون نیست؛ مهم او برای چیزهیچ بخشد،می را ایران منابعِ  تمام دارد

 او شدم؛ آشنا هازاپاتیست شاعرِ با جاآن کردم. شرکت ایجشنواره در و رفتم مکزیک به پیش هاسال

 تمدنِ  از و بود پوشیده هم مایایی لباسِ. داشت طرفدار بسیار و نوشتمی سرود هازاپاتیست برای بود، گراملی

: گویندمی تمسخر با ریشهبی ایعده کنیم، صحبت «کوروش» از ما اگر که ستحالی در این. زدمی حرف مایا

 مایایی لباسِ  و بود دنیا شاعران بهترین از یکی او«. آوریدمی را کوروش نام که بس از خوردمی همبه مانحال»

 هاروژاوایی با قیاس قابل هازاپاتیست البته. اندجنگیدن حال در هاآن. بود مایا تمدنِ از اینمایه که داشت تن به

 دید خواهید بزنید، ورق را هاچپ پیشِ سالده نشریات اگر. بودند بخشالهام واقعن هاروژاوایی چون نیستند؛

 گاهی. اندنوشته دمکراسی به هاآن نگاه نوع و هازاپاتیست بخشآزادی ارتشِ  هایایده یدرباره هاآن تمام که

 دلیلهمینبه دادند،می رأی موضوع یک به هاآن از درصدنودوهشت تقریبن و کردندمی گیریرأی مسائلی برای

 بودند کرده رشد شعوری فقط بلکه نبودند، حزبیتک هاآن کهحالی در نامیدند،می «حزبیتک» را هاآن ایعده

 مایا باستانی تمدنِ  احیای دنبالبه هاآن. داشتند ملی نگاهی نتیجه در بود، شده شفاف هاآن برای مسائل و

 بگردیم خود یشناسنامه پیِ  و بگذاریم کنار را اخیر سالِ چهارصد و هزار خواهیممی»: بگوییم ما اگر. هستند

 در و ندارد اخیر سالِ چهارصد و هزار به ربطی هیچ ایرانی خردِ این) «کنیم احیا را( سوفیسم) ایرانی خردِ و

 ترجیح ما! ، نه«اندارتجاعی هااین»: گفت خواهند ایعده ،(است شده منحرف مدام سال چهارصد و هزار این

 چهارصد و هزار از مدام را خود هایپَرش من کنیم؛ آغاز را خود پروازِ پیش سال چهارصد و هزار از که دهیممی

 همبه هابالماسکه این از حالم همیشه. امنداشته اسالمی چیپِ تمدنِ  به کاری هرگز و امداده انجام پیش سال

 موضوع این از هایمشهریهم تمامیِ ) کردممی شرکت آن در چندبار عاشورا، مراسمِ تخریبِ برای و خوردمی

 که بود این شدلیل ؛«زار من اکبرِ  سخنم شیوا»: خواندممی من اکبرعلی شبِ در مثلن(دارند خاطره و اطالع

 دانشگاه برای مرا آخر در. گذاشتممی قرار هاکوچه در او با خوانی،مرثیه وسطِ و داشتم «شیوا» نام به دوستی

 یاجازه من به ام،خانواده هایتالش خاطربه بعد سالیک و بودند داده لو مرا دوستانم چون نکردند، تأیید
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 بعد و کردندمی تأیید را دانشجو باید دانشگاه به ورود برای زمانآن در. دادند را دانشگاه به ورود و نامثبت

 .باشید داشته را نسبی آزادیِ این امروزه شما تا ایمداده زیادی هایتاوان ما واقع در. دادندمی نامثبت یاجازه

 تمامِ  ،«هستید ناسیونالیست و فاشیست شما»: بگوید هازاپاتیست به کسی که امنخوانده و امنشنیده هرگز

 به مدام سوادبی ایعده اما. کنندمی یاد هاآن از احترام با و گیرندمی ایده هازاپاتیست کارهای از دنیا هایچپ

 گراملی چپِ ما اساسن ؛«دارند ملی موضوعات به عالقه که هستند چپی جورچه هااین» که گیرندمی ایراد ما

 هستید استالینیستی و روسی استعماری، چپِ شما نباشد؟ مردمی و ملی «چپ» شودمی مگر. هستیم واقعی و

 آمریکا چرا»: ایدنوشته خود هایمقاله در توریستی هایچپ شما از برخی. شویدمی محسوب سیاسی قوادهای و

 کرد؟ مقابله آن با توانمی آیا نشود، تحریم اسالمی جمهوری اگر ؟«است کرده تحریم را اسالمی جمهوری

 .کشدمی رخ به را خود حیوانیِ خوی و کندمی تهدید را مردم مدام است، تحریم در که امروز همین
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 مذهبی مارکتینگ
 

 

. امنکرده صحبتی آن یدرباره هرگز که است ایرانارشیسم مهم بسیار هایبحث از یکی ،«مذهبی مارکتینگ»

 را بحثم ایعده کنم،می مطرح را ایتازه بحث کهاین محضِبه دلیل،همینبه نداریم، پرمخاطبی تریبونِ  ما

 سند دیگری افراد نامِ به و درآورده سر دیگر هایزبان از من بحث که بینممی ناگهان و دهندمی انتقال

. کنید توجه «مذهبی مارکتینگ» ترکیب به اما دهم،نمی توضیحی موضوع این جزئیاتِ یدرباره. ستخورده

 به توجه با که کنندمی معرفی اعتقادی مسائل فهم در خاص، ایطریقه را «مذهب» کالم، علمِ  در مسلمانان

  خود ِبودنراهیک بر تأکید که است خاص راهِ یک مذهب. دانست ایدئولوژی یک توانمی را مذهب تعریف، این

 بحث اما ست،ایدئولوژی همان مذهب واقع در. ایدئولوژی یک مانند درست زند،نمی حرف هاروش از و دارد

 بازاریابی با را مارکتینگ افراد، از بسیاری. است مارکتینگ و بازاریابی در استراتژی منظور، چیست؟ استراتژی

 مشتری که پردازدمی این به یعنی است، مشتریان تمایالت و نیازها شناختِ دنبالِبه بازاریابی گیرند؛می اشتباه

 ایارزشیابی چه از است، تربیش کجا در زمانی و مکانی لحاظ از نیاز آن و دارد نیاز و عالقه چیزهایی چه به

 برخوردار بهتری پتانسیلِ از بازار کدام کرد، گیریاندازه را بازار حجمِ  و مقدار بازار، باید چگونه است، برخوردار

 مختصِ  موارد، این. دارد توانایی و گنجایش اندازه چه تا کند،می تولید را کاال آن که صنعتی و سیستم و است

 تواندمی موارد این. است نهایی مشتریِ دست به تولید محلِ از کاال ارسالِ یپروسه مارکتینگ، اما ست.بازاریابی

 بگیریم، نظر در را مارکتینگ ابزار بخواهیم اگر. باشد فروش نوع و مصرفی هایبحث و خدمات به مربوط

 یتوسعه» است؛ آن از جزئی بازاریابی، که «بازار یدرباره تحقیقات» چون مختلفی موارد شاملِ مارکتینگ

 تبلیغ را محصول چگونه ،«تبلیغات» دهیم، گسترش را محصول چگونه بود باال تقاضا اگر کهاین ،«محصول

 برند، از منظور و است مذهب خودِ  کاال واقع در. دارد اهمیت بسیار برند امروزه ،«محصول برندینگِ » و کنیم

 اما. شودمی تقسیم تریکوچک هایمذهب به و است بزرگ مذهبی مسیحیت. است سنت و مسیحیت تشیع،

 باشد؟ چگونه باید عمومی روابط و کنیم تبلیغ را مذهب باید هاییرسانه چه از دارد؟ نقشی چه «رسانه»

 از دیگری هایبخش... و بازار تحلیلِ فروش، از پس خدماتِ نوع عمومی،روابط ارتباطات، فروش، یمسئله

 داری،سرمایه جوامعِ در افتد؟می اتفاقی چه گیرد،می قرار مذهب کنار در مارکتینگ کهزمانی. هستند مارکتینگ

 به و هستید ایکارخانه صاحب شما مثال، عنوانبه. نیست برخوردار مارکتینگ از که ستچیزی تنها مذهب

 سرِ او. باشد حاضر کار محلِ در که است موظف خود، اقتصادیِ شرایط دلیلبه کارگر. دهیدمی مزد کارگرها

 از یکی در مثلن،. است پایین کار راندمان که شویدمی متوجه اما دهد،می انجام را خود یوظیفه و آیدمی کار

 مشابهِ  بخشی در اما دارند، باالیی راندمانِ  و دهندمی انجام را کاری کارگران از نفربیست کارخانه، هایبخش
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 همان به و دارند را اول گروه خروجیِ  و راندمان و دهندمی انجام را کار همان کارگران از نفرپنجاه اول، بخش

 که هاییتکنیکمجموعه یعنی است، شرایط یتغذیه دلیل چیست؟ آن دالیلِ  کنند،می تولید محصول تعداد

 که مذهبی و کنیدمی اعمال هابخش آن در که آموزشی و فرهنگ نوعِ  برید،می کاربه راندمان باالبردنِ  جهتِ

 کندمی اظهار مذهب چون دارد؛ عهدهبه را کلیدی نقشی مذهب شرایطی چنین در. برخوردارند آن از کارگران

 که پولی نتیجه در بود، خواهد حرام او دستمزدِ بدهد، هدر را وقت و نکند کار خود کار محلِ در کارگر اگر که

 و مذهب واقع در. دارند... و «کاریدرست» نامبه مسائلی مذاهب، تمامِ. است حرام بردمی خود یخانواده برای

 و کاریدرست مانند مفاهیمی از و هستند داریسرمایه و استعمار کارخانه، کار، خدمتِ در... و پلیس و قانون

 باید چرا شود؟می محسوب جرم نیازمند و گرسنه فردِ برای دزدی چرا. برندمی بهره کارفرما نفعبه صداقت

 باشند دارسرمایه همواره باید ایعده! خواهدمی را همین قانون چون نه؟ دیگری و باشد ثروتمند بسیار فردی

 کارگر حق بخواهد دارسرمایه اگر. رودنمی ایزنجیره هایفروشگاه تأسیسِ یا و ثروت دنبالبه کسی دیگر وگرنه

 کنترل مذهبی اخالقِ و مذهب را موارد این تمام بود؛ نخواهد کار در ایسرمایه دیگر کند، ادا درستیبه را

 کنند؛می عمل داریسرمایه نظامِ  نفعبه تربیش ولی هستند، پسندیده ظاهرن مذهبی، اخالقیِ مفاهیم. کندمی

 هاینظام در. بردمی بهره درستیبه هاییحربه چنین از و است داریسرمایه نظام اختیار در قدرت چون

 چینی کارگران مثال برای. دارد وجود مارکتینگ مذهب، جزبه هرچیزی برای معمولن داری،سرمایه

 برای رسمیت این و دارد رسمیت نحویبه چیزی چنین! مسیحی هم، آمریکایی کارگران و ندکمونیست

 مذهبِ  آن روی کارفرماها و برخوردارند مشترک مذهبی از کارگران یهمه عبارتی،به. است سازیهمسان

 نکند شورش کارگری ضد قوانینِ علیهِ تا سازندمی خود مطیعِ را کارگر طریق این از و کنندمی تمرکز مشترک

 اهل» یا و هستند «شیعه» یا معمولن کارگران نیز ایران در. ندهد رخ( مارکس انقالبِ) بزرگ انقالبِ آن و

 اصول و دین اصول آسمانی، کتاب پیامبر، چون ندارند؛ باهم چندانی تفاوتِ اخالقی اصولِ  نظر از هاآن. «سنت

... و «زرتشتی» ،«یهودی» ،«مسیحی» مانند مذاهب سایر پیروان ایران، در. است مشترک شانتعالیم و اخالقی

 از کشیبهره هدف با اما دهد،نمی آنان  به را آموزش یاجازه هرگز حاکم قدرتِ و دارند قرار مطلق اقلیتِ در

 و است ادیان کشورِ خود، که شودمی اعمال کشوری در فشارها این تمام. دارد را تعصباتی و گارد چنین هاآن

 به ایران در «گرایییزدان» دین مثال، عنوانبه. است بوده هاایدئولوژی و مذاهب از بسیاری تاریخی خاستگاهِ

 زروانیزم خودِ . «زروانیزم» ،«ایزدیان» ،«گریعلوی» ،«یارسان»: شودمی تقسیم مختلف مذهب چهار

 از یکی فقط که است «خداییزمان دینِ» یا «اندیشزمان دینِ» معنایبه( گراییزروان باوری،زروان)

 شدند، کشته داعش توسطِ عراق و ایران مرز حوالیِ  در که ک ردهایی از بسیاری .ستگرایییزدان هایزیرمجموعه

 ایشاخه به گرایش واقع در و بودند گرایزدان هاآن تمام چون بود؟ چه هاآن کشتن دلیلِ. بودند «مذهبایزدی»

 ،«حق اهلِ» همان یا هایارسانی. است یارسان نیز ایرانی ک ردهای از بسیاری مذهبِ. داشتند گرایییزدان از
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 از تأثیرتحت متأسفانه و گرددمی باز ازاسالمپیش دورانِ  به هاآن بودوباش و دارند ایدیرینه تاریخیِ  قدمت

 اصیل فرهنگِ این وجودِ به ما کهحالی در اند،کرده نشینیعقب خود عقاید از بسیاری در اسالم، قوانین

 هایشاخه از دیگر یکی .شودمی شامل را کشور آن فرهنگِ  از بخشی کشور، یک در مذهبی هر. نیازمندیم

 نیز «دوآلیسم» و «گریمانوی» و «ثنویت» در. ندارد یارسان با ارتباطی هیچ که است «مَزدَکیه» گرایی،یزدان

 اما بود، فراگرفته را دنیا تمام گذشته در که ستایرانی ادیانِ از یکی «مانی». هستیم روروبه مسائلی چنین با

 و گریمانوی یا و دارد اطالع مزدکیه آیینِ از ایرانی، دانشجوی و آموزدانش کدام. خبرندبی آن از هاایرانی خودِ

 هایروش شبیهِ  که است «شر» و «خیر» یا دوآلیسم از دیگر ایگونه «مندایی» شناسد؟می را مَندایی

 عین عالمِ  آنان، یشیوه در هستند؛ هامندایی از ترماندهعقب هانآ البته. است «رومی آگنوستیکیِ  گاناندیشه»

. برسند نورانی عالمِ به تا شود نابود و پودر باید چیزهمه و ستنورانی عالمِ  سوبژکتیویته، و است ظلمت عالمِ

 دو به هاآن شر و خیر و کنندمی جالبی هایبحث هامندایی. دارد نزدیکی «حججیه» به نحویبه نورانی عالمِ

. دارند غیب عالم و امکان عالمِ و ذهن و عین ها،آن دوی هر دارند؛ وجود جهان در عینی و ذهنی صورتِ

 را خود محمد چون است؟ قدغن چرا. است قدغن کامل طوربه که ستایرانی مذاهبِ از دیگر یکی «بهائیت»

 از هم «بابیه» و «مزدیسنا»! زندمی گردن مذاهب را یاسالم بقیه طبق این دیدگاه، و نامیده پیامبر آخرین

 مذاهب تمام بر و است تراساسی و ترقدیمی مذاهب تمامِ از که مذهبی میان، این در و اندایرانی مذاهب دیگر

 ایرانی شما. اندایرانی ادیان از بزرگی بسیار مارکتِ  هااین تمام. است «میترائیسم» گذاشته تأثیر هاایدئولوژی و

 مذاهبِ  جهان، در هااین بر عالوه. ندارند جایی ایران مذهبیِ  مارکتینگ در مذاهب این از کدامهیچ ولی هستید،

 نوع در تانترا. اندتعمق و بررسی قابل «تانترا» یا «یوگا» ،«هاسیک» ،«تائو» ،«کنفوسیوسیسم» چون بسیاری

 فرهنگِ  به ها،مکتب و مذاهب این تمامِ. شودمی محسوب یوگا هایشاخه از یکی که ستهمتابی شاهکاری خود

 همبه بسیار هاهندی و ما که معناست این به گوییم،می «اروپایی و هند» زبان از وقتی. ندنزدیک بسیار ایرانی

 نیز هندوییسم و اسالم. هاهندی خدایان از یکی نام و است «مِهر» دیگر نام که «میترا» مانند هستیم، نزدیک

 بینیم،می را «تانترا» و «شاکتیسم» و «شایویسم» چون هاییشاخه هندوییسم، در. دارند مختلفی هایشاخه

 مدام اسالمی، مذاهبِ مختلف هایشاخه. است متفاوت بسیار هاشاخه دیگر با که دارد ایزیرشاخه نیز تانترا

 هایقرائت و هاشاخه جعفری، و شیعه مذهبِ. نداریم اطالعاتی هاآن یدرباره امروزه و اندکرده نو را خود

 شیعه مذهبِ در مثال، عنوانبه. ندارند جایی مذهبی مارکتینگ در هاآن از کدامهیچ اما دارند، مختلفی

 نزاریه یدسته دو به اسماعیلیه یعنی هستند، «اسماعیلیان» یشاخه از که دارند وجود «نزاریه» و «مستعلیه»

 ،«اصولی» ،«شیخیه» چون هاییزیرمجموعه به ،«صادق امام جعفریِ  یشیعه». شودمی تقسیم مستعلیه و

 رسمیت به امامیدوازده یشیعه فقط ایران، در اما است، شده تقسیم «امامیدوازده یشیعه» و «بکتاشیه»

 هم بخش این در باشد؟ امروزین یشیعه شیعه، راستینِ  یفرقه تنها که معلوم کجا از. شودمی شناخته
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 مختلفی هایفرقه آیند،می شماربه منفور شیعه مذهبِ در که «خوارج» در حتا ندارد، وجود مذهبی مارکتینگ

 مذهبیِ  مارکتینگ در هافرقه این اما است؛ آمده وجودبه «اباضیه» و «عراقی» و «صوفری» و «حروریه» مانند

 مذاهبِ  بردیم، نام که مذاهبی تمام البته. هستند خوارج از ها،عراقی از بسیاری. ندارند حضور نیز سنت اهل

 که متعددی تقسیمات مانند کنیم،می مشاهده هم جدید هاینحله و باورها در را انشعابات همین و اندقدیمی

 مارکتینگ در باید انشعابات این یهمه. است آمده وجودبه «آنارشیسم» یا و «سوسیالیسم» و «کمونیسم» در

 آتئیست بکند؟ تواندمی کمکی چه مذهبی مارکتینگِ که دید باید حال. هستند اعتقاد و باور چون شوند؛ لحاظ

. محوریمزندگی ما واقع در مذهبیم، ضد نتیجه در هستیم، ایدئولوژی ضد ما. جنگندمی مذهب با قدیمی چپِ و

 و «مزدکی» چون اصیلی هایبنیان چنینهم و است «میترائیستی» و «اَئیرایی» ایرانارشیسم هایریشه

 عنوانبه لیلیث از مذاهب، در) محورِ زن و لیلیثی هایآمیزه دارد؛( تاریخ فکرِروشن اولین مثابهبه مانی) «مانوی»

 «تحاریف» علیه گاردی ایرانارشیسم،. هاتعریف نه روست،روبه هاتحریف با ایرانارشیسم( شودمی یاد شیطان

 در دیگران. کرد خواهیم گیرزمین پرسش با فقط را هاآن و هستیم پرسش طراحانِ و گراپرسش ما. است

 خود خاص هایتکنیک با ما و ندارد وجود غایی پاسخِ کهحالی در آیند،می غایی پاسخی با پرسش، با مواجهه

 هایونانی که است ایایرانی حکمتِ  از برگرفته روش این دهیم؛نمی مقابل طرف به را غایی پاسخ طرح یاجازه

. است فلسفه از ایشیوه بلکه نیست، سفسطه روش این ولی اند،گذاشته( بازسفسطه) «سوفسطایی» راآن نام

 مذهب با مدرن،پست و مدرن هایچپ و هاآتئیست کند؟می ما به کمکی چه زاویه این از مذهبی مارکتینگ

 حق فردی هر آزاد، ایجامعه در که معتقدیم ما کند؛نمی مبارزه مذهب با ایرانارشیسم ولی کنند،می مبارزه

 و کنیممی ایجاد رقابت مذاهب بین و ایجاد را مذهبی مارکتینگ ما. دهد انجام را خود خواهدل بازیِ  که دارد

 وجودبه رقابت مذاهب بین وقتی. کندمی خارج شانخرافی محورِ  و اهریمنی قدرت از را مذاهب مارکتینگ، این

 نیازمند شدتبه و گَرد وغبارند از مملو ابراهیمی، مذاهبِ. کنند تازه را خود که شوندمی مجبور مذاهب بیاید،

. کنندمی نو را خود مذاهب و رودمی بین از خرافه که است مذاهب بین رقابتِ  در. هستند( شدن نو) پَرتکانی

 هستند، انسانی دستاوردهای چون باشند، باید هاایدئولوژی تمام برود، بین از ایایدئولوژی هیچ خواهیمنمی ما

 با مخالفتی ما .ایستندمی زندگی برابر در تاریخی، ماندگیِعقب و خرافات وجود دلیلبه مذاهب از برخی اما

 رقابت در باید ولی است، الزم وجودش سامی ادیان سایر و یهودیت و مسیحیت مانند هم اسالم. نداریم اسالم

 و داندمی آخر دین را خود و نیست رقابت این در حضور به موافق اسالم معمولن کند، شرکت مذاهب بین

 وحشتناک ایچهره اسالم به که است تفکر همین و بزند گردن را خود مخالفان تمام باید که است معتقد

. کرد انسانی و تازه را خود چون افتاد، خوبی اتفاق داد، تن «پروتستانیسم» به مسیحیت آیین کهوقتی. دهدمی

 متعددی هایفرقه نیز کاتولیک مذهبِ  البته کند،می مقاومت همیشه شدن نو برابر در کاتولیک کلیسای اما

 آشوری کلیسای» و «شرقی ارتدکس کلیسای» هم کاتولیک مذهبِ در. اندمدرن بسیار هاآن از برخی که دارد
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 مارکتینگ که دارند بسیاری هایزیرمجموعه مسیحیت هایشاخه از کدام هر. کنیممی مشاهده را «شرقی

 زیادی هایشاخه با شود،می مربوط خدا و متافیزیک یحوزه به که «عرفان» در. کنندمی تروسیع را مذهبی

 ،«بوغومیلیه» ،«تندراکیان جنبشِ » ،«کاتاریزم» مانند. بخشدمذهبی رونق می به مارکتینگ که هستیم روروبه

 «منداییان» ،(وسطایی قرون عرفان) شاخه همین در و هستند وسطا قرون به متعلق عرفانی که «هاپولیسیان»

 یا و «مانویزم» و «منداییان» مانند ایرانی، عرفانِ  از بخشی. اندآمده وجودبه مسیحیت از پس که اندعرفانی نیز

 هاییزیرمجموعه نیز «سوفیسم». باشند نیز وسطایی قرون عرفانِ از بخشی در توانندمی «ایرانی دوآلیسم»

 و( است سماع و رقص و شعر مرکز که مولوی) «بلخی محمد الدینجالل» ،«چشتیه» ،«بکتاشیه» چون

 نوعی بندیه،نقش اساسِ. شودمی تقسیم «خوفیه» و «جهریه» یدسته دو به بندیهنقش که دارد «بندیهنقش»

 در را شما و ستبازی طراحِ  و کندنمی نصیحت که دارد وجود «پیر» یک یعنی است، ر ل پذیرشِ یا و بازی

 آورید،می دستبه بازی از پس که اینتیجه آن. ندارید آن یدرباره اطالعاتی گونههیچ که دهدمی قرار ایبازی

 بسترِ  بر ایرانی مذاهبِ معمولن. است تراژیک اکتی بازی این دیگر، عبارتبه شد؛ خواهد اخالقی درسِ شما برای

. کنیممی مشاهده را آموزعبرت یتجربه نوعی بندیه،نقش در اما هستند، کمدیک یا و کمیک و اندشده بنا تکرار

 بسیاری یعالقه بندیهنقش به که است دلیلهمینبه. گیریدمی عبرت بعدخورید و می زمین کنید،می عمل

 بنا خودمسئولی اساس بر که دارد وجود «مالمتیه» دیگر سوی از. خوفیه چه و جهریه یشاخه به چه دارم،

 دیگر یکی. هستید خودتان ،...(و فالکت بیماری، فقر،) آن اتفاقاتِ و شما زندگیِ تمامِ  مسئولِ یعنی است، شده

 هاآن از. دارد «قادریه» و «طریقه» مانند هاییشاخه که است «اللهینعمت یسلسله» گریسوفی هایشاخه از

 اهلِ مذهبِ. ستگریسوفی از شاخه این به مربوط «سرخ عقل» معروف مبحث که است «سهروردیه» تر،جالب

 حنفی یشاخه شود؛می تقسیم «شافعی» ،«ملکی» ،«حنبلی» ،«حنفی» چون هاییشاخه به نیز( سنی) سنت

 ایعده اسالمی، هایگروه دیگر در. دارد «یحیانی» ،«گیدیمو» ،«دیوبندی» ،«بریلوی» مانند هاییزیرشاخه نیز

 یعده هستند، «قرآن اهلِ» ایعده دهند؛می ارائه را خود «حدیث» اساس بر و هستند( سلفی) «حدیث اهلِ»

 این شوند؛می تقسیم «الهور احمدیه جنبشِ» و «احمدیه جنبشِ» یزیرشاخه دو به که «احمدیه» دیگری

 باید ما های مختلفی دارند.از مذاهب شاخههندوستان هستند. در کل هر کدام  و پاکستان در هاجنبش

 اصطالحِ  دو و ستا شاهکار خود نوع در «زروانیزم» مثال، برای. بشناسیم خوب را ایرانی ادیان و هازیرساخت

 نام به ایواژه فارسی، زبان در معناست؟ چه به «ازل از». هستند مذهب این از برآمده «ابد» و «ازل» معروف

 مواقع از بسیاری در ،«الم» و «ر» یا «پ» و «ب» ،«سین» و «ز» ،«ذال» و «دال» که آنجا از ایم؛نداشته «اَزَل»

 است «سر یکله» و «آغاز» معنایبه «سَر» است؛ بوده «اَسَر» ابتدا در «اَزَل» یواژه شوند،می تبدیل یکدیگر به

 «آغاز بدون» و «سَر بدون» معنایبه اَسر نتیجه، در است؛ کردهمی منفی را واژه آمدهمی ابتدا در که هم «اَ » و

 «اَپَد» ابتدا در واژه این واقع در است. ریشهبی واژه این و ندارد وجود «اَبَد» نام به ایواژه فارسی، زبان در. است
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 بدون» یعنی اپد نتیجه در ؛«پایان» یعنی که است، «پا» معنایبه «پَد» و کندمی منفی را واژه «اَ» است؛ بوده

 هاآن از امروزه که «اپدی» و «ازلی» هایواژه. است شده بدل «ب» به «پ» زمان، یپروسه در. «ابدی پایان

 پردازِنظریه و طراح. دارد زروانیزم در ریشه نگاه نوع این و ندارند اسالم به ربطی هیچ شود،می استفاده بسیار

 عوض راآن و نبوده سلمان او نامِ بود؛ «فارسی سلمان» به معروف «کازرونی فارسیِ» اسالم از بزرگی بخش

 او برای را «خندق» استراتژیِ فقط برخی. است «شدهتسلیم» معنایبه و «فِعالن» وزن بر نام این اند،کرده

 مانند «الرحیم الرحمن اهلل بسم». است بوده سلمان اسالم، هایطرح از بسیاری گذارپایه من نظربه اما دانند،می

 نه ستفارسی سلمان آن گذارِبنیان من نظرِ از و دارد تأکید «مهربان و بخشنده خداوند» بر «میترائیسم»

 تأثیرتحت تربیش و «سامی» او ذهنیِ زیرساخت چون باشد، داده انجام را کاری چنین محمد است محال محمد؛

 گفتارراست و اندیشنیک و نیک خدای و «زرتشت» سمتِ به او که دانممی بعید و بوده مسیحیان و یهودیان

 خود بندگان به «اِل». است تورات در( اِل) یهودیان خدای از تأثیرتحت قرآن هایسوره تمامِ زیرا باشد؛ رفته

 خواهم مجازات شدتبه را شما کنید، خطا اگر نیستم، شما دوست و خواهر و برادر و پدر و مادر من»: گویدمی

 اعظم دینِ که «مهرمانی دین» در «مهرمان خدای» ولی دارد، نیز اسالم خدای را خشم این از بخشی ؛«کرد

 ندارد، پیامبر و رسم و راه. نیست دین دین، این واقع در. ستمهربانی خدای است، آینده دین یعنی ایرانیان،

 راآن داری تمایل که کاری هر به تو تا دارم، مِهر من! مهربانم من»: گویدمی مهرمان خدای. است بودوباش بلکه

. «کنی گناه که ایآمده دنیا این به تو. هستم من تو خالقِ ای،آمده دنیا این به تو من، ویزای با. دهی انجام

 من»: گویدمی مهرمان. کنینمی تجربه یعنی کنی، پرهیز اگر تو. است گناه مهرمان خدای دیدِ از پرهیزگاری

 اگر. است مِهرریزی من شغل و دارم مهربانی و مِهر من چون ببخشایم؛ را تو تا کنی گناه و تجربه تو که هستم

 نخواهد معنایی من وجود و شد خواهم کاربی من ندهی، انجام خواهیمی که کاری هر و نکنی اشتباه و گناه تو

 تا اما توست، شانس تنها این داری، ویزا و هستی مجاز تو بکن، کارهمه و نک ش مرا کنممی خواهش. داشت

 .«نشوی دیگری آزادیِ مزاحم که هستی آزاد جایی

 قطعن مهرمانی، با مواجهه در. کنندمی سازیگناه مدام چون گویند؛می مزخرف ابراهیمی مذاهب تمام

 را آنان راه و نخور را دیگران حق». ستا مهرمانی یپایه بر زندگی اصل چون باخت؛ خواهند هامارکتینگ تمام

 بخشدمی را تو خداوند بزنی، ضرر هم خود به اگر حتا بده، انجام خواهیمی هرکاری این جز نده، آزارشان و نبند

 و مرگ به تهدید مدام که نیست انسان قاضیِ  او است، انسان پشتیبان مهرمان، خدای. «کندمی کمک تو به و

 داشته تریبیش پیروانِ تا کنند رقابت باید هم مذاهب مذهبی، مارکتینگ در رقابت ایجادِ با. کند مجازات

 مهرمان خدای به نهایت در و شد خواهند نشینیعقب به ناگزیر مدام خرافی مذاهبِ رقابت، میدانِ در. باشند

 تبلیغ را مرگ کسی نیست نیازی دیگر شود،می مبدل بهشت به زندگی خودِ وقتآن. کرد خواهند پیدا شباهت

 این است؛ همین مذهبی مارکتینگ اصلیِ یفلسفه. شد خواهند زندگی عاشق هاانسان یهمه قطعن و کند

 ثروتمندی کشور در باید چرا. کنید استفاده لحظه و فرصت و شانس این از ،است بهشت زندگی این و زمین
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. است غیرانسانی و غیرمنطقی بسیار چیزی چنین باشد؟ نفرسه دست در کشور یسرمایه از نیمی آمریکا، مانند

 یک در افرادی چنین کهزمانی کل در. بود نخواهیم وضعیتی چنین شاهد باشیم، داشته مذهبی مارکتینگِ  اگر

 .دارد مشکل ایدئولوژی و سیستم آن یعنی باشند؛ داشته وجود سیستم
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 ایرانی زپرتیِ  راستِ  و چپ
 

 

 کیچ امر و پوپولیسم پیشرفت و صعود ها،فیک کنش با کشورها، تمام در ما ست.عجیبی قرن ویکم،بیست قرن

 حکومت. بینیدنمی باشد، خود مدعی که را سیاسی ساختاری کشوری، هیچ در. ایممواجه آن یسیطره و

 مشاهده را( برداریکاله کثافت، چپاول، دروغ،) مافیا انواع آن در که دارد کمونیستی زیرساختی ،«پوتین»

 دارد وجود داریسرمایه هم چین، در است؟ خبرچه چین در. مافیاست کشور کنونی یروسیه اصل در کنید؛می

 را ایآزادی «لیبرالیسم» چون ؛داریسرمایه نه و هست جاآن در کمونیسم نه حقیقت، در اما کمونیسم، هم و

 کرده اِعمال را مطلق سانسور که ستکشوری چین. زندمی گردن راآن چینی کمونیست که آوردمی ارمغان به

 «نولیبرالیستی آزادی» از خبری جاآن در چین، بودنکمونیستی دلیل به یعنی. است فیلتر آن در اینترنت حتا و

 محسوب داریسرمایه کشورهای جزو چون کنید؛نمی مشاهده جاآن هم را کمونیسم حال،عین در و نیست

 و جذاب یچهره آن با لیبرالیسم،! است گونهاین جاهمه البته. ایمافتاده گیر برزخ در ما حقیقت در! شودمی

 در و است گران آزادی پاریس و لندن در اما آورد، ارمغان به را آزادی دمکراسی، شعارِ  همهآن با و کردهآرایش

 و کاریکثافت این پشت چیست؟ فرودست مردمِ تکلیف بین این در کشیده. فلکسربه شقیمت نیز استرالیا

 گوناگونی هاینحله از ترکیبی هاآن. شوندمی ظاهر هانوراست و هانوچپ ناگهان راست، و چپ شکستِ پشت

 ونزوئال در. دارد وجود یونان در ،آن رادیکال نوع که هستند «دمکراسیسوسیال» یا و «دمکراسیلیبرال» چون

 کجا به ما اند؟آمده ستوه به هاچپ خودِ  که افتاده اتفاقی چه هاست،چپ برای آلایده و کمونیستی کشوری که

 «انسان» که هاحداقل آن حتا ما، کشور در اما دارند، وجود کشورها این تمام در هاییحداقل البته رویم؟می

 کثافت به را خود کاپیتالیسم امروزه. شودنمی رعایت شرایطی هیچ تحت انسان اساسن و شده نابود است،

 ندارند چیزهیچ نفر میلیاردها یعنی این است؛ نفرهشت دست در جهان یسرمایه از نیمی حدود است؛ کشیده

 بحران بر عالوه این نام کنند؟ کارچه بزرگ یسرمایه آن با خواهندمی نفرهشت این. دارند چیزهمه نفرهشت و

 از نیمی چون خورده، شکست «راست». است آن افتادن بو به و جسد نابودیِ است؛ مطلق نابودیِ اضمحالل، و

 هیچ به داشته، راست که هاییجادوگری و هافیلم و هاشعبده آن تمام. است نفرهشت دست در جهان یسرمایه

 که ایکاریکثافت و خالء این در اما. نرفته است پیش درست کار نهایت، در اما داده، وعده همهآن شده؛ منجر

 حال در همه و بینیدنمی ایتازه قرائتِ هیچ. است بدتر چپ اوضاعِ دارد؟ نقشی چه چپ آورده، وجودبه راست

 اول ببینید؛ را «ژیژک» هایرقاصی کنند؟می کارچه دارند نوسوسیالیست و نوکمونیست مدعیانِ. اندسرایییاوه

 حرف «دلوز ژیل» هنوز. شودمی بدل شومن یک به نهایت در و شده کمونیسم منتقد بعد و بود رادیکال و اولترا

 فکریروشن است؟ افتاده اتفاقی چه ما کشور در چیست؟ ما تکلیف. کندمی فکر انسان به چون زند؛می را اول
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 هاآن بیاورید، یادبه بودند، مصلح که را «گلسرخی خسرو» مانند اعدامیانی و پنجاه یدهه در ما یبندکشیدهبه

 رشد بسته و سوادبی یجامعه همان بستر از. نبودند هم ک ل  ِعقل باشند، داشته بهتری کشور خواستندمی

 یاجازه حتا و تحقیق و مطالعه یاجازه آن در که سیستمی از. شدند جامعه آن هایبرترین از نهایت در و کردند

 دیگر و «وتومن» تلویزیونِ امروزه که پهلوی محمدرضا زمان در واقع در. نداشتند را «مارکس» از کتابی خواندنِ

 مارکس کتاب کسی یخانه در اگر یعنی اید؛نداشته خوانیکتاب یاجازه کنند،می تعریف دوره آن از هاتلویزیون

 داشته رشد قابلیت بالهت تنها که ستطبیعی ایجامعه چنین در. کردندمی زندانی و دستگیر را او دیدند،می را

همین  قطعن. اندمایهمیان و متوسط و چاپلوس که کنند رشد کسانی تنها و شود الینه سوادیبی و باشد

 عرصه، چون کنند؛می روشن را بازار و اجتماعیات سیاست، ادبیات، تکلیف و شوندمی دارسردم هامایهمیان

 کاری توانندمی گویی او،درصورت مجیزه بقیه و نشسته باال آن «شاه» نامِ به پوکیکله. ستچاپلوسی یعرصه

 نیهیلیسم این. بود رسیده بستبن به چیزهمه و داشت وجود جاآن در سیاسی نیهیلیسمی واقع در کنند.

 شد،می انقالبی مال خواند،می خطبه مال. مال به داد،می میدان «هیچ» به مدام باید داشتن،دوام برای سیاسی

 چون کردند؛ رویدنباله مال از مردم و رفت باد بر ما فکریِروشن تالش همهآن... و رفتمی مسجد به مال

 جمهوری. شد ایران عاید اسالمی جمهوری نامبه کثافتی  نهایت در و بودند آماده هاارکان تمام پیشاپیش

 هاستبیماری این پشت اند،مرض همه هااین! چین مانند درست جمهوری، نه و است اسالم نه چیست؟ اسالمی

 این کند؟می کارچه دارد ما چپ حاضر حال در. کنندمی رشد مختلف گاردهای و نژادپرستی و پوپولیسم که

 بهترین حاال. نداریم بدیلی هیچ ما! خواجه یعنی ایرانی چپ اصلن ندارد؛ خود از چیزهیچ و است خواجه چپ

! کسهیچ است؟ شده میدان وارد کسی چه اما شوند، میدان وارد خیراندیش و مصلح نیروهای که است موقعیت

 همه باید که ستزمانی االن واقع در کنند؛نمی کاری شانکدامهیچ و دارد وجود کمونیستی قرائت همهآن

 جز «هاراست». بینیممی را مطلق اضمحاللِ ما. اندکرده خراب چون چرا؟ ندارند، حضور اما باشند داشته حضور

 فیشی، به کیشی در حاال و برداشته را پدرش پول از دالر میلیاردها( پهلوی رضا) آقا اند؟کرده غلطی چه چپاول

 فاشیسم علیه که فاشیسمی بینید،می رسمن ایران در را فاشیسم. است شده ظاهر دوباره تلویزیونی تبلیغات با

 و «ایخامنه» بین فرق. است عجیب بسیار اوضاع. گیردمی گارد دیکتاتور علیه که دیکتاتوری. دهدمی شو

 نیست مسئولیتی هیچ اهل و است سیال پهلوی رضا و کوبدمی و دارد قدرت ایخامنه چیست؟ «پهلوی رضا»

 گویدمی طرف یک از. دهدمی جلوه ملی آدمی را خودش تنها و کندنمی قبول را مسئولیتی هیچ اساسن و

 نشده، مشخص چیزهیچ که هنوز اما است، کشورش آزادیِ دنبال گویدمی دیگر طرف از و است خواهجمهوری

 شخص سپس «.دارم ملی شخصیتی و هستم مردم شما با من»: گویدمی و داده قرار خمینی جایگاه در را خود

 !بود درست گاردتان فالن که گویدمی و کندمی طرفداری او از مدام( همایون شهرام) خود کانال در دیگری

 با( پهلوی رضا) شخص این یاندازه به دیگری شخص هر اگر. است درست پول کارِ که است این حقیقت
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 کاریهیچ چون ندارد، هم طرفدار حتا او اما داشت، طرفدار و بود سرشناس تاکنون کرد،می مصاحبه هاتلویزیون

 هایدولت تقابل مانند دقیقن خندان، فاشیسمِ هستیم، طرف فاشیسم با ما که کنممی تاکید. است نکرده

 اما آورند،می را برجام زد؛می گردن پنبه با که کردمی نمایندگی را کاپیتالیسمی «اوباما باراک» ست؛آمریکایی

 بعدها که او ،«ترامپ دونالد» دست به برسد و شود بدل چندبرابر به باید گیرد،می میان این در ایران که پولی

 داد به باید ما است؟ چگونه اوضاع. گرفت خواهد نیز دیگر کشورهای از قطعن و گیردمی را پول آن عربستان از

 ایرانِ  از فردی مثلن چیست؟ نوراست. کنندمی رشد دارند «هانوراست» و اندمرده راست و چپ. برسیم خود

 کمپ برد،می خارج به را زایش آن و دارد زایش حکومت دلِ در کند؛می استفاده جینگوئیسم و باستان

 فاشیست. کندمی رشد فاشیسم و شودمی هماناین گراهااصول کمپ و هاطلباصالح کمپ با ها،طلبسلطنت

 است، کمونیسم کمونیسم، نه. بینیممی جاهمه را پوپولیسم یسیطره. «فاشیستم من»: بگوید نباید حتمن که

 ها،آنارشیست این. آنارشیست آنارشیست، نه و است خواهجمهوری خواه،جمهوری نه. خواهشاه خواه،شاه نه

 مدام و اندگذاشته آنارشیست را خود نام که دارد جریانی به اشاره) «آنارشیسم عصر» مانند جریانی به منجر

 چرا. هستیم طرف بالهت و اطالعات جاسوسی، یسیطره با ما واقع در شوند؛می( کنندمی عمل آنارشیسم ضد

 ایران سیاسیِ ادبیاتِ  در زنند؟می رفتار دهند،می شعار که چهآن برعکسِ  و کنندمی فرار خودشان از همه

 هر کنید توجه اگر... و «آزادی» ،«عدالت» ،«مردم» ،«وطن» قبیل از هاییواژه دارند؛ وجود هاییکلیدواژه

 طرف مال مثابهبه مدار،سیاست با ما واقع در. گویدمی دروغ کند،می استفاده کلمات این از آیدمی که گروهی

 او. دارد وجدان عذاب اروپایی مدارسیاست که دانممی من. فهمممی را اروپایی مدارسیاست و اروپا من. هستیم

 از) اروپا سمت به مهاجر از حجم آن سرازیرشدن که داندمی. است بوده خاورمیانه در جنگ مسببِ که داندمی

 از. کنند مقابله موضوع این با باید و شده معضل اروپا برای ،(سوری افغانستانی، عراقی، ایرانی، مهاجرین جمله

 همهآن از نیز مردم و هستند رأی دنبالبه حالعین در کنند، رعایت را بشر حقوق خواهندمی هاآن دیگر طرف

 آن خواهندمی و دارند را خود خاصِ هایدغدغه هم خودشان کشورهای مردمِ  هرحال به. اندشده خسته مهاجر

 غربی، مدارسیاست که بینیدمی کنید، نگاه خوب اگر. شود خرج خودشان برای دهند،می دولت به که را مالیاتی

 و کنندمی مهاجرت اروپایی کشورهای به هاایخاورمیانه دیگر، سوی از. زندمی رقم را نابودی خاورمیانه در

 تواندمی نه و کند حمایت هاآن از تواندمی نه اروپایی، مدارسیاست پس زنند،می همبه کشورها آن در را تعادل

 ترور یسیطره چون دهد؛می دست از کشورش در را خود رأی کند، حمایت ماجرا از اگر. بگیرد نادیده را هاآن

 به دست و کنندمی کار ترارزان غرب در مهاجرین از برخی هرحال به. شودمی کشیده جاآن به خشونت و

 از خروج به هابریتانیایی پیش، سال چند چرا. دارد را خود کارگری طبقات هم اروپا. زنندمی سیاه کارهای

 انگلیسی کارگر و بود شده رومانیایی و لهستانی بلغاری، کارگران از پر لندن چون دادند؟ رأی اروپا یاتحادیه

 حدود چیزی کار، ساعت هر برای اروپایی کشورهای حقوقیِ  سطح است هنوز که هنوز. باختمی رقابت این در
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 و پیوستن طرفدار کارگران حزب کهاین با اند،کرده اعتصاب مبلغ این علیه هم کارگرها خودِ و است پوند شش

 چنین در. کنید قضاوت درست توانیدنمی که دارد وجود هاییمعضل اما اروپاست؛ یاتحادیه با بودن

 پهلوی رضا مثلن. دارد وجود هم ایران در ریاکاری این. کندمی رشد ریاکاری و پوپولیسم که ستچهارچوبی

 پهلوی برای که چیزی تنها واقع در است؛ وطن ضد بر کندمی که کاری هر عمل در اما زند،می وطن از حرف

 توانیدنمی گاهی و گویدمی راآن خالفِ  اما برسد قدرت به خواهدمی او است؛ قدرت به رسیدن دارد اهمیت

 در نظرسنجی یک نتایج دیدن تاب حتا و ک شدمی را خود رقبای تمامِ شخصی. دهید تشخیص هم از را هااین

 تمام با بیند،می را شدنمطرح حال در و قوی ایچهره تا. ندارد ست،تقلبی آن چیزِهمه که را تلگرام و توییتر

( طوسی سعید) قرآنِ  قاری یدرباره که را هاییحرف آن تمام .داردبرمی راه سر از را او کثیف، شکلی به و قدرت

 اما ،«است زن ضد جنتی،»: بگوید باید! زندمی عبدالرضایی علی یدرباره حاال زده،می( ایخامنه) خود  ِاهللآیت

: گویدمی بجنگد، هاپان با کهآن جای. «است ضدزن عبدالرضایی علی»: گویدمی آید،برنمی جنتی پس از چون

 عبدالرضایی علی علیه «اینترنشنالایران» و «العربیه» در را خود کمپ حتا ،«است نژادپرست عبدالرضایی علی»

 و کنیممی چه واقعن ما حاال. رساندمی آگاهی به را جوان نسل دارد عبدالرضایی علی چون چرا؟ شوراند،می

 قدرتِ  و ابزار تنها داریم، اختیار در که کمی امکانات با هستیم؟ گوییممی که چهآن ما آیا چیست؟ مانهدف

 این تا که است زبان قدرتِ و ما حرف فقط کنیم؛می کار همهآن رانیسخن با فقط ما. است کردنرانیسخن ما

 زبان قدرتِ با تنها و هیچ با گروه این»: بگویند و کنند ستایش را ما کهآن جایبه. کند کار تواندمی اندازه

 فحش فقط هاایرانارشیست»: گویندمی و گیرندمی ما از را قدرت این و آیندمی ،«دارد بسیاری خروجی

 این تولید حال در و کنندمی دیوارنویسی زنند،می عملیات به دست هاآن»: گویندنمی هرگز اما ؛«دهندمی

 است این شانحرف تنها و گویندنمی هیچ هم حکومت علیه ما حزب هایافشاگری از. «هستند تفکر از حجم

 آن نوعِ  ترینکثیف که نرم فاشیسمِ و پوپولیسم این با مواجهه در ما. «دهدمی فحش عبدالرضایی علی» که

 جا مدام نیستند، خودشان هاطلباصالح چون آید؟می بدم طلباناصالح از من چرا کنیم؟ کارچه باید است،

: گویندمی بدهید، شانشکست و بجنگید هاآن با کنید، افشاگری شانعلیه تا و گویندمی دروغ و کنندمی عوض

! کنندمی عوض را خود گارد و داده چهره تغییر فورن و «اندزده جا ما جای را خودشان هاآن و نیستیم این ما»

 چرا؟ کنند،می درست پرونده من علیهِ  خود پولِ  با و کرده جعل مرا صدای که هاطلبسلطنت کار مشابه دقیقن

 مندعالقه هاآن به و بینندمی را کارهاشان مردم آورند،می باالیی رأیِ  هانظرسنجی در هاایرانارشیست چون

 آن دام به خواهیمنمی ما و است خطرناک آنارشی»: گویندمی خود هایرانیسخن و هابحث تمام در. شوندمی

 و اندشده زده گردن خلق مجاهدین و سوسیالیسم کمونیسم، ایران، در که دانندمی چون ،«بیفتیم آنارشی

 کهنه تصویر آن که کنندمی سعی پس. هستند جهانی پوپولیسم علیهِ  جنگیدن حال در هاآنارشیست فقط فعلن

 و معرفی «طلبومرجهرج» معنایبه را آن و داده دستبه آنارشیسم از توده حزب که تصویری) را آنارشیسم از
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 و باشد طلباصالح یا و پرستشاه آنارشیست که شودمی مگر. بیاورند سکو روی دوباره ،(است کرده ترجمه

 فیک یک است؟ ممکن چیزی چنین مگر ؟«باشد مال باید من اربابِ»: بگوید و بگیرد دست در را مالیی تصویر

 این جنگ، یپروسه مدت تمام در و جنگیممی هاماه ؛«آنارشیسم عصر» سایتوب مثل کنند؛می درست

 با ما! است مزدور پرستیشاه سردبیرش، که شودمی معلوم آخر در و دهدمی فحش ما به مدام سایتوب

 مهم من برای»: گفتمی ترهاپیش پهلوی رضا. نیست خودش کسهیچ و چیزهیچ! هستیم طرف اضمحالل

 چرا اما ،«باشم داشته خاصی سِمَت هیچ خواهمنمی»: گویدمی حاال و «جمهوررئیس یا شوم شاه که نیست

 شود،می رو شاندست هروقت عده این معمولن. است کرده کاریکثافت دوباره چون زند؟می را حرفی چنین

 از پر ها،طلبسلطنت بین» گفتممی کهزمانی. «خواهیمنمی چیزی و نیستیم گونهاین ما! نه»: گویندمی فوری

 ؛«کنید بدنام را زادهشاه خواهیدمی شما»: گفتندمی و کردندمی انکار همه ،«ستسایبری بسیج و سپاه سرداران

 خواهندمی هااین کنیدنمی فکر هستند، شما بین هااطالعاتی از بسیاری» که پرسندمی او از ایمصاحبه در حاال

 نفوذی من نظر به اما ؛«کنندمی نفوذ ما بین همیشه هاآن! بله»: دهدمی پاسخ هم او ،«کنند؟ بدنام را شما

 مرگ»: نویسدمی دیوار روی دارد که آخوندی کند،می منتشر را آخوند یک عکس که اوست خودِ  اوست؛ خودِ

 چیست؟ فاشیسم و پوپولیسم این پاسخ ،«هستم تماس در هاسپاهی با من» گفته بارها او ؛«ایخامنه بر

 ممکن صورتِ ترینکثیف به را همه و زندمی کنار را خود رقبای نرسیده، قدرت به هنوز که ستکسی فاشیست

 گروه یک در را حرفم باید من. ندمحروم تریبون از هایشرقیب و دارد تریبون خودش چون کند،می حذف

 و هاچوبیآدم کهاین. بزنند حرف هاتلویزیون تمام در توانندمی پهلوی رضا امثال ولی بزنم، ساده تلگرامی

 برای خریدن زمان جز اینتیجه چه شوی، متحد مشکوک هایابژه تمام با و کنی جمع خودت دور را هالمپن

 هیچ خواهمنمی و نیست رهبری من کار»: گوییمی هم آخر در و بکنی کاری خواهینمی تو دارد؟ حکومت

 باالیی محبوبیت کنیمی فکر اگر! کنار برو میدانی؟ وسطِ چرا پس بکنی کاری خواهینمی اگر ،«بکنم کاری

 دهی،می فریب را مردم فقط تو! نشو کاندید اصلن یا و شو کاندید بیا بعد بیفتد، اتفاق براندازی بگذار داری،

 من»: گوییمی مردم به نرم؛ فاشیسمِ اما دهی،می انجام را فاشیست یک کارهای تمام تو که گویدمی من دانشِ

 خراب و بدنام کنند،می کار مردم برای دارند که را کسانی تمام دیگر طرف از و «امآمده شما نجات برای

 زنی،می سینه به را ایران سنگ. دهندمی رسانه تو به عربستان و اسالمی جمهوری و داری پول چون کنی؛می

 حرف تریبونی در و شوی،می متحد( پاسداران سپاه) ایران دشمنِ با گویی،نمی هم کلمه یک خزر یدرباره اما

 زنی،می دم ایران از چرا. نیستی فهم قابل اصلن تو(. اینترنشنالایران) است ایران دشمنِ  به متعلق که زنیمی

 چه هستند، سلطنت ضد مثلن که مخالف جناح در هستی؟ پوپولیسم پیِ و کنیمی دفاع اسالم از مدام اما

 هاآن کنند؟می کارچه دارند هاآن. سابق هایچپ تمامِ  و هااکثریتی و هاایتوده از انبوهی بینیم؟می

 خواهندمی پول هاآن. اندشده میدان وارد شانفرزندان حاال و اندداده شعار عمری که موجوداتی اند؛معناباخته
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 هایشرکت با و اندکرده تأسیس هاییشرکت بودن،ایرانی دلیلبه. تابندبرنمی را پیشینه فقرِ اند،شده ایعقده و

 یک و نیست سابق شورویِ دیگر امروزی یروسیه که نیست مهم هاآن برای اصلن. دارند معامالتی ایران داخل

 روسیه ولی دارد، کمونیستی آرایشی چین،. است اربرخورد هم کثیفی داریسرمایه از و ستداریسرمایه از رکن

 مشکلی اسالمی جمهوری با افراد این ظاهرن! کندمی چپاول فقط و ستا ستیزیایران و زنیدروغ مافیا، تمامن

 نام «پورسلطان سعید» از اتفاقی هر در هنوز مثلن کرده، هم اعدام را افرادشان اسالمی جمهوری گرچه. ندارند

 را پورسلطان امثال خونِ اسالمی، جمهوری از شاندفاع با سابق هایچپ اما کردند، شاعدام مالها که برندمی

 شانمشکل ولی ،«کرده گرسنه را مردم تحریم،»: گویندمی و دهندمی قرار دستاویز را مردم. کنندمی پایمال

 آمریکا با هاآن دشمنیِ به ما البته. دارند آمریکا با که ستایاحمقانه و دیرینه دشمنیِ فقط مشکل نیست، مردم

 فرو باتالقی در تربیش لحظه هر ما کشور و مردم سخیفی، گارد چنین با که است این مسئله. نداریم کاری

 هم و ستیزندوطن هم اما زنند،می «مردم» و «وطن» از حرف عده این. اندکرده درست هاآن که روندمی

 اهل اگر. کنندمی بدل شعار به را کارگر ولی برند،می نام «کارگر» از و اندکمونیست گویندمی. ستیزمردم

 و «خزر دریای» یعنی کارگری، منافع کردند؛می توجه «کارگری منافعِ» به باید بودند، کارگر از حمایت

 که عمانی دریای یعنی کارگری منافع نیستند؟ کارگر صیادها مگر. رودمی دست از دارد که «کیش یجزیره»

 همین اید؟دیده سابق هایچپ جانب از گاردی موارد، این در آیا. شودمی داده اجاره( چین) سرخ استعمار به

 باال کارگری حقوق میزان و کارگر برای تقاضا وقتآن شود، تولید کاری اگر و کنندمی تولید را «کار» چیزها

 مجبورند هاکارخانه و ندارد وجود کار ست،نابودی دچار چیزهمه وقتی. کندمی پیدا بهبود کارگر زندگیِ و رودمی

 همیشه ما. است بهانه یک تنها کارگر، که بینیدمی پس. کنید دفاع کارگر از توانیدنمی اصلن شوند، تعطیل که

 ما گویدمی عبدالرضایی که بگویند ایعده است ممکن. کردیم تبلیغ را او و زدیم حرف «بخشی اسماعیل» از

 تمام که شرایطی در و درآوردیم سانسور یچاله از را بخشی اسماعیل ما! نه ؛«ایمساخته را بخشی اسماعیل

 از شد؟ چه نهایت در اما کردیم، مطرح را هاجنبش این ما کردند،می سانسور را کارگری هایجنبش هاتریبون

 مستندی همان در بودند، ما علیه اخیر هایماه در که مزدورانی تمام. کردند استفاده ما علیه بخشی اسماعیل

 صداوسیمای که دارد مستندی به اشاره) کندمی منتشر بخشی اسماعیل کذب اعترافات از صداوسیما که

 معرفی ،(دهد جلوه خوردهفریب و مقصر و کند بدنام را او که ساخت بخشی اسماعیل علیه اسالمی، جمهوری

 هاییفیلم مستند، آن از پس دقیقن! کنند حمله ما به تربیش تا بخشند،می اعتبار هاآن به دوباره و شوندمی

 هدف بلکه نیست، هاآن هدف عبدالرضایی علی حقیقت، در اما شود،می پخش عبدالرضایی علی علیه جاهمه در

 چیزیآن دقیقن و ایمنگفته دروغ هرگز ما کرده؛ پیشه را راستی که است( ایرانارشیست حزب) جوان جنبشی

 به باید و نداشتیم ابزاری هیچ است؛ بوده ابزار نداشتنِ ما، هایفحاشی دلیل. ایمکرده عمل آن به که ایمبوده

 خطاب «مادرسید» را او کهاین جز راهی و شدمی له باید رهبری معظم مقام کشیدیم؛می پایین را مال ایگونه
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 ولیِ  کِشه،ک س ایخامنه»: ایمگفته خود شعارهای در اگر. نداشت وجود بدهیم، او به را «جاعِش» لقبِ  و کنیم

. ایمگذاشته را خود تاثیر و ایمبوده پیروز نیز مسیر این در نبود؛ دیگری یچاره که است این برای «جاکشه هر

 اینستاگرامی هایپست نظرات قسمت به نگاهی ستکافی. ایمکرده بدل مردمی و ملی جنبشی به را شجاعت این

 نفت پول هاآن! ماست امکان تنها اما نیست، ما آلِ ایده روش، این. بیندازید دیگر مزدورانِ  و سیبیبی تلویزیون

 بردنپیش برای خود اعضایِ  از نیستیم حاضر حتا ما اما کنند،می بسیاری کارهای و دارند را شما گاز و

 خودشان. ایمزده دکان مردم، از گرفتنپول برای گویندمی و کنندمی خراب را ما چون بگیریم، پول مانمبارزات

 از یکی در کنند.می جعل را من صدای دلیلهمینبه بگیرند، ایرادی ما از توانندنمی و دهندمی جر را

 زن آن از دارانتریبون اما دهم،می فحش زده کتک را ما دخترِ که ایبسیجی کماندویراضیه به هایمرانیسخن

 آن سانسور به دست حتا و کندنمی ستایش امکرده که را بزرگی کار کسهیچ بین این در و کنندمی دفاع

 عبدالرضایی» که گویندمی و کنندمی استفاده من علیه صدا همان از افتد،می آسیاب از هاآب که بعدها و زنندمی

 ما اوضاع ؛«بوده نوجوان دختر چند و هازن قاتل زن، آن» که کنندنمی ذکر البته و ؛«دهدمی فحش زن به

 جاهمه هالمپن است؛ برقرار اپورتونیسم حکومت و بوده فاشیسم یسیطره تحت جاهمه امروزه. است گونهاین

 این پشت فاشیست کدام کنند؟می تغذیه را هاآن کسانیچه .اندشده بدل انقالبی یطبقه به و دارند حضور

 کجا از و کسیچه را پول این اما. گیرندمی قدرت باشد کار در پولی کهوقتی بورژواهالمپن معمولن است؟ قضیه

 «شاه بر درود» به «خمینی بر درود»: بیندازید شانشعارهای به نگاهی سمت؛ دو هر از قطعن کند؟می تزریق

 و کارگری هایجنبش جز. نیست ایمطالبه نوع هیچ از اثری و شودنمی دیده تفاوتی هیچ است، شده بدل

 براندازی در پیِ  کسهیچ و خواهدنمی چیزی کسی انگار. بینیمنمی مطالباتی هاگروه یبقیه در ما، حزب کارهای

. هستیم هابادکنکی و هافیک ها،کیچ یسیطره تحتِ  ما. «اندکرده معامله باهم هافالنی»: گویندمی مدام. نیست

 پرسدنمی کسی و شده ارزشبی «فرودستان قیام». کنندمی مصادره خود نفعبه را چیزهمه دارند هافیک همین

 که مردمی آن پرسندنمی خواستند؟می چه اند،داده دست از 1396 دیِ در را خود جان که نفری وپنجسی آن

 کنند،می گردانیصحنه دارند اکنونهم کهکسانی با هاآن آیا بود؟ چه شانخواسته بودند، کرده شلوغ را هامیدان

 . است نبوده گونهاین قطعن گفتند؟می «جاویدشاه» مدام و داشتند ارتباطی

 چپی آن چه اند؛خریدن زمان حال در همه. کند کاری خواهدنمی کسهیچ و شودمی تولید دارد کثافت

 هاییایتوده آن چه کنند، حفظ ایران با را خود بیزینسِ بتوانند او فرزندان و نباشد تحریم ایران خواهدمی که

 این از هاییپروژه و سدسازی سازندگی، ایران در اگر و دهندمی تشکیل کشور در را اقتصادی دوم جناحِ  که

 تعریف ایران در ایپروژه روسیه اگر قطعن طرفی، از. شد خواهند پروارتر و داشت خواهند کار هاآن باشد، قبیل

 تمام واقع در. شوندمی محسوب روسی مزدوران افراد این چون بود؛ خواهند طرح آن مجریِ هاآن کند،

 چنین در چون گیرد؛می صورت متوسط یطبقه ضد و فرودست یطبقه ضد بر بینیم،می که را عملکردهایی

 که چیزی متضاد همه و نیست خودش کسهیچ وقتی. شوندمی پولدارتر پولدارها، و فقیرتر فقیرها شرایطی،
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 وقتی کند،نمی ایفا نقشی فکر و دارد سیطره چیزهمه بر پوپولیسم کهوقتی زنند؛می رفتار دهندمی شعار

 میدان و شودمی بدل دروغ به حقیقت، که جاستآن کند،می کارگردانی را هاعرصه یهمه دیونیزوسی فکریبی

 تلویزیون از کنند؛می را خود تالش نهایتِ. شوندمی رسوا خودشان اما کنندمی حمله ما به. سپاردمی دروغ به را

 کنند،می حمله ما به هاتریبون دیگر و هاکانال و( پهلوی رضا) زادهشاه طرفداران هیئتِ در سایبری سپاه العربیه،

 کهزمانی کردند؛ مصاحبه نگرفت، شانهایحربه و شدند رسوا که زمانی دقیقن و. شوندمی رسوا نهایت در ولی

 جا شاهنشاهی دوستدار را خودشان سایبری، سپاه و پاسدارها ها،بسیجی از برخی»: گفت کنندهمصاحبه

 ما بین هاآن متأسفانه! بله»: داد جواب هم پهلوی رضا ،«بکنید انکار را عده این باید شما! زادهشاه زنند،می

 از نیز او و هستند او دستورات مجریِ  هاهمان کرد، توجیه را خودش فقط پهلوی من دید از البته! «هستند

 سراغِ  «ایرانارشیست حزب هماهنگی شورای» که شد شروع زمانی از موضوع این. خواهدمی را همین هاآن

 پهلوی رضا نام کنار را لمپن چند نام «پرسیهمه» عنوانبه که هاییبالماسکه در. رفت دیگری یگزینه

 علی نام و کردند ایجاد تمهیدی حزب فعاالنِ درصد؛ سه دو بقیه و آوردمی رأی درصد نود او گذاشتند،می

 جاآن تا ماجرا. دهندمی رأی او به دارند مردم که دیدند و کردند اضافه پرسیهمه این به نیز را عبدالرضایی

 کردند؛ شروع ما علیهِ را ترور آن، از بعد و رسید درصد ویکپنجاه به عبدالرضایی علی رأی که کرد پیدا ادامه

 اهمیت شانبرای فاشیسم و پوپولیسم و باشند داشته میدان در را( پهلوی رضا) نفریک فقط خواهندمی چون

 سایبری سپاهِ و کاذب هایپرسیهمه با! شاه و شیخ بین بازیِ ست،همیشگی داستان همان موضوع. دارد باالیی

 دیگری خمینیِ هاآن گونهاین و ست،پهلوی رضا است ملی شخصیتی که بالمنازعی قدرت که دادند نشان خود،

 و مشهد شهر به دارد اشاره) ایران پاتایای و «رضاامام» به که ستاینشانه «رضا» این البته. ساختند ما برای

 قدمی ترینکوچک گردانی،رقص همهآن با پهلوی. است مربوط( است افتاده راه به جاآن در که سکسی بیزینس

 کار اسالمی جمهوری علیه که بردمی کاربه نیرویی علیه را امکانات یهمه و داردبرنمی اسالمی جمهوری علیه

 !کندمی

 جواب زمانی( خطربی و آسان کارهای و کردن تحریم مثل) مدنی مخالفت و نرم عملیاتِ دانیممی ما

 جمع به را خاکستری یطبقه که باشد این قصدمان اساسن و بخواهیم را مردم اکثریت مشارکت که دهدمی

 را کردنمخالفت شهامت اما اندمخالف که هستند هاییآن خاکستری، یطبقه از منظور کنیم؛ اضافه خود

 از درصد نود واقع در. بدهند دست از هم را همان خواهندنمی و دارند پایینی سطح زندگی کهکسانی ندارند،

 نای اما اند،مخالف هم بسیجی و شهدا یخانواده از برخی حتا هستند، اسالمی جمهوری مخالفِ  ایران، مردم

. کند هدایت را هاآن که ندارد وجود هم نیرویی. است چگونه اوضاع دانندنمی و اندشده خسته و ندارند مخالفت

 «ایرانارشیسم» راآن نام که روییده گ لی هیچ، آن در است؛ روییده مرداب دلِ در که هستیم نیلوفری مانند ما

 ما. شناسدنمی که نیروهایی با کند؛می کار دارد هیچ با حالعین در و خواهدنمی چیزهیچ گل این. ایمگذاشته

 را چیزی و کنیممی رانیسخن ما. بشناسیم را خود اعضای یهمه که نیستیم پیشرفته و یافتهسازمان حزبی

 امکانات یهمه اساسن. کنندمی کارهایی جایی در ایعده و آیددرمی صدایش بینیممی بعد و زنیممی هوا در
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 شاعری. دهیممی انتقال را مردم خشمِ آن با که زبانی ست؛مانده باقی ما برای «زبان» تنها و اندگرفته ما از را

 این. ببینند همه تا دهد،می انتقال را مردم خشم و کندمی استفاده زبان قدرتِ از آمده،( عبدالرضایی علی)

 اسالمی اخالق و اسالم پای مدام دارند عمد ایعده اما. ایمگرفته جواب آن از ما و است روش ترینتیزهوشانه

 کمپ در دو هر که «بهنود مسعود» و «زیدآبادی احمد» مثل! اندناراحت مال تحقیرشدن از و بکشند پیش را

 پروژه این شکست، از پس حاال و خوردند شکست اما کردند ما تخریب برای را شانتالش و هستند طلبیاصالح

 را خود تکلیفِ باید فقط نیست، ایمسئله هیچ. بدهند ادامه هاطلبسلطنت یعنی گروه، ترینفحاش باید را

 است قرار کهوقتی درست همآن ،«است بوده حکومت کار و نبودیم ما»: گویندمی و کنندمی حمله. کنند روشن

 را «فاشیست پهلوی رضا» هشتگِ  ما اگر. رسدمی نماییمظلوم به نوبت بخورند، ضربه اگر چون بخورند؛ ضربه

 نفوذ هاطلبسلطنت بین اطالعاتی ایعده که گفته و کرده انکار که پهلوی رضا»: گفت خواهند ایعده بزنیم،

 . گویدنمی چیزی کسی کنند،می تخریب را ما هاطلبسلطنت همین وقتی اما ،«اندکرده

( 1396 دی شش) فرودستان قیام از من. کندمی مبارزه که صدایی هستیم، میدان در واقعی صدای تنها ما

 حامی طلبانِاصالح تمام که حاضری صدای هستم؛ گریروشن و رانیسخن دادن،بیانیه حالِ  در همواره تاکنون،

 سوریه دارد ایران»: گفتندمی وقتی. امبوده من جنگیده، هاآن با کهکسی تنها است؛ داده جر را حکومت

 دالیل از خود هایبحث در هاتلویزیون هم هنوز. بستممی را شاندهان و دادممی بیانیه دو روزی من ،«شودمی

 قیام کهآن از پس روزسه دادند. دستبه را «فرودستانفراداستان» کتاب ها،بیانیه آن تمامِ . کنندمی استفاده من

 هابحث آن تواندنمی کسی هرگز و گرفت قرار یوتیوب در زمانهم من، دوران آن هایبحث کردند، سرکوب را

 و «براندازم» و «برانداز» یکلمه چون نیستند، برانداز گویندمی ایعده که است همین برای. کند انکار را

 همان هاآن شعار تنها اما دهند،می پز شعارها آن به. نیست هاآن مال شد،می داده میدان در که شعارهایی

 ای«زامبی» همین و «مالشاه» ،«مادرسید» ،«جاعش». ماست مال دیگر شعارهای و است «رضاشاه جاویدشاه،»

 سالسیزده واقع در است؛ من یساخته که ستکلماتی کنند،می استفاده آن از هاطلبسلطنت کمپ در همه که

 ببینید، یوتیوب در مرا پیش سالسیزده هایفایل اگر کنم؛می بحث «زامبی» یمسئله پیرامون من که است

 استفاده هابحث آن از همه. امکرده آغاز «نژاداحمدی» جمهوریِریاست دورانِ  از را بحث آن که فهمیدمی

 کتاب در توانیدمی را واژگان این) دارند ایتازه ابداعِ  که دیگری سیاسی واژگان از چنینهم و کنندمی

 اصلی دشمنِ برای ما، به حمله با و شوندمی بسیج باهم بعد(. کنید مطالعه «ایرانارشیستی ینامهفرهنگ»

 خواهندمی و هستند ما کردنخواجه دنبال هاآن. کنندمی درست پاپوش( هاایرانارشیست) اسالمی جمهوری

 نفعبه این. کنیم منتشرشان توانیمنمی و زنندمی عملیات به دست من دوستان شویم؛ محدود ما که کنند کاری

: گفتند مدام مدت این در. ایمزده کلید را دیوارنویسی و عملیات ما که است سال دو است؟ شده تمام کسی چه

 که ایمنخواسته فقط ما ایم،نریخته کسی تن از خون ایقطره حتا تاکنون ما. «هستید تروریست و خشن شما»

 مردم به ما اما ترساندند،می را مردم بود، افزاییترس جهت در که شانخبرهای با هاآن. شوند خواجه ما مردم

 به هویت دادیم؛می هویت مردم به ما و باشند فیک که دادندمی یاد مردم به مدام هاآن. دادیممی شجاعت
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 ست،انقالبی اکتی خانهصیغه کشیدن آتش به است؟ کرده دفاع هازن از کسیچه. مبارزه قدرت همراه

 کارها این کسانی چه ما، گروه جز. کنندمی صادر عربی کشورهای به را ما نوجوان دختران که هاییخانهصیغه

 آیا است؟ نامیده ایران پاتایای را مشهد کسیچه اند؟برده یورش صیغه به کسانی چه ما جز اساسن اند؟کرده را

 کمونیست؟ حزبِ یا پهلوی؟ رضا است؟ داشته صیغه با مطلقی ضدیتِ  کسی چه نیست؟ فمنیستی اکتی این

 چون ندارد؛ را ما با جنگیدن جرئتِ اسالمی جمهوری اما بجنگد، ما با باید اسالمی جمهوری که ستبدیهی

 خودش. شد خواهیم تربزرگ بسیار ما بجنگد، ما با اگر که داندمی و است باطل خودش و حقیم بر ما داندمی

 چون زنیم،نمی ضربه هابه آن ما که داندمی. اندازدمی ما جان به و ساخته را هاییفیک ولی جنگد،نمی ما با

 ققنوس من اگر کنیم؟ کارچه باید وضعیت این در. بیاوریم را شاننام حتا که ندآن از ترلکنته و کوچک بسیار

 باید حاال که را هاییهمان اندازند،می من جان به اند،شده مطرح و روییده من خاکستر از که را نیروهایی باشم،

 اند،کرده دزدی من از که هستند کسانی. کنند کمک حزب به هستند، من داروام کهاین خاطربه الاقل و بیایند

 فحش است سال وپنجبیست ،«شر ادبیات» همین بابت. امکرده سکوت من و اندگرفته را من جان و تفکر

 وارد را خاصی کلمات چون شد؟ منفور اندازه این تا ناگهان ،«رنو در پاریس» محبوب شاعر آن چرا. خورممی

 قاموس در نگاه، و فرهنگ این ادبیات، این جای اساسن داد؛ راه آثارش به را شر ادبیات و کرد خود ادبیاتِ

 رسند،می شهرت به تا اند،روییده( شر ادبیات) خاک این از و بستر این در کهکسانی حاال اما. بود خالی ایرانیان

 استفاده هالمپن انواع از. سوزدمی شدل فقط کهکسی به تنهایی، یک به من، به کنند؟می حمله کسی چه به

 امگفته اول روز از. برود بین از دهد،می انجام را درست کارِ  دارد و کرده پیدا انرژی که جوانی نسل تا کنندمی

 شدند، نوشته نرم یمبارزه پیرامون که را( «شارپ جین» آثار تا گرفته «پوپویچ» آثار از) هاییکتاب تربیش

 حداکثری جذب برای فقط کارهایی چنین و نیست کارگر عنوانهیچبه نرم، یمبارزه رویکردِ ایران در. امخوانده

 .دهدمی جواب مردم،

 کسی ما جز عملن اما کردند بحث بسیار «مدنی مبارزات» و «نرم عملیات» با رابطه در دیگر هایگروه

 کرده تحریم را پاسداران سپاه هایفروشگاه که شناسیدمی را کسانیچه ها،ایرانارشیست جز. نداد انجام کاری

 کمپین» یا «جان کمپین» مانند کمپینی سرتاسری طوربه که شناسیدمی را گروهی ایران، کل در باشند؟

 کرده اجرا را «سیاه ساعت عملیات» مانند عملیاتی دیگری، گروه ما جز آیا باشد؟ داده دستبه را «لیبرتنانگی

 فرستادیم؛ نامه مزدوران یخانه به و دادیم هشدار آن در که داشتیم «سیاه ساعت» عملیاتِ شش ما است؟

 زنند،می میلیونی «میدان» هشتگ مدام و زنندمی حرف فقط که هاییآن! است نرم عملیات عملیات، این اسم

 در دارد، وجود که اوضاعی این با باالخره. هاستمسلمان معادِ ماجرای میلیونی، میدان. اندنکرده کاری تاکنون

 پس. داشتیم تهران در را سوپرمیلیونی میدانِ  1388 سال در کمااینکه گرفت، خواهد شکل میدان این جایی

 خواهیم مشاهده را بسیاری میلیونی هایمیدان ما شکبی شد، خواهد آغاز 1399 نوروز از بعد که تورمی از

 مطلق طوربه «چپ». ک شندمی دارند را هاایده و شعور. شود آماده مردم شعور نسبت همانبه باید اما کرد،

 و اند،شده هاتلویزیون جذب داشتند، چپ ادعای که هم هاییجوان. است بیزینس حال در فقط و شده خواجه
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 چرا که دانمنمی من. اندرفته پهلوی رضا کمپ به کردند،می هنری کار که هم هاییآن! مطلق راستِ یعنی این

 توانیدمی رود،می اضمحالل به رو که ایجامعه در متاسفانه. اندارزان اندازه این تا و دارند قیمت هاایرانی از خیلی

 از پر و پرستوطن ترشانبیش کهاین با. اندکرده پیدا مورد این در فجیعی وضعیت هاانیایر بخرید، را چیزهمه

 کوروش نوادگان از او چون پرستیم،می را حسین امام ما»: گویندمی اما زنند،می «کوروش» از دم و شعارند

 که ک ریش؛ یعنی قریش! عبدالرضایی آقای قاقید خیلی شما است، کوروش دختر زهرا، یفاطمه. است بزرگ

 شده که پارسی مثل. است کرده بدل «ق» به را «ک» حرف عرب قریش، شده بعد و بوده کوروش همان

 با هااطالعاتی یهمه چرا» کردممی اعتراض من که هاییسال آن نیست؟ آورچندش و دارخنده! «فارسی

 تنها انگار وانفسایی چنین در. بودم کرده بینیپیش را روزها همین ،«کنند؟می مصاحبه آمریکا صدای تلویزیونِ 

 علی که فهمندمی چه عوام! کنند داریمیدان باید( شدند مطرح هاتلویزیون توسط کهکسانی) هالمپن

 از درکی که هاآن چون دهند؛می فحش من به باهم و شده همراه آنان با نیز عوام کیست، عبدالرضایی

 .ندارند عبدالرضایی

 تلویزیون کارمند هم «رویایی یداهلل» و داشتند آزادی فضای شاه زمان در «زادفرخ فروغ» و «شاملو احمد»

 و تلویزیون از نه و کنیم استفاده داخلی رادیوی و تلویزیون فضای از توانستیممی نه ما کهحالی در. است بوده

 هاآن با توانیدنمی بینید،می را هارسانه این عریان حقیقتِ وقتی. بودند کثیف شانجفت چون خارج، رادیوی

 و ایمساخته را ایرانارشیست حزبِ «هیچ» با ما. است «هیچ» شما برای حاکم بستر نتیجه در کنید، کاریهم

 در شعوری لحاظ از خصوصبه ایم،داده انجام بزرگی کارهای تاکنون. زد خواهد هاحرف ما یدرباره آینده

 داده باد بر را مزدوران چهارستون هم االن همین تا. ایمساخته که خاصی اصطالحات و سیاسی ادبیات یحیطه

 این تا ما چرا شویم،می سانسور مطلق طوربه ولی دهیم،می خط و کنیممی افشا و تولید مدام ما. ایملرزانده و

 که هم ما هایخروجی خواهیم،نمی خود برای چیزی که ما دانیم؟نمی خودمان و هستیم خطرناک اندازه

 ما با مخالفت همهاین دلیلِ  پس شده، درخت ایمکاشته که نهالی و گل هر اخیر، سالِ  دو در است؛ درست

 کنند،نمی امضا و منتشر ایبیانیه است، مطلق پدوفیلی که( طوسی سعید) قرآن قاری آن برای چرا چیست؟

 کمپ در کسانی همآن کنند؟می درست فضا همهاین ،(عبدالرضایی علی) تبعید در شاعرِ علیه ولی

 متحد «کثافت» با که نخواهید ما از مدام. کثافت و ریاکاری یعنی فاشیسم همین، یعنی فاشیسم! طلبیسلطنت

 چیزی به گویید،می شما که راهی دو آن. هستیم ما فقط راه ؛«دارید راه دو و قرائت دو فقط» که نگویید شویم،

 انقالبِ » جز انقالبی هیچ من. است شعور و شعر و درد روی از ما فریادِ .شودنمی منجر فاشیسم کثافتِ  جز

 پوپولیسم،. شود انقالب باعث تواندمی که است شناخت و معرفت فقط. شناسمنمی «دانایی» جز و «شعوری

 دمکراسی از کهوقتی حتا هاآن. است نبرده انقالب از بویی ولی آید،میبر براندازی پسِ از کثافت، و فاشیسم

 یخانه جاآن و شود، ختم جایک به باید هاراه آن یهمه ولی کنند،می پیشنهاد مختلفی هایراه زنند،می حرف

 برای( پهلوی رضا) نفریک فقط اما باشید،... و خواهشاه خواه،جمهوری شما که ماندمی این مثل! است خودشان

 از ناشی فردپرستی این! است پسرشاه! ببخشید نه لمپن، آدمی کیست؟ پهلوی رضا! باشد ملی یچهره شما
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 تلویزیونِ  در «همایون شهرام» نام به لمپنی گذاشته، کار سر را همه نفریک دارد که گریه جای است. بالهت

 «پهلوی رضا» نوشته آن روی که بگیرد دست در پالکارد یک و برود ورشو به کس هر» که بود داده اعالمیه خود

: گفت پهلوی، رضا با مصاحبه آخرین در او. «گیردمی دالر نهصدوپنجاه بدهد، سر «جاویدشاه» شعارِ زمانهم و

 ! «است بوده موفق ایدداده انجام که کاری هر تاکنون شما! پهلوی آقای»

 اکت به عالقه حتا و اکت مخالفت، پهلوی رضا از  نکرد؟ مخالفت کسهیچ با اما بود برانداز توانمی چطور

 هاآن از پهلوی،! موسوی میرحسین و کروبی به رحمت صد کرده، معطل را چیزهمه فقط او. ایمندیده هم

 که را کاری هر دیگر طرف از و« شوم جمهوررئیس و شاه خواهمنمی من»: گویدمی طرفی از. است ترفناتیک

 هاآن باشیم، نرم باید ما کنم؛نمی تأیید کنند،می مبارزه که را کسانی»: گویدمی بعد. دهدمی انجام خواهدمی

 بعد ،«بپیوندید ما به! برادران ای: بگویید و بدهید گل پاسدارها و بسیجیان به هستند، ما پاسدار برادرانِ 

 . «دارد برنامه آینده سالپنجاه برای ،(ایران بازسازی برای پهلوی رضا یپروژه) ققنوس»: گویدمی

 :دهد انجام کاری راچه دقیقن خواهدمی ققنوس ببینیم از اهداف ققنوس است، ایخالصه مطلب این

 

 :«ققنوس یپروژه» یدرباره مطالبی

 

. دهدمی پیشنهاد ایسیاسی گروه و فرد هر از مستقل که است سیاسی عمل بدون سازمانی ققنوس،»

 مبتکرِ  چیست؟ ققنوس اهداف حاال! انقالب از بعد برای یعنی «.است براندازی از بعد برای ققنوس، هایبرنامه

 ققنوس، یپروژه»: گویدمی ادامه در! پهلوی رضا بشریت، عالمِ منجیِ  و دهندهنجات و شخیص شیخ کیست؟ آن

 «.دارند برنامه گذار، از پس کشوری ساختِ برای آن دانشمندانِ که است جهان علمی نشستِ و جمع اولین

 ببینید»: بگویند هاآن به تا است عوام برای همگی هااین است؛ پهلوی رضا آن طراح و هستند اولین! کنید توجه

 .کنید توجه خوب پروژه این ادبیاتِ به. «است نشده شاه هنوز او کهحالی در دارد، هاییبرنامه چه ما شاه

 و اسالمی جمهوری یواژه همان ،«گذار» ؛(براندازی گویدنمی) «گذار از پس کشوری ساخت برای»: گویدمی

 ققنوس، اعضای»: گویدمی ادامه در. است شده پیشنهاد «شریعتمداری حسن» مالزاده به که هاستطلباصالح

 تخیل دارند جمع این یعنی ؛«کنندمی همکاری باهم دلیل، هر به رژیم تغییرِ و انقالب یک از گذار از پس

 کاری هر به دست هااین که است این مسئله! بکنند کارهایی چه باید رژیم، تغییر و انقالب از پس که کنندمی

های تمام رسانه از و کرده بدنام و خواجه هستند، کارساز که را نیروهایی حتا! بماند اسالمی جمهوری که زنندمی

 «پوپولیسم». زنندمی فعال افراد تخریب به دست صدا، جعل و سازیدروغ با و کنندمی استفاده هاآن علیهِ خود

 دروغ. گیردمی یاد ایرانی مدارِسیاست که چیزی اولین یعنی مردم؛ دادنِ فریب یعنی پوپولیسم، کند؟می کارچه

 .است پوپولیسم خدمتِ نیز در ریاکاری و
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 توجه با گری،گردش یزمینه در دنیا برتر کشورِپنج سطحِ به ایران رساندنِ»: ققنوس یپروژه هدفِ  اولین

 اگر و ببریم بین از را اسالمی فرهنگ باید اول یعنی چه؟ یعنی این دانیدمی ،«کشور مشهود هایظرفیت به

 جانِ  به و برندارد چاقو او برادرِ  شد، دوست کسی خواهر با ایکافه در مثال برای و آمد جاآن به توریست

 ستفرهنگی ایپروژه این داد؟ انجام چهارساله یا دوساله ساله،یک شودمی را کاری چنین آیا نیفتد؛ توریست

 کارِ  پس باشد، داشته «سکس» به نسبت محدودی دیدگاه نباید توریستی، کشور. نیست انجام قابلِ آسانیبه و

 سال دو و راحتیبه کنندمی فکر هاآن بود، خواهد اجتماعی تفکیکِ آن یالزمه و بگیرد صورت باید فرهنگی

 .کرد کار سالچهل باید حداقل پروژه، این تحققِ  برای. کنند اجرا را ایبرنامه چنین توانندمی انقالب، از پس

 «کشور هایاستان مراکز تمام بین برقی، السیرِسریع قطار یشبکه ایجاد»: ققنوس یپروژه هدفِ دومین

. نیست حاال برای هم پروژه این و باشد تاندست در قدرت و پول باید! پروژه این انجام برای پوچ، شعاری هم باز

 چندهفته آن برای شود،می بحران دچار کشور که انقالب وقتِ دهید؟ انجام انقالب برای خواهیدمی کاریچه

. است بعد سالپنجاه به مربوط گویید،می شما که چهآن دارید؟ ایبرنامه چه آینده، چندسالِ یا و چندماه و

 طراحی اول یعنی باشید، داشته «مدرنیزم» باید اول ،(محصول یک) السیرسریع قطار یشبکه ایجاد برای

 اجرا باید شما ذهن در طراحی، این یعنی است؛ الزم «مدرنیزیشن» آن از پس کنید،می طرح و خواهیدمی

 نام و شودمی برداریبهره بعدش شد، اجرا هم وقتی خواهد،می زمان و پول و کارگر اجرای اصلی هم شود.

 خواهندمی اما اند،کرده اجرا را آن نه و اندکرده فکر موضوع این به نه هاققنوسی. است «مدرنیته» محصول

 .مطلق پوپولیسمِ  یعنی این! بدهند ارائه شما به را محصول

 این از مزخرفی چه «دنیا برتر فرودگاهِ  ده به ایران هایفرودگاه ظرفیت رساندنِ»: پروژه این هدفِ سومین

 با کند؛ رقابت امارات فرودگاه با یا فرانکفورت، فرودگاهِ با که باشیم داشته فرودگاهی ایران در یعنی تر؟فجیع

 هااین از کدامهیچ البته! اندکرده کار جاآن که انگلیسی مهندس همهآن با و کرده خرج امارات که پولی آن

 اگر حتا شما! بشوم شاه سالپنجاه برای من یعنی. است خَرمن سرِ یوعده چیزها این ولی نیست، غیرممکن

 با باید که گفته کسیچه شود؟می چه آن باقیِ  پس است، چهارسال مدت برای بشوید، هم جمهوررئیس

 این! همین یعنی ققنوس ست؛الکی هایوعده هااین یهمه کنند؟ کار شما یسلیقه مطابقِ یا شما، هاینوچه

 .اندکرده ارائه خودشان که ستچیزی یخالصه

 با شانگهای، از بعد جهان تجاریِ بندرِ ترینپرترافیک به چابهار، بندر تبدیلِ»: گویندمی چهارم هدفِ در

 و هند بندر، این در و است دیگر کشورهای یاجاره تحت ،«چابهار بندر» حاضر حال در «.آن موقعیتِ  به توجه

 ترینپرترافیک به چابهار بندر تبدیلِ! هستیم طرف چرندیات و رویابافی با ما. هستند مانوردادن حال در چین

 ولی است، خوب بسیار آلیستیایده نگاهِ  این. خواهدمی پروژه و زمان و پول کاری چنین اما ست،عالی بندر،

 درمانِ  این اما کنیم، نگاه ماکروسکوپیک توانیممی هم ما. اندیشید آن نتایجِ به و کرد فکر باید ایده این برای

 ترهاپیش. خوردمی جمهوریریاست انتخابات درد به کارهایی چنین. است ریاکاری صرفن و نیست ما درد

 «کامرون» بود، 2007 و 2006 سال تقریبن. بشنوید راآن باید همه که مداد ارائه مهمی بحث «کیچ» یدرباره
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 کند،می نوازش را سگی او کنند،می مصاحبه او با هروقت که دیدممی من بود؛ نشده «کنسرواتیوها» رهبرِ  هنوز

 رفتارهای از اینمونه این رفتارها یهمه دهد؛می بها او به و گذاردمی احترام خانمی به یا کندمی بغل را ایبچه

 که فیلمی آن مانند. هستند نمایشی و سطحی هااین ولی دارند، دوست را رفتارهایی چنین مردم. هستند کیچ

 و دهدمی پول فقیر، خوزستانیِ دختر آن به و بردمی دست خود پولِ یکیسه در او شده؛ پخش نژاداحمدی از

 کهحالی در باشید، داشته «گردزباله» ایران در امروزه شده باعث هااکت همین. دهدمی رواج را واقع گداسازی در

 «گداساز» فقط او! نه ؛«است مظلومان فکر به چون دهید، رأی نژاداحمدی به»: گفتیدمی لذت با هاسال آن در

 نگاهِ  همان محصول ما کشور در گردزباله یا و گدا وجود. گفتمی مستضعفان از مدام که خمینی مثل. بود

 .است کثیف

 «جهان خورشیدی انرژیِ تولیدِ مرکز ترینبزرگ به لوت کویر تبدیل»: ققنوس یپروژه هدفِ پنجمین

 خود زندگیِ  به هم جاآن در لوط، قوم مانند تا خواستیممی مالیی هایزوج برای را لوت کویر هاایرانارشیست ما

 !رسانیممی یاری شما به پروژه، این کردنِاجرایی در پس کنند؛ تولید خورشیدی انرژیِ  هم و برسند

 پاسخِ  هااین از کدامهیچ .«دنیا برترِ  دانشگاهِ صد سطح به ایران، دانشگاه سطح رساندن»: هدف ششمین

 سرِ  یوعده همه هااین اما دارند، علمی یمطالبه بسیاری به ما مردم است درست. نیست مردم مطالباتِ

 ما تمهید با هاییوعده چنین! اندالکی اند،عالی بسیار هاوعده این چون اما ست،عالی بسیار چیزهمه اند؛خرمن

 هنوز( است کشور در که هاییسوراخ آن با و داریم که هاییبدهکاری و سرمایه آن با یعنی) ندارند خوانیهم

 پهلویرضا . شد خواهد چپاول پیش از بیش برسد، ما دست به ایران که ایلحظه تا قطعن و داریم کار خیلی

 خزر دریای گیریبازپس جهتِ اسالمی جمهوری هایکاریکثافت برای کنیممی سعی ما» که گویدنمی هرگز

 هاییحلراه ما» که گویدنمی هرگز او. کندمی عصبانی را روسیه بزند، را حرف این اگر چون ؛«کنیم مبارزه

 را ایران از شدهسلب حقوقِ و لغو را ترکمنچای قرارداد آن طبق که کنیممی پیدا الهه دادگاه در اقدام برای

 او برای و است ترسناک روسیه چون ؛«کنیم جبران را اسالمی جمهوری یسالهچهل خیانتِ و بگیریم بازپس

 و هاظلم از بعضی جلوی تازه، حکومت کارآمدنروی با توانداو می و اندنزدیک هایپروژه هااین. شودمی شاخ

. کند گیریپی را مباحث آن مردمی، یپشتوانه یواسطهبه و بگیرد کرده، اسالمی جمهوری که هاییخیانت

 دارند قصد بلکه کنند، سخت کار خواهندنمی هاآن و ندسخت ولی هستند، دهزودپاسخ و شدنی که کارهایی

 دنیا، برتر دانشگاه صد به دانشگاه سطح رساندنِ. بدهند( سرخرمن یوعده) ماکروسکوپیک یوعده مالها مانند

 هادانشگاه کهاین برای. برتر دانشگاهِ  سی آمریکا در و دارد وجود برتر دانشگاهِ صد انگلیس در چه؟ یعنی دانیدمی

 بتوانید تا کشید، خواهد طول بسیاری مدتِ آید؟می کجا از سرمایه این! کرد گذاریسرمایه باید شوند، تجهیز

 یهمه! آورد دستبه توانمی کجا از را سرمایه این بگوید که ندارد وجود ایایده. آورید دستبه را سرمایه آن

 مانند کند؟می عمر آینده سالِپنجاه تا پهلوی رضا آیا. هستند آینده سالِپنجاه برای اما اند،خوب هاطرح این

 سالبیست هر با و... و سوم سالبیست دوم، سالبیست اول، سالبیست که ستاسالمی جمهوری هایبرنامه

 .«است نزدن عالمتِ بزرگ، سنگِ» خوریم؛می شکست تربیش جلو رفتن،
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 کاری باید ما نه، کمک .«کشور یشدهتخریب زیست محیط بازسازیِ  و حفظ به کمک»: هدف هفتمین

 تمام که ستضروری شود، انجام زودتر هرچه باید طرح این و شود احیا طبیعت دوباره که دهیم انجام اساسی

 هوا احیای. است زیست محیط بازسازیِ  شود، دنبال باید که طرحی اولین و باشد محوراکولوژی ما هایفعالیت

 در روسیه، کمک به پاسداران سپاه شده، افشا اسناد طبق. است صعب کاری شده،تخریب زیست محیط و

 حاضر حال در ست؛کرده تزریق کشور وهوایآب به را آلودگی داشته اتمی بمب آزمایش جهت که هاییفعالیت

 «سیدامامی کاووس دکتر» شدنِخودکشی اصلیِ  دلیلِ زاست و سرطان ایران وخاکآب که شودمی گفته

 سرتاسری آلودگیِ ایران در ما. است بوده( ایران خاک در روسیه اتمیِ  هایزباله دفن) زمینه این در او تحقیقات

 از کهاین) کرده سروصدا تهران در که «پوچ حاملگیِ» یپروسه هوا؛ آلودگی هم و آب آلودگی هم یعنی داریم،

 ایران، در. شودنمی زده حرفی آن از که هاستآلودگی همین خاطربه ،(دارد پوچ بارداری یکی باردار زنسه  هر

 مردان جنسی تمایالت حتا. برسانیم عادی سالمت به را کشور بتوانیم تا داریم دادنانجام برای بسیاری کارهای

 اند؛کرده نابود را کشور رادیواکتیو، امواج انواع با واقع در .است معضل یک هم این و آمده پایین شدتبه ایرانی

 باید لحظه هر. ایممواجه بزرگ چالشی با ایران در ما و اندشده داخلی ترورِ  لحاظ هر از ایران کشورِ  و مردم

 راحتیبه کهطوری است، خراب فجیعی طرزبه اوضاع کرد؛ زدگوش ایران مردم به را موجود واقعیت و حقیقت

 باید. طلبدمی بزرگی فداکاری کار این و بگذارند جان باید انقالبی نیروهای یعنی. کرد ترمیم را چیزی تواننمی

 و تریندیدهستم هاایرانی»: گویممی کهاین. باشند دوستوطن و دوستانسان که باشیم داشته را کسانی

 درون از سال،چهل این طیِ در ایران مردمِ  چون نیست، بیهوده «اندجهان حاضر حال موجودات ترینمظلوم

 در و افتاده اتفاق «نرم ک شیِنسل» یک ایران در واقع در شده، حمله درون از مردم آن به. اندشده آلوده و ترور

 مهار افتاده، اتفاق جاآن در که پوچی هایحاملگی و سکسی انقالبِ. است نشده صحبت ایران مردم با بارهاین

 از تقدیر جایبه کنند،می کشف را ایفاجعه وقتی سیدامامی کاووس مانند دوستیوطن هایآدم. است نشده

 خارجی، هایتلویزیون از تعداد چه. کندنمی گیریپی را شانمرگ علت هم کسهیچ و شوندمی کشته ها،آن

 که ایددیده را ایسیاسی یا تلگرامی گروه کدام ما، گروه جز اند؟داشته تحقیق و گزارش او مرگ مورد در

 در بارها که ما گروه جز است؟ شده دنبال چقدر «اتمی یزباله یفاجعه» کند؟ دنبال را زیست محیط ماجرای

 باشد؟ کرده کاری زمینه این در که شناسیدمی را دیگری گروه آیا ایم،کرده کار و زدیم هشتگ زمینه این

 برای ایم،آورده پدید را تازه قرائتی و ایمکرده «سوسیالیسم» جایگزینِ را «اکوسوسیالیسم» ایران در ما کهاین

: بگوییم مردم به و بدهیم کاذب امیدِ که نیستیم شرایطی در و است خراب بسیار اوضاع کهآن برای چیست؟

 ما قاتالن پاسدار برادرانِ. «نکنید را کار فالن و باشید رام یگله باشید، آرام شما شود،می درست چیزهمه»

 ایرانیان با سال چهارصد و هزار هااین .است بسته ایرانیان قتل به کمر و شده بسیج ایران در نیرویی هستند؛

 باشیم، نجات فکر به باید ترسریع چههر  و ایمشده نابود و ترور درون از ما. رسیدند سالح این به تا جنگیدند،

 شما به وقتی. کنید مبارزه که شودنمی گفته مردم به پردازد؛نمی مشکالت این به ایرسانه هیچ متأسفانه اما

 دارند یعنی داشت؛ خواهید را جهان بنادر بهترین و بود خواهید آینده توریستیِ کشور پنج از یکی که گویندمی
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 امیدوار نکنید، غلطی هیچ یعنی مالهاست، کردنِتحریک یشیوه شیوه، این. کنندمی فرض احمق را شما

 خیانت از دست مزدوران شما که شودمی درست چیزهمه زمانی کهحالی در. شد خواهد درست چیزهمه باشید،

 که چه هر باشید، راست باشید، چپ. هستید آینده هاینسل و انسان به خیانت حالِ در شما تکِتک بردارید؛

 همبه تانحال مال از باید. کنید مبارزه و بجنبید کهاین جز ندارید راهی هیچ شما! کنیدمی خیانت دارید باشید،

 که بود مریضی و ایعقده فرد کرکی، هستند؛ «کَرَکی محقق» هایطرح مجریانِ و نوادگان هاآن چون. بخورد

 از او کردیم،می بحث و نوشتیممی اسالم هجوم از نقد در و بودیم «رافضی» او از پیش .افتاد ما فرهنگ جانبه

 کثافتِ  از ترکیبی به را چیزهمه ببرد، سوال زیر را اسالمی فرهنگ کهاین جایبه و کرد استفاده رافضی سیستم

 معنا این به زنیم،می حرف باستان ایران از کهوقتی داریم؛ کثافت بسیاری به ما. کرد بدل... و زرتشتی اسالم،

 آن که بوده خوب دیگرش درصد50ِ و بوده انسانی ضد فرهنگ، همان از درصد50 ایم؛نداشته کثافت که نیست

 کند،می تعریف را شر خدای «ثنویّت» طرح با و آیدمی «مانی» که جاآن .اندبرداشته زرتشتیان را خوب بخشِ

  .زندمی شر خدای از حرف او که داشته وجود کثافت درصدپنجاه یعنی

 با و دارندمیبر را ایرانی یجامعه شر درصدپنجاه همان ولی نبوده، نیکی تمامن یجامعه ما، یجامعه

 و دهندمی دستبه را «تشیع» کثیف، شر دو این ترکیبِ از و کنندمی ترکیب عربی یجامعه شر درصدپنجاه

 تخیلی هیچ یعهده از که بوده هاکاریکثافت این اوج اخیر، سالِچهل ؛آورندمی ما سر بر را بسیاری بالهای

 باید ایران در. بزند ضربه کشوری به اندازه این تا سال،چهل این طیِ در تواندنمی تخیلی هیچ یعنی آید،برنمی

 از که تحقیقاتی در! «اتمی یزباله»: بنویسید دیوارها روی که است راحت. باشیم گراعمل و کنیم کار بسیار

 همگی هااین شده، ژنتیکی جهش دچار که گیاهی یا شده، دیده «پاده سوسمارِ» گرفته، صورت زیست محیط

. شده رادیواکتیویته هایآلودگی از سرشار ما کشور است، رادیواکتیویته و اتمی آلودگی از هایینشانه و ضایعات

 و ایران ضد که ایسپاهی سردارانِ و پاسداران سپاهِ اند؛کرده طرح تمهید پیشاپیش ایران نابودی برای هاآن

 صحبت سپاه سرداران با دیشب من»: گویدمی پهلوی رضا بعد. اندشده مبعوث شما قتل برای اند،ایرانی ضد

 ! انسان نه ندکثافت هاآن اند،نبرده ایران از بویی و نیستند ایرانی که هاسپاهی! «امکرده

. شویدمی تهوع حالت دچار زنند،می حرف وقتی که هاییآدم بدهند؟ فریب را مردم هااحمق باید کی تا

 زمینِ  و هوا از و ایدشده متولد جاآن و هستید ایران شهروند شما. شوید قائل مسئولیت خود برای جایییک باید

 سیصدوشصت حدود چیزی یعنی است، تومان میلیون پنج تا سه شما تکِتک حقوقِ. ایدکرده استفاده جاآن

 وهشتبیست تدریس ساعت هر برای باید باشید، دانشگاه استادِ  اگر! شماست حقوقِ دالر دوازده روزی دالر؛

 شما کار باشید؛ خودتان فکر به باید شما. است ساندویچ یک خرج دالر دوازده. کنند پرداخت شما به دالر

 . ستشده آغاز غاصب و قصاب با جنگ است، جنگ و مخالفت

 یعنی کنند،می خودکشی را سیدامامی کاووس کهوقتی نشسته، قدرت مسندِ بر بیگانه حکومتی ایران، در

 تلویزیونِ  بیاید؛ در هم صدایش حتا که نگذاشتند هاچپ و روسیه و گذاشته انگشت آشیل یپاشنه روی او کهاین

 مافیا یعنی روسیه ترسند؛می روسیه از همه چون نیاوردند، در را صدایش هاتریبون دیگر و وتومن و سیبیبی
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 و آیندمی هاییعروسک باطن در بینید،می را قضایا ظاهر شما است، بدتر روسیه از هم چین! کثافت و

 ! جنگید باید اسالمی جمهوری با: است چیزیک فقط حقیقت. کنندمی گردانیعروسک

 را عیارتمام جنگی باید شما برد؛می بین از را تانترس کاراین چون ،«کنید دیوارنویسی»: گوییممی ما اگر

 که کشوری در. گوستدروغ بدهد پیشنهاد این جز راهی کس هر. ندارید این جر راهی هیچ و بزنید کلید

 جواب نرم مخالفتِ  و عملیات باشند، داده دستبه «انسان» از تعریفی آن در و شود مشاهده دمکراسی از بستری

 تمام به هاآن. اندکرده کارچه «زردهاجلیقه» فرانسه در ببینید(. فرانسه و آمریکا کشورهای در مثلن) دهدمی

 هاآن دهد، استعفا که خواهندمی جمهوررئیس از و ندکردن حکومت خواستارِ هم حاال و اند،رسیده خود حقوق

 فرانسه. خواهندمی را غیرممکن هاآن نکنید، قیاس هاآن با را خودتان البته .هستند احزاب تمام ضد اساسن

 چیز،همه داشتن وجود با فرانسه حکومت. است ساختار فاقد و ماندهعقب هنوز ما کشور ولی دارد، ساختار

 زخمی را پلیس خود هایعملیات در مردم جاآن در! بیالخ: گویندمی حکومت به مردم باز و کرده نشینیعقب

 بروز ایران در زردهاجلیقه خشم از صدمیک اگر. ندنمهربا فرانسه هایپلیس که ستحالی در این کنند،می

 تروریست شما»: گویندمی و کنندمی مخالفت شما با اند،زده جا برانداز را خود که نماهاییاپوزیسیون تمام کند،

 «انقالبی» نتیجه، در. «انقالبید ضد شما کنید، سرکوب را مردم خواهیدمی و کنیدمی تولید را خشونت هستید،

. است رسیده شاناستخوان به کارد که ییهاآن یهمه هستند؛ فرودستان هاانقالبی. شودمی داریسرمایه یابژه

 ! زنندمی جا( پهلوی رضا) شاه پسرِ را هاانقالبی رهبر مزدورها، بعد

 اندزده نفهمی به را خودشان فکرانروشن تربیش دانند؛می را این همه و داریم کثافت بسیاری به ایران، در

 تا شخصی. گیرندمی پول فقط و شودمی تأمین شانمنافع هستند، اروپا در که هم هاییآن حتا. ترسندمی و

 ترسیده حاال اما نوشت،می سیاسی مقاالت و خواندمی سیاسی هایترانه ؛«هستم چگوارا من»: گفتمی دیروز

 در کنم،می سکوت من کهوقتی اساسن. باشید آرام یگله باشید، نرم باشید، خوب»: گویدمی و شده عارف و

 صدا مرا هستم، فکرکردن حال در حاال من سروصدا، یعنی انقالب. ندارم را سروصدا یحوصله الیزال سکوتِ

. هستیم طرف سطح یسیطره با کالم یک در و متوسط یطبقه ها،مایهمیان ها،بسیجی ها،جاکش با ما! «نکنید

 رعایتِ  برای ما! لیبرالیستی و کاپیتالیستی کمونیستی، اقلیت نه برسد، ما دادِ به تواندمی «انسانی اقلیتِ » فقط

 شویم ترور درون از کی تا. شویم تلقی انسان خواهیممی که چرا داریم؛ که هاییخواسته برای جنگیم،می انسان

 ما با یویو مانند. منزجریم بگیریم، قرار «شیخ» و «شاه» ینقطه دو بین چنانهم کهاین از شود؟ خیانت ما به و

 هزار. اندکثافت و جاسوس هااین دو هر! شیخ یا و آمده شاه یا نهایت در و کردیم انقالب همهآن اند؛کرده بازی

. شد بدل طلباصالح و گرااصول دوآلیسمِ  به آخر در روحانیون و روحانیت دوآلیسمِ نبود؟ بس سال چهارصد و

 تحقیق. «طلباصالح نه گرا،اصول نه»: گویدمی و شودمی میدان وارد کند،می تعریف را مردمی انتخابِ شعور،

 این پشت چون شود؟می گیرهمه شعار این چرا آید؟می کجا از و کیست به متعلق شعار این ببینید و کنید

 هر واقع در است؛ کرده خارج دوآلیسم این از را خودش و تولید را شعار این فکریروشن و است شعور شعار،

 خارج قرائت دو این از را مردم ما. «مذهبی نولیبرالیسمِ» همان یا است؛ سرمایه به متعلق دوآلیسم این دوی



 

 

 چپِ ملّی 62

 کش ما از را نام این که داشتند قصد زیادی یعده. ایمگذاشته «فرودستان قیام» را شانانتخاب نامِ  و ایمکرده

 ما اما. «گذر دورانِ »: گویدمی پهلوی رضا. ایمکرده صحنه وارد ما را «براندازی»! خواهندمی هم هنوز بروند،

. «براندازم من»: کنید تکرار خود با را جمله این مدام! براندازیم ما ،«محورخشم» یعنی «برانداز» و براندازیم

 چهارصد و هزار کثافتِ از گریز راهِ  تنها نمانده، باقی ما برای راهی هیچ کند؛می باز راه که است «خشم» فقط

 کنید زیاد را آن است، کم شما یهسته تعداد اگر. است «خشمگین یمبارزه» یا و «محورخشم یمبارزه» ساله

 باید چرا طالست، شما کشورِ  .ندارید این جز راهی هیچ و شوید بدل گروه به باید شما. بدهید انجام عملیات و

 پرداختِ  با یونان هایپارک در تا بکشید بیگاری و بسپاریدش احمق و کثافت آدمِ تعدادی به و کنید ترک راآن

 را هاحداقل بتوانید کهاین برای فقط ،(مهاجران با یونان دولت بد رفتار به اشاره) کنند؟ تجاوز شما به یورو ده

 و ایران به نسبت هاقرن طیِ  که کسانی تمام و مال دنیا، تا شود نابود و دارلکه جاآن شما غرور باشید؟ داشته

 کنندمی وادار را کشور جوانانِ ست؟ایرانی بگوید تواندمی پاسدار کدام بخندند؟ ما به اند،داشته حسادت ایرانی

 یعنی ایران، در بودن کنند.می فرار مرگ از جوانان این. شودمی هاآن با رفتار بدترین جاآن در و بروند یونان به

 در هاایرانی. شودمی بدتر روز هر اوضاع و دارد وجود کثافت و تحقیر هم مرز طرفآن در اما! مرگ به دادنتن

 به جاآن از. افتندمی یونان تحقیر چنگ به نهایت در و کنندمی فرار تحقیر آن از شوند،می تحقیر ترکیه

 چیزهمه دارد مدام که ستایرانی میاناین در و شودمی آغاز بعدی هایتحقیر و روندمی آلمان به و صربستان

 وقتی. است شاه و شیخ دست از کشیممی هرچه واقع در افتاده؛ شاه و مال نامِ  به حقارتی دام به چون بازد؛می را

 بدون چون دهید؛ تاوان و کنید فرار باید دوآلیسم، این از. آیددرمی شاه او دلِ از دوباره کنیم،می دوشقّه را شیخ

. کنید کاری توانیدنمی بکشید، کار خود یکله از و برسید حقیقت به کهاین بدون اساسن. افتدنمی اتفاقی تاوان

 فکر هستند، ایران در که افرادی تربیش. کنید احضار دوباره را مغزتان باید. است همین واقعیت ولی است، تلخ

 قرار که ستدرصدی10 آن روی فوکوس ما هدف یهمه. هستند چیپ و شعاری هاییآدم معمولن و کنند،نمی

 فکر شما مانند همه دیگر حاال. کنند شروع باید دارند جسارت و جرئت که هاییآن. شوند بیدار خواب از است

 سیستمی شاهد بکشد، طول جهنم آن اگر و داشت خواهید جهنم ایران در ،(1399) نو سالِ  از بعد کنند،می

 بالهت به تن شوید مجبور که نرسانید جایی به را کار. بود خواهید اسالمی جمهوری از ترفجیع و تررعیتیارباب

 غالب شما به دمکراسی جای را فاشیسم کاریکثافت با کنند،می وجورجمع آشغال شما برای دارند .دهید

 وارد شما پیشنهاد به اول روز از مگر هستم؟ کسیچه من! بینیدمی چشمبه را هااین تمامِ  شما و کنند،می

 را( مرزیبرون هایتریبون و احزاب دیگر طرف از عبدالرضایی علی به حمله) اخیر یبالماسکه ام؟نشده میدان

 یهمه چون دلیل؟ چه به کنند، حمله من به که اندشده بسیج شخص یک رهبریِ با گروه چندین اید؟دیده

 مردمِ  از درصد نود» گفتندمی که ایپرسیهمه آن در. ایمزده رکب هاآن به ما و است دروغین شانکارهای

 ویکپنجاه عبدالرضایی علی و آورد رأی درصد وهفتچهل پهلوی رضا ناگهان ،«هستند پهلوی رضا طرفدار ایران

 هااین بحث. «شود زده گردن ترسریع باید آورد؟ باالیی رأیِ که کیست کثافت این»: گفتند خود با. درصد

 میاناین  در و دارد، وجود کثافت و فاشیسم پرده پشتِ. ستفاشیستی خودخواهیِ یک بلکه نیست، دمکراسی
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 پشت کثافت، یعنی فرد. است زهر ما برای «شخص» که ایمرسیده جایی به ما. هستند مردم خود دهندهنجات

 هیچ، هیچ، ما. کنید له را او برداشت، کج قدم یک کهاین محضبه هستید، راههم فردی با هم اگر نایستید، فرد

 مانند را شما. ایمداده تاوان و ایمکرده ضرر بس از ایمشده خسته دیگر .نداریم سریع یمبارزه جز راهی هیچ

 اما است، شدنگرم حال در مروربه آب شود،می زیاد دارد تابهماهی حرارتِ اند؛انداخته آب به ایقورباغه

 خراب اوضاع. فهمیدنمی و شویدمی نزدیک مرگ ینقطه به دارید آید؛می سرتان بر دارد بالیی چه فهمیدنمی

 پس را بالهت شماست، قدمی چند در تانمرگ! بپرید بیرون لعنتی یتابه آن از دهید، انجام اکتی باید است،

 .کنید شروع و بزنید

. شعرم خودِ  من بنویسم؟ چه من آخر ،«شده تنگ شعرهایت برای ماندل! عبدالرضایی»: گویندمی ایعده

 یک فقط. است شعر خودِ هم فحش این حتا که ندغافل ،«آیدنمی توبه نده، فحش! عبدالرضایی»: گویندمی

 .نخورد تکان و ببیند شود،می خرج ما حزب در که را سوزیدل و حسیت همهاین تواندمی دجال

 کافی شدیم، پخش زمانهم شهر صدوپنجاه از بیش در و کردیم استفاده فرصت یک از ما فرودستان قیامِ  در

 و آمد صحنهبه «مخلباف محسن» ناگهان. نشد گونهاین ولی نخوریم، فریب و کند پیدا ادامه پروسه آن بود

 مصادره را ما جریان و زدند گول را مردم واقع در ؛«شوممی چریکمحسن من بیاید، پهلوی رضا اگر»: گفت

: گفت و زد کنار مطلق طوربه را اسالمی جمهوری کرد، غوغا بسیار دنیا در که محورخشم جریانِ آن .کردند

 خودشان که هم شازده شد؟ بدل( پهلوی رضا) زدهشا به آیا آن، نه و این نه حاال ،«طلباصالح نه گرا،اصول نه»

 عملیات، آن مردم. آن خشمِ کند؟ ایجاد تغییر همهاین و برود پیش جریان آن که شد باعث چیزیچه! است

 !بود محورخشم

 جریان در کهکسانی تمام را؛ مرگ ،«دانشگاه کوی»در  و داشتیم را رأی با مخالفت ،«خرداد دومِ» در

 یک و روندمی شماربه او مشاورانِ  از هستند، شازده درگاهِ در حاال کردند سرکوب را دانشجوها دانشگاه، کوی

 !است شده ظاهر شاناسم از قبل «دکتر» پیشوندِ

 از دنیا. بود سراسری جنبشی قیام، آن. نداشتیم هم رهبر و رفتیممی پیش خوب فرودستان قیام در ما

 مساجد و هاخانه به متعلق اسالم،»: گفتیم. زدیم کنار را اسالم باراولین برای ما چون کرد؛ حیرت ما دیدن

 هم ما فقرای حتا بودند، فکرروشن و سکوالر همه. شد میدان وارد واقعی ایالئیسیته و الییک جریانی ؛«است

 شده تشکیل «خیابان مردمِ ». نداشت سیرکردن و شفادادن انتظار خدا از کسی دیگر بودند؛ شده فکرروشن

 را مدیا فریبِ  و کردیم نشینیعقب جریان آن از چرا اما. بود شده فریاد «خیابان» ایران، هایخیابان در و بودند

 باور را توبه من کرد؟ خواهد قضاوتی چه ما مورد در تاریخ دانیدمی شد؟ دارمیدان کثافت دوباره چرا خوردیم؟

 زالو. بیاورد باال را خون آن دوباره تواندمی خورده، را مردم خون زالو مانند کهکسی کنمنمی باور من کنم،نمی

 اوست اعتیادِ خوریمفت چون مکد،می فقط مرگ یلحظه تا زالو،. بمیرد تا شود پروار قدرآن شود، پروار باید

 قلدر، یعنی شاه کند؟می کاری شاه این آیا شاه؟ سراغِ برویم شیخ از باید چرا. داندمی شیرین را اعتیاد این و

 چون بجنگید؛ باید هستید هم شاه اگر حتا آورد،می دستبه شاه. شودنمی مخنث و منفعل و مالخایه که شاه
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 کاری نه و ستجنگی نه است، شاه نه ،(پهلوی رضا) چیپ شاهِ این. کندمی کسب قدرت و جنگدمی شاه

 انقالب شود،می عوض ایران»: گویدمی پاشیده، آب شما آتشِ  روی و ستکاریفریب داللِ  فقط او کند،می

 دیدار «باطبی احمد» و «نژادعلی مسیح» با آمریکا یخارجه وزیر بعد و ؛«آمد خواهد آمریکا و شد خواهد

 از بعضی متوجه مردم اگر(. دارد دوشخص این و آمریکا یخارجه وزیر پمپئو مایک دیدار به اشاره! )کندمی

 پس فهمند،نمی هاکردهتحصیل اگر چیست؟ میان این در کردهتحصیل قشر نقش پس شوند،نمی هافریب

 هیچ کسهیچ از چرا اند؟شده چاپلوس اندازه این تا فکران،روشن چرا اصلن کنند؟می کارچه فکرانروشن

 از خیلی. آورد باال وضعیت این از باید اند؟شده دالل اندازه این تا ما هایکمونیست چرا شود؟نمی بلند صدایی

 هم خودشان کهاین بدتر. اندشده ایبازیشبخیمه چه اسیرِ و آیدمی سرشان بر دارد بالیی چه دانندنمی مردم

 باید زبانیچه با کند؟ پیدا ادامه باید زمانیچه تا عوام نفهمی این. کنندمی ایفا نقش بازیشبخیمه این در

 به همه و کردمی مطرح را کسوف یمسئله باریک و آمدمی پیامبر کنیم؟ اثبات هاآن به باید قدرچه و بگوییم

 پیامبر یمعجزه کتاب این»: گفتندمی نهایت در نیز مردم و دادمی مردم دست کتاب یک او آوردند؛می ایمان او

 انجام کاری و کنید همت باید. ایمکرده گریروشن و عملیات همهاین و ایمبوده معجزه خودِ سال دو ما. «است

 تواندمی «قهرمان گروه» و «قهرمان مردم» ،«قهرمان ملت» امروز است، گذشته «قهرمان فردِ » عصر. دهید

 . هستید شما خود دهندهنجات که بجنبید پس بکند، کاری
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 سوسیالیسم و نارشیسمایرآ
 

 

 عادی مردم از ما اعضای. است استوار ثروت و قدرت برابر پخش بر ایرانارشیسم، در ما تزهای اغلب مبنای

و  داریم مسائل تمام به نسبت تریجزئی نگاه ما. کنندمی عضوگیری ما برای مردم همین خود و شده تشکیل

. است «سوسیالیستی» ما کار اساس نشده، مشاهده «ایرانارشیست حزب» مانند حزبی هرگز ایران در تاکنون

 کشور کل در ثروت کار این با چون باشد، مستقر ایخانهوزارت استانی هر در که خواهیممی ما مثال برای

 اعضای که شود تشکیل ایجامعه باید ایرانارشیست، حزب در که است این ما نظر. شودمی پخش برابر طوربه

 ینشانه این و هستیم «گراجمع» و «گراجامعه» ،«خواهجامعه» ما زیرا باشند؛ مردم خود آن

 اقشار تمام آن در که است سیاسی و اجتماعی اقتصادی، ایاندیشه ،«سوسیالیسم». ماست «بودنسوسیالیست»

 خصوصی مالکیت لغو سوسیالیسم، هدف مگر. باشند داشته برابر سهمی کشور یسرمایه و سود در باید مردم

 که را سوسیالیستی دیدگاه این ما نیست؟( تولید ابزارهای) آن بر اجتماعی مالکیت برقراری و تولید ابزارهای بر

 مثلن که است صورت این به «مستقیم روش» داریم؛ قبول شود،می اعمال غیرمستقیم و مستقیم روش دو به

 هاآن یهمه و شودمی داده کارگرها به کارخانه مالکیت یا شود،می واگذار صیادها کل به مالکیت شیالت در

 در مردم یعنی ایرانارشیستی، روش به البته ست،ا دولتی مالکیت همان «غیرمستقیم روش». دارند سهم آن در

 دارند، مختلف شهرهای در که هاییبیزینس و هافرهنگ تناسب به توجه با سوسیالیسم، این نوع و میزان

 .هستند کنندهتعیین

 مورد در مردم پرسی،همه دفاتر در بار دو سالی ایم،داده ارائه «مستقیم دمکراسیِ» از ما که شکلی در

 پیش آلیایده سمتبه را قوانین و جامعه خود، نظرات با یعنی کنند،می تجدیدنظر قوانین کیفیت و کمیت

 توسط جامعه، نیاز و خواست به بنا و نیست ثابت قانون ایرانارشیستی و نوکمونالیستی ایجامعه در. برندمی

 مردم خود اصلی گذارِقانون بلکه نیست، مقننه یقوه فقط گذارقانون یعنی است، تغییر قابل لحظه هر مردم

 هایسوسیالیست از بیش را سوسیالیسم کالسیک هایایده ما. کنندمی نظر اعالم پرسیهمه در که هستند

 انگلستان از باراولین سوسیالیسم نوع این هستیم؛ معتقد «رقابتی سوسیالیسم» به اما داریم، دوست کالسیک

 هایشرکت مدیران و مستقل کارفرماهای جایگزینی تولید، ابزار بر فردی مالکیت حذف به معتقد و شد شروع

 غیرمستقیم و مستقیم سیستم دو از ترکیبی شاهد جا،این در .بود دولتی هایبنگاه مدیران توسط خصوصی

 پرسیهمه ادارات هم دیگر طرف در باشیم، داشته را مقننه یقوه طرفیک در اگر گذاری،قانون در مثلن هستیم،

 که دارد شرکتی محلی دولت یا مرکزی دولت. کنندمی نظارت شدهوضع قوانین بر مردم جاآن در که هستند

 مالکیت جایگزین کهچیزیآن واقع در دارد؛ حضور خصوصی شرکت آن، برابر در و هاستآن خود به وابسته

 مدیران و خصوصی هایشرکت مدیران) شانمدیران که هستند مستقلی کارفرماهای شود،می خصوصی



 

 

 چپِ ملّی 66

 بلکه یست،ن مصرفی کاالهای برای فقط این و کنندمی دنبال ساختار این در را هدف یک( دولتی هایبنگاه

 رقابت جاآن در یعنی شود،می تقسیم همه بین تولید از حاصل سود. هست نیز اقتصادی کاالهای انواع شامل

 طرح فرضپیش یقاعده چند ما آن، کردنکار درست  و سیستم این شدناجرایی برای. دارد وجود بازار نوع در

 در ایاندازه به یا شود، داده کاهش است ممکن که جایی تا تولید، هایهزینه که است این قاعده یک: ایمکرده

 هر در .برسانیم ممکن قیمت ترینکم به را حاصله قیمت بتوانیم که باشیم داشته جوییصرفه تولید هایهزینه

 بازار در که قیمتی با( شدهتمام یهزینه) نهایی یهزینه که باشد ایگونهبه تولید تعداد باید تولیدی، یمؤسسه

 و زیبا و سالم یجامعه. برسد فروش به ممکن قیمت حداقل با یعنی. باشد برابر شود،می( فروخته) عرضه

 راآن که قیمتی با را تولیدی کاالی که ستایجامعه دارد، وجود آن در آسایش و رفاه ترینبیش که ایجامعه

 باعث فرآیندی چنین. دارد وجود هم کارگر دستمزد تولید نرخ در واقع در کنند؛ خریداری اند،کرده تولید

 باهم هاآن و کرده وارد هم را خصوصی هایشرکت سیستم، این در. باشیم داشته رقابتی ایجامعه که شودمی

 چطور باشیم؟ داشته را کیفیت بهترین قیمت، حداقل با توانیممی چگونه. کنندمی رقابت کیفیت و قیمت سر بر

 معنیبه اکتی چنین کنیم؟ عرضه بازار به را جنس تولیدی، یهزینه همان با که کنیم تولید ایگونهبه توانیممی

 !ستضروری بسیار ست،هادالل کشور که ایران برای سیستمی چنین اساسن و هاستدالل حذف

 خط اساسن و کنندنمی سبز فضای به ایویژه توجه که است این جهان هایسوسیالیست مشکالت از یکی

 ترکیب از محصولی معتقدم، آن به من که سوسیالیسمی. دارند( Green Party) سبز حزبِ  با ایفاصله

 لحاظ از بلکه فرهنگی، لحاظ از نه است، سازیجهانی ضد هایجنبش و هااکولوژیست سبزها، هایسیاست

 سیاسی ب عد آن با ما مخالفت داریم، قبول را( گلوبالیزیشن) جهانی فرهنگ دستاوردهای از بسیاری ما! سیاسی

 ،«مارکسیسم» چون هاییمؤلفه ترکیب با اکوسوسیالیسم واقع در کند؛می استعمار که است گلوبالیسم

 و اکولوژی ترکیب. آیدمی پدید «کاپیتالیسمآنتی» و «گلوبالیزیشنآنتی» ،«اکولوژی» ،«سوسیالیسم»

 من، نظر از. هستیم نزدیک بسیار هاآن به ما که دهدمی دست به را «اکوسوسیالیسم» سوسیالیسم،

 که ایداریسرمایه سیستم که معتقدند چون اند،عقیدههم هااکوسوسیالیست با زاویه این از هاایرانارشیست

 حتا و فقر و اجتماعی هایمحرومیت باعث گرفته، خود یسیطره در را جهانی کانون و معاصریم آن با امروزه

 دفع یهزینه کاهش چنینهم و محوربودنصنعت و ساالربودنکارخانه دلیلبه است؛ شده زیست محیط نابودی

 بزرگ یرودخانه مانند شود،می زیست محیط آلودگی باعث که زنندمی کارهایی به دست ها،کارخانه یزباله

 حذف و ثروت تقسیم و هاانسان برابری به فقط ترهاپیش سوسیالیسم، اگر. است شده زباله از پر امروزه که لندن

 حقوق حیوانات، حقوق پیرامون، محیطِ به اکوسوسیالیسم آن، مقابل در امروزه کرد،می فکر خصوصی مالکیت

 تحت سازی،جهانی طریق از زیست محیط نابودی واقع در دارد؛ ایویژه توجه نیز گیاهان حقوق و جانوران

 شبیه چنددولتی، ساختارهای. است یافته تحقق که ستچنددولتی ساختارهای و گرسرکوب حاکمیت

 فعالیت جایی هر در کنند، سفر جاهمه به توانندمی که آزادند هاییشرکت هاآن هستند، چندملیتی هایشرکت

 محصول تولید برای جاآن منابع از روند،می کشوری به .کنند مصادره خود نفعبه را چیزهمه و باشند داشته
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 به را شرکت آن شد، تمام کارشان هم وقتی. فروشندمی باال سود با راآن بعد و کنندمی استفاده خود خواهدل

 هایشرکت مدیران که( نفرهشت معمولن) نفراتی اغلب. گردندبرمی خود کشور به و کنندمی رها خود حال

 .اندیافته دست هنگفتی یسرمایه به طریق این از هستند، چندملیتی

 ضربه زیست محیط به هاسالح این چون اند؛شیمیایی و اتمی هایسالح خلع مدافع ها،اکوسوسیالیست

 محل بود، سوسیالیستی که شوروی مانند کشوری زیرا ندارند، محکمی گارد چنین هاسوسیالیست اما. زندمی

 . است بوده اتمی هایسالح تولید بزرگ

 سمت و داشته اتوریته حالت که حکومتی هرگونه و داریسرمایه خشونت بدون بردنازبین به معتقد ما

 دستور هاآن به و کند محافظت مردم از که هستیم کوچکی حکومت طرفدار ما. هستیم باشد، نداشته محافظتی

 مردمِ ) هامجدد کمون استقرار و تولید ابزار بر اشتراکی مالکیت بر ها،اکوسوسیالیست تفکرات کانون. ندهد

 گیرند،نمی قرار قدرت در عادی مردم البته بگیرند؛ قرار قدرت راس در عادی مردم که دارد قصد و است( عادی

. دارد هاایرانارشیست با همانیاین یک و ماست همیشگی بحث این. شودمی پخش هاآن بین قدرت بلکه

 هستم، نزدیک هاآنارشیستسوسیال به من. کندمی تازه را خود دیدگاه لحظه هر و نیست قرآن ایرانارشیسم

. ترمسوسیالیست( اندنبرده سوسیالیسم از بویی من نظر به که) ایرانی روسی هایسوسیالیست از و هاآن از ولی

 به است ممکن سبزها از برخی. هستند سبزها هایسیاست مختلف هایفرم مخالف ها،اکوسوسیالیست

. دانندمی داریسرمایه با معامله محصول را طبیعت احیای چون باشند؛ معتقد هم داریسرمایه

 .کندمی کمک جامعه و پیرامون محیط و اکولوژی به داریسرمایه زوال که کنندمی فکر هااکوسوسیالیست

 هایزمین مالک خاتمی، دولت. است داریسرمایه محصول آمده، زیست محیط یا آب سر بر ایران در که بالیی

 ایفاجعه و بردمی جاآن به را «رودزاینده» پس بفروشد، باال قیمت به را هازمین نآ که داشت قصد و بود یزد

 داریسرمایه کثیف مدیریت کنید، نگاه را هرجا(. دارد رودزاینده شدنِخشک به اشاره) آیدمی پدید بزرگی آن به

 برای دارسرمایه بلکه نبوده، بالهت و نادانی اساس بر صرفن مدیریت، این دلیل. دارد وجود آن پشت

 و آب مشکل مانند است، کرده ایجاد زیست محیط و اکولوژی در زیادی مشکالت تر،بیش سود آوردندستبه

 موارد این تمام به. بودند دارسرمایه هاآن صاحبان که شد تمام مزارعی از بخشی نفعبه که اهواز در ریزگردها

 درون ولی دارند، سبز ظاهری هستند؛ سرخ و سبز ها،اکوسوسیالیست مانند هاایرانارشیست. کنید توجه باید

 ایرانارشیست با زمانهم ما که بینیدمی کنید، نگاه دقیق اگر. ستداریسرمایهضد و سوسیالیستی قرمز، هاآن

 از برخی و سوسیالیسم منتقد هااکوسوسیالیست مانند و هستیم اکوسوسیالیست نسبت همان به ،خود بودن

 انتقاد معمولن. برعکس و هستیم هم سبز بودن،سرخ با زمانهم ما واقع در هستیم؛ نیز سبزها هایسیاست

 انتقاد و «باشید؟ داشته توجه پیرامون، محیط احیای به باید چرا»: گویندمی که است این ما به هاسوسیالیست

. «هستید خصوصی مالکیت زوال فکر به باشید، طبیعت فکر به کهاین از بیش شما» که است این ما به سبزها

 برخی و بوروکراسی هرگونه شدید مخالف کنیم،می پیروی آن از هاایرانارشیست ما که ایسوسیالیستی ترم آن

 ها،استالینیست و مائوئیسم با ما دشمنی ولی است، استالینیسم و مائوئیسم مانند سوسیالیستی، هایتئوری از
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 کهچیزی. شودمی شامل را ما جدی مخالفت که است دولتی کاپیتالیسمِ  با مانمخالفت ضریب از ترکم بسیار

 دارد؛ پیرامون مردم و محیط بوم، یمسئله با اکوسوسیالیسم که ستترکیبی کند،می جذاب را اکوسوسیالیسم

 شناسیبوم در ما توجه داند،می مردم جمع را جامعه و دکنمی توجه جامعه مردم به سوسیالیسم اگر واقع در

 مردم آن شهرِ نیستند، شهر یک مردم فقط کنند،می زندگی شهر یک در کهمردمی. است طبیعت به( اکولوژی)

 تغییر لحظه هر و کشدمی نفس شهر نیست، شیء شهر کنند.می زندگی باهم مردم و شهر یعنی هستند، هم

 ولی ندارند، ویژه توجه محیط و شهر به ها معمولنسوسیالیست. شود احیا باید هم شهر نتیجه، در پس. کندمی

 ویژه توجه نیز، پیرامون طبیعت احیای و طبیعت به دارند، توجه مردم به که اندازه همان به هااکوسوسیالیست

 رفتن بین از مخالف و قدرت به( مردم کل) عادی مردم دستیابی طرفدار ما کهاین خالصه. دهندمی نشان

 آن جایگزین را دولتی مالکیت و کنندمی رد را خصوصی مالکیت هاسوسیالیست. هستیم خصوصی مالکیت

 بر را مستقیم مالکیت و غیرمستقیم، و مستقیم: کنیممی دنبال را عمومی مالکیت نوع دو ما. کنندمی

 را هاانجمن ما. شودمی چیزهمه صاحب دولت که جاستآن غیرمستقیم، مالکیت. دهیممی ترجیح غیرمستقیم

 حضور شهر آن در مختلفی وزرای که باشید داشته وزرا هیأت و کابینه یک شهری، در اگر. دانیممی صاحب

 در باید ناچاربه شهر، یک شهروند یعنی داشت، خواهید مختلفی هایانجمن جاآن در زمانهم باشند، داشته

 این از ثروت نتیجه، در هستند. شهر آن هایدارایی و اموال صاحبان هاانجمن این و باشد عضو انجمن چندین

. است مربوط همبه چیزهمه ایم،کرده طراحی ما که سیستمی در. شودمی پخش مردم بین طریق

 جغرافیایی نظر از که ستبیابانی و خشک کشوری ایران چون است؛ کاربردی بسیار ما برای اکوسوسیالیسم،

 و نفت جز ما واقع در. بیندازید نقشه به نگاهی ستکافی شود،می محسوب دنیا کشورهای فقیرترین از یکی

 مناسب مناطق، از برخی فقط هستیم، صفر خیزیحاصل نظرِ از و نداریم دیگری منابعِ معدن، تعدادی و گاز

 خواهیم مشکل دچار نباشد، آب وقتی. ستکشوری هر ثروت ترینبزرگ آب، و ندارد آب ما کشور. هستند کشت

 توجه مردم به که چهآن از تربیش است ناگزیر گیرد،می دست در را قدرت که ایبعدی سیستم و حکومت. شد

 دانشمندانی هاایرانارشیست میان در. باشد داشته توجه پیرامون محیط احیای و اکوسیستم و طبیعت به دارد،

 کسانی کنند؛می مطرح را ایتازه هایایده روز هر و کنندمی فعالیت( ایرانارشیسم) سیستم این در که هستند

 محیط امنیت اکوسوسیالیسم، در کنیم؛می فکر محیط امنیت به ما. نددر حال تدریس هادانشگاه بهترین در که

 تمام. ستنابودی ا به رو که ایران مانند کشوری برای هم آن دارد، اهمیت هاانسان امنیت مانند زیست،

 اقتصادی کارراه مشروطه انقالب در که بوده این شده، گیرمانگریبان گذشته سال ده و صد طی که ایبدبختی

 سوسیالیسم هاییافتره به دنیا کشورهای تربیش امروزه. ایمبوده توجهبی کاملن سوسیالیسم به ایم ونداشته

 یعنی سوسیالیسم دارد؛ وجود« Social Worker» نام به بخشی اروپایی کشورهای تمام در. دارند توجه

 تمام در. «کندمی خدمت مردم به که کارمندی» یعنی Social Worker و« گراییمردم» و« خواهیجامعه»

 کارهای از دهمیک. گیرندمی حقوق دولت از و کنندمی رسانیخدمت مردم به که دارند وجود کارمندانی شهرها

 خواهیممی ما»: گویندمی هاطلبسلطنت از بسیاری! ندارد وجود ایران در هست، اروپا در که ایخدماتی
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 رسانیخدمت تفکر اسکاندیناوی، کشورهای تمام و سوئد در ؛«باشیم داشته سوئد حکومت مانند حکومتی

 حکومتی ندارد، سوسیالیسم از درکی و شناخت هیچ که ایجامعه در توانمی چگونه است؛ شده درونی

 پارلمان نمایشی صورتبه مردم دارد؛ وجود ایران در حکومتی چنین نیز اکنون اگرچه داشت؟ پارلمانیسلطنتی

 هاآن که است این هاکمونیست با ما تفاوت. دارد حضور رأس، در هم ایخامنه مالشاه و کنندمی انتخاب را

 قدرت دنبالبه ما ولی بزنند، مردمی آرای جلب و قدرت به رسیدن برای را هاحرف این از بخشی است ممکن

 شهردار یا اداره رئیس مجلس، ینماینده هرگز ایرانارشیست، یک. قدرتیم و مقام هرگونه ضد ما نیستیم؛ مقام و

 اگر. کند حفظ را جایگاه این باید که دارد اهمیت قدرآن اجتماعی نظر از نقد جایگاه و است منتقد او شود؛نمی

 عزیز را کردنخدمت جااین در که است انسان به عشق فقط .ایمرفته پیش صفر با تاکنون ما باشید کرده دقت

. کنندمی فعالیت ایرانارشیست حزب در داشتی،چشم و حقوق ترینکوچک بدون روزشبانه ما یاران. کندمی

 تالش همهآن باعث که ستهدفی یا و انگیزه و عشق چه. اندتوجهبی آن به و رسندنمی هم شهرت به حتا هاآن

 قدرت پی در اساسن و ندارد قدرت یهآیند در ادعایی که کنندمی فعالیت حزبی و جنبش در هاآن شود؟می

 کسی برای چیزی، کسب بدون هاایرانی مگر نیستند؟ ایرانی مگر هاآن کشند؟می زحمت مدام چرا پس نیست،

 ایرانارشیسم و اکوسوسیالیسم درک محصول این کنید؟ تخیل را چیزی چنین توانیدمی آیا کنند؟می کاری

 خودمان برای هرگز امروز، تا ما. «خواهیممی همه برای را چیزهمه خواهیم،نمی خود برای چیزهیچ ما» است؛

 ایخامنه از دفاع در کراواتیلمپن یک یا و بسیجی یک گاهی که کنممی تعجب من خاطر همینبه ایم،نجنگیده

 هیچ فحاشان این با اما دارم، مشکل پهلوی رضا و ایخامنه با من کند.می فحاشی من به پهلوی رضا یا و

 گروهی تشکیلِ که جوان نفر چهل آن با من. انددزدیده را مردم این پول ایخامنه و پهلوی امثالِ ندارم، مشکلی

 آمریکا یا اسرائیل کانادا، انگلیس، در احتمالن هاآن. ندارم مشکلی اند،داده( فَرَشگَرد گروه اعضایِ  به اشاره)

 ما کشورِ »: گویندمی هاآن. کنند زندگی و بپردازند را خود دانشگاه یشهریه خواهندمی و هستند دانشجو

 از ما دلیل،همینبه. است پیشین هایحکومت از بهتر بیاید کار روی که حکومتی هر و است مالزاده کشوری

 امید هاآن ؛«باشد آمریکا نفع به اگر حتا کنیم،می حمایت طلبانجنگ یا و خواهانحکومت دیگر و پهلوی رضا

 است الزم که کاری هر پس! هستیم نفر چهل هرحالبه»: شوند مجلس ینماینده یا وزیر شهردار، که دارند

 لحاظ از اصول این اگر نشده، روشن اصول از بعضی ما، مردم برای که است این دیگر یمسئله. «دهیممی انجام

 باید اساسی، قانون و هاگذاریقانون در مثال، عنوانبه داشت؛ نخواهیم را مشکالت از برخی شود، روشن معنایی

 قدرت میرد،می دارسرمایه یک وقتی یعنی است، قدرت انتقال نوعیبه ارث،. کنیم بحث «ارث» موضوع یدرباره

 کنند؟ تصاحب را ثروت آن باید که دارند بقیه به نسبت ایبرتری چه شخص آن فرزندان شود؛ منتقل باید او

 در که طریق این به شود؛ پخش باید قدرت که است این ما نظر. باشیم داشته قانون باید مواردی چنین برای

 دنبال را درستی منطق باید پس باشند، برخوردار برابر شانس از همه و باشیم داشته ایخانهوزارت استانی هر

 مردم به آن یو بقیه دارسرمایه شخص فامیل یا و خانواده به ارث از درصدی باید هم ارث حق مورد در. کنیم

 اعتقادی جامعه اگر شود؛ داده مال به نباید شود،می ریخته هابقعه در که پولی. حکومت نه شود، تزریق جامعه و
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 هایگروه است بهتر. بازگردد جامعه و مردم به باید دوباره و شودمی اهدا مردم طرفِ از پول آن ست،مذهبی و

 داشته را مسئولیت این مدیری هر و شود تعیین پرسیهمه همان در هاآن مدیر که باشیم داشته ایمردمی

 «علوی بنیادِ» مانند که «مستضعفان بنیادِ » و «امام یکمیته» مثل نه کند، پخش جامعه در را ثروت که باشد

 مردم بین قدرت و ثروت و باشند نداشته مرکزی و محوری نقش مردم اگر. اندشده بدل مالی فساد هایگروه به

 مستقیم دمکراسی طریق از و مردم حضور با فقط. شودمی آلوده سیستم آن مدتی از پس شکبی نشود، پخش

 اکثریت ما منظور داریم، اکنونهم که اکثریتی نه البته کرد، اداره را جامعه توانمی که است اکثریت رأی با و

: گویندمی که هاییآرتیست خدمت در و شوندمی مرتکب را اشتباهات ترینبزرگ امروزی، اکثریت! ستشعوری

 ندارد وجود ایایرانی یخواننده یا و هنرمند ،هنرپیشه. اندخائن همه شکبی اما هستند، «نیستیم سیاسی ما»

 سیاسی کاملن دارد نیاز هاآن به حکومت که جایی در دقیقن و هستند خائن ترشانبیش باشد، سیاسی که

 انتقال بقیه به را شهروندی فرهنگ اکوسوسیالیستی، و سوسیالیستی یجامعه. است وحشتناک این و شوندمی

 خدمت در ولی است، «کمون» تحقق پی در نیست، کمونیستی یجامعه اکوسوسیالیستی، یجامعه. دهدمی

 سوسیالیستی را آلمان و آمریکا انگلیس، یجامعه من. نیست جاسوس یا و دیگر هایحکومت منافع و روسیه

 استفاده و سود ترینبیش اروپایی و داریسرمایه کشورهای. اندکاپیتالیستی کامل طوربه که بینیدمی اما دانم،می

. ندارد وجود خانمانبی یا و گدا و فقیر کشورها این در که نیست دلیلبی اند؛برده سوسیالیسم دستاوردهای از را

 برای را جایی دولت باشید، نداشته سرپناهی اگر. کندمی پرداخت را شما یخانهاجاره دولت شوید، کاربی اگر

 داشته وجود... و «خوابپل» ،«گورخواب» آن در که نیست ایران مانند اروپا. گذاردمی شما اختیار در زندگی

 چه هر وجود و بیزینس یعنی اعتیاد. کنندمی فقیر و معتاد را هاآن و چاپندمی را مردم زندگی ایران در. باشد

 سپس و زنندمی جیب به را کالنی پول سرمایه، صاحبان. کندمی ایجاد را پوچ بیزینسی معتادان، تربیش

 باید و است مسئول دولت وضعیتی، چنین در. کنندمی خانمانبی را هاآن و کرده تصاحب را معتادان هایخانه

 را خانواده مخارجِ تواندنمی پدر و دارد فرزندسه ایخانواده مثال، برای کند. ایفا خود مردم برای را والدین نقش

 دارد، برعهده را مهم هاینقش این دولت واقع در. کند کمک هاآن به باید دولت شرایطی، چنین در کند، تأمین

 سال آبانِ در مثلن هاست،آن خیالبی کاملن و ندارد را هانقش این مطلقن دولت اسالمی، جمهوری در ولی

 موظف دولت شرایطی چنین در. شودمی تخریب شهر هایخانه تمام و آیدمی زلزله «ذهاب سرپل» در ،1396

 ایبهانه هر به دولت اما دهد، تحویل گاندیدهآسیب به قبل از بهتر و بازسازی را شدهتخریب هایخانه که است

 اگر حتا هاآن. نیست انسانی کاری چنین. ندارد دیدهتوجهی به مردم آسیب هیچ و کندمی رها را جاآن کاملن

 ولی کنند،می زندگی کشور آن در چون کند؛ کمک هاآن به دارد وظیفه دولت باشند، هم حکومت دشمنِ

 در کهآن از بیش بزرگ، مدارسیاست یک عصر این در. نگیرند نظر در را وظیفه این هاآن که شده باعث اسالم

 را خود حقوق مردم که است این ایران در ما مشکل. بیندیشد گریروشن به باید باشد مقام آوردندستبه فکر

. بشناسند را خود انسانی حقوق مردم که داشت خواهیم بزرگ کشوری و پیشرفته ایجامعه زمانی! شناسندنمی

 این رفع برای. شناسندنمی را خود حقوق هنوز کنند،می زندگی کشور از خارج در که ایرانیانی از بسیاری
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 ،«مدرن هایسوسیالیست» ،«هاپساآنارشیست» به ما خاستگاه کهاین خالصه .کرد اساسی فکری باید مشکل

 را انسانی چپ مسائل هاآن یهمه که دلیلاینبه است؛ نزدیک «هاپسامارکسیست» و «هانوسوسیالیست»

 کنید، توجه کمپین این هایریشه به و باشید کرده بررسی را ما «لیبرتنانگی کمپین» اگر. کنندمی مطرح

 ایران در که اندازه همان به. است غلط تعریفی اند،داده ارائه «لیبرالیسم» از ایران در که تعریفی دید خواهید

 و «لیبرالیسم» انحراف دالیل یدرباره باید. است شده ظلم هم هالیبرالیست به شده، ظلم هاآنارشیست به

 به و کرده مالخور و منحرف کامل طوربه راآن کاپیتالیسم چگونه کهاین. کنیم بحث «واقعی نولیبرالیسم»

 ترهاپیش. دارد وجود «هالیبرتن» و «لیبرته» مباحث لیبرالیسم، پشت در. است درآورده امروزی فجیع هیئت

 آزادی از بخشی. اندداشته ایبسته کاملن دیدگاه «جسمی آزادی» و «جنسی آزادی» یدرباره هاکمونیست

 تمامی نآ در که ستایجامعه آزاد، و بزرگ یجامعه. هستیم هالیبرالیست مدیون را امروزه جنسی و زیستی

 کرده فعالیت انسان پیشرفت راستای در همه و باشد داشته وجود متفاوتی هایدیدگاه باشند، فعال احزاب

. رفت خواهند کنار لمپن و مرتجع احزاب و هاسیستم شکبی شود، تقسیم برابر طوربه آگاهی وقتی. باشند

 آن به رسیدن برای راهی و دارد وجود صلح کهوقتی. است تربیش صلح و آسایش و برتر زندگی دنبال انسان،

 شاهد باید صورتدرغیراین چون هستیم؛ جنگ از ناگزیر هاایرانارشیست ما بجنگیم؟ باید چه برای هست،

 مجبور نان ایلقمه خاطربه و کنندمی نرم وپنجهدست فقر با که مردمی باشیم، مانمردم بدبختی و نشینیسوگ

 .نداریم دیگری راه این جز و کنیم مبارزه و بزنیم باال را آستین باید. شوندمی فروشیتن به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چپِ ملّی 72

 آلتوسری ایدئولوژی
 

 

 کهوقتی: مثال برای. آیدمی وجودبه ایتازه ایدئولوژیِ  ایدئولوژی، یک از ایخوانیغلط و تألیف و تحریف هر در

 نامِ  و دهممی تغییر راآن هایمؤلفه از برخی و برممی دست «بوکچین موری» از «کمونالیسم» یایده در من

. داریم سروکار نوکمونالیسم با بلکه نیستیم، طرف کمونالیسم با دیگر گذارم،می «نوکمونالیسم» را تازه یایده

 از که جاآن یا و کند،می تعریف را «اکوآنارشیسم» و برده دست «آنارشیسم» در بوکچین موری کهزمانی یا

 تعریف اما است، «سوسیالیسم» خودِ  اصل در که ایممواجه تازه ایدئولوژیِ  یک با گوید،می «اکوسوسیالیسم»

 طورهمان. دهیممی انجام را دیگری کارِ  تازه ایدئولوژیِ  در و ایمکرده عوض را تعریف نیز ما. شودمی عوض آن

 هایمؤلفه و دارد مختلفی هایتأویل ایدئولوژی چون م؛داننمی ایدئولوژی را «ایرانارشیسم» ام،گفته ترهاپیش که

 زمانبه توجه با و دارند اصالحی خصلتِ و ندسیال نیز هامؤلفه ایرانارشیسم، در کهصورتی در. نیستند سیال آن

 هر ایرانارشیسم. است ایرانارشیسم الینفکِ اصولِ از یکی دیدگاهی چنین و شوندمی ترتازه و کنندمی تغییر

 چهار نحله، چهار بینِ تقاطعی ایم؛مواجه تقاطع نوعی با ایرانارشیسم، در. کند تغییر خود در تواندمی لحظه

 اندنشده پیاده ایران در تاکنون دستاوردها، این از کدامهیچ که بشری بزرگِ دستاوردِ  چهار و نگاه چهار سیستم،

 .داشت خواهیم بزرگ رنسانسی شوند، پیاده ایران در دستاوردها این اگر و

 تاریخی، ایدئولوژیِ  که است معتقد و کندمی حمله «تاریخی ایدئولوژیِ» به خود هایگفتمان در ،«آلتوسر»

 ما و دارد متنوعی هایچهره تاریخی ایدئولوژیِ  واقع در است؛ حاضر واقعیتِ از سوژه بازنماییِ  برای مانعی

 با تاکنون فمنیسم،... و «فمنیسم» و «آنارشیسم» مانند کنیم، مشاهده تاریخ در را هاایدئولوژی انواعِ توانیممی

 کرد اعتراض «آدم» به «لیلیث» که ایلحظه همان از داشته، وجود همیشه و بوده روروبه مختلفی هایقرائت

 در «میتولوژی» به توجه با. امروز به تا بود نفر دو این مشکل رفع برای تالش در کردن،وساطت با «خدا» و

 داشته وجود فمنیسم از اینحله ها،پروسه این از کدام هر در و هستیم روروبه فمنیسم با بشریت صفرِ  ینقطه

 این باستان(، یونانِ  در بوده )حتا همیشه هم آنارشیسم. ستابدی و داشته وجود همیشه فمنیسم کل در. است

 تاریخ ساختاری لحاظِ از ایدئولوژی واقع در. دبو خواهد نیز فردا و شودمی محسوب ابدی هم آنارشیسم یعنی

 مختلفی هایتأویل قرنی، هر و عصر هر زمان، هر در مردم هایداده تغییرِ  به باتوجه مفهومی، لحاظِ از ولی ندارد

 با امروز و هفتم قرنِ در ،«حافظ» شعرِ یک از شدهدریافت معنای دارید؛ شعر یک با که برخوردی مانند دارد،

 هایداده به توجه با مفاهیم،. هستند فکری متونِ هامتن این و ایممواجه «متن» با جااین در. دارند تفاوت هم

 و نیست ابدی مفهوم مفهومی، لحاظِ  از اما ست،ابدی فرم فرمی، و ساختاری لحاظِ از کنند؛می تغییر مخاطب

 عصری هر در. شودمی تولید دوباره تأویلی هر در مفهوم کند؟می تغییر چگونه مفهوم ولی. کندمی تغییر مدام

 آن از آلتوسر که بازتولیدی. دارد بازتولید یمسئله یدرباره ایگسترده بحثِ  آلتوسر، و شده بازتولید ایدئولوژی
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 دارند؛ تفاوت بسیار هم با دو این و تولید شرایطِ بازتولیدِ هم و است کار نیروی بازتولیدِ هم کند،می صحبت

 بازتولید به هم و دارد نیاز کار نیروی بازتولیدِ  به هم باشد، داشته استمرار و بقا کهاین برای داریسرمایه یعنی

 کارایی باید نیرو چون نیست؛ کافی این اما شود،می انجام دستمزد پرداختِ با کار نیروی بازتولیدِ تولید. شرایطِ

 در کارگر که شود باعث دستمزد اگر. گیردمی کمک ایدئولوژی از کاپیتالیسم که جاستاین در باشد، داشته

 اطاعت و اخالق ،(مذهب) اعتقاد ،(مدرسه) آموزش مانند ابزاری با ایدئولوژی شود، حاضر خود کارِ محلِ

 کار سرِ  دوباره که دهدمی دستمزد شما به باریک یعنی. شودمی کار نیروی بودنِمطیع و مفید باعثِ ،(خانواده)

. نیست کافی کند،می کار شخص کهزمانی مفیدبودنِ  و کار کاراییِ و کیفیت برای چیزی چنین اما شوید، حاضر

 اگر کند؛می لعنت را شما خدا چون نکنید، کاریکم و کاردزدی»: سازدمی فضا کارگر برای دلیل،همینبه

 در مذهب. «است حرام بریدمی خود یخانواده برای که پولی ندهید، انجام درست را کارتان و کنید کاردزدی

 با دانشگاه و مدرسه در که کاری دارد؛ عهده بر را هایینقش چنین نیز آموزش. است مؤثر بسیار مواقعی چنین

 منافع برای و هستند داریسرمایه خدمتِ در همه خانواده، و قانون مذهب، مدرسه، واقع در. دهندمی انجام شما

 توصیفِ  آلتوسر، هدفِ اما. ندارند کارکردی گونههیچ هدفی، چنین برای اساسن و اندنیامده کار روی فرد بقای و

 چگونگیِ  کند،می گیریپی آلتوسر که مهمی بحثِ  نیست؛ داریسرمایه هایمکانیسم از یکی مثابهبه ایدئولوژی

 نظامِ  در کار نیروی چگونه و چرا بفهمد که دارد قصد او. است ایدئولوژیک مکانیزمِ چراییِ  و ایدئولوژی کارکردِ 

 اتفاق «مارکس» نظر مورد انقالبِ چرا گیرد؟می سرچشمه کجا از اطاعت این است؟ مطیع داریسرمایه

 پرولتاریا نیروی و شودمی کارگران با مطلق اکثریتِ»: گویدمی خود نهاییِ انقالبِ یایده در مارکس افتد؟نمی

 اول، رویکردِ: کندمی اتخاذ را رویکرد دو پرسش این به پاسخ برای آلتوسر. «دهدمی دستبه را بزرگ انقالبِ  آن

 از پس. هستند... و پلیس زندان، مدرسه، انتظامی، نیروی ارتش، مانند دولتی، گرِسرکوب هایسیستممجموعه

 کار نیروی زور، و سرکوب با واقع در شود؛می تولید سیستمِ  و چرخه به بازگشت به مجبور کار نیروی سرکوب،

 در. باشد درخور مکانیسمی یا و ببرد باال را کارایی تواندنمی تنهاییبه اجبار این اما گردانند،بازمی کارخانه به را

 کند،نمی همکاری او کنید، سکس زور به مردی یا زن با اگر: مثال برای. آیدمی پایین راندمان وضعیتی چنین

 دولت ایدئولوژیکِ هایشیوه و رد را دولت از لنینیستیمارکسیست تعریفِ  جااین در آلتوسر. ندارد رضایت چون

 توجیهِ  با دولت ایدئولوژیک، سازوکارِ این در. دارد تفاوت بسیار اول رویکردِ با طرحی، چنین کند؛می مطرح را

 اعتراضی و دهند ادامه خود کارِ به رام ایگَله مانند شوند، راضی کارگران که شودمی باعث ،(کارگران) سوژه

 حقوقی، خانوادگی، آموزشی، مذهبی، هایزیرمجموعه به را دولت ایدئولوژیکِ  نهادهایِ آلتوسر. نکنند

 تواندمی که ستهاییبخش چنین در فقط دولت، که است معتقد و کندمی تقسیم... و فرهنگی سندیکایی،

 خواهدمی و است قهار( داریسرمایه چه و کمونیستی چه) دولت نتیجه در. کند( کارگرسازی) سازیسوژه

 .او تعریفِ  ضد چه و آلتوسری تعریفِ با چه است، شر و کثیف دولت. بکِشد بند به را کارگر

 گفتمانِ . هستند او ردکردنِ برای تالش در مدام اما بودند مارکس از متأثر ها،چپ و متأخر یفالسفه اغلبِ

 هم باز کنند، رد را او که ایگونه هر به نتیجه در پس افتد؛می اتفاق مارکس گفتمانِ به توجه با هاآن
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 که بازتولید یشیوه در( شوندمی محسوب نئوکمونیست یا و نئومارکسیست ،«بدیو آلن» مانند) اندمارکسیست

 کنندمی کمک داریسرمایه به و هستند کار نیروی کشیدنِ بندبه حال در هاآن یهمه آوردیم، مثال آن برای

 خدمتِ  در تازه، هایقرائت به توجه با نیز مارکس و کمونیسم خودِ حتا. کند کشیبهره کارگر از تا

 !اندداریسرمایه
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 سیاسی تاریخِ  احضار
 

 

 ایران مردم»: گفته او است؛ صادق ما سیاسیِ  و فرهنگی تاریخِ  و مردم یدرباره که دارد مهمی یجمله شاملو

 . «ندارند تاریخی یحافظه

 ؛«آوردمی خاطربه که ستکسی مدیر،»: دارد اشاره مدیر به که امنوشته سطری «جامعه» شعرمجموعه در

 احساسِ  کهکسی و کندمی مسئولیت احساسِ که ستکسی( مسئول بگوییم است بهتر) مدیر آن واقع در

 باشند، نداشته حافظه که مردمی. دارد خاطر به یا و آوردمی خاطربه که است کسی همان کند،می مسئولیت

 اساسن و نداریم تراژیکی مردمِ  ما. ستا تراژدی یخصیصه گذشته از گرفتنعبرت گیرند؛نمی عبرت گذشته از

 کشیسهراب و ایمنگرفته عبرت «ک شانسهراب» از ما مثلن. نیست محورتراژدی ما، زیستِ و سیاست فرهنگ،

 دارد( ذهنی) سوبژکتیو یحیطه در هم و( عینی) ابژکتیو یحیطه در هم کشی،سهراب این و دارد ادامه هنوز

 . افتدمی اتفاق

 از چیزی چنین. کندمی پیدا سیطره چیزهمه بر سنت و الگوهاکهن معمولن و شودمی کشته تازه فکرِ

 که چیزی و شوندمی تبعید کشور از جوان هایفکر تمام هم، عینی هیئتِ  در! هست هم هنوز و بوده گذشته

 همان بینم؛نمی قاجار حکومت و پهلوی حکومت بینِ تفاوتی من. است «سنت» ماند،می قدرت در مسئله پشتِ

 کندمی پیدا ادامه مدرنیزیشن با و مدرن بَزکِ  نوعی با نیز پهلوی زمان در قاجار، زمانِ  محوریِ خرافه و وازدگی

 تقریبن بسیارند؛ هانشانه. گیردمی خودبه ترانسانی ضدِ و ترکثیف تر،فجیع شکلی اسالمی جمهوری یدوره در و

 بینیدمی کنید تحقیق اگر! باشد نداشته پهلوی یدوره در ریشه که بینیدنمی اسالمی جمهوری در چیزیهیچ

 طرح و نشده اجرا به موفق او زمان در یا و خورده کلید( پهلوی محمدرضا) شاه زمانِ در یا چیزها، آن تمام که

 و زدگیاسالم و تشیع بحرانِ از خواهممی واقع در است؛ کرده پیدا ادامه اسالمی جمهوری در که بوده زمانآن

 در یا ،«وتومن» تلویزیون در امروزه کهکسانی. بود مرتجع هم شاه حکومتِ که کنم تاکید و بگویم ارتجاع

 که بزکی دارند، را بزک همان و کنندمی دنبال را هاسیاست همان دهند،می فریب را مردم دیگر هایتریبون

 احساس که هابعضی و شده ایجاد تالشی حاال البته. است مردم تاریخیِ یحافظه از سوءاستفاده مبنای بر

 و کرده وجوجست یا و خوانندمی را شاه زمانِ  هایروزنامه. کنندمی افشا را مواردی چنین دارند، مسئولیت

 نگیریم، عبرت آن از و نشناسیم را گذشته کهزمانی تا چون اند؛مهم بسیار هابحث این. آورنددرمی را مدارک

 حتا را حقیقت که است این فکرروشن نقشِ . کنیم فکر بهتر و باشیم داشته دست در درستی تحلیلِ  توانیمنمی

 .کند تأویل شد، تمام خودش ضرر به اگر

 مردم و کارگران نفعِبه که ستایمعامله هاپرونده این از یکی داشت؛ هم جالبی هایپرونده محمدرضاشاه

 سرخ استعمار و انگلیس سیاهِ استعمارِ ضدِ اما بوده، آمریکا استعمارِ خدمتِ در اگرچه که ایمعامله شد؛می تمام

 .است کرده عمل روسیه
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 انگلیسی تشیعِ مجریِ و داشتند تشیع یداعیه همیشه که طلبانسلطنت مهم مانورهای از یکی روزهااین

 از شماره یک در دهند؛ تغییر را تاریخ خواهندمی هم باز هاآن. است «کوروش» از زدن حرف بودند، ایران در

 مطرح بحث همین که دیدم است، موجود عمومی هایخانهکتاب اکثرِ  در که( پهلوی یدوره) اطالعات یروزنامه

 این شد، داده شاه به که پیشنهادهایی از یکی پهلوی، رضا تولدِ از پیش»: اندکرده صحبت بارهاین در و شده

: اندنوشته هم او دخترِ  یدرباره. «گذاشت رضا را او  ِنام و نپذیرفت شاه اما بگذارد، کوروش را پسرش نامِ  او که بود

 زیر را تاریخی و پرشیایی بودوباشِ و رفتارها آن تمامِ شاه واقع در. «است نام بهترین کتایون باشد، دختر اگر»

 او آید،می «بندگی» از نحویبه و دارد «رضایت» در ریشه «رضا». است پدر یک انتخابِ این البته. گذاشت پا

 خانوادگیِ  نام و نام حتا هستند، زدهنام ما مردم یهمه. کندمی انتخاب راآن و دانسته برتر کوروش بر را نام این

 را مذهبی اینامیده و دهند تغییر را خود خانوادگیِ  نام که کردند مجبور را ما یخانواده. است چنین نیز من

 از مذهب و سنت یسایه واقع در .شود گرفته نادیده هاآن شورشِ و گذشته سیاسیِ حیاتِ  تا کنند انتخاب

 یدوره در راآن هاینشانه خواهیممی ما. دارد ادامه نیز حاال و پهلوی یدوره تا و کندمی نفوذ صفوی یدوره

 از مدام روزها این کهکسانی است؟ کرده پیدا گسترش اندازه چه تا امروزه که ببینیم و کنیم دنبال پهلوی

 کوروش به ربطی هیچ گذارند،می کوروش فرضیِ تصویر کنارِ در را پهلوی رضا تصویر و گویندمی کوروش

 مرام و اعتقادات به کاری ولی گفتند،می پادشاهی سنتِ از مدام بودند، قدرت در هاپهلوی کهوقتی. ندارند

 کشور در عدالت و عدل گسترش برای تالشی هاپهلوی. کردندمی عمل آن ضد همواره و نداشتند کوروش

 کوروش کهوقتی اما بودند، تفرقه حالِ در مدام هاپهلوی! است زدزبان کوروش گستریِعدل کهحالی در نکردند،

 قدمِ  اولین و کرد برقرار تعادل مادها و هاپارس بین درآورد، خود تصرفبه را ماد سرزمین و حمله هگمتانه به

 هایگروه بینِ  اسالمی، جمهوری یدوره مانند پهلوی یدوره در ولی. بود هاآن میانِ در تبعیض بردنِ  بین از او

 نهضتِ» جاآن در چون شد،می درست هارشتی علیهِ هاییجوک. کردندمی ایجاد توطئه مدام قومی مختلفِ

 خاستگاهِ و تأویل کارشبه شروع اول هایسال در که نهضتی داشته، وجود «خان کوچک میرزا جنگل

 بستری نهضت، بسترِ . داشتند مشکل نهضت آن با شدتبه شاه، و هاایهتود دلیلهمینبه. داشت آنارشیستی

 در نیز هاترک علیهِ جوک خاستگاه. شد درست هارشتی علیهِ هاییجوک آن از پس اساسن و بوده شورایی

 .بود افتاده اتفاق هاترک قیامِ  هم جاآن در زیرا خورد؛ کلید شاه زمانِ

 تشیع که آورده خاطربه پهلوی، سنتِ از تأثیربه اسالمی جمهوری! اندداده تغییر را شیوه که ستمدتی حاال

 و کنندمی هوا را «زمان امام بادبادکِ » شما برای. است گرفته را تحمیق و بالهت سراغ باز و ستا دهندهنجات

 فرهنگِ  تبلیغِ  یمسئله هانقشه آن پشت ولی است، جوک شبیهِ هاآن هاینقشه! کندمی ظهور نفریک ناگهان

 هابحث این از پیش! خواندمی اذان و آیدمی ترامپ تبلیغاتی هایآگهی در بکنید را فکرش. دارد وجود زمانامام

 چگونه که پردازیممی این به حاال. برد نخواهیم پیش از کاری نروند، بین از هاریشه تا چون بزنیم؛ را ریشه باید

 سیاستِ علیهِ  سفید، انقالب از بخش کدام چیست؟ 1342 خرداد پانزده ماجرای اساسن شد؟ ساخته خمینی

 به ناگزیر او بلکه نبوده، شاه خواستِ سفید انقالب طرح چرا است؟ بوده سیاه استعمار و سرخ استعمار و روسیه
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 و سود چه ناخودآگاه طوربه سفید انقالب است؟ داده طرحی چنین به تن آمریکا طریق از و شده آن انجامِ

 ناخودآگاه طوربه و شده ایران در داریسرمایه رواج باعثِ چگونه انقالب این داشت؟ ایران مردم برای ضررهایی

 خمینی بودند؟ مخالف سفید انقالب با مالها چرا ست؟کرده تمام دهقانان و ایران مردم نفعِبه را چیزهاییچه

 انقالب سازِزمینه خرداد پانزده چرا رسد؟می او دستِ به مبلغی چه و گیردمی پول قدرچه بلبشو آن ایجاد برای

 جوانان با که ایاینستاگرامی هایصفحه و تلگرامی هایِ کانال این از بسیاری حاضر حال در شود؟می 1357

 امروزه که ستحالی در این. ندارند را درست مسیر به جوانان هدایت برای الزم فکری بسترِ آن هستند، طرف

 باید. نیست شاندسترس در خوبی منابعِ متأسفانه اما هستند، جوان کنندمی انقالب میدان، در که نیروهایی

 فریبِ  دیگر و چیست ماجرا اصل بفهمند تا کنند بررسی و مطالعه و شوند کنجکاو جوانان تا کنیم کمک

 .نخورند را تلویزیونی هایبالماسکه

 که داشتند وجود ایملی هایدانشگاه زمان آن در بود، مجانی دانشگاه در تحصیل پهلوی یدوره در

  واقع در و گرفتندمی پول ازایش در و دادندمی ارائه ایویژه هایسرویس هادانشگاه این بودند؛ خصوصینیمه

 قرار داریسرمایه زیرساختِ در که جاییآن از! شودمی تعطیل هادانشگاه این 57 انقالب با. بودند اعیان مناسب

 نیرویی با باراین و دوباره طرح این باید لذا شود، اندوخته تریبیش یسرمایه فریب، تولیدِ با که بوده این بر

 مخالفت با اما دهند،می پیشنهاد را «آزاد دانشگاهِ» طرحِ ،(1353 سال) پهلوی یدوره در. رسیدمی اجرا به باالتر

 طوربه را( آزاد دانشگاه) طرح همان مالها 57 انقالبِ از پس اما. رسدنمی اجرا به زمانآن در و شودمی روروبه

 تحصیل دیگر کهطوری! شودمی بدل دانشگاه به نیز ابتدایی یمدرسه آن از بعد و کنندمی مطرح ترگسترده

 همان سواد سطح نظر از دکترا، یا لیسانسفوق لیسانس، فرد یک یعنی. کندنمی پیدا معنایی هیچ ایران در

 از را خود ارزشِ و مرکزیت ایران در شود برده دانش کسب برای باید که رنجی اساسن و است سابق یدیپلمه

 خنثا و منفعل را دانشجویان و خارج خود واقعی کنشِ از را دانشگاه که بود این مالها هدفِ. ستداده دست

 و ارزشبی درسیِ واحدهایِ با را جاآن نتیجه در. دانندمی فکرروشن تولیدِ برای محلی را دانشگاه چون کنند؛

 هایرشته در خصوصبه) اندکرده پر... و «زندگی و دین» ،«امام ینامهوصیت» ،«اسالم تاریخ» مانند کثیفی

 داریسرمایه به بخشیدنمرکزیت و شده مطرح پهلوی زمان در آزاد دانشگاه طرحِ کهاین خالصه(. انسانی علوم

 طرح همین اسالمی جمهوری زمان در. کنندنمی یادی آن از امروزه ولی بوده، زمانآن طرح آموزش، امر در

 از و آوردند کار روی نیز را «نور پیام دانشگاه» بعدها کرد، پیدا ارجحیت آموزشی هایطرح یبقیه به نسبت

 مدل چنین. شد بدل داریسرمایه برای مرکزی اساسن و داریسرمایه به هم آموزش خودِ طریق این

! ستانگلیسی ایران، در آموزشی ساختارِ اصل در. است انگلیس داریِ سرمایه هایِمدل از تقلیدی ای،داریسرمایه

 موضوع این و دادند دست از روستاها در را خود یخانهمکتب مالها راهنمایی، و ابتدایی مدارسِ کارآمدنِروی  با

 انقالب طرحِ به اعتراض جزبه ،1342 خرداد پانزده در خمینی. است آنان فکربودنِروشن ضد دالیلِ  از یکی

 خود توسط «شوراها و کارگری هایانجمن» سفید، انقالب یحاشیه در. داشت نیز دیگری هایاعتراض سفید

. کرد اعتراض نیز هاطرح این به خمینی که بود هم توجهی قابلِ طرح و شد مطرح روستاها در محمدرضاشاه،
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 بود، مالها بیزینسِ برای بزرگ خطر اعالم یک دانش، سپاه. شودمی مطرح «دانش سپاهِ» بحث دیگر، جایِ در

 در معمولن. بپردازند آموزش به مدرن و کردهتحصیل افراد و شوند روستاها وارد مدارس شدمی باعث چون

. بود قرآن تدریس مشغول آن در و داشت اختیار در را ایخانهمکتب که داشت وجود مال یا طلبه یک روستاها

 ارتجاعِ  و سنت مالها طرحی چنین گیرشدنهمه با درنتیجه شدند؛می باسواد مالها طریق از مردم زمان،آن در

. گرفتمی( وشلوارپوشکت) غربی ظاهری با فردی را هاآن جای و دادندمی دست از روستاها در را خود( شغل)

 را مالها جای فکرهاروشن که بود باریاولین این و است بوده فکریروشن با مالها نزاع آغاز ماجراها، این

 را خود شغل مال کهزمانی از ماجرا اصلیِ یریشه شده، بدل فحش به فکرروشن ایران در امروزه اگر. گرفتندمی

 هم هاخانهروسپی و فروشیمشروب رقص، مراکزِ  کازینو، با مال مخالفت دالیلِ. است خورده کلید داده، دست از

 خانهروسپی پای اگر .(عقدکردن و صیغه) ستجاکشی مال بیزینسِ اساسن. است خودش بیزینسِ رفتنِازدست

 برای هاآن. بردارندکاله دارند کاذب هایشغل امروزه که مالهایی اغلب. رسدنمی پول به مال باشد، میان در

 محدود را زندگی کارشان این با و گویندمی ازدواج یدرباره بسیاری مزخرفاتِ خود بیزینسِ به بخشیدنرونق

 .کنندمی ممنوع و

 سفیدِ  انقالبِ به باید ابتدا در. بود 1342 خرداد پانزده در خمینی سخنرانیِ 1357 انقالبِ دالیلِ از یکی

 او به مربوط بخش کدام است؟ شده تحمیل او به یا و بوده شاه خودِ برای انقالب این آیا کهاین بپردازیم؛ شاه

 معمولن. بود شاه جالب کارهای از یکی سفید انقالب طرح کل در است؟ داشته هاییبدی و هاخوبی چه و بوده

 دقیقن. هستند جالبی کارهای داده، انجام 52 سالِ از پیش سالهشت یا هفت تا شاه که را کارهایی از برخی

 تمام هاسال آن در. کرد اتخاذ را کثیفی هایسیاست شد، شروع او بیماریِ کهزمانی از و 52 سال از پس

 را فضا که بودند داده ایبرنامه او به انگار است؛ اسالم ورود برای فضایی برقراریِ  جهت در شاه هایسیاست

 .کند آماده مالها ورود برای

 خود خاطراتِ از یکی در او. شدمی منتشر نیز «پهلوی محمدرضا خاطراتِ» زمان،آن هایروزنامه در

 اقلیم یک در دیکتاتور دو چون آمد،نمی خوشش دیگری دیکتاتورِ از و بود دیکتاتور( رضاشاه) پدرم»: گویدمی

 بلکه نیست،( هیتلر) او هایکشیآدم هیتلر، از پدرش نفرت دالیل اما بوده هیتلر ضد پدرش. «گنجدنمی

 چون بود؛ دیکتاتور پدرش که کندمی اقرار و تصدیق پهلوی محمدرضا. است( رضاشاه) خودش دیکتاتوربودن

 پهلوی رضا از هاتلویزیون دیگر و «وتومن» تلویزیون در بسیارانی امروزه. داشت دیکتاتوری خصلت نیز او خودِ

 .«است بوده خوبی بسیار فرد رضاشاه»: گویندمی و زنندمی حرف رضاشاه و

 شاه حقیقت در و داشت نزولی سیری قاجار، نظامِ در شاه قدرت رضاشاه، رسیدنِقدرتبه از پیش سالده

 در را قدرت رضاشاه کهزمانی از. داشت قرار امور راس بر مشروطه حکومتِ  یک زمانآن در و بود، کارههیچ

 خدا مثابهبه شاه شد؛ مونارشیستی کامل طورِبه سیستم و زد کلید را دیگری دیکتاتوریِ حکومتِ گرفت، دست

 مدرن انقالبی و بودیم کرده انقالب «روسیه اکتبر انقالب» از پیش سالده ما واقع در رعیت؛ مثابهبه مردم و

 دنیا هایکشور بهترین از یکی ایران امروز کرد،می پیدا ادامه خط همان اگر و دادیم دستبه( مشروطه انقالب)
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 ضعیف و تاریخی یحافظه از سوءاستفاده با زیادی افراد امروزه، .کرد آغاز را ایتازه دیکتاتوری رضاشاه اما. بود

 قدیس تواندمی هم دیکتاتور مگر. سازندمی قدیس ،(رضاشاه)دیکتاتور  آن از و گویندمی هاییدروغ ایران، مردمِ 

 او از هیتلر، بودنِ  دیکتاتور دلیل به و بود دیکتاتور پدرم»: که کرده اعتراف رضاشاه پسرِ  بکنید را فکرش باشد؟

 . اندشاه این از سازیبت مشغول چنانهم ایعده اما ،«داشت نفرت

 داشتنِ ( داندمی مدرن را خود که کشوری همان وزیرنخست) پهلوی محمدرضا وزیرِنخست افتخاراتِ از

 در حضور و عزاداری ایام در موسیقی کردنقدغن اهلل،آیت دست بوسیدن جو،آب کردنِممنوع روحانی، مشاورِ

 این که ندغافل هاآن. بوده مدرن شاه حکومت که دهندمی پ ز هابعضی امروزه! است بوده روحانیت محافل

! است بوده مقدمهپیش یک واقع در و کرده فراهم ایران در را مذهبی و دیکتاتوری حکومتی موجباتِ حکومت،

 خود بودنکثیف خاطرِبه دیکتاتور یک ست؛او هایهراس و پهلوی محمدرضا سرِ زیر ما، امروز بدبختی تمام

 داربستِ  به نتیجه در. کند جلوگیری کشوربه هتاز هایاندیشه ورود از و حفظ را خود حکومت که کردمی تالش

 کاری همان مانند کرد، عوض را هابقعه ضریحِ و تازه را مساجد اضافه، را هاتکیه مدام. شد متکی مال و ارتجاع

 خورده کلید پهلوی محمدرضا زمان در رفتارها این تمامِ . است داده انجام ایخامنه ترفجیع آن از و خمینی که

 ارزشبی چیزهمه دیگر حاضر حال در که تفاوت این با است، سیستم آن یادامه اسالمی جمهوری واقع در. است

 .شده

 این از دین، سپاهِ تشکیلِ»: است نوشته چپ سمت یگوشه در کنید، نگاه را 1350 آبان اولِ یروزنامه اگر

 از پیش سالهفت) 1350 سالِ در که «پاسداران سپاه تشکیلِ» واقع، در ؛«شد گذاشته اجرا یمرحله به دوره

 دهند؛ دستبه را پاسداران سپاه هاطلباصالح کهاین از پیش سالهشت و اسالمی جمهوری انقالبِ

 افراد، همین توسط داشته، نام «دین سپاهِ » ،(اندشده طلبیسلطنت هایصف وارد امروزه که طلبانیاصالح

 و شد شروع شاه زمان در دین، سپاهِ . است گرفته صورت( 1358 سال) روزنامه این از انتشار پس سالهشت

 کنندمی فکر بسیاری که حکومتی همان در بفرستند؛ بهشت به را مردم گلوله، و سرنیزه و زور با که بود قرار

 رجوع دادمی انجام شاه زمان در ساواک که کارهایی به ستکافی. است برده مدرنیسم از بویی و بوده الییک

 بیزینسی او طریق از تواندمی باشد، داشته سراغ مالیی خود آشنایان و دوستان میان در کسی اگر امروزه. کنید

 در مملکت واقع در. بود الزم ساواکی دوستِ  و کارهایی آشنا چنین انجام برای شاه زمان در ولی بیندازد، راه به

 شاه با وقتی که اندگرفته را مردم نبضِ  چنان مالها حاال اما. زدمی غلت بدبختی و خواریرشوه کثافت، فساد،

 ستموشی این و اندنبرده انسانیت از بویی ذاتن مالها ست؛ا بوده فرشته شاه که کنیدمی فکر شوند،می مقایسه

 آماده و ساختن» یعنی او ظلمِ ترینبزرگ برابرِ در شد، مرتکب شاه که ظلمی هر. فرستاد ما انبار در شاه که

 .نداشت اهمیتی هیچ ،«اسالمی استعمار و کثافت به کشور تقدیم و مالها رشد برای فضا کردن

 در...( و توومن تلویزیون) کثیف تلویزیونی مفسرهای کهوقتی جز کند،نمی بد مرا حال چیزیهیچ

 مدیاها نوع این. کنندمی افشانیدروغ مدام و گویندمی شاه حکومتِ  بودنِ الییک از ،(مدیا) خود هایخانهکثافت

 اعدام یا و زندانی که معترضی فکرهایروشن تمام و بوده مدرن مملکت که کنید فکر شما تا شوندمی باعث
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. ندارد حقیقت چیزی چنین کهحالی در. کردند انقالب خوشی سرِ از و بودند دغدغهبی و روانی افرادی شدند،می

 «ملت و شاه انقالب» به که شاه سفید انقالب در. بود باال هاکپرنشین و هانشینحاشیه آمار هم زمانآن در

 مدرنیزه را جاآن شود،می که کشوری هر وارد انگلیس استعمار. داشت وجود هاانگلیسی یسیطره ست،ا معروف

 جاآن در اول سالِ همان در هاآن شد، اشغال هاایتالیایی توسطِ «اریتره» که چندسالی آن مثلن! کندنمی

 اشغال هاانگلیسی توسطِ اریتره کهاین محض به ولی افتاد، راه به «کارگری سندیکای» و کردند احداث کارخانه

. باشد داشته وجود صنعت اریتره در که خواستندنمی چون کردند، تخریب را هاکارخانه همان هاانگلیسی شد،

 ارتجاعی را کشور آن شدمی که کشوری هر وارد و بود ارتجاع خدمت در استعماری انگلیس، استعمار واقع در

 یمستعمره ما ها،سال این تمام در. ستزیربنایی کثافت است؛ مشخص که هم سرخ استعمار. داشتمی نگه

 استعمار سفید، انقالب در. کندمی تخریب درون از که استعماری همان! روسیه استعمار ایم؛بوده سرخ استعمار

 از تا دادمی رواج را داریسرمایه باید آمریکا استعمار. «آمریکا و کندی استعمار» کنیم؛می د ور وارد را ایتازه

 بودند روستاها در دهقانان و کارگران تمام. برسیم هاکارخانه در ارزان کار نیروی و کارگر استعمار به فئودالیسم

 و نشینخشکی کارگرهای خصوصبه داشتند، انبوه کارگران با هاییزمین هاآن. اربابان دست در نیز روستاها و

 کاشتند،می مناصفه و گرفتندمی ارباب از را زمین هاآن از برخی. نداشتند زمین که بودند دهقانانی کارگرها این

 مناصفه هازمین آن در که هاییدهقان یهمه. کردندمی نصف ارباب با دادند،می دستبه که را محصولی یعنی

 بودند هم نشینیخشکی کارگرهای طرفی از ولی ست،خوبی بسیار اتفاقِ این و شدند زمین صاحبِ کاشتند،می

( نشینخشکی) کارگران این نداشت، وجود اربابی اگر. کردند کار ارباب نظرِ  زیر و شدندن زمینی هیچ صاحب که

 به روستاها از هاکارگر مهاجرت سفید، انقالب از پس دلیلهمینبه. رفتندمی کار دنبالبه دیگری جای در باید

 با موضوع این اما کند، احداث آمریکا بود قرار که هاییکارخانه. شدندمی پر باید هاکارخانه. شد آغاز شهرها

 کرد؛می احداث هاییکارخانه و آوردمی دستبه هاییپول حکومت کرد؛ پیدا زمانیهم نفت قیمت باالرفتن

 که چهآن ولی کردند،می تولید را اتومبیل. بودند نشده مدرنیزه که هاییکارخانه یعنی دوم، جنس هایکارخانه

 آن شد،می تولید داخلی مصرف برای «پیکان» مثلن. بود پیشاصنعتی بلکه نبود، صنعتی شدمی تولید ایران در

 راآن و نبود شدهبهینه صنعتی صنعت،. بخرند خارجی اتومبیل توانستندنمی که ضعیفی یطبقه برای هم

 مدرنیزیشن سمت به هرگز کهاین از ستا نشانه یک که پیکان تولید همان مانند. بودند داشته نگه عقب چندقدم

 خود ابتدایی شکل همان با انقالب، تا پیکان داشت؛ تفاوت بسیار مدرنیزیشن با رویکردمان، حتا و ایمنرفته

 طراحی و آمدمی دیگری جای از پیکان موتور که ستحالی در این. کردندمی افتخار آن به و شدمی تولید

 .داشت مزخرفی بیرونی

 «توده حزب» شد باعث که ایکارنامه دانم؛می شاه یکارنامه در خوب کارهای از یکی را سفید انقالب من

 هاآن یهمه چون دارد؛ وجود روحانیت ملی، جبهه یپرده پشت واقع در. بایستند او مقابل در «ملی جبهه» و

 مهدی» بخواند، مهندسی و بدهد تحصیل یادامه تا رودمی اتریش به «ملکی خلیل» وقتی. هستند زدهسنت

 که جاستاین فاجعه! شودمی مالها مثل نهایت در اما رودمی جاآن هم( ملی نهضت اعضای از) «بازرگان
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. دارد ایرانی ضد گاردی و کنش و است ایران ملت ضد اسالم،. دهندمی ملی جبهه تشکیل افتادهعقب مسلمانان

 . کردند تزریق ایران به را کثافت زدند؛ ملی نهضت و ملت از حرف و دادند ترویج را اسالم کهکسانی

. شودمی مطرح «خمینی اهللروح» نامِبه افتادهعقب آدمی و افتدمی اتفاقاتی 1342 خرداد پانزده تظاهرات در

 که جاییهمان ست؛ا «والیتی و ایالتی هایِانجمن یالیحه» با او مخالفت داشت؟ مخالف چیزیچه با خمینی

 اربابی هر کنار دِه در چون افتد؛می هادهقان دست آمریکا یتوصیه به بنا هاارباب زمینِ  و شوندمی نابود هاارباب

 در. حکومت خود مانند بود، مال ارباب، مشاور واقع در است، داشته خانهمکتب جاآن در که بوده مال یک

 شرعی را شاه چیزهمه و کردمی مهیا را او سرایحرم و بود شاه کنار مدام شیخ یک ما، حکومتیِ ساختارهای

 نیز مال. است بوده جاآن متفکر مغز که داشته حضور مال و طلبه یک ارباب کنار نیز روستاها در. دادمی جلوه

 مخالفت یا قیام خاستگاه! شدمی کاربی مال رفت،می باد بر ارباب زمین اگر و داشته دست ارباب هایظلم در

 دولت علیه مختلف شهرهای در ،1342 سال در. است داشته موضوع همین در ریشه سفید، انقالب با خمینی

 که بینیممی کنیم،می نگاه تردقیق وقتی. شودمی تظاهرات بود، سفید انقالب طرح مجری که «عَلم اسداهلل»

 دهندمی رأی شاه سفید انقالب به و کنندمی شرکت پرسیهمه در بزرگ، رأیِ  یک با مردم دارد؛ وجود منطقی

 رأی طرح این به مردم اکثریت و نبوده دروغ پرسیهمه آن. «میهن و شاه انقالب»: گویندمی آن به بعدها که

 یجامعه ورود 1342 سال چون بود؛ آن خواهان آمریکا که بود شاه به تحمیلی طرح یک طرح، این ولی. دادند

 کالسیک داریِ سرمایه یطعمه آن از پیش جامعه چهچنان یعنی است؛ بوده مدرن داریِسرمایه فضای به ایرانی

 شهرها وارد روستاها از کارگران این از بخشی و شدمی کاپیتالیسم وارد باید آن از پس بوده، فئودالیسم و

 کرد؟ مخالفت چیزیچه با دقیقن خمینی اما. رسیممی دیگری رویکرد به کنیم، نگاه زاویه این از اگر. شدندمی

 تصویب به که شاه پیشنهادهای از یکی. داشت اساسی نقشی خمینی مخالفتِ و پرسیهمه این در ملی، یجبهه

 هااسالمیست یعنی بود؛ مخالف شدتبه زنان رأیِ  حق با خمینی. بود «رأی حق از زنان برخورداری» رسید

 ظاهر خمینی در حکومت این بودنضدزن کنش 42 سال در واقع در دارند؛ مشکل چیزی چنین با هم هنوز

 دست در هازمین که خواستمی او بود؛ ارضی اصالحات با اول یوهله در او اصلی مخالفت البته. بود شده

 فکرانروشن و هاانقالبی موقع، آن در اگر .بود زنان رأی حق با او ایِریشه و دوم مخالفت و بماند باقی هاارباب

 بسیار ینکته. بردندمی پی خمینی خاستگاه بودن انسانی ضد به خواندند،می را 42 خرداد قیام یکارنامه ما

. رسید تصویب به ملی شورای مجلس یدوره اولین در والیتی، و ایالتی هایانجمن قانون که است این دیگر مهم

 تصویب به «تبصره 17 و ماده 92» با ،1341 مهر پانزده در و علم اسداهلل وزیرینخست زمان در قانون این

 نشریات و «اطالعات» و «کیهان» هایروزنامه در مهر شانزده در تصویب خبر و رسدمی( علم) او یکابینه

 یکی زمان،آن در. شود داده رأی حق زنان به که است این نظر مورد یمصوبه ینتیجه. شودمی منتشر دیگری

 باید خود کار آغاز برای کاندید و بود «بودنمسلمان» ها،ارگان دیگر و مجلس در کاندیدشدن برای هاشرط از

 سوگند قرآن به هاحکومتی دیگر و جمهوررئیس و دارد وجود قانونی چنین هم هنوز) خوردمی سوگند قرآن به

 بسیار روحانیت و خمینی برای چیزی چنین. شودمی برداشته هاشرط این جدید، قوانین وضع با ؛(خورندمی
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 چنین وقتی و دارند مسلمانی دکترای مالها واقع در. دادمی دست از را خود بیزینسِ دوباره مال چون بود؛ فجیع

 او از باشد، داشته داریحکومت در تواندمی مال که را هاییکنش از دیگر یکی دارند یعنی دارند؛برمی را شرطی

 یا نماینده عنوانبه مسلمانان پذیرش عدم معنایبه این اند ولیبرداشته را مسلمانی شرطِ هاآن. گیرندمی

 نیز هامذهب دیگر اعضای و ارمنی و یهودی یک یعنی ست،ا الییک حرکتی حرکت، این نیست؛ جمهوررئیس

 را کاندیدشدن حق شرط، این حذف از پیش تا ولی هستند، ایرانی هم هاآن چون شوند؛ کاندید توانندمی

 .اندنداشته

 سپس او. گرفت نام «میهن و شاه سفید انقالب» که کرد مطرح را ایمادهشش منشوری شاه ،1341  ِدی در

. کردند استقبال طرح این از مردم تربیش و رسید، تصویب به آرا اکثریت با که گذاشت رفراندم به را طرح این

 نظام یعنی این که بوده «ارضی اصالحات» آن نتایج از یکی بود؟ چه ایمادهشش طرحِ این ینتیجه اما

 اهالی و بوده او مال روستا کل که داشته وجود اربابی روستاها تمام در. شود لغو کامل طوربه باید رعیتیارباب

 اصل در بود؛ روحانی روستا مقامِ  ترینبزرگ ارباب، از بعد. کردندمی کار او برای و بودند ارباب رعیت نیز روستا

 طرح، این دوم بخش. شدمی محسوب مثبت طرح این فرهنگی، لحاظِ از. کردندمی اداره هاارباب را کشور

 شاه. باشند داشته را هادشت و مراتع و هاجنگل از استفاده حق همه یعنی است؛ بوده «هاجنگل کردنملی»

 انتقال خصوصی بخش به دولتی هایکارخانه طرح، این در فروخت؛ را دولتی هایکارخانه سهامِ آن، از پس

 در کارگران یعنی دهد، اختصاص کارگران به را خود سهام که بود موظف هم خصوصی بخش و شدندمی داده

 هازن برای زمان،آن در. بود «هازن به رأی حق اعطای» طرح این دیگرِ بخش. شدندمی سهیم هاکارخانه سودِ

 یهمه از. شد برداشته «آمریکا دولت و کِنِدی» سفارش به بزرگ، گامِ این. شدندنمی قائل ارزشی گونههیچ

 گرفتند،می دیپلم که کسانی تمام افتاد؛ اتفاق دانش سپاهِ  ایجاد با مالها بیزینسِ رفتنِ  بین از تر،مهم هاآن

. کردندمی تدریس جاآن در و شدندمی فرستاده مختلف روستاهای به چندماه بروند، سربازی به کهآن جایبه

 گذاشته رأی به بهمن شش در اصل، شش این. دهند رأی و کنند شرکت پرسیهمه در که خواست مردم از شاه

 که بودند موافق مالها با 521108 تنها. دهندمی مخالف رأیِ نفر، 521108 و موافق رأیِ نفر 5598711 شد؛

 بود؟ مخالف سفید انقالب طرح با ملی یجبهه چرا اما. شدندمی دیده هم ملی یجبهه اعضای تعداد، این در

 تا سال شد، سرنگون «مصدق» دولت که 1332 مرداد وهشتبیست کودتای از! داشت مذهبی زیرساختی چون

 نقشی مصدق! اندبوده ضدمصدق هم هاآن و بوده خوب مالها با شاه یرابطه ،(سال بعد هن  حدودن) 1341

 از را ارتش ،1332 کودتای از پیش سالیک او. بودند گذاشته تنها را او مالها، دیگر و کاشانی اما داشت مثبت

 وزیرنخست دست به حکومت و شدمی گرفته قوا کل فرماندهیِ از ارتش، که بود باراولین این و گرفت شاه

 مصدق دیگر، ایعده و ملی یجبهه و کاشانی امثالِ آن، از پس اما داشت، اهمیت بسیار گامی چنین افتاد؛می

 از قبل چندروز کهاین وجود با) بکند کاری نتوانست شد، حمله او به کودتا در وقتی که گذاشتند تنها چنان را

 او بودنِ توجهبی هم و باشد مصدق خیانتِ تواندمی هم کاری، چنین(. شودمی حمله او به که دانستمی کودتا

 یحمله مورد روسیه طرف از هم چون کرد؛ سکوت اما داشت، قدرت مصدق. «ملکی خلیل» یتوصیه به
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 دلیل،همینبه. گذاشتند تنها را او مالها هم و بود فشار تحث هاانگلیسی طرفِ از هم گرفت، قرار هاایتوده

 که خورد کلید وقتی 57 انقالب. رسیدند خود هایخواسته از بخشی به مالها کودتا، این با و افتاد اتفاق کودتا

 که بینیدمی زمان، همان یروزنامه در .آمد میانبه خمینی خرداد پانزده ماجرای و افتاد اتفاق سفید انقالب

 جناح او و خمینی برای را پول آن او است؛ شده دستگیر پول تومانمیلیونیک با مهرآباد، فرودگاه در شخصی

 بسازند؟ فضا خواستندمی کسانی چه اما. کنند درست را فضاهایی چنین که بود آورده

 او. شد منتشر هاروزنامه در که است «مطلق رشیدی احمد» یمقاله زمان،آن در معروف هایمقاله از یکی

 رشوه سفید، انقالب از جلوگیری برای خمینی»: نویسدمی و کرده وارد اتهاماتی خمینی به خود، یمقاله در

 انقالب مخالف هاایتوده چرا و بود چگونه هاخاستگاه که شویدمی متوجه بخوانید، را مقاله این اگر. «بود گرفته

 سندیکاهای و هاشورا اجتماعات، تشکیل خواهان هاآن یعنی این و بود؛ «کمون» هاایتوده شعار. بودند سفید

 از بخشی از کاپیتالیسم یاستفاده و شاه کردندستی پیش سفید، انقالب با هاآن مخالفت دلیل. بودند کارگری

 از بسیاری اما ست،انگلیس کاپیتالیستی مانند کشوری سیاسیِ ساختار امروزه،. بود مارکس پیشنهادهای

 اجتماعی مددکارهای کشور این در است؛ مارکس پردازینظریه محصول بینیدمی انگلیس در که را خدماتی

(Social Workers )کارگران حزبِ » و نداعتراض حق دارای کارگران نیست، خانمانبی کسی و دارند وجود» 

 کار هنوز داریسرمایه چون است؛ آلایده چیزهمه گفت تواننمی البته. است برقرار «کارگری سندیکاهای» و

 حکومت آن. است بهتر مراتب به کمونیستی جوامع از کاپیتالیستی جوامع این اوضاع اما کند،می را خود

 فراهم خبرنگاران برای آزادی فضای چین، در! بینیمنمی انگلیس در است، حاکم چین در که ایاستبدادی

 دارد؛ وجود «سرخ داریسرمایه امپریالیسم» چنینیاین هایکشور در اساسن شود،می سانسور چیزهمه و نیست

 یگونه نیز ایران در البته(. لنین تزار استالین، تزار مانند) تزاری نوع از سابق شوروی داریسرمایه از نوعی

 از درکی هاآن بودند، روسی هایجاسوس و هابرده هاایتوده(. ایخامنه تزار) کندمی حکومت تزار از دیگری

! ندارند هم هنوز و نداشتند کمونال رفتار یا و( Community) کمون لغویِ  معنایِ کمون، خاستگاهِ کمونیسم،

. کنندمی دنبال را روسیه منافع فقط و هستند خود ذهن در مذهبی میکرودیکتاتوری دارای هاایتوده اساسن

 هاایتوده خیانت دیگر. است عالم کثافت نظیرترینبی «پوتین» و نیست کمونیستی دیگر امروزی یروسیه

. اندکثافت همان کهحالی در اند،کرده عوض نقش و نام که هستند هاییاینوتوده و هاایتوده هنوز اما شده، برمال

 درآمد، هم مرتجع هایکثافت صدای حتا کردیم، اعتراض «روسیه به خزر دریای واگذاری» موضوعِ  به ما وقتی

 به ربطی که پوتین. بنویسد پوتین علیه که امندیده ایرانی مسلمان کمونیست یک هنوزست که هنوز اما

! اندنهاده گردن ایران، علیه کردنجاسوسی به هاآن چون درنیامد؟ هاآن از صدایی چرا پس ندارد، کمونیسم

 نامارکسی و واقعی ملی، چپِ تنها ما»: گویممی کهاین. زندمی همبه مرا حالِ ایرانی چپِ که است دلیلاینبه

 مارکس خوب و جالب دستاوردهای از ما که نیست این معنایش ،«کنید جدا هاآن از را ما حکایت و هستیم

 نسبتی و رابطه هیچ خواهیمنمی چون کنیم، جدا هاکثافت از را خود خواهیممی فقط ما کنیم، استفاده نباید

 .باشیم داشته هاآن کثیف یسابقه با
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 شود،می زمین صاحب( کارگر) رعیت بود؛ ارزشمند گامی کارگری و کار شورای اندازیراه سفید، انقالب در

 پخش کارگرها بین آن از پس اما بوده، ارباب دستِ  در مالکیت و کار ابزار ترهاپیش. خود کار و ابزار مالک یعنی

 راستا یک در او با شانمنافع چون شوند،می راههم خمینی با و کنندمی مخالفت طرح این با هاایتوده. شودمی

 رأی حق زنان وقتی شد؛ مواجه زنان رأی حق با سفید انقالب در هم خمینی که کردم اشاره تر همپیش. بود

 اعطای از پیش. شد نخواهند هم کاسبی و صیغه موضوع دیگر و کرد برداریبهره هاآن از تواننمی کنند، پیدا

 باید پدر. کردندمی اطاعت هازن و دادمی دستور باید مرد نداشتند، خود از اختیاری هاآن زنان، به رأی حق

 در هامالجاکش واقع در ندارد؛ کردن ازدواج حق کسیچه با و کند ازدواج کسیچه با دختر که دادمی اجازه

 داشته؛ وجود هم دانش سپاه ترویج سفید انقالب در طرفی از. دادندمی دست از را خود شغل وضعیتی چنین

 روستاها در و گرفتندمی قلم سال دو بگیرند، دست در تفنگ سال دو کهآن جایبه گرفتند،می دیپلم کهکسانی

 گرفتندمی باج هاروستانشین از دادند،می انجام مالها را کاری چنین ترهاپیش. آموختندمی سواد روستاییان به

 یرساله در خمینی. بودند و هستند منحرف بسیار جنسی و ذهنی لحاظ از چون کردند،می هم تجاوز هاآن به و

 و نکنید فرو چیزی او هایسوراخ در اگر و برد جنسی لذت توانمی ماههشش نوزاد یک از»: نویسدمی خود

 داشته وجود مسئله پشت کثیفی نگاه چنین وقتی !«برسید هم انزال به توانیدمی ندارد، اشکالی ببرید، لذت

 این خاستگاه اگر. کنند تجاوز کودکان یا و مردم به روستاها در هاآدم نوع این شاگردان که ستطبیعی باشد،

 کشور! است افتاده اتفاق ایران در وحشتناکی چه که شویدمی متوجه کنید، نگاه مختلف زوایای از را مخالفت

 هندوستان، و جنوب در که بود دلیلاینبه نشد، روسیه از استان یک هرگز ایران کهاین بوده، مستعمره همیشه ما

 بر همیشه و دادمی کشیک «عمان دریای» و «فارس خلیج» در انگلیس،. است داشته وجود انگلیس استعمار

 کردنمی برخورد اخیر هایدهه مانند و گذاشتنمی فراتر را پا روسیه همین برای. داشت سیطره کشور جنوب

 ایران، طریق از و کنندمی دفن ایران در را روسیه اتمی هایزباله شود؛ محسوب روسیه از استانی ایران امروز که

 پادگان» مانند) هاستآن دست در ایران هایفرودگاه و هاپادگان رسند؛می فارس خلیج و مدیترانه دریای به

 هاآن البته. بود روسی افسری «سلیمانی قاسم» و است روسیه به متعلق «سپاه اطالعاتِ»(. همدان در «نوژه

 ایران مردم میلیون هشتادوپنج کل گویا ولی ،«است روسیه از استانی ایران،» که گویندنمی شماتیک طوربه

 است؛ شده دور انگلیس یسایه چون چرا؟ ،«است روسیه از استانی ایران،» واقع در کنند؛می کار روسیه برای

 و جنوب استعمار شر از خواستمی شاه. کردندمی تقسیم را کشور بود، جنوب در انگلیس یسایه کهزمانی تا

 روسیه، انگیس،) اندکثافت کشور سه هر البته. داد آمریکا و کندی به دل همین برای شود، خالص شمال

 صفر استعمارهای روسیه و انگلیس اگر .ستا ترمدرن آمریکا استعمار که گویدمی سابقه و واقعیت اما ،(آمریکا

. باشد بیست به هشتاد یا و سی به هفتاد کرد سعی گذاشت، پا که کشوری هر به آمریکا هستند، صدی و

 به استعمارش ولی است، استعمار هم آمریکا کار کهاین با! کنندنمی تحمل را آمریکا هاایتوده دلیلهمینبه

 داده رأی حق زنان به که ستاین سفید انقالب در گام اولین وقتی. نیست انگلیس و روسیه استعمار کثیفی

. آمریکاست انقالب آمریکا، استعمار زیرساخت چون اند؛شده قائل انسان برای را حیات حق یعنی این شود،
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 باشند، شده بزرگ بشر حقوق پناه در که هاییانسان. است شده نوشته «آزادی» مبنای بر آمریکا اساسی قانون

 نیست این منظورم البته. داشت نخواهند را زورگویی خصلت آن بگیرد صورت اجحافی هاآن حق در اگر حتا

 دادنتن به نیازی 21 قرن در ما است، کثیف استعمار قطعن ببریم؛ لذت «بودن آمریکا یسلطه زیر» از ما که

 پیدا رونق ایران در باید هاکارخانه که ایدوره زنم؛می حرف( شاه یدوره) گذشته از من نداریم، استعمار به

 کار نیروی به نیاز شرایط این در. شود کشور وارد مدرن داریسرمایه و کند کار به آغاز جدید استعمار کنند،

 هایزمین و روستاها باید هاکارگر این. داشت وجود ارزان کارگر و کار نیروی روستاها در فقط و شدمی احساس

 موضوع، این و خوردمی کلید سفید انقالب که جاستاین. شدندمی هاکارخانه وارد و کرده را رها کشاورزی

 !است مختلف هایزاویه از بررسی نیازمندِ

 و روندنمی «مذهب» سمت یا کنند،می سیاسی فعالیت امروزه که هاییگروه تمام ایرانارشیست، حزب زج

 است این شانبودن الییک اوج ولی ،«هستیم الییک ما»: گویندمی هاآن البته کنند؛می استفاده مذهب از یا

 چیز هر یریشه. ماست ماندگیعقب دلیل و فساد یسوژه ،قاتل ایران، در مذهب. زنندنمی حرف مذهب از که

 که باشند، نداشته مذهب به کاری و کنند انقالب خواهندمی! ستمذهبی دارد وجود ایران در که ایمنفی

 مذهب اسانس. کرده وارد ما به بسیاری هایضرر مذهب امروز همین تا. نیست ممکن اصلن چیزی چنین

 و کرد سیاسی کار شودمی مگر .کرد سکوت شده گیرهمه که اسانسی این برابر در تواننمی هست، جاهمه

 مدام سیاسی احزاب. بزنید کنار را پوشچهره و چادر این باید باالخره نداشت؟ آن یسیطره و مذهب به کاری

 نداشته مردم اعتقادات به کاری»: گویندمی و ندارند مذهب به نقدی ولی ،«هستیم الییک ما»: کنندمی ادعا

 ولی ،«اندمذهبی ایران مردم! خوریمی شکست»: گویندمی کند، نقد را مذهب  من مثل یکی هم اگر. «باشید

 در چیزی حضور و دارد حضور جاهمه مذهب فقط ایران در نیستند، مذهبی ایران مردم که ستا این واقعیت

 بر که است سال چهارصد و هزار چیز آن خواهد؛می را چیز آن جامعه، که نیست این معنایش جامعه، یک

 شوندمی روروبه حقیقت با ایرانارشیست حزب در که افرادی بود، مذهبی ایران یجامعه اگر. شده تحمیل کشور

 این تا اما است کم تعدادمان که هستیم ایران در ایعملیاتی حزب و گروه تنها ما. شدندنمی حزب این جذب

. غیردینی غیردِئِنایی، غیرعلمی، یعنی مذهبی. نیستیم مذهب و بازی اهل و نداریم فیک چون قدرتمندیم؛ اندازه

 ایواژه «دِئِنا» نداریم، عربی مذهبِ به ربطی ما زنیم.می حرف غیردینی یعنی کنیم،می یاد مذهب از وقتی

 بدل هم به بسیار «ی واو، الف،» فارسی زبان در. ستدانایی معنایبه «دا» و آیدمی «دا» از که ستفارسی

 معنایبه شود،می «دون» بگذاریم، «واو» آن جایبه و کنیم حذف را «الف» ،«دان» یواژه در اگر شوند؛می

 و است «دین» همان «دان» واقع در که شودمی «دین» بگذاریم، «ی» ،«الف» جایبه اگر ؛«پست و پایین»

 یسیطره و هجوم گیری،جن گیری،فال هایبازی تمام ست؛ا مذهبی ایران، در خرافه. دارد «دانایی» در ریشه

 .بزنید کنار را دروغ و خرافه باید ابتدا بکنید، سیاسی کار خواهیدمی اگر. گرفته شکل مذهب اساس بر خرافه

 اندرأی دنبال هاتلویزیون تربیش باشید؟ تفاوتبی آن به نسبت توانیدمی چگونه. ستا «مذهب» دروغ، دیگر نام
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 من» یجمله حتا و کرده منفعل و احمق را مردم مذهب. است مزاحم ایران، در مذهب! سیاسی حقیقت نه

 .ستمذهبی ایجمله کنند،می تکرار را آن بسیاری افرادی که «نیستم سیاسی
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 نامارکسی چپ این نارشیسم،ایرآ
 

 

 انقالبیِ  هر و «آرنت هانا» یا «لنین» یعقیده به است، برقرار کشور در انقالب هایمؤلفه تمام ما، برآورد طبق

 در رسد؛می نامشروعیت از باالیی ضریبِ  به حکومتی وقتی» که است این هامؤلفه تریناصلی از یکی دیگری،

. بیایند کنار وقت حکومت با توانندنمی دیگر مردم یعنی این و ،«شودمی ایجاد کردنانقالب پتانسیل کشور آن

 یعامه تا شدمی طی باید 96 تا 88 سال از و خورد بستبن به 1388 سال در طلبیاصالح یپروژه واقع در

 که ندارد وجود فرمی ایران در حاضر حال در. کندمی حرکت طلبیاصالح ضد بر طلبی،اصالح که بفهمند مردم

 مثال، برای. ستدمکراسی از فرمی وجود رفرم یالزمه اساسن باشد، داشته وجود( بازساخت سازی،به) رفرمی

 ساختار و فرم کشور آن در چون جنگد؛می بهتر دمکراسیِ و تربیش آزادیِ برای آمریکا در «چامسکی نوام»

 آمدن وجودبه یالزمه و بیاید «پساساختارگرا» آن پس از که باشد «ساختارگرا» باید دارد؛ وجود

 دمکراسی فریبِ  فقط آن در که توتالیتریستی حکومت با کشوری در اما. است «استراکچر» نیز «استراکچرپ ست»

 هم را شهر شورای حتا و مجلس یهنمایند که دارد وجود نگهبان شورای و «استصوابی سیستمِ» بینید،می را

 دمکراسی از ساختاری و ساخت باید ابتدا زیرا ست؛شوخی یک مثل کشوری چنین در دمکراسی. کند تأیید باید

 و ستدروغ حرفی چنین اما ،«دارد وجود ایران در دمکراسی ساختارِ»: گویندمی ایعده. باشد داشته وجود

 اساسن و ندارند دمکراسی از درستی و تازه درک ایران مردمِ  چون دهند؛ فریب را مردم خواهندمی فقط هاآن

 ،«محمدرضاشاه» یهدور در مثال برای. دهدمی فریب را مردم قدرت زبانِ است؛ «قدرت زبانِ» کنشِ این

 حاال ایم،کرده تعطیل را هادانشگاه و مدارس آن»: گفتندمی و داشت وجود خصوصی هایدانشگاه و مدارسِ

 «آزاد دانشگاهِ» ناگهان ولی ،«کنند تحصیل دولتی دانشگاه و مدرسه در توانندمی همه و ستدولتی چیزهمه

 «غیرانتفاعی مدرسه». شد عوض شنام فقط و نکرد تغییری آن ساختار و دانشگاه اصل در و کردند معرکه وارد را

 مالها .کردند عوض را آن نام فقط که بود خصوصی یمدرسه همان منظور و شد تاسیس راستا همین در نیز

 نیز ادبیات در تابد،برنمی را زبان قدرتِ  قدرت، زبانِ  است؛ قدرت زبانِ تکنیکِ این و کنندمی عوض را نام هم

 هایفحش از یکی کردیم؛ استفاده «زبان قدرتِ » از ،«قدرت زبانِ » علیه ما میان این در. اندکرده را کاری چنین

 گذاشتیم «سید» آن جای و برداشتیم را «جنده» ما بود؛ «مادرجنده» ایرانی، زنِ  ضد و ل مپنیسم سیستمِ اساسیِ

 کردندمی تجاوز اسیرشده زنانِ  به هاعرب ایران، به اعراب یحمله زمان در. کردیم «مادرسید» به بدل را آن و

 بدل «مادرسید» به را «مادرجنده» ما دلیلاینبه! نامیدندمی «سید» را هابچه آن اعراب ها،زایمانِ زن از پس و

 اسالمیِ  جمهوری دولتِ  همان داعش ما دید از. باشیم زده برهم را اسالمی جمهوری داعشیِ کنشِ  تا ایمکرده

 بحث. شد گیرهمه نیز واژه این و ایمکرده بدل «جاعِش» به را «داعش» همین برای است، شام و عراق
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 صدا و تلویزیون روزنامه، اسلحه، شما که حاال»: گفتیم مبارزان به خطاب و کشیدیم پیش هم را «مالشاشی»

 ماحرف  این با که ،«ایخامنه علی مادرسید»: گفتیم بعد و. «کنید استفاده زبان از توجه جلب برای ندارید،

 ابتدا که نویسممی را «نیست؟ برانداز کی» یمقاله من ،«فرودستان قیام» از پیش چندماه. فروریخت ایخامنه

 کسهیچ ایران در که دادم نشان مقاله آن در. فراگرفت را اینترنت سپس و شد منتشر «شعر کالج سایتوب» در

 ما. کنندمی اعدام «براندازی» جرم به را او بگوید، را جمله این کسی اگر و «براندازم من»: بگوید ندارد جرأت

 به را وحشتناکی هر و معمولی به را مقدسی هر که بود این ما کار اصل در. ایمکرده بدیهی را برانداز یکلمه

. انداختیم هازبان سرِ ما هم را هشتگ این و «براندازم من»: گفتند مقاله بود که همه آن از پس. بکنیم بدل عادی

 «جاویدشاه» جز طلبیسلطنت. دادند فریب فقط هاآن دوی هر اند؟کرده کاریچه طلبیسلطنت و طلبیاصالح

 متحد ما با کسی حالعین در و جنگیدیم لحظهبهما لحظه. نداشت ارائه برای ایایده و گفتمان ،«رضاشاه» و

 همین. نداشت همکاری ما با کسی نیز، هاگفتمان تبلیغِ  و انتقال و شعارها تولید در و فرودستان قیام در. نبود

 نشر را هاآن امثال و «زادهتاج مصطفا» ،«مخلباف محسن» مطالبِ و نکرد منتشر را من هایبیانیه توانا کانال

 بدل سوریه به ایران»: گفتمی زادهتاج کهزمانی. داشت توانا کانالِ مشابهِ رفتاری هم« آمدنیوز» کانال. داد

 اینستاگرامِ  یصفحه در ،1397 بهمن در را خود یهجایز و کرد منتشر را او مطلب فوری آمدنیوز ،«شودمی

 در زمانآن در که دارد «بشنوید را مردم صدای» روحانی حسن ینوشته به اشاره! )گرفت «روحانی حسن»

 سپاه که شد متوجه روحانی(. بود آمدنیوز کانالِ دیگر نام مردم، صدای. کرد منتشرخود  اینستاگرامیِ  یصفحه

 تصویری خود، اینستاگرامِ در او. کرد استفاده آمدنیوز کنش از دلیلهمینبه براندازد، را او خواهدمی پاسداران

 شورای در هاسال روحانی. کرد منتشر است، 1357 سال به مربوط که را« میالنی عباس» و «بهنود مسعود» از

 یهابژ دو عکسِ انتشار با او. دارد هوشیخرده و است کرده خدمت هم اطالعات وزارت به و بوده دبیر امنیت

 توسط که را اساتیدی( میالنی عباس) دیگری و( بهنود مسعود) دارد حضور سیبیبی در هاآن از یکی که کثیف

 مزدوران این هردوی ما البته. داد نشان همه به بیالخی گیرد،می نظر زیر شوند،می فرستاده آمریکا به حکومت

 ۀ آندربار من فقط نوشت؟ مطلب میالنی عباس علیهِ کسی چه ها،ایرانارشیست جز راستیبه. کردیم رسوا را

 ترجمه بود، شده منتشر آمریکا در ایروزنامه در و بود خیانت سراسر که را ایانگلیسی متن و کردم افشاگری

 اگر. ندارد زدن حرف جرأتِ  و کرده سکوت میالنی هم حاال. کردم منتشر «ایرانارشیست حزب سایتوب» در و

 هاآن تکِتک و سازیممی قدغن خائن، و خیانت از ما. شدمی عادی و علنی خیانت کردیم،نمی رسوا را عده این

 و نداشت وجود زبان اگر واقعن. ایمکرده خفه زبان قدرتِ با را هاطلباصالح و هاایتوده مثلن. کنیممی افشا را

 بایستیم؟ خائن و خیانت مقابل در توانستیممی چگونه بزنیم، حرف گونهاین شدنمی

! نیستند اندیشزبان واقع در و ندارند زبان از درکی هاآن ،«است فحاش ایرانارشیسم لیدر»: گویندمی برخی

 - مرکزیعقل» ،«مدرن فلسفه» در و بود سوژه «خدا» اسم به موهوم مرکزی ،«کالسیک فلسفه» در اگر

 ادبیاتِ  در. شودمی مطرح «مرکزیزبان - خداییزبان» ،«مدرنپست فلسفه» در بود، سوژه «خداییانسان
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 ما. رودمی دیکتاتور با جنگ به زبان که است باراولین و نشده استفاده «مرکزیزبان» از هرگز ایران، سیاسی

. کنیممی بسیج زبانی هایپیام و زبان با را هفتادی یدهه جوانانِ. زنیممی صدا را خیابان کفِ و بازار کف مردمِ 

 توسط ،1397 سال در که دارد لیبرتنانگی کمپین به اشاره) نویسیممی هاآن روی و کنیممی لخت را هابدن

 علیهِ گفتمانی به تبدیل را خود بدنِ  و شده همراه کمپین این با زیادی افراد و شد انجام ایرانارشیست حزب

 ،«ایرانارشیسم» مثل شعارهایی با اصل در و( رساندند مردم به را خود هایپیام طریق، این از و کردند حکومت

: گفت «زم اهللروح» زمان،آن در. شودمی تبدیل گفتمان به بدن «مالشاشی» ،«مالگایی» ،«ایخامنه بر مرگ»

 هایپیام) گفتمانی چنین کهاین جایبه و «زنندمی آتش را بسیج پایگاه چون اندتروریست هاایرانارشیست»

 دانند،می ایرانارشیست هایپارتیزان را خود که هاآن»: نوشت خود توییتر در دهد، انتقال را( لیبرتنانگی کمپین

 او کنید دقت ،«کنندمی آویزان را شانعورت و شوندمی لخت بجنگند، جنگل در و بردارند اسلحه کهاین جای

 از»: گفتمی گذاشت،می را زن هایپارتیزان عکسِ توییتر در اگر احتمالن و گویدمی «عورت» ،«کیر» به

 کثیف نگاه و فرهنگ همان این و ندمالیی قرائتِ گاهشرم و عورت واقع در! «اندشده آویزان شانگاهشرم

 و برود گاو خواهیمنمی چون نیست؛ 1357 انقالبِ  مانند ما یقضیه .جنگیممی آن علیه ما که ستمالیی

 انقالبی» ما. نیستیم سیاسی انقالبِ خواهان اصلن و( آمده خمینی و رفته شاه که طورهمان) بیاید گوسفند

 مهم چیزِ  یک باید ایران، در ایمگفته بارها. بیفتد اتفاق هازمینه تمام در که انقالبی خواهیم،می «ساختاری

 چون شود؛ عوض باید چیزهمه. است چیزهمه چیز،یک آن که فهمیدمی کنید، نگاه دقیق اگر و شود عوض

 خودشان با حتا که گراراست ارزشِبی هایگروه. ستنمانده حقیقت از ردی هیچ و شده دفرمه ایران در چیزهمه

 لمس استخوانم و گوشت و پوست با من را این. باشند متحد ما با نتوانند که ستطبیعی نیستند، روراست هم

 هاساواکی را من امثال مگر دارد؟ وجود ساواکی یک یا و طلبسلطنت یک و من بین شباهتی چه. امکرده

 «مختاری محمد» قاتل طلباناصالح مگر بینید؟می هاطلباصالح و من بین را اینزدیکی چه نکردند؟ شکنجه

 نبود؟ مترجم «میرعالیی احمد» مگر نبودند؟ نویسنده مختاری و پوینده مگر نیستند؟ «پوینده محمدجعفر» و

 چگونه شویم؟می تلقی چپ فکریِروشن جنبش یک ما که ستاین جز نیستیم؟ هاآن جنبشِ  یادامه ما آیا

 ایمکرده دنبال را هاآن خواست داریم، حضور مردم خاطربه ما باشیم؟ سوارهم طلباصالح مزدوران با توانیممی

 زنم،نمی حرف نمازجمعه مردمِ و اسالمی جمهوری مردمِ  از من. ایمبوده شانهمراه و ایمداده پاسخ هاآن به و

 زنند،می سینهبه را امام و حضرت و شاه سنگ مدام و هستند بردگی یشیفته که کنیمنمی دفاع مردمی از ما

 این و دارند مسئولیت حس که مردمی کنیم،می دفاع خودمان مردم از ما. نیستند ما مردمِ دسته این که چرا

 بسیج شانهمه دلیلهمینبه عاجزند، درکش از «هاراست» که چیزی همان. کنندمی درک خوب حس را

 هایآدم. هستیم اندیشه به مسلح ما چون بکنند؛ توانندنمی هم کاریهیچ البته. بزنند ضربه ما به که اندشده

 خالی دستِ  با ما. است دام فهمیدیم چون نپذیرفتیم؛ ولی کنند مالی کمک ما گروهِ به خواستند مختلفی

 ایمکرده پاک را همه آتش با چون! خواهیمنمی که دادیم جواب ما و دهیممی سالح شما به گفتند ایم،جنگیده

  سال ویکچهل و است تروریست و امنیتی( روحانی حسن) ایران جمهوررئیس. نداریم هاآدم کشتنِ به نیازی و
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 را... و «هاحوثی» و «لبنان اهللحزب» چون ایتروریستی هایگروه مدام و است تروریست ایخامنه. کرده ترور

 نباشیم؟ دولتی تروریسمِ  علیه توانیممی چگونه ما فضایی، چنین در. کندمی نظامی و مالی یتغذیه دنیا تمام در

 برانداز ناگهان ما دشمنانِ! «باش داشته اتحاد تروریستی هایابژه با و تروریست و ترورچی با»: گویندمی ایعده

 روحانی حسن امروزی، براندازِ ظاهربه هایکانال ترهاپیش که بودیم شاهد ما. سلطنتی نوع از برانداز اند،شده

 کردند؟ عذرخواهی مردم از هاکانال این آیا بدهند، رأی او به که خواستندمی مردم از و کردندمی تبلیغ را

 حاال ؛«شد خواهد تومان هزارپنج دالر قیمت شود، جمهوررئیس روحانی آقای اگر»: گفتمی زادهتاج مصطفا

 قاتلِ  ایخامنه که قدرهمان! نه کرده؟ عذرخواهی او آیا است، تومان هزارپانزده دالر و شده جمهوررئیس او که

 اهللِ  اساسن و ببخشیم توانیمنمی ما. است ایرانی فکریِروشن یبالفطره قاتلِ نیز «زم محمدعلی» است، مردم

 تلویزیون در امروز کردند،می سانسور مرا کهکسانی. کنیم مد را خائن و خیانت بخشیدن با که نیستیم مسلمانان

 به جاهمه. ستکرده اندازیراه را «اینترنشنالایران» تلویزیون امروز من، سانسورچیِ. کنندمی کار سیبیبی

 اکثر یبودجه چون ندارد؛ حقیقت حرفی چنین ولی گیرد،می پول عربستان از تلویزیون این گویندمی دروغ

 پیش در هارسانه این که هاییسیاست و شودمی تامین اسالمی جمهوری طریق از مرزیبرون هایرسانه

 هم کوچکی هایمعضل که ایممواجه معضالتی چنین با ما کل در. ستمردمی ضدِ هاییسیاست گیرند،می

 .نیستند
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 هاکموسلمان زمان امام پوتین،
 

 

 یدرجه به ،1979 سال از پس سال بیست دقیقن ،1999 سال در او. است آخر امام خانوادگی نام ،«پوتین»

 است سال بیست دقیقن ،(2019 سال) امروزبه تا 1999 از او. شد «واحد یسیهرو حزب» رئیس و رسید امامت

 واقع در! وزیرنخست یا بوده، وزیرنخست یا! جمهوررئیس یا بوده، جمهوررئیس یا یعنی است، روسیه رئیس که

 کهاین یدرباره ایایده هیچ کسهیچ دیگر پوتین، از بعد ظاهرن کرده؛ تعریف را ازلی زمانی و است کارههمه او

 گویا چون رسد؛می نظربه غیرممکن پوتین از پس یروسیه! ندارد باشد، روسیه جمهورسرئی تواندمی کسیچه

 سال همان 1979 سال. کرده تعیین نیز خود از پس و پیش برای را نهایت این او! است چیزهمه نهایت پوتین

. هستیم 1979 سال در هنوز ما و شد انقالب ایران در ،(پوتینی تایبیست دو) پیش سال چهل است، 1357

 نبوده، 1979 سال در پوتین. ستازلی زمان یا پوتینی زمان همان این! است پوتین آن، قاتل و شده کشته آینده

 بریم،نمی جلو به را زمان دیگر واقع در .هست هم روسیه فردای رهبر پوتین. بود آمده او از پیش شنایب اما

 هم 2019 سال در حاال و شد؛ جمهوررئیس 1999 سال در او. است جمهوررئیس پوتین فقط و ایستاده زمان

 هستیم روروبه «زمانی ایست» با ما واقع در بود! خواهد جمهوررئیس نیز 3019 سال در و است جمهوررئیس

 زندگی و علم در اگر دارد، وجود «برگسونی زمان» و «تخیلی زمان» رمان، در اگر. نداریم «علمی زمان» دیگر و

 چرخش) شدمی گیریاندازه مکانیکی حرکت اساس بر که زمانی یعنی ایم؛داشته علمی زمان تاکنون عادی،

 . کنیم فراموش باید را علمی زمان امروزه ،(خود دور به زمین چرخش یا خورشید، دور به زمین

 توسط ترکیه یآینده ندارد، آینده دیگر ترکیه کند،می تکرار را خود «اردوغان» ترکیه در حاضر حال در

 شد، خواهد چه پوتین و اردوغان از پس کهاین تصور. ستشده بدل خود تکرار به ترکیه و شده کشته اردوغان

 است، پوتین آن یسازنده و شود ساخته باید تصور این افتد؟می اتفاقی چه «ایمنهخا» از پس اما. ندارد وجود

 آذربایجان جمهوری در. دارد حضور کشور آن در «افعلی» هنوز و ساخته آذربایجان جمهوری در را تصور این او

 ایخامنه ایران در ما نشود، اعالم و احیا آینده زندگی وقتی تا. شودنمی دیده آن از اثری و شده کشته آینده هم

 چون بود، خواهد چنانهم و هست 1357 سال از ایخامنه واقع در ندارد؛ مرگ ایخامنه. داشت خواهیم را

 اند.آینده هاکموسلمان داشت، خواهد نقش اسالم خاورمیانه، یآینده در! دارد حضور هنوز پوتین زمان امام

 ارتجاع، خلق، مجاهدین ارتجاع، کارگر، و کار ارتجاع، ها،اکثریتی ارتجاع، ها،ایتوده روسی، ارتجاع، کمونیسم

 به گذشته از حرکت دارد، وجود گذشته فقط منطقه آن در! ارتجاع تروریستی، هایسازمان ارتجاع، اهلل،حزب

 زمان امام 1979 سال. پیش سال چهارصد و هزار به دور، یگذشته به نزدیک یگذشته از حرکت گذشته.

 برود، ایمنهخا باشد قرار اگر و ستایمنهخا همان خمینی،. دیدند ماه در را او و کرد ظهور ایران در( خمینی)

 با ما! ندارد وجود آینده اساسن کند؛نمی فرقی هیچ ست،ایمنهخا نیز «پهلوی رضا». کرد خواهد ظهور دوباره
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 کهوقتی «ترامپ». کندنمی تغییر پوتین چون کند؛ تغییر چیزی نیست قرار هستیم و طرف اپدی و ازلی زمان

 یخانواده و ملکه هاینوه و است ولز شاه ملکه، پسر. کندمی حسادت او به نحویبه بیند،می را انگلیس یملکه

 پوتین نوعی هم ترامپ. هستند نقش ایفای حال در ترامپ یخانواده نیز آمریکا در. دارند برعهده را هایینقش او

 و سال صد سال، بیست. شود تکرار مدام هم او و باشیم داشته ترامپ آمریکا یآینده در نیست بعید و است

. کندمی ایست که زمانی کنیم،می طی را ازلی زمان ما و شده کشته آینده. بود خواهد ترامپ نیز دیگر سال هزار

 نیز من تولد از پس سال هزار او اما شده متولد لنینگراد در 1952 سال در من، تولد از قبل سال هفده پوتین،

 زمان امام. باشد نداشته وجود زمانی امام دیگر و ببریم بین از را ازلی زمان ما کهاین مگر. شد خواهد متولد

 هایهئیت و هازمان امام این کند؛می ظهور هم دیگری هایهیئت در و است مسلمان او. شودمی تولید

نباشد  اگر چون باشد؛ باید زمان امام. هستند سرد جنگ تولیدی داریم، سروکار هاآن با امروزه که ایتروریستی

 مستلزم خرافه رفتن بین از و برود میان از خرافه باید زمان، امام نابودی برای. رودمی بین از داریسرمایه

 آگاهی اما. برسند آگاهی به مردم که شودمی ممکن صورتی در هم این و نباشد مسلمان کسی که ستاین

 در همآن که بزند حرف را ما تواندمی زبان فقط. بزند حرف را ما ،«زبان» کهوقتی افتد؟می اتفاق زمانیچه

 زبان حاال و اندکرده بازداشت را اندیشه ،«اندیشه» یعنی زبان. شده بایکوت اول جهان و دوم جهان سوم، جهان

 الل زبان است؟ الل زبان چرا .شنودنمی مرا صدای کسی اما زنم،می حرف من .زندنمی حرف را ما و است الل

 ،«ناسیونالیست» ،«فاشیست»: بگویند ما به و بنامند را ما توانندمی و دارند قدرت و تریبون هاآن چون است؛

 و دولت فقط و هستیم خود حاکمیت حق ما خواهان. هستیم «سابرنتیست» فقط ما کهحالی در ،«ریسیست»

 گذاردنمی شچرندیات و اسالم کهاین از ایمشده خسته ما استعماری؟ حکومت کی تا خواهیم،می ملی حکومت

 و چیپ هایسلیقه و بندتنبانی سراهایترانه و هاخواننده سنی، شیعی، کثیف هایکانال. کنیم زندگی راحت

 به هاآن همین برای گذرد،می چشم سطح از چیزهمه. بگیریم پیش در را درست مسیر گذارندنمی سطحی

 که منتظرند همه! تماشاگرند فقط همه و ایممواجه اکران و نمایش و نمایه با ما. کنندمی نگاه سطحی چیزهمه

 است؛ ساززمانامام فقط جاآن! کنندمی بدل مسیح به را او کند، ظهور هم «نیچه» اگر حتا بیاید، زمان امام

 سمتبه مدام ما و ندارد وجود آینده خاورمیانه در. نیست کار در علم پای و ستاپدی جاآن در زمان چون

 راآن یزمینه نیز غرب جهان در که است جذاب داریسرمایه برای قدرآن بازی این و شویممی پرتاب گذشته

 تاکنون. دهدمی جوالن نوکیسه داریسرمایه میان این در و گیرندمی میدان دارند هاپوپولیست. کندمی فراهم

 نکرده دخالتی انتخابات آن در روسیه و نشده تقلب آمریکا انتخابات در که اندپرداخته بسیار موضوع این به

 توانمی گرفته، صورت که تقلبی در را پوتین پای رد و است چرند ادعایی چنین که دانیممی همه اما است،

 ترامپ رقیب ایمیل یکهو است ممکن چطور بیاورید؛ یادبه را انتخابات زمان پروپاگاندای. کرد مشاهده وضوحبه

 کلینتون هیالری برای منفی رأی معنایبه اتفاقی چنین قطعن شود؟ فاش او خصوصی اطالعات تمام و برود لو

 دارد نهایت «پوتین زمان امام» .نیست ذهن از دور اصلن حقه این دارد، وجود که ایسایبری فضای با و است

 یعنی دستیدم اما. ستدستیدم ایران در چیزهمه. ایخامنه علی و افعلی مثل حاضرند؛ جاهمه او هاینایب و
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 شیئی سانبه هم نماز خوانند،می نماز همه ت،دوستان پدر و پدرت پدربزرگ، شده. عادی تو برای نماز چه؟

 شوند؟نمی دیده چرا اما. شوندنمی دیده دیگر ای،دیده بس از یعنی بینی؛نمی را اتخانه اشیاءِ. ستدستیدم

 در تو. نیست گونهاین «هایدگر» منظر از ولی هاست،فرمالیست منظرِ از نگاه این .ایکرده عادت هاآن به چون

 در چیزهمه. نیست عجیب برایت چیزی و بینینمی دیگر که ایدیده خرافه قدرآن و کنیمی زندگی ایران

 زمان نهایت؛بی زمان هنر است، پوتین هنر این. نیست وحشتناک برایت چیزهیچ ولی است، وحشتناک جاآن

 همه و آیدمی دارد خمینی هنوز است، 1979 سال مدام و سیالی تو ندارد، وجود آغازی دیگر. ازلی زمان اپدی،

 جاآن در چیزهمه واقع در. بماند مخفی باید چیزهمه چون شود؛نمی ظاهر چیزهیچ اما ظهورند منتظر

 زیرا کنید،می پنهان راآن شما شودمی عیان مخفی وقتی حتا ایدکرده عادت مخفی به شما و ستمخفی

 که ایددیده خرافه ایران در قدرآن. ستدستیدم هم مخفی و کنید مخفی توانیدمی فقط شما. هستید معتادش

 در روسیه. ستبدی مرض و مرگ عادت، این و کنیدنمی تعجب چیزدیگر از هیچ. ایدکرده عادت وجودش به

: گویدمی افتخار با فارسی سیبیبی تلویزیون در «زادهعلی علی» مانند مزدوری. دارد حضور ایران جایهمه

. «نگرفت تحویل را او ایخامنه اما آمد، ایران به مذاکره برای جهان، اول اقتصادی قدرت این ژاپن، وزیرنخست»

 اما کنند،می کار شیفتسه که دارند وجود کسانی و هستند گرسنه ایعده هنوز ایران در که گویدنمی هرگز او

 دست آلت و مرید قدرت نباشد، گرسنه کسهیچ ایران در یعنی قدرت. ندارند را زندگی مخارج تأمین توانایی

 که گاردی و نگاه نوع چه؟ یعنی چرند این ،«دارد را جهان اول اقتصاد ژاپن»: گویدمی او. نیست بودن،

 و نفهمد را ایمنهخا لحن که نیست احمق قدرآن او است؛ تأسف از مملو دارد، ایمنهخا به ژاپن وزیرنخست

 . است کرده خیانت خود ملت به قدرچه و شده کوک کجا از او که نداند

 و هاگورخواب مورد در و خورده تأسف ایران مردم برای نشسته، ایمنهخا رویروبه کهوقتی قطعن

 کند؛نمی تغییر چیزهیچ ایران در .است شنیده زمان امام همهآن و وحشت بالهت، فالکت، یدرباره ها،گردزباله

 فرد دوباره و آیدمی ایتازه نسل .افتدمی اتفاق دارد فرودستان قیام چنانهم و است 1396 سال هنوز جاآن

 .ایممواجه ارباب با دوباره ما یعنی این و دارد کراوات عمامه، جایبه فرد آن باراین ولی بینند،می ماه در را دیگری

 بدو از! غرب و شرق سنگر است؛ گرفته یاد سنگر فقط ایرانی چپ ها،حتا کمونیست ندپرستارباب همه

 قسمت و! آمریکا از غیر باشید همه طرفدار و «است دشمن آمریکا» که اندآموخته هاآن به هاایتوده تولد،

 دنیای یا دستیدم دنیای! کنندمی زندگی آمریکا در ها،کمونیست و آخوندها تربیش که جاستاین ماجرا جالب

 یدرباره نیز مجلس هاینماینده و تلویزیون( ایران کلیسای) مسجد بر عالوه که دارد غلظتی چنان عادتی

 منتظرش جاآن در که زمانی امام. است غیرممکن و ندارد وجود آینده! زنندحرف می... و نوحه گریه، امام، تشیع،

 دستیدم دنیای چون نیست، کار در ایآینده. دارد تعلق پیش قرن چهارده به و هاستآن دوازدهم امام هستند،

 .ایدکرده عادت آن به که است پیش قرن چهارده دنیای همان دنیا، این از منظور و ستشدیدی غلظت دارای

 نزدیک تو به مادرت و پدر از بیش حتا او یعنی ،«است ترنزدیک تو به گردن رگ از خدا» گویندمی وقتی

 الحمدهلل»: گوییمی نماز در. است پناه او دارد، دوست را خود بندگان و توست عاشق خدا. بزن حرف او با است،
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 نزدیک رفیق خدا دهی؟می خدا تحویل ستمزخرفاتی چه این ،«الدین یوم مالک الرحیم، الرحمنِ العالمین، رب

 هرگز. کنیمی بدل غیاب به است تدستدم که را نمازی تو و شودمی دور تو از هاحرف این با او اما توست،

 خدا عصبانیت باعث و کرده تکرار راآن بار هفده روزی فقط گویی،می چه که فهمینمی و شوینمی سبک

 است، بهتر بسیار مسیحیان وضع. خوردمی همبه مسلمانان از اسالم خدای حال که است دلیلهمینبه .شویمی

 نظر در نفهم و خنگ را خدا و کنند تکرار را چیزیک بارهفده روزی که نیستند احمق مسلمانان مانند چون

. بشنود را تکراری هایحرف ندارد نیازی و ستباهوشی موجود قطعن پس کرده خلق را انسان خدا اگر بگیرند،

 حتمن بکنید، را کار این هم اگر و کنید گوش هم سر پشت بار هفده روزی توانیدنمی را روز آهنگ بهترین حتا

! کشدمی چه مسلمانان دست از خدا که بکنید را فکرش حاال. شکنیدمی را دیسی یا نوار آن و آوریدمی باال

. ندارند زندگی اساسن و اندافتادهعقب و بدبخت هاآن چون کند؛می نابود را هاآن تکتک که است دلیلهمینبه

 . ستکرده وحشتناک را ایران دستیدم دنیای

 معروف به امر بپردازید، خودتان به کمی خواهیدمی که همین. است فاجعه «منکر از نهی و معروف به امر»

 فیل از شیر تا موال، حضرت»: گویندمی منکر از نهی یدرباره تلویزیون در مالها! رسدمی راه از منکر از نهی و

 هاروایت این ،«!زد را حیوان آن گردن او و نشد مسلمان هاآن از یکی اما کرد، مسلمان را حیوان ونهبیست و

 دستیدم دنیای این. نیست خبری عطوفت از و دارد شمشیر فقط اسالم. ستاسالمی هایخشونت گرنمایان

 حس را حضورش دیگر شما باشد، باال دستیدم دنیای غلظت وقتی. بینیدمی راآن رویدمی که هرجا و شماست

 شما انگار. تغییر همین و آفتاب همین گذرد،می که ایلحظه همین یعنی حاال، یعنی حضور کنید؛نمی

 سال چهارصد و هزار به مربوط وحشتناک، و کرده عادت وحشتناک به شما فکرِ چون کنید؛ فکر توانیدنمی

 عادت آن به زیرا شوند؛نمی دیده که تانخانه اشیاء از برخی مثل. دارد غیاب جاآن حضور واقع در. است پیش

 کنیدمی توجه شانتکتک به بینید،می جاآن در را اشیاء از بسیاری و رویدمی دیگری یخانه به وقتی .ایدکرده

 این اند؟زده دیوار به را تابلو آن چرا اند؟شده پاره هامبل چرا ست؟ا قدیمی یخچال چرا»: گوییدمی خود با و

 کنید،می بررسی دقتبه را اشیاء یهمه ،«!ندارند خانه در نقاشی یک حتا. خوردنمی خانه فضای به هافرش

 بینیدنمی را خود یخانه کثیفی و شلختگی شما واقع در. نیست شما یخانه مانند و ایدنکرده عادت جاآن به زیرا

 چون بینی،می را «وحشتناک» فقط تو. شماست از برگردانی بیرون کهحالی در بینید،می خوب را بیرون اما

 کهوقتی تا. است شده تو دستیِدم دنیای به بدل چون ای؛کرده عادت آن به تو. است بوده وحشتناک آموزگارت

 را شما یآینده پوتین، و اسالم. داشت نخواهید ایآینده شما نگذرد، ثانیه این و باشد داشته غیاب حضور،

 . اندکشته

 شما پس شود،می شروع ایران با چون و شودمی شروع «ایران» با شما، حزب»: گویندمی ایعده

 دارد، کمونیستی گرایش کهکسی بکنید را فکرش .«هستید فاشیست و ناسیونالیست ریسیست، ایرانیست،پان

 من صدمیک و ندارد مرا هوش و تحصیالت از صدمیک او ،«فاشیست»: گویدمی هستم هاآن متفکرِ  که من به

 از رفتارش چون است، «کموسلمان» بلکه نیست، کمونیست او واقع در دارد. ادعا من هزاربرابر اما نکرده، کار
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 هنوز که است عجیب من برای! دارد تعلق پیش سال صدوهفتاد به و ستقدیمی هم کمونیست. آیدمی قدیم

 خود هایبرنامه از یکی در ،«آباد ایرانِ» تلویزیون مجری «عرفانی کوروش». گویندمی «مارکس» از ایعده

 دنیایی ها،آن یهمه دنیایِ اما داشتند، دیگریک از متفاوت سیاسی گرایش سه هر که بود کرده دعوت را افرادی

! پیش سال صدوهفتاد یعنی مارکس که اندنفهمیده هنوز و! نزدیک قدیمِ  اما هستند، قدیم هاآن. بود دستیدم

 هم هااهللآیت چیست؟ هااهللآیت با هاآن تفاوتِ راستیبه اما. بلدند خوب را مارکس که است این افتخارشان

 .شودنمی دیده دسته دو این بین تفاوتی هیچ نظراین از. هستند پیامبرباز و قرآن حافظ

 همان آینده است، ترامپ آینده. ندارد وجود ایآینده و هستند جادوزده و پیامبرباز همه خاورمیانه در البته

 او اما است، سال چهار جمهوررئیس حکومت یدوره. شد روسیه جمهوررئیس 1999 سال در که است پوتین

 روسیه جمهوریرئیس سِمَت که است سالبیست حاال و برده دست قانون در فراوان هایحیله با ای،خامنه مانند

 اگر حتا و شناسدنمی را مرگ او شد، خواهد جمهوررئیس نیز بعدی انتخابات در شکبی پوتین. کرده حفظ را

 و ایخامنه وضعیت مانند ندارد، وجود آینده دیگر روسیه در چون است؛ روسیه جمهوررئیس هم باز بمیرد

 (.شده کشته نیز هاطلباصالح یآینده) ایران در اسالمی جمهوری

 را دنیا تمام خواهدمی و دارد طرفدار هاترک از درصدی بین اردوغان است، آورسفتأ هم ترکیه وضعیت

 کدام هر که بود خواسته هاخانواده از او بیاورید، یادبه را اروپا ساکن ترک هایخانواده به او پیشنهاد) کند ت رک

 و افعلی اردوغان، ،!(شوندمی محسوب ترکیه به خائن نکنند را کار این اگر و بیاورند دنیابه فرزند پنج حداقل

 دلیلهمینبه. اندکشته را ما و فردا عده این! زمانی ایستِ چیست؟ شانخواسته و گویندمی چه دقیقن ایخامنه

 وجود فردا. است ایست دچار نفرسه این زمانِ! ازلی زمانِ اپدی، زمانِ ؛«ایمآمده فردا از ما»: گوییممی که است

 کردم اشاره بحث اوسط در که طورهمان. دارند حضور پوتین و ایمنهخا هم باز بیاید، فردا چه هر چون ندارد،

 به دارد جهان. باشد آمریکا شاه که دارد دوست ترامپ مطمئنن. شودمی بدل پوتین به دارد هم ترامپ اخیرن،

 موسا و مسیح و محمد سمت به بازگشت حال در ما. است تغییر حال در فلسفه و سیاست و رودمی سمت این

 نیز خارج در دارد انگار و است مد ارتجاع خاورمیانه در گردند؛برمی ارتجاع به و عقب به مدام هاآن. هستیم

 خوب بسیار اسالم»: گویندمی و جنگندمی فوبیااسالم علیهِ و گردندمی اروپا در هانوکموسلمان شود؛می پخش

 خودتان شما»: دهندمی پاسخ اید؟نمانده ایران در چرا است، خوب اسالم که حاال بپرسید: هاآن از اگر ؛«است

 زنند،می حرف اسالمی ضدجمهوری مدام که هاییهمان را چرندیات این ،«فهمیدنمی و هستید مسلمان هم

 انترناسیونالیست از بعد هنوز هاآن و دارد سازیانترناسیونالیست قدرتِ چون است، خوب اسالم البد .گویندمی

 . است انترناسیونالیست نوعی نیز شیعی هالل! هستند چندم انترناسیونالیست فکر به سوم

 برای کسی و است روسیه جمهوررئیس هنوز پوتین، چون ایستاده، جاآن در زمان که کنممی کیدتأ هم باز

 دوباره زمان شود، جمهوررئیس هم دیگر سالِ چهار ترامپ اگر. ندارد ایایده هیچ پوتین از پس جمهوریریاست

 مکانیکی زمانِ! کن نگاه اتساعت به رود،نمی پیش زمان شده، تکراری دیگر جهان کل، در. شد خواهد تکرار
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 از بخشی زمان واقع در. بگذرانند را خود شب و روز عوام تا شده، قراردادی ترچیز بیشهمه و ندارد وجود دیگر

 . اندکشته را آینده. است شده دستیدمِ  دنیای ادوات

 هاشهرداری در و شدند ک رد هانماینده کهطوری کردند؛ تالش بسیار قدرتبه رسیدن برای ترکیه، ک ردهای

 هاآن از را چیزهمه کردها، شادمانیِ اوجِ  در بارهیک به اردوغان و رفت پلورالیسم سمت به ترکیه اما. کردند کار

 را «خاتمی» خرداد، دومِ در هم ایخامنه! برگشت زمان باز که بود جااین و انداخت، زندان به را همه و گرفت

 پس. کردند زندانی را زیادی افراد و دادند فریب را همه ناگهان ولی آورد، خود با را هاآزادی برخی او و کرد عَلَم

 انقالب از پیش سال چهارصد در ما اکنون. برد عقب به سال هزار را ایران دوباره و آمد «نژاداحمدی» او، از

 .است شده پیچیده ما برای که ستاینسخه این و هستیم صفویه از پیش و مشروطه

. بریدنمی پی هاحرف این به نباشید، اسالم نامبه وحشتناکی که متوجهِ زمانی تا. شود فهمیده باید مسائل این

 متوجه و بردمی سؤال زیر را او خدای من، هایگفته چون فهمد؛نمی مرا هایحرف باشد مسلمان کهکسی

 بر لعنت» اندگفته او هایگوش در که ایجمله اولین تولد، بدوِ  از. است شده شیطان به ظلمی چه که شودمی

 بود زیبا زنی شیطان که داندنمی او. کند تکرار خود با همیشه را جمله این که اندآموخته او به و بوده «شیطان

 بنابراین. رسیدنمی لذت به و کردمی سکس آدم با او شد؛ خسته ،«آدم» برابر در سجده و برداریفرمان از که

 را تو خوراک هستم، زیباتر و ترباهوش تو از من»: گفت او به کند؛ ممکن او برای را زندگی که خواست آدم از

 یهودیت میتولوژیِ  را این ؛«هستیم برابر ما و است کرده خلق هم با را ما خدا. آموزممی تو به و کنممی آماده

 باریک به بوده، متقابل لذتِ و برابری خواهان فقط و شده ظلم او به بسیار که زیبا زنِ  این! گویدمی مسیحیت و

 خلق را زنی آدم، یدنده از سپس و کرده دور بهشت از را او مذاهب! شودمی گناه یدروازه و شیطان به تبدیل

 ابراهیمی، مذاهبِ. آیدمی پدید جاهمان از پدرساالری ترتیب، بدین و گذارندمی «حوّا»  را آن نام و کنندمی

 زندگی و میردمی زمان پدرساالری در که ستحالی در این هستند، پدرساالری پیروِ  میتولوژی این اساس بر

. اندمربوط هم به همه هااین. باردار زمینِ  زمین، مانند است، «زن» زندگی اساسن چون داشت؛ نخواهد وجود

. آمد نخواهد وجودبه یافتگیتوسعه و واگشایی این نشود، حل زندگی و زن و زمین مشکالتِ و نیاید فردا اگر

 افعلی باز. است رهبر ایمنهخا باز. است جمهوررئیس پوتین هم باز و گرددمی خودیبی و هدفبی خورشید،

! خواهدنمی کسی را زمان امام. بود خواهد خاورمیانه در زمان امام باز و است ترکیه در اردوغان و آذربایجان در

 تولید را چرندیات فقط بالهت هستند؟ کسانی چه چین در احمقِ آن و هندوستان در بوداییِ  آن حسن، احمد

 خودش را فردایش دارد، فردا از درکی غرب چون ببینید؛ غرب در را چیزهایی چنین رد توانیدمی کمتر کند؛می

 با هاآن فرق کند،می حفظ خود آنِ  برای را خود آنِ بنابراین باشد. فردا در که خواهدمی مدام و کندمی تولید

 هروقت. اندازندمی راه را دیگری انتخاباتِ بزنیم، حرفی خواهیممی کهاین محضبه. است نکته همین در فقط ما،

 نامِ  به را چیزهمه...( و سیبیبی وتو،من) خود مدیاهای با هاطلباصالح کنیم، تولید ایتازه فکر خواهیممی

 دعوت دیگر نفر دو همراهبه را« زیباکالم صادق» خود، هایبرنامه از یکی در وتو،من تلویزیون زنند؛می سند خود

 بحث زیباکالم با «فرودستانفراداستان » کتاب در من هاینوشته اساس بر دقیقن نفر، دو آن و بود کرده
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 درکی و هستند ابدی و زمانیامام چون ندارد؛ اهمیتی هاآن برای اما است، وقاحت کاری چنین نام. کردندمی

 است سال چهارصد و هزار نیست؛ صفویه و قاجار پهلوی، یسلسله اسالمی، جمهوری بحثِ . ندارند زندگی از

 خوب موضوع این روی. هستیم ایخسته مردم ما. کنندمی حکومت ما بر مالشاه، و شاه عنوان با هاییاحمق که

 اتفاق قادسیه که ایلحظه از. ندارد وجود آینده ایران، در یعنی شود؛می تکرار مدام پروسه این وقتی. کنید فکر

 فرو تربیش دویم،می تربیش هر چه و ایمنرفته جلو تاکنون شدند، ایران وارد هاقدسی و هاایقادسیه و افتاد

 ایران در چون ایم،رفته فرو گذشته در فقط. ایمنکرده حرکت فردا سمتِ به هرگز تاکنون، زمان آن از. رویممی

 وجود «من» جاآن در ایم،شنیده «مااااا» صدای مدام و آمد گاو فقط واقع در کردند؛ حکومت نفهم افراد فقط

 و قدرت مسندِ بر امروز به تا موقع آن از. متفکر و تفکر مند،اندیشه اندیشه، فرد، ایده، عنوانِبه من نداشت؛

. اندشده شهید فقط هاآن. اندنبوده تأثیرگذار و اندنشده قدرتمند و معروف ما هاینخبه ننشسته، نخبه حکومت

 در و بروند بهشت به تا کردند نفله را خود و شدند کشیده لجن و کثافت به یعنی چه؟ یعنی «شهید» دانیدمی

. هستیم «ایرانی حاکمیتِ» خواهان ما خواهیم؟می چه ما حاال .نیاورد را آیین و زندگی کسهیچ میان این

 «مستقیم دمکراسیِ» ما. دارد تعلق مردم به حاکمیت، و است شر فرد برای قدرت است؛ مخرب قدرت

. باشد رفراندم مراکز و مستقیم دمکراسی دست در ای،خامنه اختیارات تمامِ  آن در که حکومتی. خواهیممی

 علوم کهآنان حتا کند،نمی درک را موضوع این کسی ایران در اما ام،داده شکل را بنایی معمار، یک عنوانبه من

 ساختاری و امگذاشته را خود عمرِ  تمام متفکر، یک عنوانبه من. است ساده کاملن من بحث. اندخوانده سیاسی

 در و کندمی تولید دیکتاتور فقط که کشوری ست؛کاربردی و مفید بسیار که امداده ارائه کشورم حکومتِ برای

 لذت سانسورکردن از هاایرانی از خیلی سفانهمتأ. اندگذاشته کار میکرودیکتاتور یک آن، شهروندان تکتک مغز

 آن اِعمالِ از توانمی چطور فکر، قتل و حذف یعنی سانسور اند؛کرده حذف را فالنی که دهندمی پز و برندمی

 سابرنتیست ما گوییم؟می چه ما مگر. کنندمی سانسور را ما مالها، و هامسلمان ها،کموسلمان  برد؟ لذت

 حاکمیتِ  حق خواهان ما واقع در «خواهیممی حاکمیت حق سال، چهارصد و هزار از بعد»: گوییممی و هستیم

 یهمه داریم دوست بلکه خواهیم،نمی را بزرگ تهرانِ ما. هستیم رفراندم مراکزِ و مستقیم دمکراسیِ  مردم،

 یک در را خانهوزارت هر که ستکافی. نباشد شهرکالن یک در فقط ویژه امکانات و باشند بزرگ تهران شهرها

 که است این گیرند،می ما از ناآگاه افراد که اشکاالتی از یکی. است ساده بسیار کار، این انجام. دهیم قرار استان

 هر اگر و باشد داشته جلسه وزرا با باید روز هر است، کابینه رئیس که جمهوررئیس یا وزیرنخست»: گویندمی

 هاآن است؛ ساده بسیار پاسخ ،«بود؟ خواهد پذیرامکان امر این چگونه باشند، مختلف هایاستان در وزرا از کدام

 داشته جلسه و کنند صحبت هم با روز هر تصویری، وگویِگفت هایبرنامه و اینترنت از استفاده با توانندمی

 در صبح روز هر و بنشیند خود یخانه در تواندمی شود، حاضر خانهوزارت در کهاین جایبه وزیر آن. باشند

 «خانهوزارت» نام البته. کند دنبال را کارها خود، شهرِ یخانهوزارت در بعد و کند شرکت وزیران هیئت یجلسه

 سفانهمتأ ولی است ایرانی کاملن ام،کرده طراحی من که سیستمی. کنند تغییر اسامی این باید و است کثیف

 و پیشرفته بسیار اسالمی، کشورِ  کدام! نیست ایران مانند کشوری هیچ. ندارند اعتماد ایرانی به هرگز هاایرانی
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 از و «بندیاننقش» ،«مالمتیه» از رانآ ایم،ساخته خودمان را الگو بگیریم؟ الگو آن از بخواهیم ما که ستعالی

 و افراد از که ندارد لزومی باشد؟ رابرتز مایکل من نامِ باید حتمن. ایمگرفته ایرانی تمدنِ و تاریخ سال هزارشش

 تو به فقط ایران، در. معاصریم نفهم افراد مشتی با متأسفانه. بگیریم مناسب الگوی یک خارجی کشورهای

 آورند،می کم کهوقتی حتا و فهمندنمی را تو و اندافتاده گیر بستبن در کهوقتی کنند؛می اتمسخره و خندندمی

 به تنهانه مردم و نیست کارساز خنده فهمیدند وقتی اما خندیدند ما به نیز کار آغازِ  در. خندندمی تو به فقط

 و است درست دهند،می ارائه که هاییایده چون هاست؛ایرانارشیست با حق»: گویندمی بلکه خندند،نمی ما

 ما با دشمنی به شروع ؛«کندمی سانسورشان مدام حکومت دلیلهمین به کنند،می عمل سیستماتیک کاملن

 دست از هافرصت تمامِ و ندارد وجود راهی دیگر کهزمانی ولی شوند،می همراه ما با نهایت در هاآن البته کردند،

 این. معاصریم وحشتناکی چنین با ما بگویم خواهممی. داشت نخواهد خاصی یفایده دیگر همراهی، آن و رفته

 کنید؛ فکر پوتین به نداریم؟ فردا ما چرا اساسن و هستیم «فرداک ش» ملتی چرا ما کهاین شود؛ درک باید فکرها

 را فردا هاآن چون است؟ سخت دیگری فرد تصور ای،منهخا از بعد چرا آمد؟ نخواهد دیگری فرد او از بعد چرا

 این اگر و برد بین از باید را تکرار. دارند وجود که است تکرار بستر بر واقع در و شوندمی تکرار مدام و اندکشته

 . شد خواهند تولید ایران در دوباره پوتین، و ایمنهخا نکنیم، خارج د ور از را دیکتاتورها

 خود قوتبه چیزهمه وگرنه برد بین از خرافات به مردم باورِ باید سازد،می خرافه و اسالم سنت و را تکرار

 شماست پسرعموهای از یکی مال، اند؛نشده نازل که آسمان از هاآن کنند،می تولید مردم را مال. ماند خواهد باقی

 ایدکرده نذر برایش بود، سبزپوش و سید مالیی چون مثال برای. ایدبخشیده احترام و اعتبار او به خودتان که

را  اعتقادات است، این مردم اعتقادات ما اصلی معضل کهاین خالصه. ایدداده او به زکات و خمس جمعه شبِ و

 .ندارد وجود درمان برای دیگری راه این، جز و باید از میان برداشت
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 نوتازیسم و تازیسم
 

 

 منظر از دو، این به که امکرده اضافه را «ایسم)» «نوتازیسم» و «تازیسم» یدرباره اساسی طوربه دارم قصد

 با که بوده دلیلاینبه کنیم، شناسایی درست را «هاتازی» ایمنتوانسته تاکنون اگر. کنم بحث( بپردازم دیگری

 زنیم،می صدا را ها«اسالمیست» آن با ما که ستاینامیده «تازی» واقع در ایم؛داشته نژادی برخوردی هاآن

 هایایدئولوژیست همان یعنی دیگر عبارت به یا و ست،مسلمانی شانشغل که کسانی یعنی هااسالمیست

 میکرودیکتاتور یک خود ذهنِ در که هستند دیکتاتورهایی کنند،می رفتار ایدئولوژیک که هاییمسلمان. مسلمان

 داشته ربط نازیسم به تواندمی تازیسم واقع در. زنندمی گردن نکند، فکر هاآن مثل که را کسی هر و دارند

 تازیسم کنند،می عمده را آریایی نژاد هانازی اگر شوند.می محسوب هم نژادپرست نحویبه هاآن یعنی باشد؛

 و بماند زنده باید ماست، با و اسالم خط در کس هر» معتقدند عده این کند،می عمده را «محمد» روایتِ  هم

 .است داریسرمایه تکنیکِ یک هم این البته ،«شود زده گردن باید نیست، ما خط در کس هر

 را شما مرز، ملت، کشور، وطن،. خداست اسم به موهومی و اسالم خدمت در چیزهمه ،«نوتازیسم» در

 کنند،می زندگی جغرافیایی ینقشه یک در که کسانی تمام. باشید یکدیگر اهداف جهتِ در که کندمی مجبور

 هاقبیله یزمینه در ما کشور. کنندمی همکاری باهم مشترک، منافع آن تحققِ جهت در و دارند مشترکی منافع

 زندگی هم کنار در نژادها انواع آن در که کشوری کشورهاست؛ تواناترین از یکی مختلف، هایلهجه و نژادها و

 تربیش را خود قومیتی، و نژاد هر با کسی هر و اندکرده فراموش را قومیتی و نژادی مسائلِ هاسده طیِ کنند،می

 ایرانی را خودش شیرازی از تربیش ،خوزستانی که است همین در جذابیت. داندمی ایرانی دیگر هایقومیت از

 زبان واقع در. کنندمی قلمداد ایرانی را خود دیگر اقوامِ  از تربیش آذری و خراسانی و گیالنی و داندمی

 ها،تازیست. «نوتازیسم» و «تازیسم»: دارد بزرگ دشمنِ دو گری،ایرانی. شودمی «گریایرانی» از ایزیرمجموعه

 را بودنمسلمان که نیست فردی منظور البته ند،مسلمان عبارتیبه و هستند هااسالمیست و هاایقادسیه همان

 بازیِ  تا باشد، آزاد باید کسی هر»: گویندمی هاایرانارشیست نداریم؛ کاری اشخاص این با ما است، کرده انتخاب

 خود مسلمانیِ تواند،می مسلمانی اگر. «نشود دیگریآن بازی مزاحم که شرطی به دهد، انجام را خود خواهدل

 هستند مسلمانانی. کند ایجاد مزاحمت او برای ندارد حق کسی نشود، دیگریآن مزاحم که دهد انجام طوری را

 سیستم امامت، و نبوت سیستم. «است و عدل معاد امامت، نبوت، توحید، من، دینِ  اصول»: گویندمی که

 تشیع، در اساسن و بینندمی بقعه در را خدا و ندپرستبت بلکه نیستند؛ یکتاپرست هاشیعه. ستپادشاهی

 باشند، داشته بیزینس تا کنندمی بهانه را اسالم هاآن است؛ «مسلمانی» ها،تازیست شغلِ. ندارد وجود توحید

 به نیز آن دلیلِ است؛ اسالم از قرائت ترینسیاسی ،«شیعه». شیعی مالهای و هااهللآیت تمامِ و ایمنهخا مانند

. ندهند باج هاآن به و بایستند عثمانی دولت مقابل در که کردند عَلَم را شیعه هاصفوی گردد.میبر صفویه دوران
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 شیعه واقع در بگیرند؛ دست در را قدرت و شوند «شیعه» تا شدند، خارج «سنی» مذهبِ  از دلیلهمینبه

 کنیم،می صحبت «تازی» از وقتی. است شده ما جان بالی امروز سیاسی، تمهیدِ همان و بود تمهید یک زمانآن

 مصری سوری، عراقی، هاآن از بخشی نبودند؛ عرب کردند، حمله ایران به که کسانی یهمه نداریم؛ نژاد به کاری

 اول گذارد،می پا که هرجا به اسالم. شدند عرب اسالمی، ایدئولوژی و زبان خاطربه زمان، مرور به که بودند،... و

 رسد.نمی فارسی زبان پایبه اما دارد، خوبی و منظم گرامر عربی، زبانِ. کندمی تحمیل را خود فرهنگ و زبان

 خود واقع در ست؛خاصی معناییِ  بار دارای در آن، واژه هر است. دفتری و زبان تاریخ و فلسفه زبان فارسی، زبان

 اگر. است نوتازیسم آمده، پدید تازیسم از ترکثیف که چیزی اما. بکشید کار آن از کهاین بی دارد، ماهیت واژه

 به ایده دیگر، جای در و نژادپرستی جایک در داشت؛ حضور تازیسم شوروی، در ایم،داشته را نازیسم آلمان در

 کند، فکر( دارند کثیفی قرائتِ که) روسی هایکمونیست و هاروس مانند کسی هر. ستشده بدل جداسازی

 «استالین» یدوره در که هاییکمونیست حتا باشند؛ مزدور باید و کنندمی بردگی هاآن! هاستآن خود از یعنی

 بود که تمامِ  «کروپوتکین» شد، شکنجه که کسانی از یکی بارزِ  ینمونه. شدند زده گردن یا و تبعید سیبری به

 .رسندنمی کروپوتکین پای گرد به پردازینظریه لحاظ از( لنین حتا) هاکمونیست

 وا دنیا کشورهای تمام برخالف ما که است سال چهارصد و هزار. است خطرناک ما برای وادادگی حسِ

 ستیزترینوطن دهیم،می پرستیوطن نمایش فقط و هستیم پرستوطن گوییممی که زمانهم یعنی ایم،داده

 و تزار فروپاشی با چه و خورد کلید جاآن از ستیزیوطن این و شدیم مسلمان کهزمانی از چه هستیم؛ هاآدم

 جوانان. ایمشده تهی وطن از پیش، از بیش که بود این داد، رخ ایران در که ایفاجعه اولین. لنین گرفتنقدرت

 طریق از ما است. ترنزدیک اروپا و غرب به ترکیه که دلیلاینبه ست،طبیعی چیزی چنین و دیدند بزک ما

 مدرنیزم با ترکیه طریق از «کرمانی آقاخان میرزا» مانند ما فکرانروشن حتا ایم،کرده دریافت را مدرنیزم ترکیه

 گرجستان چون شد؛ روروبه مدرنیزم با گرجستان طریق از ،«آخوندف» هاآن یهمه از قدرتمندتر و شدند آشنا

 مسلمان کشورهای دل در ایران شدنِحبس ماندیم، عقب ما کهاین دلیل. است لیبروتر و ترنزدیک اروپا به نیز

 و خواهتحول هاییانسان هاشان،تجربهمجموعه اساسِ بر و ذاتن ها،ترک و هاعرب برخالف هاایرانی وگرنه است

 یاجازه اسالم،. شده سوءِاستفاده ما نوخواهی حس از. باالست ما مصرفی فرهنگ دلیلهمینبه. هستند نوجو

 را مدرنیزاسیون ایران در همین برای. کنیممی تغذیه بسیار را نو اکت ما ولی نداد، ما به را نو فکر یتغذیه

 در واقع، در گیریم؛می نظر در پروسه آن را «مدرنیزیشن» ما چون کردن،مدرنیزه یپروسه آن نه البته دارید،

. است اشتباه تصوری چنین اما دارد، وجود مدرنیزیشن ایران در کنندمی فکر بسیاری. ایممواجه بزک با ما ایران

. بینیممی را شدنمدرنیزه بزکِ  فقط ایران، در. مدرنیتی نه و مدرنیزیشن نه دارد، وجود مدرنیزم نه ایران در

 شکل ایپروسه در عنصرسه این کهزمانی تا و ندارند مدرنیتی و مدرنیزم و مدرنیزیشن از درستی درک ایرانیان

 عنصر سه این چون در حال حاضر شود؛می سنت قربانیِ و است شکست به محکوم ای،نوطلبی نوع هر نگیرند،

 و سایه همین از و ایران بر انداخته سایه هیوال مانند اسالم. هستیم سنت قربانیِ  هنوز ما نشده، درک ایران در

 .شودمی هاسوءاستفاده ترینبیش هیوال،
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 خوب اند،آورده ما سر بر اخیر قرن چهارده طیِ که را بالیی و هااسالمیست و هاتازی تقریبن ما یهمه

 هایکمونیست همان ها،نوتازی. دارد «نوتازیسم» نامبه جوانی و ناتنی برادری تازیسم، این ولی شناسیم،می

. هستند «هاایتوده» ایران، دشمن ترینایرانی ضد و ترینکثیف ترین،خطرناک واقع در .(هاایتوده) اندروسی

 در تنها ما فکرانِروشن. کشدمی کثافت به را جاآن کند نفوذ که هرجا و است وحشت یک معادل ای،توده هر

 مثل ایتوده نویسندگان هاآن ؛اندکرده عمل درستیبه «شاملو احمد» و «پرهام باقر» رهبری با و جایک

 هاینوچه تصرف به آمریکا سفارت کهآن از پس. کردند بیرون نویسندگان کانون از را «ابتهاج» و «آذینبه»

 سر بر روسی مزدوران و هاایتوده و زدند کنار را آمریکایی مزدوران هامنقلیملی درآمد، «هاخوئینی موسوی»

 مردم از خاص مواقع در که گیردمی پول کشور هر ارتش. داشتند انزجار ارتش و ایران از هاروس. آمدند کار

 به ایویژه توجه نیز، رضاشاه برکناریِ  از پس و بود قدرتمند ایران ارتش رضاشاه، مدیریت دلیلبه. کند دفاع

 تخریب را ارتش هاایتوده توسط دلیلهمینبه و کند تحمل را چیزی چنین توانستنمی روسیه. بود شده ارتش

 دقیقن و کردمی تخریب را دوستیوطن و ملی حس باید کند، تخریب را ارتش بتواند کهآن برای البته کرد؛

 عرب اغلب صعودی عربستان در نیست؛ نژادی ما کشور. کردند مطرح را «انترناسیونالیسم» که بود جااین

 طیِ  نژادها این و دارد وجود نژادی نوع همه ایران، در اما هستند، کرد و ارمنی و ترک اغلب ترکیه در هستند،

 ها،دزفولی ها،عرب دیگر طرف از و ها،خراسانی ها،بلوچ ها،سیستانی ها،بختیاری لرها،. اندآمده کنار هم با هاقرن

 ها،سال این تمام در. اندکرده زندگی هم کنار در هاقرن طی که عجیب تنوعی... و کردها ها،گیلک ها،ایالمی

 میدان وارد هاآن شد. ایجاد تفرقه ها،نوتازی گامِ  اولین با ولی نیامد، پیش ما برای نژادی یا قومیتی مشکلی

 یانگیزه با کاری ما. کردند اجرا «وریپیشه» یغائله طرح با تبریز و کردستان در را نقشه اولین و شدند

 دوستوطن متفکری او اما بود؛ ایتوده هم «ملکی خلیل» زمان،آن تا. داریم کار خیانت با ما نداریم، وریپیشه

 همیشه نوتازیسم خطر که است مهم جهت آن از بحث این .کرد انشعاب توده حزب از که شدمی محسوب

 . است توطئه و نفوذو  شکلتغییر  حال در مدام اما دارد، وجود

 اسالمی جمهوری شدند؛ وارد جاهمه و کردند نفوذ باز ولی ریختیم، بیرون نویسندگان کانون از را هاایتوده

 است مشخص. دارند دست در را...( و سیبیبی آمریکا، صدای) هاتلویزیون از بسیاری حاال و آورد را هاآن دوباره

 مهدی»آمریکا،  صدای در و سیبیبی در «دارنگه فرخ» و «بهنود مسعود»! هستند کسانی چه هانوتازی که

 هاآن. هستند افراد همین ایران یخوردهقسم دشمنان اصل در ستیزند،وطن هاآن. است نوتازی یک «فالحتی

 هاینسل و شد خواهد فقیر ایران منابع، نابودی صورت در که دانیممی همه شود و نابود ایران منابع دارند سعی

 .گفت خواهند ناسزا ما به آینده

 هایبدبختی در ایرانی کارگر که جنگیمنمی ما. ستایرانی کارگرِ  منظور زنیم،می حرف «کارگر» از وقتی

 از کدامهیچ اما افتد،می ایرانی کارگر برای اتفاق همهاین! کنیم دفاع فرانسوی کارگر از و شود نابود خود

 و دهندنمی انجام کاری هاآن برای ،(اینترنشنالایران وتو،من آمریکا، صدای سی،بیبی) مرزیبرون هایتریبون

 و کرده انتخاب را افرادی هاآن بین از سپس کنند،می سوءاستفاده هاآن از خود منافعِ پیشبرد برای فقط
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 اوین زندان به را افراد آن واقع در است. مشکوک هم هاآن حضور اتفاقن که کنندمی مطرح نمایشی صورتبه

 نوتازیسم. فرستندمی جاهمه به چهره عنوانبه و کنندمی جداشان صف از سپس دهند،می آموزش و برندمی

 و هاسوسیالیست اکثر. کنم بیان راآن دالیل و شود پردازینظریه موضوع این روی باید است، خطرناک بسیار

 لنین. اندمسلمان هاچچنی. دارند چِچِنی و روسی هایقرائت هستند، روسی واقع در که ایرانی هایکمونیست

 ترکیبی که را چچنی قرائتِ مسلمان، هم و بود کمونیست هم که او کمک با و خود صمیمی دوست سفارش به

 که ایایدئولوژی. هستیم قرائت این اجرای شاهد خاورمیانه، در امروز و کرد طراحی است، کمونیسم و اسالم از

 مانند) هستند کمونیست نوعی نیز عراقی و سوری هایبعثی و است بعثی دارد، وجود «اسد حافظ» حکومتِ در

 هاآن و است خاورمیانه در انرژی مرکز. کننداجرا نمی را لنینیستی هایقرائت مستقیم و( ایران یتوده حزب

 که ایکشورداری یعنی همان فنِ اند؛کرده هماناین اسالم با را کمونیسم خاورمیانه، کشورهای استعمار برای

 انجام ایمنهخا که کارهایی تمام و اندداده باد به را ما ملی منابع شود.می استفاده ایران یاداره برای آن از

 ایران در( اسالمی کمونیسم) چچنی قرائتِ همان حاضر حال در و است «چچنی کمونیسم» از متأثر دهد،می

 نابودی به ایران و عراق سوریه، امروز اگر بینید؛می را چچنی قرائتِ از ترمدرن قرائتی سوریه در. شودمی عملی

 اگر شود؛ افشا کهآن مگر دارد،برنمی خود هایحیله از دست روسیه. است روسیه خواستبه اند،شده کشیده

 خوش روزِ  سوریه و عراق ایران، مانند کشورهایی و خاورمیانه است محال نشود، افشا عراق و ایران در نوتازیسم

 یا هاایتوده معادل نیز، عراق در. هستند روسیه خلوتحیاط( سوریه عراق، ایران،) کشورها این. ببینند

 وارد فلسطین مردمِ حق از دفاع یبهانه به گویند ومی فلسطین از مدام هاآن. دارد وجود ایرانی، هایاکثریتی

 هافلسطینی به توجهی و دهندمی انجام را کاری چنین که است روسیه منافع برای فقط اما شوند،می میدان

 بالهت پیروِ و کنندنمی فکر هامسلمان چون است، مسلمانان ایِگَله جو از کردنسوءاستفاده هاآن کار ندارند؛

 کردهتحصیل هاها نوتازیستآن برخالف اما نیستند، خطرناک شانخاطر ابله بودنها بهتازیست اساسن. هستند

 ایرانی، چپِ  احزاب معمولن. شوندمی تربیت «جاسوس» عنوانبه بینند،می آموزش که سیستمی در و هستند

 آموزش روزشبانه که است سال دو ایرانارشیست، حزبِ  در. کنند کار سیاسی شعور مبنای بر است محال

 به ایران، در خود تاریخ تمام در روسی، سوسیالیسم یا کمونیسم آیا. ایمبوده تأثیرگذار بسیار تاکنون و دهیممی

 هم کتاب یک هاآن. اندنکرده را ما کار از درصد ده حتا است؟ کرده گریروشن ایرانارشیست حزب یاندازه

 تلف را بسیاری جوانانِ  هاآن. مزدورند و نیستند واقعی دانندمی و شود ثبت چیزی خواهندنمی چون ندارند؛

 مخالفت شاه با فقط و شناختنمی درستیبه را مارکس او بود؛ «گلسرخی خسرو» جوانان آن از یکی کردند؛

 گلسرخی خسرو با کهکسانی از کدامهیچ. گشتمی خودش مانند کسانی دنبالبه و بود آمده تنگبه و کردمی

 .نبودند کمونیست ،(بودند او رفیق کهکسانی و کردند خیانت او به کهکسانی) شدند دستگیر

 هایکتاب. نکنید فکر گونهاین هرگز! وجههیچبه است؟ نوتازی کمونیستی هر و سوسیالیست هر آیا

 هاآن سوسیالیستیِکمونیستی هایقرائت کهکسانی و ایرانی هایسوسیالیست و هاکمونیست توسط شدهترجمه

! است نوشته کتاب روسی یک ایران، سیاسی وقایع مورد در حتا! ستروسی است، شانهمسایه کشورِ از متأثر
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 موجودند، پهلوی دوران یدرباره حتا و دوره آن سیاسی وقایع و مشروطه تاریخِ مورد در که هاییکتاب اغلبِ

 افراد مشتی سیاسی، علوم دکترای جایبه ایران در که هاستسال! اندشده نوشته روسی نویسندگان توسط

 نتوانیم ما کهزمانی تا. تزریق کنم شهامت که امآمده من ندارند، نفساعتمادبه هاآن. دهندمی پرورش سوادبی

 ما. باشیم داشته توانیمنمی دیگری چیزهیچ باشیم، داشته ایرانی مدارسیاست و مستقل سیاسیِ منتقدِ

 واقع در. است شمردم منافع حفظ او، سیاسی کار دلیل بداند که مداریسیاست نداریم؛ واقعی مدارِسیاست

 ایعده. است تربیش ایرانی انسانِ به ما نزدیکیِ  و شناخت اما کنیم،می کار انسان برای هاایرانارشیست ما یهمه

 فروش» یفاجعه که است دلیلهمینبه هستند؛ روسیه نوکران هم دیگر ایعده اند،مسلمان ما مدارانسیاست از

 کرده ایران در را کارها ترینکثیف پوتین، نویسد؛نمی« پوتین» علیه کسهیچ و افتدمی اتفاق «خزر دریای

 و قاتل پوتین گویندنمی اما ،«است منبیزینس ترامپ»: گویندمی و کنندمی فحاشی «ترامپ» به مدام. است

. کرده کار عراق در هاسال ب.گ.کا مخصوص جاسوس که گویندنمی است؛ بوده «ب.گ.کا» سرجاسوسِ

 بیاورید، را ایران نامِ اگر و دهندمی غلط اطالعات شما به چون هستند، هاآدم ترینخطرناک ها،نوتازیست

 نیست، ایران به متعلق خزر»: گویندمی وقاحت با کنید، دفاع ایران منافع از اگر. هستید نژادپرست گویندمی

 روی دریا حقوق براساس جوارهم کشورهای در باید است، دریا «خزر» اگر. «دارد تعلق ایران به فارس خلیج

 در. شود وگوگفت آن یدرباره جهانی قوانین و هادریاچه حقوق براساس باید باشد، دریاچه اگر و شود بحث آن

 چون اند؟کرده کاری چنین چرا. دریاچه نه و اندکرده فرض دریا نه را خزر اند،نوشته خزر برای که ایمعاهده

در این . کند تحقیر فجیعی طرزبه را ما که نوشته او را قوانین این و برود پیش پوتین میل به چیزهمه باید

 هستند، هاتلویزیون در که هاییتازیستمجموعه و درنیامد سوسیالیستی و کمونیست هیچ رابطه صدای

 . شود شنیده ما صدای نگذاشتند

 قاتل اساسن مالها چون اند؛اسالمی جمهوری با خودشان کردنِ هماهنگ و دیالوگ حال در هانوتازیست

 با هم باز هانوتازیست ولی بزنند، خود عهد زیر اغلب است ممکن نتیجه در. نیست اصولی رفتارشان و هستند

 کشورداری دانستندنمی مالها چون است؛ کرده همکاری بسیار مالها با توده حزب مثال برای. آیندمی کنار هاآن

 وارد دیگری در از هاآن ولی کنند،می اعدام را هاایتوده گیرند،می دست در را قدرت مالها کهزمانی! چیست

 خرداد دوم تا او، مرگ و «کیانوری نورالدین» شدنِدادگاهی از پس. خواستمی گونهاین روسیه چون شوند؛می

 گاردهای و نگاه. شوندمی صحنه وارد «خاتمی» با دوباره هاآن ولی زنند،می کنار را هاایتوده ،1376

 صحبت نوتازیسم از ما وقتی. ستا ایتوده نیز هاطلباصالح زنیرفتار نوع سازند ومی هاایتوده را طلبیاصالح

 دلیلهمینبه نوتازیست، هم و هستند تازیست هم هاطلباصالح اما گیریم،می نشانه را هاایتوده کنیم،می

 شانهدف ولی کنند،می بهانه را ملی «هامنقلیملی». ندنوتازیست ها،اکثریتی و هاایتوده. ترندکثیف که است

 و کنیم رسواشان و کرده کوتاه ایران از را هاآن دست باید ما. هستند تازیست هم هاآن نتیجه در است، مذهب

 . اندکرده خیانت ایران به هاآن. بکشیم بیرون را کثافت هاشان،حرف الیالبه از
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 توییتری طوفان وقتی ؛«اتمی یزباله» مانند شده، توجه آن به لحظه همان ایم،داده ارائه ما که بحثی هر

 ما را کارها تمام یعنی این شد؛ فراموش بحث آن ما، کردن رها محضبه اما افتاد، راه به موجی کردیم، آغاز را

 ماجرا این هایسرنخ دنبال که را افرادی و کردند کنریشه را اتمی یزباله موضوع به پرداختن. دهیممی انجام

 خفه را همه صدای(. کردند شانخودکشی و زندانی را هاآن یا کردند، منفجرشان هواپیما با یا) کشتند بودند،

 به او نوشته؛ شاه یدرباره کتابی «میالنی عباس» مانند کسی. است نیفتاده اتفاقی هیچ انگار کهطوری کردند،

 خاطربه ما. کندمی کار هاآن با و دارد نفوذ آمریکایی هایدمکرات بینِ و است جاسوس کلمه مطلقِ  معنای

 و هستند تحملیقابلغیر افراد «خواهانجمهوری» آمریکا در وگرنه گوییممی بد هادمکرات از کشورمان منافع

 ترند؛تحملقابل آمریکایی هایدمکرات واقع در ایم.خورده آمریکایی خواهاناز جمهوری را هاضربه ترینبیش ما

 فاز وارد هاآن «اوباما باراک» جمهوریِریاست یدوره از چون ماست؛ علیه هاآن هایسیاست دوره این در اما

 مانند شوند،می متحد باهم هانوتازیست و هاتازیست باشد، خطر در روسیه منافع که هروقت .اندشده دیگری

 سال در ناو این دارد؛ فارس خلیج به آمریکایی ناو ورود به اشاره) فارس خلیج در آمریکایی نیروهای حضور

 افتاده. خطر در که است روسیه منافعِ بلکه نیست، ایران هاآن اتحاد دلیل ؛(شد وارد فارس خلیج به 1398

 از و کرده اجاره سالپنجاه برای را «طرطوس بندر» روسیه. شودمی محسوب روسیه خلوتِحیاط فارس، خلیج

 نیز را خزر هاروس است؛ گرفته اختیار در هم را سیاه دریای و سرخ دریای مدیترانه، به دسترسی با آن طریقِ

 دستیابی برای. ندهند دستش از و باشند داشته باید هم را فارس خلیج پس. اندزده سند خود نامبه کلی طوربه

 خواهدمی آمریکا و دهد رخ جنگی است قرار» گویندمی شما به مدام. دادند انجام کارهمه خود، منافع به روسیه

 روسیه از چرا. نیست روسیه از ترکثیف اما کند،می فکر خود منافع به نیز آمریکا! بله ؛«کند حمله ایران به

 پیدا ادامه تربیش اوضاع این اگر. شد نخواهد بدتر این از ما اوضاع باشد، که هر چه آمریکا زنند؟نمی حرفی

 ما ندارد، وجود «اسالمی جمهوری» نام به چیزی. کشید خواهد کثافت به را ایران این از بیش روسیه، کند،

 آمریکا اگر»: گویندمی زیادی افراد. هستیم ایران در روسیه رهبری با نوتازیسم، و تازیسم از ترکیبی شاهد فقط

 مانع که است ایران اصلی مقصر نگرفت، صورت ایدمکراسی کشورها این در و کرد حمله افغانستان و عراق به

 عدم اصلی دالیل و است روسیه همان ایران، اند؛گفته دروغ شما به و ندارد اختیاری خود از ایران ؛«شد آن

 را خود و کشیده کثافت به را جاهمه زیرکانه بسیار روسیه،. بود روسیه هایسیاست کشورها، آن در دمکراسی

 بیاورید، یاد به را ک شیکودک همهآن و سوریه در روسیه نقش. زندنمی حرفی مورد این در کسی و کشدمی کنار

 «اسد بشار» که هدف این با کرد، ک شیکودک و داشت کمونیستی یتجربه و بود اروپایی کشوری شودمی مگر

 سال) عراق و ایران جنگ اوایل در ؟«کند حفظ را اسد بشار خواهدمی ایران» که گفت بعدش و شود ماندگار

 تسلیحاتِ  ایران به هم و عراق به هم روسیه زمان،آن در بود. روسی عراق هایزیرساخت تمامِ  ،(1359-1360

 طوربه عراق وگرنه شدند نزدیک عراق به اندکی غربی کشورهای ایران، ستیزیِغرب دلیلِبه. فروختمی جنگی

 مرگ باعث سالههشت جنگ در که ایجنگی تسلیحاتِ. بود شدنروسی حالِ  در نیز ایران و شد روسی کامل

 و بود کاسبی حال در روسیه واقع در! بودند روسیه هایمیگ همان عراقی هایمیگ و بود روسی شد، ایرانیان
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 شود بهتر ایران مردم زندگیِ  که نداشت اهمیتی کسی برای چون. نکرد اشاره موضوع این به کمونیستی هیچ

 از بلندشدن توان دیگر روسیه گرفت،می قدرت آمریکا اگر چون نگیرد؛ قدرت آمریکا که بود این مهم بدتر، یا

 را خود خاطرات از یکی. کنندمی عمل ایران منافع ضد بر اکثرن مسلمان هایکمونیست. نداشت را خود جای

 الشعرایملک را او امروزه که انگلیسی شاعرانِ از یکی. بودم آمده انگلیس به تازه»: کنممی بازگو شما برای

 آن در سوم شاعرِ  عنوانبه نیز من. بودند کرده برگزار شعری شب ، روسی زن شاعر یک با نامند،می انگلیس

 شعرِ که کردمنمی فکر هرگز»: گفت گونهاین تحقیر با هایشحرف الیالبه روسی، شاعر. داشتم حضور جمع

 شعرخوانی بزرگی شاعران چنین برابر در ایرانی شاعری که است ممکن طورچه باشد؛ قوی اندازه این تا فارسی

 باعث که دادم او به جوابی اما آیم،می کنار هاخانم با معمولن من ،«باشد؟ داشته حضور جمعی چنین در و کند

 مزدوران دیگر و مزدور ایتوده بینیم؛می مزدور فقط ما هاروس با مواجهه در. «شد انگلیسی شاعرِ یخنده

 اما بود، احمق فردی استالین. نیست مقایسه قابل استالین یا و لنین نظریات با مارکس، پردازینظریه. حکومتی

 عوض در و متنفرند رضاشاه از هاایتوده. هاستایتوده خدای دیکتاتور و لمپن احمق همین بکنید را فکرش

 هاروس دارند، انزجار هیتلر از هاآلمانی که اندازه همانبه! است رضاشاه از دیکتاتورتر که هستند کسی عاشق

 گویانیوز،) مرزیبرون هایتریبون تمامِ. پرستنداستالین هاایتوده ایران، در اما. منزجرند استالین از نیز

 خطر در روسیه منافع چون کنند؛می دفاع اسالمی جمهوری از و اندشده بسیج...( و آمریکا صدای سی،بیبی

 ایتازه قرائتِ  باید ما. نوتازیست مزدور و تازیست مزدور است، «مزدوریشن» ما یتازه ترم مزدورند، هاآن. است

 منافعِ  ارتقاءِ  و حفظ برای کسی اگر. هستند خود ملی منافع حفظ فکر در که هستیم مبارزانی چون بیاوریم؛ را

 ما از بهتر اگر حتا است، جاسوس و بیگانه ما برای فردی چنین و دانیمنمی ایرانی را او نکند، کوشش ملی

 به را «میالنی عباس» اسالمی جمهوری. کند درک خوب را موضوع این باید جوان نسل. کند صحبت را فارسی

 از یکی ایرانارشیست، حزب فعاالنِ . است کرده خیانت بسیار ما به اخیر سالِ دو در که کسی فرستاد، آمریکا

 زبانی اینفارسی یرسانه هیچ اما اند؛رسانده اثبات به را او مزدوربودنِ  مقاله، آن در و کرده ترجمه را او مقاالتِ

 از جوانی در که شویدمی متوجه کنید، نگاه را میالنی یپرونده اگر. بسیارند او امثالِ. ستنکرده منتشر را مقاله

 من»: بگویید و باشید ایتوده یا و بسیجی شودنمی است؛ ویروس مانند مزدوری. است بوده توده حزب اعضای

 دیگر و کرد، خواهند استفاده شما از مرگ یلحظه تا و ایدشده آلوده شما ؛«نیستم ایتوده یا و بسیجی دیگر

 .نیست کار در ایتوبه

 هاآن زمان ترینکم در کردم، برخورد روسی اینویسنده یا شاعر به جایی در هروقت ها،سال این تمامِ  در

 به و دانندمی ایرانیان مِهترِ  را خود ها،روس اکثر زیرا. هستند سوادبی که کردم اثبات و کشیدم چالش به را

 از روندمی که کجا هر روسی،ایرانی مزدورهای! کنند نگاه نوکر عنوانبه ایرانی به که شودمی داده آموزش هاآن

 کشور این از هم باز اما است، گاییده را هاآن بارهزاران روسیه کهآن وجود با و کنندمی طرفداری روسیه

 معمولن مختلف، هایزبان در مفاهیم از برخی. هستند ایتوده و مترجم ها،احمق این اغلبِ. کنندمی طرفداری

 ایران در منتقدی یا نویسنده شاعر، اگر اما نویسد،می خود روش به کس هر را عاشقانه شعر. اندهمبه شبیه
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 شعرهای شاعر، این کند فکر مخاطب که کنندمی ترجمه شکلی به را او هاینوشته هامترجم باشد، شده مطرح

 سالپنجاه که دهندمی ربط شاعری به را او تصاویرِ  خود هایترجمه در چون است؛ کرده کپی را خارجی شاعری

 ینویسنده یا شاعر آن بگویند دارند قصد هاییترجمه چنین با. است زیستهمی انگلیس یا و روسیه در او از پیش

 شاعران و هانویسنده از بسیاری کارهایی چنین با هاایتوده. ستخارجی ینویسنده و شاعر فالن از متأثر ایرانی،

 را خارجی شاعر کتاب که بود این من هایکنجکاوی از یکی. اندداده فریب را مردم و اندکرده تحقیر را ایرانی

 کرده کپی او از ایرانی شاعرِ یا و اندنوشته هم به شبیه شاعر دو این آیا واقعن که کنم و ببینم بررسی و پیدا

 ایران در تاکنون شاملو، و نیما از پس. است احمقانه و نادرست کاملن چیزهایی چنین که شدم متوجه است؟

. اندساخته ایترجمه معادلِ شاعری، هر برای مدام و اندنگذاشته هاایتوده چون نشده، مطرح اندازه آن به شاعری

 کنید، منتشر هم را فارسی شعرمجموعه بهترین اگر. اندداده انجام بسیار را کارهایی چنین «چشمه» نشر در

 در و کندمی ترجمه را سوادبی و چیپ شاعری شعرهای «پوری احمد» عوض در .کنندنمی آن به توجهی هیچ

 «داستان» در. شوید زدهشگفت شما که شکلی به کنند،می تبلیغ و معرفی را او هایترجمه خود هایتریبون تمام

 پایینی ادبی ارزش شوند،می مطرح ایران در که هاییداستانمجموعه ترِبیش و است شکل همین به وضعیت نیز

 خیانت اند،شده وارد که ایعرصه هر به امروزتابه و کنند تهی درون از را هاایرانی خواهندمی هاآن. دارند

 خاموشچراغ دارند همه. بینممی را هاآن هایخیانت نیز امروزه که ستاین هاییبحث چنین دلیل. اندکرده

 ،«کنی؟می حمله اسالم به چرا! علی»: گویندمی من به مدام. اندشده خائن و مسلمان رسمن و کنندمی حرکت

 .کنممی فکر فروغ شعر آن به و زنممی لبخند هاآن به مدام نیز من
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 ایم؟کرده اعالم ایران در را اسالم پایان ما چرا
 

 

 را اسالم ولی ندضداسالم ایعده. بسازد ضداسالم موجودی من، از توانستنمی دیگری چیزهیچ اسالم، جز

 هایسنت و زوایا تربیش. دارم آشنایی اسالم با عده این از تربیش و هستم ضداسالم که من برعکس. شناسندنمی

 براندازی برای ما. نیست ضروری اسالم با مبارزه یاندازه به ایمبارزه هیچ نظرمبه و هستم بَر از را اسالمی

 مشکلِ  من دید از البته دانم؛می ایران در مشکل ترینبزرگ را اسالم من چیزی؟چه براندازیِ  اما جنگیم،می

 و اول مشکلِ چون است؛ ترفجیع ایران در ما اوضاعِ ولی است، «اسالم» دنیا کلِ در بلکه ایران، در تنهانه اول

 و ستبدی آدم باشد مسلمان کسی هر که نیست معنا بدان این البته است، اسالم ما چهارمِ و سوم و دوم

 نیک خود ذاتِ در انسان. است مزخرف چنینیاین هایحرف ندارد، وجود خوب آدمِ مسلمانان میان در اساسن

 دیگر ایعده روی کمی تاثیر است ممکن حالعین در و کندمی پلید بسیار را هاآدم از برخی اسالم،. است

 هایآدم با مدام و رسندمی نظربه جالبی افراد هستند، ایشدهآلوده ترکم هایآدم که عده این معمولن بگذارد،

 کار خوب بسیار و دارند جالبی هایایده هاایرانارشیست معتقدند که هاخیلی. شوندمی قیاس پلید بسیار

 سیاسی ارک وقتآن گذاشتند،می احترام هم مردم اعتقادات به هاایرانارشیست کاشای»: گویندمی کنند،می

 گویندمی کهکسانی. «است اسالم با مبارزه» ما، سیاسی کار مقید موتیف راستش. «دادمی نتیجه بهتر هاآن

 دانند،می اسالمی فکرروشن را خود که هاییآن. ندارند اسالم از شناختی باشید، نداشته مردم اعتقادات با کاری

 هرگز. باشد قاتل تواندنمی که فکرروشن اما اند،قاتل هم خودشان یعنی این و کنندمی تأیید را قتل شانتکتک

 هایآدم مانند اما دارم، سال پنجاه تنها که است درست. باشم داشته مشکل شخصی با توانممی من نکنید فکر

 من دیدگاه و زیست نوع چون ست؛زندگی سال هاده با برابر من زندگی از سال هر نیستم. سالهپنجاه عادیِ

 مشکل تِم با من باشم؛ داشته مشکل فرد با که نیستم حقیر قدرآن قطعن پس. است نبوده عادی هایآدم مانند

 اندبوده معلم هاآن اند؛نبوده پیامبر ،«مانی» و «مِهر» و «زرتشت». کندمی تعریف را اهریمنی منشِ اسالم دارم،

 فقط و است سامی ایخصیصه ،«پیامبر». است پیامبر که نکرده ادعا ایایرانی هیچ جایی،هیچ در هرگز و

 تعریف دنیا در را سوفی و سوف و خِرَد که ایمداشته بسیاری هایمعلم تاکنون! پیامبرند که اندگفته هاسامی

 در امروزه. اندنبوده انسانی ضد اصول و خشونت یکنندهترویج هرگز هاآن از یکهیچ و اند،داده تعلیم و کرده

 به را چیزهمه که حکومتی چنین هرگز عتیق، عهدِ در حتا و تاریخ طولِ در دارد؛ وجود سفاک حکومتی ایران

 اسالم از نوعی هر و قرائت هر. است اسالم اصلی مقصرِ  بلکه نیستند، مقصر اینان البته. ایمنداشته بکشد، کثافت

 اصل در و است زن ضد شدتبه حالعین در و کندمی تخریب را چیزهمه ای،مسلمانی بودوباش هرگونه و

 آورچندش قرآنی آیاتِ. کندمی تداعی را کثافت اسالم، از ایگوشه هر. ستزندگی قاتلِ  ش،بودن زن ضد خاطربه
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. نباشم اسالم ضد توانمنمی من دلیلهمینبه ندارد، وجود آیات آن در دفاعی قابل چیزِهیچ اساسن و ندکثیف و

 مارکسیست»: گویندمی و جنگندنمی اسالم با که فکرانیروشن و هاچپ از خوردمی همبه حالم این بر عالوه

 هایچپ چرا اما است؛ ستیزیخرافه و ستیزیمذهب مارکس، اصلی هایخصیصه از یکی کهحالی در ،«هستیم

 افتخار هاآن کنند؟می تبلیغ راآن مدام و جنگندنمی انداخته سایه هاآن زندگیِ بر که خرافه همهآن با ایرانی

 نباشد، مسلمان که فکریروشن»: گویدمی وقاحت نهایت در «بهنود مسعود». هستند مسلمان که کنندمی هم

 این که نیست بهنود تنها. آیدبرنمی هم تخیل یعهده از حتا تر،فجیع این از! وقاحتی چه ،«نیست ایرانی

 کار توانیدمی صورتی در ایران، در. دارند گرایشی چنین که هستند زیادی افراد بلکه گوید،می را مزخرفات

 طول در. است خیانت عینِ نبودن، اسالم ضد. کنید عمل اسالم ضد بر که دهید انجام فکریروشن و سیاسی

. اندکرده ترعوضی را مردم هم پیامبران حتا کند، عوض را هاآن و بربیاید مردم پس از نتوانسته کسی هرگز تاریخ

 روی هستید آدم اگر شما. است فایدهبی واقعن منکر از نهی و معروف به امر. داشت بقیه کار به کاری نباید پس

 شما تواندنمی کسهیچ. شودمی عالی صورتاین در فقط دنیا که باشید مطمئن و کنید کار خودتان شخصیت

 بود پیامبر هاآن نامِ قبلن کهکسانی! کنند تربدبخت را شما توانندمی که هستند کسانی اما کند، بختخوش را

 جای و بکاریم درختی مالها، تکِتک جایبه که بودیم قادر و توانستیممی ما اگر. هستند مال و کشیش حاال و

 تربیش هرچه و هستند چرندگفتن استادِ مالها،. شدمی ترتازه و بهتر بسیار هوا کنیم، عوض درخت با را هاآن

 گوییدمی که اراجیفی برابرِ در اگر»: بگوید هاآن به نیست هم کسی. کنندمی پیروزی احساسِ تربیش گویند،می

. «ایمکرده امید قطع شما از کهاین یعنی ما سکوت داریم، قبول را شما که نکنید خیال کنیم،می سکوت

 خواهندمی نفر دو کهزمانی مانند کنند، لخت را شما خواهندمی مدام هامال از تبعیت به ایرانی، عوامِ  متأسفانه

 دارند، عجله خود مقابل طرف کردنلخت برای و آورنددرمی را هم لباسِ نتیجه در باشند، داشته سکس باهم

 از برداریکاله و کردنلخت به اشتیاق. پوشاندنمی لباس دیگری تن بر شانکدامهیچ سکس از پس اما

 است دلیلهمینبه کرده، ضعیف را هاآن شدتبه سکس، به هامسلمان منحط اشتیاق. ستمذهبی هایخصیصه

 از ترس مانند چیزهیچ. کندمی ترضعیف را آدم قدرت که ستحالی در این و روندمی قدرت دنبالبه مدام که

 آورند چنگ به را قدرت کنندمی سعی ترس، از فرار برای هاایرانی. کندنمی ضعیف را آدم قدرت، دادن دست

 افراد چنین. بدهند دست از را خود جایگاه مبادا که کنندمی فکر این به بعد اما شوند، جمهوررئیس و رهبر و

 دیگر که شدندمی شاه هاآن. اندنبوده خواهآزادی هرگز مالشاه و شاه مثل و هستند، ضعیف بسیار ترسویی

 دست از ترس ترس، ترینفجیع. بدهند دست از را خود جایگاه مبادا که ترسیدندمی پادشاهی از بعد و نترسند

 بپذیرید؛ راآن مسئولیت کهاین شرط به البته کند،می قوی را آدم که سترهایی و آزادی فقط. است قدرت دادن

 لعنتی ترس همین و ترسندمی آزادی از همه دلیلهمینبه است، «مسئولیت» آزادی واقعیِ معنای واقع در

 است این ینشانه کند،می عصبانی را شما مخالف، نظرِ طرح اگر. شود زندانی سر قفسِ  در فکرها که شده باعث
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 کنید؟نمی شک خود افکار به چرا پس ندارید، خود اعتقادات برای مناسبی دلیل کنیدمی فکر ناخودآگاه شما که

 من به. کنندنمی فکر منددلیل چون دارند؟ وحشت من هایحرف از هامسلمان و مالها ها،اللهیحزب چرا

 چرا که کنممی تعجب من. اندنبوده من سواالت و هابحث به گوییپاسخ به قادر تاکنون اما ،«دیوانه»: گویندمی

 را کاری آن مدام اگر. کرد ریسک و رفت تازه راه از که است الزم گاهی کنند؟نمی شک یا و ریسک مردم خود

 بوده شما همراه و ایدداشته عمری که آوریدمی دستبه را چیزی اید،داده انجام راآن عمری که دهید انجام

 آن از و پاپتی یخاورمیانه از باید گاهی. شودمی پوسیده سنت در آدم. کندمی خراب را هاآدم مذهب،. است

 خرابخانه کنید، آباد را خود کشورِ  بخواهید جاآن در اگر که ستجایی خاورمیانه. زد بیرون سنت یخانه

 خاورمیانه در فقط پیامبران! ندارید کشورتان کردنِ خراب جز راهی هیچ کنید، پیشرفت بخواهید اگر و شویدمی

 سامیِ  او ست؛عجیبی موجود «پیامبر». اندکرده بدل خاورمیانه رسم به را کاریخراب این و اندشده ظاهر

 بلکه نیست، هاآدم به خدا پیام رساندن شمأموریت واقع در گوید،می دروغ خدا جای به که ستگریحیله

 دنیا از اینقطه هیچ در و ستسامی ایپدیده پیامبری،. بگوید دروغ هاآدم به خدا طرف از که ستاین کارش

 از بسیاری یدرباره! شدمی وحی هاسامی به فقط پیامبری انگار بکند؛ پیامبری ادعای که نشده پیدا کسی

 «زرتشت» زرتشتیان،. بودند نوشته یا و کرده فکر ناپیامبر هایغیرسامی قبلن پیامبران، به شدهوحی چیزهای

 از. باشد آمده خدا جعلِ برای یا و بگوید دروغ که خدا جانبِ از شدهمبعوث پیامبری نه دانند،می معلم یک را

 واقع در ند؛معروف خداییبی به بوداییان. کنندمی انکار را خدا مدام چون هستند؛ کافر هابودایی مسلمانان، نظر

 اجدادی و آبا سرزمینِ که آموزگاری  پیامبر؛ یک نه دانندمی شایسته انسانی و آموزگار یک را «بودا» نیز هاآن

 ادعا کسی هرگز هم، آفریقایی و پوستیسرخ هایقبیله در حتا. کرد ترک انسانیت و آگاهی کسب برای را خود

 خدا جانشینِ یا و خدا گفتندمی که اندبوده کسانی البته. شودمی وحی چیزهایی او به خدا طرفِ از که نکرده

 شانکدامهیچ واقع در است؛ تماس در او با و گیردمی پیام او از که نشده مدعی کسی هاآن میان از اما هستند،

 .اندنکرده خود یویژه را خدا

 هاییسامی از هاآن هستند، «تخیلی پیامبرانِ » اول یدسته: شوندمی تقسیم دسته دو به سامی، یامبرانپ

 با اما اند،داشته وجود که هستند «واقعی پیامبران» دوم یدسته. اندنداشته وجود هرگز که شوندمی تشکیل

 هستند کسانی تخیلی پیامبرانِ  تاریخ، علم شهادت طبق. است شده نماییبزرگ دچار هاآن حضور زمان گذر

 هرگز مسیحیان، البته. عیسا حتا و خضر سلیمان، یونس، نوح، آدم، مانند باشند، داشته وجود توانندنمی که

 پیامبرانِ . تردیدند دچار شخصی چنین حضورِ  یدرباره بزرگ، دانانتاریخ از بسیاری و نامندنمی پیامبر را عیسا

 منظور) هایتایپآرکی و هامیت ادبی، آثار از را هاآن یهودیان که هستند ایافسانه موجوداتی تخیلی،

 هایملت( نمادین و سمیوتیک صرفن نه دارند، محوریداستان و الگوییکهن خصلتِ که ستهاییتایپآرکی

 کردند عوض یهودی خدای با را خدایان جای هاسامی. اندداده پیامبرگونه هیئتی هاآن به و برداشته دیگر

 شکل به را هاداستان این از ایتازه ینسخه سپس و( شودمی «اهلل» اسالم، در و است «اِل» یهودی خدای)
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 است تخیلی شخصیتی «نوح» مثال، برای. دادند ارائه اند،داشته وجود واقعن افراد این انگار که ایگونهبه گویا،

 نیز، حوا و آدم. است شده برداریکپی اند،هبود النهرینبین ساکنِ که مردمی از و «گَمِشگیل هایافسانه» از که

 در حوا و آدم که بینیدمی امروزه اما شده، برداریکپی «مشیانه و مَشی» زرتشتیِ هایافسانه و هااسطوره از

 حرفی مشیانه و مشی از کسی بین این در و زرتشتیان بین تا اندافتاده جا تربیش ابراهیمی مذاهبِ ادبیاتِ

 یپروژه امروزه زد،نمی جا پیامبر آخرین را خود و کردنمی تخته را یهودیان بازار اسالم محمدِ اگر. زندنمی

 مارکی گاندی، ماندال، هود،رابین پینوکیو، زورو، احتمالن و داشت وجود پیامبری هایداستان به اساطیر تبدیلِ

 غیرواقعی هاآن که نیست معنا این به تخیلی، پیامبرانِ بودنِتخیلی. شدندمی پیامبر به بدل هم نیچه و دوساد

 وجود معمولی هایانسان صورتِبه توانستندمی پیامبران این از برخی اند،نداشته وجود هرگز کهاین یا و اندبوده

 او ایماجر اما بود، شدهرام سگی صاحب که باشد فردی توانستمی «سلیمان» مثال برای باشند، داشته

 تمام روایفرمان و فهمیدهمی را حیوانات زبان سلیمان، که دارند اعتقاد هامذهبی. است شده نماییبزرگ

 هایسگ مانند او سگِ داشته، ا نس خود یگربه یا سگ با فردی زمانآن در است ممکن بوده، اجنه و حیوانات

 جریانی چنین بودن عجیب خاطربه اما داده،می انجام او برای حرکاتی و بوده صمیمی خود صاحبِ با امروزی

 را سگ صاحبِ رفتارِ کسی که گذاریممی این بر را فرض یعنی شده؛ اگزجره ماجرا این زمانی، یپروسه آن در

 رانیحکم هاآن بر و داندمی را حیوانات تمام زبان او که کرده گمان و شده متعجب موضوع این از و دیده سگ با

 انکار را تخیلی پیامبرانِ وجود ندارد قصد کسی هستیم؛ طرف هایینماییبزرگ چنین با ما واقع در. کندمی

 مدام و اندکرده بدل گزاره هزاران به را هاآن به مربوط یگزاره زمان، گذشت با که جاستاین مسئله اما کند،

 پیامبر واقعن افراد این که نیست این هم واقعی پیامبران از من منظور. است شده اگزجره هاآن با رابطه در

. شودنمی منکر را هاآن وجود علم، و تاریخ و اندداشته وجود واقعن که انداشخاصی پیامبران از دسته این اند،بوده

 ایپدیده پیامبر اند؟داشته موجودیتی چگونه دو این اما کند،نمی انکار را موسا و محمد وجودِ تاریخ، که البته

 از تا کند،می انتخاب را پیامبر خدا که معتقدند مقوله این به یهودیان فقط مذاهب، تمام بینِ  در و ستیهودی

 زمان، از ایبازه در گاهی که بود شکل بدین هم پیامبری بازیِ. برساند مردم دست به را خود پیام او طریق

 کردمی جمع خود دور به را ایعده صورت،بدین است؛ پیامبر و شده نازل وحی او به که کردمی اعالم اییهودی

 برجسته افرادی خود زندگیِ محل یا و قبیله در هاآدم این معمولن. دادمی را خود خاص هایآموزش هاآن به و

 پیامبری ادعای که یهودیانی. است بوده درست نیز هاآن تعالیم از بسیاری و شدندمی محسوب بادانش و

 یهودیت، زیرساختِ. شود حفظ «یهودیت» مبین دین تا شدند،می کشته یهودیان خود توسط بعدها کردند،می

 اغلب ابراهیمی مذاهبِ این انسان، پیشرفتِ و زمان گذشت با که است این مسئله. است مربوط اسالم به کاملن

 و شرورتر تر،خشن اسالم اما. کنندمی هماناین جامعه با را خود زمان، از ایپروسه در یا و کرده نشینیعقب

 !اعصار تمامیِ  برای ستکتابی قرآن، و است پیامبر آخرین محمد که شده گفته چون شود؛می ترضدانسانی

 از توانستند مسیحیان دلیلهمینبه بود، نکرده را ادعا این هرگز عیسا و داشت مسلمانی ادعای محمد

 چهارصد و هزار همان در که اسالم برعکس کنند، نو و مدرنیزه را آن و دهند دستبه امروزین هایروایت انجیل
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 وحشتناک جز کنید نگاه را اسالم از گوشه هر. شد بدل انسانی ضد ایمجموعه به و ماند باقی پیش  ِسال

 بودنتازی و نوتازی نوتازیسم، تازیسم، قادسیه، کَنیِ ریشه و اسالم با مبارزه ما، بودنِ و حضور دلیلِ . بینیدنمی

 با یعنی است؛ بوده هاتازی به مربوط خصیصه این زدن،شالق یعنی تازیانه که دانیدمی. است بودنچیتازیانه و

 از...( و تازیانه تازی،) مواردی چنین. زدندمی تازیانه را او و کردندمی رفتار غالم یا و کنیز مانند ایرانی انسانِ

 هااین. دارد وجود زبانی و تاریخی دالیلی هاآن از کدام هر برای و اندنیامده وجودبه دلیلبی زبانی، لحاظِ

 کاری چنین است، پژوهش و مطالعه هاسال حاصلِ و شودمی خلق ایرانارشیست حزبِ  در فقط که ستمطالبی

 مسلمانان، منکر از نهی برابر در شما یوظیفه. کند پیدا ادامه باید ستباقی ایران در اسالم کهزمانی تا

 جزئیات به و اندندیده مسلمان جز هاآدم ایران، در چون اند؛شده گیج هاآن. است انسان به هاآن کردندعوت

 و اندقفس در که دید را هاییزن و زد قدم بازار و کوچه در شودمی مگر. نیستند واقف هاآن رفتاری کثیف

 اجتماعی زندگی شودمی مگر شده؟ گرفته هاآن از زندگی اساسن و اندکرده سر بر( مقنعه روسری، چادر،) کیسه

 از کهوقتی. است خورده گ ه بسیار تاناسالم ؟«است اسالم یخواسته این» که گفت بعد و کرد نابود را زنان

 در که کنممی فکر این به وقتی کنم،می تخیل جاآن در را جنسیتی کثیفِ رفتارهای و زنممی حرف ایران

ست زیبایی خودِ  زن. شوممی عصبانی بسیار بپوشانند، را خود زیباییِ  و بپوشند چادر باید حتمن زنان خیابان،

 زیبا را ما کشور و شهر زنان، نباید چرا باشیم؟ داشته وحشت زیبایی از باید چرا. کندمی زیبا را شهر و زندگی و

 بفرستیم؟ کشورها دیگر و دبی و گرجستان برای و کنیم بندیبسته گیجند هایهیئت در را آنان باید چرا کنند؟

 یک فقط. کند سکوت اسالم کاریکثافت و رحمیبی با مواجهه در تواندمی حیوانی خویِ  و گیماندعقب فقط

 اسالم مدافع که ایایرانی هایسوسیالیست و هاکمونیست تمام جهت،این از و کند دفاع اسالم از تواندمی احمق

 .کارندکنند، خیانتنمی گریروشن اسالم علیهِ  و دارند فکریروشن در ادعایی که کسانی تمام. اندخائن هستند،

 شاعر مرا و است توجهبی من به عبدالرضایی چرا هستم، مدرنپست شاعرِ من»: گویدمی لمپنیشخص 

. است نوشته غزل کمرباریک کلثومِ  زینبِ  رثای در که شویدمی متوجه کنید، نگاه را او یکارنامه ؛«داند؟نمی

 بند اسالم کشید. کثافت به راآن نباید آید،می رهایی و آزادی و شعور از شعر بدانم؟ شاعر را او چگونه من آخر

. است گرفته را انسان و هاایرانی هستیِ که چرا باشیم، نداشته گارد آن به نسبت توانیمنمی ما و است کثافت و

 انسانیت و انسان از اثری گذاشته، پا که هرجا و کرده پر را جاهمه آن کثافتِ  بوی که ستفاضالبی مانند اسالم

 ما باشد؟ نکشیده لجن به را جاآن حضورش با اسالم که بزنید مثال را جایی توانیدمی آیا. است نگذاشته باقی

 به را ایران سنگِ و دارد اعتقاد اسالم به کهکسی! مسلمان یا و هستید ایرانی یا شما نداریم، مسلمان ایرانیِ

. است اسالم از دوری در ایران نجاتِ کنید، تحلیل و نگاه بخواهید که ایزاویه هر از. نیست ایرانی زند،می سینه

 بی دهد، انجام را خود خواهدل بازیِ  کسی هر» کهاین یعنی «آزادی» نداریم؛ دیگران اعتقاداتِ به کاری ما

 ما به باشد، مسلمان بخواهد...( و افغانستان عربستان، عراق،) کشوری هر. «شود دیگری بازی مزاحم کهاین

 شکی هیچبی بینید،می انسانی ضد امری که هرجا و دوانده ریشه لجن و کثافت ما، کشور در. ندارد ارتباطی

 از فراوانی انسانی ضد هایمثال و کنم اثبات توانممی را هاگفته این تمامِ دارد؛ وجود جاآن در اسالمی یریشه



 

 

 چپِ ملّی 112

 ساله چهارصد و هزار جنگی ما، جنگ. است اسالم با جنگ ایرانارشیسم، اکت تریناصلی. درآورم قرآن خودِ

 ایم،جنگیده هم درست جنگیم،می آزادی برای که است سال ده و صد ما! سالهچهل یا و ساله ده و صد نه است،

 این با شودمی چگونه ،«جاویدشاه»: گویندمی مدام عوام هم حاال. ایمخورده شکست عوام و اسالم از مدام اما

 از ایگونه هر! ستبسیجی نباشد، هم بسیجی اگر حتا جاویدشاه،: گویدمی کهکسی شد؟ متحد دسته

 پسر به پدر از شاهی... و سوم دوم، اول، امامِ  کند؛می دنبال را امامیدوازده شیعی مراتبسلسله پرستی،ارباب

 سوئد یا و انگلیس با را ایران شودمی مگر کرد؟ فکر موروثی و بود ویکمبیست قرن انسانِ شودمی مگر. رسدمی

 ده و صد. نیست درست قیاسی چنین است؟ مراتبیسلسله قدرت نیز کشورها این در که گفت و کرد مقایسه

 حال در کشور مشروطه، دورانِ  در. اندداده فریب طریق این از را ما همیشه و کنیممی مبارزه که است سال

 در قدرتی هیچ شاه و باشیم داشته شاه انگلیس مانند باید که گفتند دوباره اما بود، جمهوری سمتِ به حرکت

 پیروز ما و کردند کاریخراب مصدق دورانِ در. آوردند کار روی را «رضاشاه» پس باشد؛ نداشته کشور یاداره

 است بهتر پس شود،می بهتر کشور اوضاع و آیدمی جوان شاهِ»: گفتند باز و کرد برکنار را شاه مصدق شدیم،

 اسیرِ  را ما که است سالچهل و کشید کثافت به را کشور هم «پهلوی محمدرضا. »«کنیم برکنار را مصدق

 اگر و کرده زندگی آمریکا در او» که گویندمی و کنندمی طرفداری پهلوی رضا از ایعده امروزه کرده، مالشاه

 یک هاآن مانند و ندارد مالها با تفاوتی هیچ او من دید از ؛«شد خواهد بهتر ما اوضاع بگیرد، دست در را کشور

 هم خواهیشاه خوی. باشید مال حتمن که نیست نیازی آید،می اسالم از اسالمیستی خویِ. است اسالمیست

 حکومت شعور ایران، در است قرار زمانیچه بفهمد؟ خواهدمی کِی ایرانی. است سرطانی یغده مثل و کثیف

 و شاهنشاهی کثافت سال ده و صد و اسالم کثافت سالچهل. هستیم معاصر فکرهاکوته و هانفهم با ما کند؟

 هم ایرانی فکرانروشن از بعضی بین، این در متاسفانه. است کشیده لجن به و کرده تهی را مغزها مالشاهی،

 .ندارند مالها با تفاوتی هیچ
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 دهندهنجات متافیزیکی وَتَن،
 

 

 حقوق فعال( طلبیاصالح دومِ نسل) هاآن فرزندان و قاتالن فقط که ببینید تا کنید نگاه خوب خود اطراف به

 کماندوهافاطی. حشرند حقوق فعال امروز بودند، اللهیحزب و دستبهچماق دیروز تا که هاهمان. هستند بشر

 و آوردند کشور سر زیادی بالهای و کشتند و کردند اعدام توانستند تا مزدوران! اندشده مسلمان فمنیست هم

 گنبدهای مردم گازِ و نفت پول با که کردندمی دیروز افتخار تا هاآن .مردم است انتقام وقتِ که دانندمی حاال

 طالکاری نیز راآن اطرافِ هایخیابان و حسین یبقعه) کنندمی نصب کربال هایهتل روی و کرده درست طالیی

 را ما تواندمی چیزیک فقط. انددرآورده را ایرانی و ایران پدرِ ها کههمان! بودند هاعراقی خود عده این( اندکرده

: کندمی پیروز را ما چیزیک فقط ،«خشم»: سالح الزم داریم یک تنها ،«انتقام»: کند رهنمون پیروزی سمت به

 دوباره و باشیم داشته صلح ایران در ریزی،خون و خشونت سال چهارصد و هزار از پس کهآن برای .«رحمیبی»

 . باشیم رحمبی براندازی از پس هفته چند تا ناگزیریم شود، تأسیس مِهر و تولید مهربانی

 هاروس ،داده هاروس تحویلِ دودستی را سوریه و ریخته روسیه جیبِ در زیادی هایپول اسالمی جمهوری

 که ستحالی در این و زنندمی را ما گردن لحظهبهلحظه. کنندمی پایکوبی مدیترانه دریای یکناره بر شب هر

 حتا ایران در. کنند راهگم را ما جوانان که اندشده بسیج همه. لولندمی فقر در هاآدم ترینشایسته و ما جوانان

 ها،مالخانه سپاه،. ندبحران یتولیدکننده مسئوالن یهمه. نیست کردناداره فکر به مدیر یا و مسئول یک

 تولید مال فقط همه سراسری، دانشگاه آزاد، دانشگاه نور، پیام دانشگاه بسیج، مالسازی، هایکارخانه و مدارس

 نیست قرار انگار کهطوری کند،نمی حل را مشکلی کسهیچ و دارد وجود کدهبحران فقط کشور آن در. کنندمی

 به است قرار چیزهمه. شودمی هدایت کهن و گذشته طاغوت، سمت به باال سرعت با ایران. بشود حل مشکلی

 دهد، نجات را ما تواندمی چیزیک فقط. شنوممی را روسیه قاهِقاه صدای لحظه هر من و شود کشیده لجن

 ما تواندمی چیزیک فقط. پاسدارها و مالها ها،طلباصالح روسی، مزدورِ  از آهنی انتقامی تَنی، و بزرگ انزجاری

 مسیری هر از. نیست این جز نجاتی راه ها،ایتوده از روسیه، از ها،روس از آهنی و ذاتی تنفری دهد، نجات را

! ستدهنده انجات( دوستیوطن نه) پرستیوطن و وسیع گراییملی جنبش یک. خوریممی شکست برویم، که

 متافیزیکِ . داریم دهندهنجات متافیزیکی ما که دانممی حاال ام،داشته انزجار متافیزیکی و پرستش هر از که منی

 خواهیمی اگر است؛ دهندهنجات وطن فقط. کن نابود را هاکثافت وطن، برای! دوستیایران و پرستیوطن وطن،

 .بجنگ وطن برای فقط و دارنگه سالم را «تاوَتَن» برسد، مقصد به سالمت به تاتن

 دهندهنجات خوی یک فقط ایرانی انسان ما، نظر از! انسانی خوی یک شناسیم،می را چیزیک فقط انسان، از

 مهربانی ایران در کهاین برای! رحمیبی با است برابر خشم،. «ماست خشم ما سالح تنها»: چیزیک فقط. دارد
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 ما که ستکسی ما یار نکنیم، فکر «انتقام» جز چیزهیچ به و باشیم رحمبی فقط براندازی تا باید باشیم، داشته

 !کند ترخشمگین را

 هم را عراق. یمشد فقیر هم جاآن نهایت در ولی شد، خرج عراق در همهآن رفت؛ ما دست از هم عراق

. کثافت و اراجیف ترویجِ برای فقط هم آن نجف، و کربال در طالکاری همهآن. ایمداده روسیه تحویلِ  دودستی

 ایرانی نشانِ که را چیزی هر اسالمی جمهوری داریم؟ او از ترملی شاعری مگر اند،کرده خراب را «نیما» یخانه

 چیزیک باید تنها ما، شعارِ. برود بین از باید گریخرافی از نشانی هر براندازی از پس. است کرده نابود دارد

 مانند درست کنیم، فکر ترساننده و بزرگ خشمی به باید فقط باشیم، داشته بودوباش بتوانیم کهآن برای باشد؛

 وجود دیگری راه هیچ و کندمی پاک را ایران که ستسونامی این تنها ناسیونالیستی؛ سونامیِ  یک سونامی، یک

 ممکن لحظه هر چیزی، هر. کندمی رهنمون کثیفی به را ما چیزی هر دوستی،ایران و پرستیوطن جز. ندارد

 چیزیک اساسن. دارد اهمیت گراییملی و پرستیوطن حس و کنندهپاک ایرانِ فقط کند؛ ترآلوده را ما است

 خدا. کنیم برخورد فجیع آن با و بگاییم را «اهلل» باید لحظه هر. است «ملی منافعِ» آن و باشد دفاع قابلِ باید

 . بیاید گوسفند و برود گاو که ندادیم کشته همهاین. «وطن» نامبه ستمتافیزیکی خدا. است ایران خدا،! ماییم

 جنبشِ » از پس که طلبیاصالح هر. کارساز نیست گرایانه،ملی و بزرگ طوفانی جز راهی هیچ متأسفانه

 مانند و گذاشته «بشری حقوق شرکتِ » راآن نامِ و کرده تأسیس را شرکتی رفته، ایران از خارج به «سبز

 دنبالِ  که اندداشته ایران در عالف و کاربی هرچه ها،طلباصالح. است درآورده پول ،«توانا یمؤسسه»

 حقوق فعال» را خود نام کنید، نگاه را لمپنی هر. اندفرستاده بشری حقوق کارهایِ دنبالِبه ،بوده درآوردنپول

 به نادرست اطالعاتی که جاهایی شود؟می تامین کجا از شانپول اما. گیردمی پول جایی از و گذاشته «حشر

! حشر حقوق فعال دیگر، نیم و مزدورند «آمریکا صدای» تلویزیونِ خبرنگارانِ از نیمی. بدهند غربی هایدولت

 با که کنندمی فعالیت فضاساختن برای تلویزیون آن در هاآن از نیمی. گیرندمی پول جاچندین از یعنی این و

 حقوق هایکمپ به را هاآن هاطلباصالح که هستند مزدورانی فعاالن این. کنند مصاحبه حشر حقوق فعاالن

 هایزندان در زندانی و مبارز همهآن. شوندمی معروف معدودی هایِنام ها،کمپ این در. اندکرده وصل بشری

 از هاآن برای و دهندمی مانور معدودی اسامیِ  روی فقط شنوید،نمی هاآن از نامی هرگز اما هستند، ایران

 حمایت برای فرودستان قیام از پس ی خودم را بگویم،خواهم تجربهمی .گیرندمی پول بشری حقوق هایسازمان

 کرده بودند( امضا راآن هزارنفرهجده که کردند )پتیشنی آماده را پتیشنی هاایرانارشیست سیاسی، زندانیان از

 مسئولین که شدم قرار متوجه آن از پس. گذاشتم قراری حشر حقوق مقام قائم با لندن در من به این دلیل و

 هافالنی آیا و ستزندانی شخص فالن آیا که کنند تأیید باید هاآن و اساسن هستند هاطلباصالح ،ایران بخش

 شود، منتشر «المللبین عفو هایسازمان» طریق از ایران از اخباری است قرار اگر یعنی نه! یا اندشده کشته

 نشان بشری حقوقِ هایسازمان به و کنندمی جمع هم را ما شعارهای حتا این عده. کنند تأییدش هاآن باید

 هایِ شعارنویسی در ما که دارند وحشت دلیل، همینبه. بگیرند پول تا زنندمی سند خود نامِبه راآن و دهندمی

 راه ملی حرکتی که داشتند اصرار شدتبه و شدند نزدیک ما به هاآن از برخی. بزنیم را« IA» عالمت خود
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 متوجه بعدها. کردیم آغاز و پذیرفتیم هم ما نباشد، هاعملیات در( ایرانارشیست حزبِ ) ما نامِ  ولی بیندازیم،

 و کرده کاسبی هاعملیات آن طریقِ  از و زدندمی ما هایعملیات روی را خود نام نبود، ما نامِ  کهوقتی شدیم،

 دیگر که بگذارند جاهمه را IA عالمتِ  که خواستم عملیاتی هایپارتیزان از ماجرا، این از پس. گرفتندمی پول

 از این کدامهیچ. است شده تبدیل بیزینس به سیاسی کارِ  ایران در. کنند مالخور را ما شعارهای نتوانند

 رحم هم خودشان به عمل، در لمپنیستی هایگروه دیگر و «گذار» گروهِ . نیستند سیاسی فعاالن، اصطالحبه

 چشمِ  جلوی سوژه کردند؛می کمک او به «زم اهللروح» دستگیریِ ماجرایِ  در بودند، ایکاره اگر. کنندنمی

. کنندمی کار اسالمی جمهوری برای چون بردارند؛ قدمی نیستند حاضر و دهندنمی اهمیتی هیچ اما هاست،آن

 شرایطی هر در و کنندمی استفاده بشری حقوقِ  دالرهای از هم و گیرندمی پول اسالمی جمهوری از هم یعنی

 که لمپنی هر سپس ،«مقهرمان من»: گویدمی و آمده شخصی. سازندمی فمنیستی و کارگری فعالِ شما برای

 مزدورها، با او. دارد حمایت توقعِ من از هم بعد کند،می رانیسخن جاآن در و رودمی او کند،می ایجاد جنبشی

 «نه» که بگیریم یاد باید ما. داندمی کمونیست و کارگری فعالِ را خود بعد و گرددمی کثافات دیگر و هاکشآدم

. الاَل اَل، به نه. بگوید نه که بگیرد یاد باید ایرانی! است بزرگ ،«نه». هستیم «بزرگ نهِ» جنبش که چرا بگوییم

 ! «ال اَل»: گوییممی ما و «اهلل»: گویندمی هاآن

 هرگونه ست؛کافی اسالم و بدبختی و فریب سالچهل. باشید عملیات در و گراعمل است بهتر کهاین خالصه

. استمرارطالبی چه اللهی،شاه چه اللهی،سلطنت چه باشند، خلق مجاهدِ چه است، کثیف اسالم از قرائتی

 «مهرآیین» و کنیم زنده را «میترا» بزنیم، صدا را «مِهر» خواهیممی اگر. باشد داشته عظمت باید رحمیبی

 البته! نداریم رحمیبی جز راهی باشد، بزرگی و صلح در سابق پرشیای سرزمینِ و ایران خواهیممی اگر باشیم،

 . هستیم جنگ حال در که بخندیم قاهقاه وقتی فقط و بجنگیم شعف با باید
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 !نیستم سیاسی من
 

 

 معضل این شده، بدل پ ز به و عادی تقریبن که معضلی. هستیم روروبه معضل یک با که هاستمدت ایران در

 دانشجو، کارگر، هنرپیشه، دار،خانه زنِ  شاعر، نویسنده، فکر،روشن دانشگاه، استادِ. است «نیستم سیاسی من» تزِ

 نود نظر از. «نیستم سیاسی من»: گویندمی افتخار با روزمره، مسائلِ ترینجزئی با برخورد و ارتباط در همه

 سیاسی من» کلیدیِ  یجمله نتیجه، در. است ارزشبی هایآدم با ردیفهم سیاسی آدمِ  ایران، مردم از درصد

 ایجامعه در کهآن از پیش. خواهدمی را این سنتی داریِسرمایه چون است، شده بدل معتبر ایجمله به «نیستم

 و غیرسیاسی را خود مردم، تا کنندمی تالش مدام که است این کاراولین شود، مستقر داریسرمایه حکومت

 غیرسیاسی یجامعه. باشد غیرسیاسی باید جامعه بستر داری،سرمایه یجامعه تحقق برای. دهند جلوه منفعل

 و هستند کارگر ایران مردم از درصد هشتاد. کنندنمی گیریپی را خود حقوق آن، شهروندانِ که ستایجامعه

 در بهتر یتغذیه تر،بیش دستمزدِ باشد، سیاسی اگر کارگر نتیجه، در! گیردمی دستمزد که ستکسی کارگر

 و کار محلِ به وبرگشترفت سرویسِ خواهانِ و کرده طلب را بهتر مسکنِ و کاری ساعاتِ کاهشِ کار، محلِ

. کندمی پرسیدن به مجبور را انسان سیاست. است داریسرمایه به ضربه موارد این تمامیِ اما بود، خواهد خانه

 آمریکا. دارد سنتی انسانِ به نیاز داریسرمایه یجامعه دلیلهمینبه ست،ا سیاسی فردیتی دارای شهروندی هر

 ترهاپیش عراق کهاین وجود با. شودمی بدل ترمسلمان کشوری به افغانستان، و کندمی حمله افغانستان به

 شوندمی چادری عراق مجلس نمایندگانِ از نیمی کشور، این به آمریکا یحمله از پس اما بود، الییک کشوری

 نبرده عراق به خود با را دمکراسی آمریکا مگر چرا؟ ،(دارد عراق مجلس در نماینده زنانِ شدنِمحجبه به اشاره)

! ستداریسرمایه خواست اتفاقات این تمام که است این واقعیت شدند؟ چادری همه که افتاد اتفاقی چه بود؟

 پیش مدرنیته با را خود سیاسی یابژه ولی است غیرسیاسی مرتجع چون کند؛می مرتجع را انسان داریسرمایه

 تحقق اصلی شرط. کرد توجه هاآن به باید که ستمعضلی و مسئله همگی هااین. کندمی شنومدرن و برده

 مدام ایران مردم مانند جامعه آن مردمِ  و باشد غیرسیاسی جامعه که است این داریسرمایه حکومت یا و جامعه

 کار روی ایتازه سیاسی حکومت شاهنشاهی، حکومت شدنبرچیده با ایران در. نیستند سیاسی که بدهند پ ز

 ادبیات یدرباره. «نباشید سیاسی»: کند تلقین را گزاره این همه به که بود این جدید حکومت بحث اولین و آمد

 شعاری داستانِ و شعر»: گویدمی ما به ادبیات خود اما ؛«نباشید سیاسی»: گویندمی شما به...( و داستان شعر،)

: گویدمی ادبیات .ننویس سیاسی که نیست معنا بدان این و ،«دهی گسترش را آگاهی تا بنویس شعوری ننویس،

 سیاسی هامتن بهترین معمولن. «نده قرار شعار یوسیله را تامتن و بنویس شعوری نویسی،می سیاسی اگر»

 بهترین. ستفارسی متنِ ترینسیاسی کور، بوف و است «کور بوف» فارسی رمانِ بهترین مثال برای. هستند
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 یعنی سیاسی باشد؟ سیاسی تعبیرِ  از خالی اصیل، سینمایی یا متن شودمی مگر. اندسیاسی نیز فارسی شعرهای

 همهاین دلیل»: پرسدمی مثلن. است پرسش طرح حال در مدام و گرددمی پاسخ دنبالِ  کهکسی یعنی پرسنده،

 ،«باشد؟ داشته دالریچندمیلیون گذاریِسرمایه استرالیا در قالیباف سوادِبی فرزندِ باید چرا چیست؟ نابرابری

 عنصری شوید؛می بدل سیاسی عنصری به کنید گیریپی را پرسش این اگر و است سیاسی پرسشِ یک این

 است، سیاسی «پرسنده» ایران، در است؟ خطرناک پرسش این آیا اما! است خطرناک کشور و مردم برای که

 و کنید مطرح پرسشی تشیع، مذهبِ در تضاد همهآن یدرباره اگر! ندارد پرسش حق کسهیچ دلیلهمینبه

 و اندساخته زیادی چرندیاتِ رضا امام یدرباره مالها. شویدمی تبدیل سیاسی عنصری به بخواهید راآن دلیلِ

 امام»: بپرسد ندارد حق هم کسی ؛«است شده مسموم سمی انگورِ  با زنی توسط رضا امام»: اندگفته نهایت در

 تمام. «است؟ بوده( شراب) انگور آبِ  نوشیدن مسمومیت علت آیا است؟ شده مسموم انگور با چگونه هشتم

 این تا امامان چرا. دارد پرسش جای موضوعی چنین. اندشده مسموم زنی توسطِ حسین، جزبه شیعه امامانِ

 کشته هازن توسط امامان چرا که کندمی مطرح را پرسش این باشد سیاسی کهفردی اند؟بوده شهوتی اندازه

 در ببرند؟ بین از را هاآن و کنند نزدیک امامان به را خود توانستند که بودند حالتی چه در زنان آن. اندشده

 . اندخطرناک و سیاسی شدتبه هاییپرسش چنین اسالم،

 ایخانهقهوه در. «نیستم سیاسی من»: گویندمی تو هایکالسیهم از نیمی اما هستی، آموزدانش یا دانشجو

 هاآن اند؛کرده زیرسازی مالها واقع در ،«نیستم سیاسی من»: گویندمی همه که شنویمی ای،نشسته که هم

 به را مردم یهمه تا بود نیاز آن استقرار برای و بودند ایران در سنتی داریِ سرمایه حکومت یک برپاییِ درصددِ

 . نیست سیاسی هرگز برده چون کنند؛ بدل بَرده

! سیاسی یعنی کارگری، فعالِ و کارگر. بزنند حرفی کارگر از موجود هایگروه و احزاب که است محال امروزه

 در چیزهمه ایران در. زد خواهند سیاسی برچسبِ او به کند، طلب کارصاحب از را خود حقوقِ  کارگری اگر

 شد؛ جمهوررئیس او و کردند تبلیغ بسیار «روحانی حسن» جمهوریریاست برای. ستا داریسرمایه خدمت

 التحصیالنفارغ برای را «کارگری و کار طرحِ» یپروژه و کرد تحقیر را کارگر جمهوریریاست از پس روحانی

 .شود پروارتر داریسرمایه تا زد کلید

 موضوع این ایران در اما باشند، داشته خود یجامعه در برابرتری ثروت پخشِ تا هستند تالش در دنیا تمام

 سیاسی من» یجمله گفتنِ از مردم اگر. هستند سیاسی بگویند که ترسندمی هاآدم چون است؛ معکوس

 که دانندمی روستانشین یا و ایقبیله شخصی بلکه دانند،نمی شهروند را خود یعنی باشند؛ داشته ترس «هستم

باشند  داشته اختیار در را امکانات بهترین کنند، تدریس دانشگاه بهترین در اگر حتا است. نبرده شهر از بویی

 محسوب جهان این شهروندِ و هستند روستایی یک تفکری طرز چنین داشتن با بخوانند، را هارمان بهترین و

 اگر ایران در. است سیاسی کند،می مبارزه کهکسی و کندمی مبارزه خود حقوقِ احقاقِ برای شهروند. شوندنمی

 داشته، سیاسی فعالیتِ گذشته در که شخصی به و گیردمی قرار تمسخر مورد بکند، سیاسی یمبارزه کسی
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 سیاسی فردی پس است، فمنیست و خواهبرابری دختر آن»: گویندمی نیز ایعده. دهندنمی ازدواج یاجازه

 چنین و گویندمی سیاسی است ترانسان بقیه از کهکسی به متاسفانه. «کرد ازدواج او با نباید و شودمی محسوب

 پذیرند؛نمی را سیاسی فردِ ایران در مالها قانونِ و حکومت چون است؛ منفوری انسان عوام، ذهن در شخصی

 کربال سمتِبه اربعین روز در هرساله که گاوانی یگلّه مانند او. نیست برده و کندمی مخالفت سیاسی، فردِ چون

 کربال، تا مشهد از. دارند نیز زیادی هایکانال و کنندمی تبلیغ خود گاوبودنِ برای هاآن. زندنمی رفتار روند،می

. نیستند سیاسی هاآن از کدامهیچ. اندحرکت حالِ در و اندشده صفبه نیز گاوها اند،کرده باز طویلی گاوداریِ 

 ایخامنه شهرِ ساکنانِ را هاسازیتحمیق این سودِ. کربال در ایمکه تشیع، یمکه خواهند؛می مکه یک هاآن

 . هانجفی و هاکربالیی برند،می

 بیزینسی هاآن برای مکه و دارند مکه هاسعودی. کنند رقابت هاسعودی با خواهندمی ایخامنه اطرافیانِ

 خرج جاآن در را خود هایپول و روندمی عربستان به مکه زیارتِ  برای دنیا تمامِ چون است؛ بزرگ بسیار

 و بپردازد رقابت به هاآن با دارد قصد اسالمی جمهوری امروزه. شوندمی پروار گونهاین سعود آلِ و کنندمی

 است قرار آیا افتد؟می اتفاقی چه کربال ماجرای این در حاال. دارد نام کربال که کند درست را مذهبی بازاری

 روند،نمی که پیاده بروند؛ پیاده خواهندمی را کربال تا مشهد از عراق؟ یا کند بیزینس جاآن در اسالمی جمهوری

 مسیر آن در و زنندمی جا مریض عنوانبه را خود ایعده. است اختیارشان در امکانات و هااتوبوس بهترین

 داروهایی دهند؛می هاآن به را داروها بهترین. «ایمشده درمان ما»: گویندمی آن از پس و روندمی راه چندقدم

 از کالنی هایپول چون است، پول برای فقط هاییبالماسکه چنین شده، داده اشهزینه ایران مردم حق از که

 مذهب، با داریسرمایه. خواهدمی نادان و احمق را مردم مذهب،. شودمی ریخته هاآن جیبِ به مردم یسرمایه

 مذهبی، یجامعه اهالیِ و افراد. نیست پرسنده ایجامعه مذهبی، یجامعه و دهدمی انجام بهتر را خود کارهای

 خودش و کرده تولید را تو او است، داده را «ام؟آمده چگونه و کجا از من» پاسخِ خدا چون ندارند؛ پرسشی هیچ

 ! دهدمی را تو ترتیبِ

! بروی بهشت به تا نپرس هم چیزی. باش انسان و زیرسربه اخالقی، خوب، گویندمی تو به مدام هامذهبی

 همه که ستحالی در این. کبیره گناهی سیاسی پرسشِ و است گناه پرسیدن اسالم در نیست؟ فاجعه این آیا

 طبیعی، گفتن،دروغ و ریاکاری که است گونهاین و «نیستم سیاسی من»: گویندمی مدام اما اند،سیاسی

 من) کثیف یجمله این به چرا نبود؟ سیاسی و کرد زندگی ایران در توانمی چطور. شودمی عادی وحشتناک و

 کنید؟می دنبال را اصولی چه شما اساسن دهید؟می پز آن به و کنیدمی افتخار( نیستم سیاسی
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 بدن از «من» رهایی جنبش لیبرتنانگی،
 

 

 ما کار «لیبرتنانگی جنبشِ» در اما ایم،رسانده انجام به را متنوعی هایجنبش و هاعملیات اخیر، سالِ دو در

 جنبش، این آغازِ با. است رفته فراتر هم من انتظار سطحِ  از آمده دست به خروجیِ کهطوری بوده، عالی بسیار

 جدا ما از نیز تعدادی و شاکی ما از بودند، چسبیده سنت یخانهلولَهَنگ به دودستی که دوستانی از برخی

 خود عورت از براندازی، جنبشِ  از بخشی یا ها،ایرانارشیست» که نوشتند و کردند نقد را ما هم ایعده شدند؛

 گروهی حرکتِ  یک. ایمداشته الیزالی بدنی اعتراض جنبش، این در ما که ستا این واقعیت اما! «اندشده آویزان

 انسان از «بدن» که نیست زیادی مدت. ایرانی جنس از همآن غیرِویترینی، و غیرِتزئینی هایبدن با متحد،

 شکنجه و تبلیغات خدمت در داریسرمایه یجامعه و توتالیتریستی یجامعه در بدن است؛ شده جدا مدرن

 انگار. گرشکنجه و ضدلذت فتیشیستی، سکچوال، زیبا، هایشالق. خوردمی شالق بدن بر مدام واقع در. است

 هویت از بخشی بدن ترهاپیش. شودمی استفاده آن از دیگری طور و شده اختراع تازه آلت، یک عنوانبه بدن

 پسرِ  آن» یا «بینی؟می را مومشکی دخترِ  آن» ،«دیدی؟ را سبزچشم دخترِ آن»: گفتندمی مثلن بود؛ فرد

 تغییر را چیزهمه توانیدمی راحتیبه که چرا نیست، هویت از بخشی هااین حاال اما «آید؟می یادت را گندهدماغ

 وضعیت در چون کنید؛ استفاده نام عنوانبه بدنی هایمؤلفه و هاابژه و اعضا بدن، از توانیدنمی دیگر یعنی دهید؛

 شودمی سفید پودر،کرم با «نشستمی کالس تهِ و بود سبزه که دختری آن». خورندنمی گذارینام درد به فعلی

 این از کدامهیچ بگویم خواهممی. کندمی صاف را آن زیبایی عمل با «بود کج شدماغ که دختری آن» و

 .ببینید را معضل این و بیندازید هاایرانی اینستاگرام یصفحه به نگاهی ستکافی. نیستند همیشگی هاآدرس

 حرف لوهانمک مارشال جهانی یدهکده از مدام تو! علی»: گویندمی ایعده. نیست غرب با رابطه در ما بحث

 ،«دارد حیوانی بسیار رفتاری ایران حکومت اما هستند، دهکده این از بخشی هم هاایرانی گوییمی و زنیمی

 و ترفجیع بسیار داده، رخ ایران در که ایسکسی و بدنی انقالبِ دانندنمی چون کنند؛می اشتباه دوستان این

 باید. است پیوسته وقوعبه آلمان در حتا یا و آمریکا هلند، مثل کشورهایی در که ستهاییانقالب از ترپردامنه

 هایسالن هستند، قدغن چیزها از بسیاری کهآن وجود با ایران، در امروزه. کنیم نگاه موضوع به تریبیش دقت با

. است کرده گذاریپایه را نو بیزینسی بدن، یعنی کنند؛می پیدا بهتری تزئینات مدام که دارند وجود ایزیبایی

 «من»از  بدن کرده، تغییر بدن. است آورده روی زاییشغل به انقالب، اوایلِ زداییِشغل جایبه بدن ایران، در

 دیگر کشورهای از تربیش ایران، در اما کنند،می کاسبی بدن با زیادی افراد. شده بدل بیزینس به و شده جدا

 حاکم رعیتیارباب سیستمِ ایران، در چون ولی. سترهایی یابژه و دارد هویت بدن. هستیم ماجرا این شاهد

 در رسدمی نظربه البته .گذارندمی نشانه آن روی و شودمی شکنجه و سارسنگ خورد،می شالق بدن است؛
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 حقیقت، در و شودمی رها دارد ظاهر در بدن اما ،دارد را... و داغ شالق، حجاب، چادر، از رهایی قصدِ بدن ایران

 وقتآن بزنید، سری اینستاگرامی هایشاخ یصفحه به ستکافی. است اسالمی جمهوری خدمت در هنوز

 کهاین محض به. اندداده انجام زیبایی عملِ  خود بدنِ و صورت روی بارچندین کدام هر که شویدمی متوجه

 پوشسیاه هاآن یهمه کنند، شرکت محرم عزاداریِ در و بپوشند چادر که دهدمی دستور افراد این به حکومت

 شکنجه خدمتِ  در که ستبدنی جنبشی بلکه نیست بدن رهاییِ  جنبشِ  جنبش، آن واقع در. شوندمی عزادار و

 چگونه را بدن این که جاستاین پرسش حال. سترعیتیارباب و مالشاهی سیستمِ خدمتِ در و بدن بر م هر و

 در هاایرانارشیست که کاری مانند افتد،می اتفاق رهایی بشود، بدل «پیام» به بدن خودِ  کهوقتی کرد؟ رها باید

 نمایش به را زیبا هایبدن هازن و مردها معمولن ها،جنبش گونهاین در. اندداده انجام لیبرتنانگی جنبشِ

 هایشاخ. شد گذاشته نمایش به مختلف های«من» تنوع و بدن طبیعت لیبرتنانگی، در اما گذارندمی

 انگار اند،هم به شبیه هاآن یهمه که شویدمی متوجه کنید، نگاه هاآن به اگر هستند، دختر اغلب اینستاگرامی

 از اینشانه هم،به شبیه هایگونه و هالب و شکلیک هایبینی. است کرده عمل متخصص یک را شانهمه که

 مشاهده را انسان طبیعت و هابدن تنوع لیبرتنانگی، جنبش در ما ولی اند،ساختگی و ماشینی «هایمن» حقیقتِ 

 به مسئله این. شد تبدیل( آزادی پیام) پیام به و رها بدن جنبش، این در. است توجه قابل بسیار این و کردیم

 خود عورت از عده این! وای»: گفتند هامذهبی. نیامد خوش مذهبی هایسوسیالیست و هامارکسیست مذاق

 ایران در. ندارند امروز جهانِ از درکی اساسن چون ست،طبیعی هاآن سوی از واکنشی چنین البته ؛«اندآویزان

 اگر و زنندمی جنسی تهمتِ هاآن به راحتیبه ببینند، دیگریک با کردنصحبت حال در را پسری و دختر اگر

 آن از را آزادی و کنندمی شانزندانی قفس در ها،تهمت گونهاین با باشند، داشته عالقه همبه پسر و دختر آن

 ایران در مذهبی نگاه این. شودمی صیغه و رودمی بدن پس دهند،می قرار شکنجه تحت را بدن. گیرندمی دو

 مندعالقه کسی به عقد بدون و خود اختیار به کهکسی اما! نیست جنده دیگر شود، صیغه بدن اگر که دارد وجود

 پول و بخواند صیغه و باشد مالیی باید چون چرا؟ شود،می محسوب جنده ببرد، لذت او با سکس از و باشد

 اشعالقه مورد پسر با عقد، بدونِ  و خود اختیار با دختر آن اگر ولی! شود حالل هاآن خوابگیِهم تا بگیرد،

 هم به نفر دو است. نبوده میان در پول پای و اندنخوانده عقدی چون شده؛ گناه مرتکبِ باشد، داشته ارتباط

 و لب دو مانند درخت، دو افشانیِگرده مانند است، طبیعت خودِ  این اند،کرده سکس هم با و اندبوده مندعالقه

 کالبدِ » و «انسانی منِ» از که بدنی بدن؛ پیامِ تنوع، رهایی، یعنی بدن، آزادیِ یعنی لیبرتنانگی،. آغوش دو یا

 انواع تحت بدن ایران، در. ایده یک مثابهبه «من» و شخصیتی منِ و دیکتاتور منِ است؛ شده رها و جدا «من

 بدن چون نیست؛ کار در شخصی منِ  و اجتماعی منِ هویتِ  از بخشی دیگر و گیردمی قرار جراحی هایعمل

 در»: گویندمی مالها که ستزیادی مدت. است گرفته رونق ایران در زیبایی هایجراحی صنعتِ . کندمی تغییر

 مورد تبلیغاتی و نمایشی کاالی عنوانبه بدن غربی، کشورهای در است ممکن ؛«دارد را کاال حکم بدن غرب،
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 کلیه، شده؛ تکهتکه بدن ایران در ولی باشد داشته هنرپیشه یک معادلِ  ارزشی مدل، یک و بگیرد قرار استفاده

 را فکرش. هستیم بدن اضمحاللِ  شاهد کشور آن در شود؛می نابود بدن و فروشندمی را... و قلب دست، پا،

 در 1396 مرداد در که حرم مدافع به موسوم نیروهای از یکی) حججی محسن همسرِ اسالمی، جمهوری بکنید

 کاال را زن آن بدن حال،عین در و کنند صیغه را او که سپاردمی مرد چند به را( شد کشته داعش توسط سوریه

 بین از را خود هویتِ  خواهدمی شود؛ معروف تا گیردمی قرار عمل زیر بارها و بارها که بدنی کل در !داندنمی

 شده، تعریف «مرد» و «زن» جنسِ دو فقط ایران در اما است، «گِی» کسی جنسیِ گرایش مثال، برای. ببرد

 چنین توانندنمی مردها اما است، مندعالقه مردان با سکس به فقط او ندارد؛ جامعه این در جایی گی فرد یک

 ایرابطه وارد ایران در بتواند کهاین برای و گیردمی قرار توهین مورد گِی، یک عنوانبه او. کنند تحمل را فردی

 لیزر را اشبدن موهای بردارند، را کیرش باید مثلن دهد، انجام را فجیعی هایجراحی است مجبور شود، انسانی

 سال چهارصد و هزار و کثافت و مال چون نبرد؛ لذت عمر آخر تا و شود جدا خود طبیعتِ  از او گونهاین و کنند

 تاکنون دارند، وجود بسیاری هایگِی اروپا و هلند و لندن در. کند زندگی او که گذارندنمی شعوریبی و زخم

 جنسیت تغییر تا کنندمی عمل هاگی اکثر ایران در اما بروند، جراحی تیغ زیر که امندیده را شانکدامهیچ

 داشتن برای»: گویدمی نتیجه در زن، و مرد: شناسدمی جنسیت نوع دو فقط مال چون شوند؛ زن و بدهند

 دنیا در. است رهایی نیازمندِ بدن،. نیست قبول قابل حرفی چنین! «باشی زن باید حتمن مقعدی یرابطه

 نمایشیِ هایگروه اعضای» ،«هالزبین» ،«هاگی» ،«هاترنسکچوال»: دارد وجود بسیاری بدنیِ هایاقلیت

 کنممی فکر. گیرندمی قرار قضاوت مورد مرتب اما کنند، تجربه را لذت از دیگری نوع دارند تمایل که «سکسی

 بدهد؟ رخ ایران در باید اتفاقی چه راستیبه. افتادمی برایش وحشتناکی اتفاق بود، ایرانی «فوکو میشل» اگر

 دیکتاتور یک حاضر حال در ست؟کافی بنشیند او جای االغ و برود خر که همین آیا معناست؟ چهبه انقالب

 یعنی انقالب است؟ داده رخ انقالب بیاید، تریمعتدل آدم او جایبه اگر آیا کند،می حکومت ایران بر( ایخامنه)

 کسی جسمیِ و جنسی روانی، روحی، گرایشِ نوع اگر یعنی کنید؛ نگاه دیگری طور و بشویید را خود هایچشم

 ندارد دوست مردی. کند زندگی دیگری روشِ  به خواهدمی او که بپذیرید و ندانید بیمار را او دارد، فرق شما با

 زندگی نیست، مربوط کسی به است، این او انتخابِ ندارد، مردان با سکس به تمایل زنی یا کند، سکس هازن با

 گونهاین باید چرا داری، کیر که تو»: گویندمی هاگی به است؛ دادنشکل پیِ  مدام جامعه اما. است خودش بدنِ و

 گوییممی وقتی ،«کنی؟ رفتار گونهاین باید چرا داری، پستان که تو»: گویندمی «هاترنسکچوال» به یا «باشی؟

 !«کند اشتباه که است محال خدا»: گویندمی است، کرده اشتباه شما خدای

 ایم؛کرده خارج اشتزئینی حالت از را بدن کهاین اول ایم؛برداشته جلو به بلند گامی ما لیبرتنانگی جنبش در

 دارای که زنانی و مردان. نداشت دیگر هایبدن به شباهت بدنی هیچ و بودمی باید که بود گونههمان بدن، یعنی

 تبدیل خودش بدن نبود، قدغن چیزهیچ... و داشتند کوچک یا بزرگ هایسینه که زنانی بودند، بزرگ شکمی

 که ایمنداشته جنبشی چنین تاکنون ایران، تاریخ در. باشد رها خواهدمی که بدنی رهایی، پیامِ شد؛ پیام به
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 راآن تاثیر و اهمیت هااحمق که جذابی یتجربه! بود عالی اینترنتی و لخت تظاهراتِ شوند؛ لخت باهم همه

. ماست هایمعضل ترینبزرگ از این و معاصریم بالهت با چون دهیم توضیح باید را چیزهمه ایران در. نفهمیدند

 بعدش بردارند، هم را چادر. کنندمی اکتفا چادر یا روسری برداشتنِ به تنها. ندارد توجه بدن رهاییِ به کسی

 دارند را صحنه آن پذیرش توانایی مردم برود، راه خیابان در بندسینه و شورت با زنی فردا اگر آیا شود؟می چه

 کنند، اعتراض یا و سواریدوچرخه برهنه که بخواهند ایرانی مردان و زنان از ایعده اگر کنند؟می تحمل و

 مدرنی یجامعه ما کرد؟ خواهند تحمل لندن، یا هلند ساکنین مانند آیا داشت؟ خواهند العملیعکس چه مردم

 است، افتاده بسیاری هایاتفاق ما، کشور در برویم؟ هاسمت این به نباید چرا پس داریم، تاریخ و ریشه هستیم،

 بدنی هویت؛ از شده جدا بدن بیندیشیم؟ اشرهایی به و بکنیم پیام و اعتراض یپروسه وارد را بدن نباید چرا

 موضوعات این به چرا. است سیال بلکه نیست ثابت دیگر بدن،. کند پیدا تغییر تواندمی عملی هر تحت که

 فقر، دلیل به که کنیدنمی دفاع بدنی از چرا کنند؟نمی استفاده بدن از ما پسران و دختران چرا اندیشیم؟نمی

 به مدام نشود، رابطه وارد دیگری زنِ  با همسرش کهآن برای زنی بدهد؟ دست از را خود یکلیه است مجبور

 آن چرا اساسن و کنید؟نمی دفاع زن آن بدن از خود بدن با چرا شود،می متوسل باسن و سینه هایجراحی

 جدا «من» از تا بکشد، درد باید بدن چرا کند؟ تحمل را سینه و بینی هایجراحی به مربوط دردهای باید زن

 میدان وارد باید هافمنیست که جاستاین باشند؟ سودجو افراد خدمتِ در حد این تا باید هاانسان چرا شود؟

 داری دهی،می را مادرسید فحشِ کهوقتی نده، فحش آقا» که شده متوسل این به فقط ایرانی، فمنیست. شوند

 کشیدنِ عقب به اما دارد، وجود پرداختن برای مهمی بسیار موضوعات. «کنیمی توهین زن به و مادر به

 خواهیمی تو که مادامی نیست، این فقط معضل. شوندمی غافل ترمهم موضوعات از و کنندمی بسنده هاروسری

 پوشیدنلباس به تمایلی زمانی اگر حتا که کنی کاری باید! برد نخواهی پیش از کاری نگذاری، روسری فقط

 بخواهی اگر تو. کنی نشینیعقب به وادار را سنت که باشی پیشتاز چنان باید. نپوشی لباسی هیچ باشی، نداشته

 که چهآن تمامِ بگذاری؛ باالتر کمی را اتروسری بتوانی که بود خواهد این اتپیروزی نهایتِ نگذاری، روسری

 ایران در «حجاب» نام به حاضر حال در که چهآن ندارد؛ وجود حجابی دیگر! ایمداده انجام اخیر هایسال در

 از هازن واقع در. باالست سر تفِ مالها برای حجاب ایران، در. است تمسخر بلکه نیست، حجاب دارد وجود

 حجاب آن در چون است، ماندهعقب ایران»: گویندمی. بیایند نظر به ترسکسی تا گیرندمی بهره حجاب تکنیکِ

 خارج ایران از که 1380 سال نیست؟ لوهانمک مارشال جهانیِ یدهکده با مقایسه قابل ایران چرا. «دارد وجود

 از بعد که حاال ولی بودم، ترهیکلخوش دوره آن نویسندگانِ و شاعران و دوستان و نسالنهم به نسبت شدم،

 غذایی رژیمِ  و روندمی باشگاه به همه بینممی کنم،می نگاه دوره آن آشنایانِ  و دوستان به چندسال گذشت

 فشار خود بدن به و اندرفته زیبایی جراحانِ تیغ زیر همه است؛ گاهشکنجه ایران. است عجیب بسیار دارند،

 ایبسته سیکل چه در که نیستند متوجه و کنندمی چه دانندنمی هاآن. باشند داشته زیبایی اندامِ تا آورندمی

 مدتی از پس و روندمی باشگاه به دختران. دهندمی قرار زندان در راآن ولی کنند،می زیبا را بدن. اندافتاده

 کشندمی زحمت همهآن! است دارخنده بسیار دهند،می قرار مانتو و چادر زیر در راآن اما شوند،می اندامخوش
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 را هاحرف تمام اینستاگرامی، هایشاخ. کنندنمی رهاشده بدنِ  به توجهی اما شود، خیابان وارد جدا بدن که

. ترسندمی فقط و ترسندمی چون کنند؛نمی اعتراضی هیچ خیابان در ولی زنند،می مجازی فضای در فقط

 ولی کنند، بیان خواهندمی همه. دارند ممنوعه مطالبِ بیان برای زیادی شعف مجازی فضای در افراد همین

 در چیزهمه کهزمانی تا شد؛ خواهد حل تمشکل کنی، عیان اگر که باش مطمئن کن، عیان. کنندنمی عیان

 است دلیلهمینبه. افتدمی اتفاق مریض مغزِ  در تنها بیان، و کنی بیان راآن که داری تمایل دهد،می رخ پنهان

 هیچ که دید خواهی وقتآن و شویمی رها کنی، عیان را هانهفته اگر. دارند روانی مشکلِ و اندافسرده همه که

 .نیست خبری

 در دست، در ایویسکی بطری با و بپوشم شلوارکی که بودم این عاشق فرانسه، به ورودم اول روز

! کافه تعدادی با ستعمودی خیابانی صرفن که شدم متوجه و زدم قدم جاآن در روزی بزنم؛ قدم «لیزهشانزه»

 شدم آشنا مناطقی با مدتی از پس و رفتم دیگری مناطق به بعدها. بود چیپ هایآدم مخصوص فقط لیزهشانزه

 شگفت در بود؛ عبدالرضایی علی از پر که شدم وارد ایمنطقه به. کردندمی وآمدرفت جاآن در هنرمند افراد که

 دیده هاآن کنار بودم، وغریبعجیب همهآن ایران در که منی. هامنطقه آن در عجیب افرادِ همهآن از بودم

 نزدیک از راآن کهوقتی اما دانستم،می مهم بسیار را شبانه هایکالب یا و لیزهشانزه به رفتن زمانی. شدمنمی

 در باشد، موسیقی از پر که جایی بروم، آرام جایی به داشتم عالقه چون. نرفتم جاآن به بارسه از تربیش دیدم،

 ایران در. کرد تغییر هستی و تعاریف که بود ایدوره چنین در. کنم بازی مغز با بتوانم و ببینم را اندام رقص آن

 در. رفت بین از کاملن چیزهمه شدنعیان با تماشا، و مدرنیزیشن و ماشین شعفِ آن ولی بودم؛ ماشین عاشق

 که ستاین منظورم. شد نابود چیزهمه کردم، عیان ایران از خارج در را بیان آن کهوقتی بودم، بیان مرد ایران

 آوانگارد، کارِ آن پاریس در اما بود، آوانگارد کاری پنهان، امر بیان و کردممی بیان را پنهان امر باید ایران، در

 کاملن امری پاریس در است، القمرشق شدادنانجام کردم،می تصور من که را کاری آن. نبود آوانگارد دیگر

 مهم لخت حقیقت تنها. کرد کشف را لخت حقیقت باید «عیان» در که فهمیدم تازه آن از پس. بود بدیهی

 زپرتیِ  فکریِروشن و بودم شده ساله ودوسی من. بود شده آغاز بزرگ ایمبارزه تازه ای،دوره چنین در. است

 گرفته فرا چهآن از نیمی(. تقصیرندبی هم هاآن وادی، این در البته) بود گرفته مرا عمر هایسال بهترین ایرانی

 داد،می جلوه باکالس را تو که چهآن هر. نداشت اهمیتی اخالقی، چیزهای آن از کدامهیچ. بود اشتباه بودم،

 است؛ قدرت ینشانه شوند، دوست تو با بخواهند دخترها تمام کهاین کردممی فکر. شدمی محسوب مزخرف

. نامندمی «جنده» را او کند، فکر گونهاین بخواهد زنی اگر مقابل در و دارد، وجود نگرشی چنین ایران در یعنی

 تعادل به را ما « ِیانگ» و «ین» کهکسی بگردیم، «یار» دنبالبه است بهتر. است غلط اساس از تفکری چنین

 جااین. شویم هماناین او با بتوانیم نظر هر از و کند پوشانیهم دچار ما در را «آنیموسِ » و «آنیما» و برساند

 نیز انقالبی بدنِ و انقالبی منِ شود؛می وصل تو منِ به او بدنِ  و او بدنِ به تو منِ است، مطرح «بدن» بحث نیز

 را چهآن است؛ مهم «عیان» نیست، مهم «بیان» دیگر، عبارت به. رها بدنِ  یعنی انقالبی، بدنِ است. گونهاین

 !نکن بیان کن، عیان است پنهان که
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 در که ایبازی هستیم؛ «حقیقت و شجاعت» بازیِ شاهدِ ایرانی، پسران و دختران اینستاگرامِ  یصفحه در

. دهد نشان را خود بدن اعضای دیگر و پستان دیگری،آن درخواستِ به مقابل شخصِ که است این شجاعت آن

 اجازه هاآن به یعنی کنند؛ عیان که دهدنمی اجازه هاآن به لعنتی، اینستاگرامِ و دارند بیان شعفِ افراد این

 فقط همین برای. شود شکسته همیشه برای سد آن تا دهند، نشان را خود کیرِ یا و ک س پستان، که دهدنمی

 تا مرز این... و «کنممی را کار فالن» ،«زنممی ساک گونهآن» ،«کنممی سکس گونهاین من»: کنند بیان باید

  کجاست؟

 فرهنگِ  آیا کند؟ حل را ایرانی هایگی معضلِ  تواندمی آیا زند،می حرف آن از «پهلوی رضا» که ققنوسی آن

 لقبِ  است، گی که فردی به دیگر سالِپنج مردم که دهدمی قول ققنوس آن آیا داد؟ خواهد تغییر را مردم

 چیزی...( و ترنسکچوال) جنسی هایاقلیت دیگر ایران، در آیا ننامند؟ بیمار را لزبینی یا و ندهند «کونی»

 دیگری از کهکسی آیا گذارند؟می احترام افراد خصوصی زندگیِ  به آینده در آیا بود؟ نخواهند وغریبعجیب

  شود؟نمی کارفریب و گودروغ بگیر،انتقام باشد، خورده عاطفی شکستِ

 اما هستم، کنندهشروع فقط من. کند پیدا ادامه باید و بود رهایی برای عالی و آوانگارد جنبشی لیبرتنانگی،

 مانند را بدن باید. شود عوض هادیدگاه باید معناست، همین به ساختاری انقالبِ. دهید ادامه راآن باید شما

 عتیق عهد به مربوط حجاب. نیست ما حل راه تنها حجاب از رهایی. کنیم آزاد است، قفس در که ایپرنده

 حجاب بحث امروز باشید؛ امروز شبیهِ کنید سعی نباشید؟ پیش سال چهارصد و هزار مانند خواهیدمی. است

 خواهان کهزمانی یا و خود اعتراضیِ  هایحرکت در توانندمی ما زنانِ  آیا. است لخت حقیقتِ  بحثِ  نیست، مطرح

 تا «عصرولی میدان» از توانندمی آیا بزنند؟ رکاب و شوند دوچرخه بر سوار برهنه هستند، خود انسانی حقوق

 حمله هاآن به ماشین با خورده،تیر گرگِ  مانند مردها و شوند ظاهر برهنه کاملن شکلی به «طاووس تخت»

 آن خود مقصر کند تجاوز او به مردی و باشد حجاببی زن اگر. باشید داشته حجاب»: گویندمی مالها نکنند؟

 روزگار از دمار بارها باید کند، تجاوز او به مردی و باشد حجاببی زنی اگر است؟ کارهچه پلیس پس ،«است زن

. است احمق و مریض پلیس آن خود که جاستاین مسئله. شود حاصل امنیت که دربیاورند مردی چنین

: گویندمی که کسانی هستند هنوز. ندارند فرهنگ از درکی اند،ندیده آموزش چون ایران مردم اغلب متاسفانه

 حشری مسلمان مردهای تا پوشانندمی... و چادر با و کنندمی زندانی را هاآن پس باشند، قفس در باید هازن

 !نشوند

. دهید انجام آوانگارد کارهای و کنید فکر. است مهم بسیار بدن زیرا کنیم؛ کار بدن یسوژه روی باید

 مشخص چیزهیچ ایران در. ستا انقالب و آزادی یپروسه هستیم، براندازی حالِ در آن در ما که ایپروسه

 کهکسانی. دارد غلبه عوامانه ذهنیتِ کشور، آن در هنوز. آیدمی گوسفند و رودمی گاو نکنید، ریسک اگر. نیست

 این در وگرنه ندخاص هایدیپلمه آن از باشند، دیپلمه اگر حتا و اندخواص از هستند، براندازان حزب عضو

 رسد،نمی کسی ذهنِ به که را چیزهاییآن باید پس هستیم، «ساختاری انقالبِ» دنبالِبه ما. ماندندنمی حزب

. نباشد توصیف قابلِ که بخواهید قدرآن است بهتر. کند تغییر ایران در باید مناسبات، از بسیاری. کنیم عوض
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 انقالب صورتدرغیراین باشید، داشته را هاعادی توانیدمی کمدست باشد، زیاد تانیهاخواسته و مطالبات اگر

 پدر به سنت، به برد؛ بین از راآن باید. است خواهتمامیت و رحمبی هار، ایرانی سنتِ چون کند؛نمی پیدا تحقق

 باید که تویی این آیند؛می پیش هی و آیندمی پیش هیوال مانند هاآن نکن، رحم( سنت نمادهای) مادرت و

. است شیخ همان شاه این که فهمندنمی و انداحمق ،«شاه»: گویندمی که هاییآن. دهی تغییر را مناسبات تمامِ

 نکن، تقلید. است مریض ایجامعه ما یجامعه. کثافت و وحشتناک یعنی نفر، و خواهندمی «نفر» هم باز همه

: گویندمی کهاین. کنیمی کشف و وجوجست حداقل گونهاین بپرس؛ داندنمی و نرفته کهکسی از را آدرس

 .برو جلو به رو و کن امتحان خودت است، دروغ ،«باش داشته راهنما و رهبر»

 «ارکیده» استخرِ  به گاهی و بروم استخر به داشتم عادت کردم،می زندگی تهران در کهزمانی به خاطر دارم

 لخت همه دیدم رفتم، استخر به پاریس در باراولین برای وقتی. رفتممی داشت، قرار ونک میدانِ از باالتر که

 روز اما داشت، تازگی برایم لخت هایصحنه این هم دوم روزِ  کردم؛می نگاه هاآن به عجیبی طرزبه من و بودند

 .کردمنمی نگاه دیگر و بود شده تمام و طبیعی برایم چیزهمه داشتم، شیطنت بسیار کهآن وجود با سوم،

 سفارش مادرم یا پدر و آمدندمی جاآن به پزشکی مداوای برای اقوام از برخی گاهی لندن، به ورودم اوایلِ

 برویم؛ استخر به که دادم پیشنهاد هاآن به من و آمدند شوهری و زن باریک. کنم کمک هاآن به که کردندمی

 ،«است؟ مختلط»: پرسیدمی من از. کردمی منع را همسرش و آمدمی استخر به من همراهِ  مرد فقط اول روزهای

 غرقِ  اول روز چند. آمدمی تنها خودش و بماند هتل در که گفتمی خود زنِ  به بعد و «بله»: دادممی پاسخ

 واقع در ؛«برویم بیا ما با هم تو»: گفت همسرش به بعدی هایروز در و ماند باز تعجب از شدهان و شد دیدن

 او( لخت افراد به کردننگاه) چشمیِ یمسئله رفتن استخر چندبار طیِ  یعنی نداشت؛ چشم و نگاه دیگر مرد

 آزادی، ست؛ا آزادی خصلتِ این. نداشت اِعراب از محلی دیگر مال. رسیدند پایانبه او مالیِ و اسالم و شد حل

 دریغ تو از که را هرچه ست؛طبیعی چیزی چنین کند،می خارج حیوانی ب عدِ آن از را او و آوردمی بار را انسان

. رویمی آن سمت به سرعت به تو و «است قدغن این»: گویندمی. کنندمی پرتاب آن سمتِ به را تو انگار کنند،

 دستگیر را کسی اگر و ستبزرگی قدغنِ چون کنند؟می مصرف... و حشیش و تریاک افراد تربیش ایران، در چرا

 خارج ممنوعیت از را تریاک ستکافی. کنندمی اشجریمه و زندانی باشد، داشته تریاک خود همراهِ که کنند

 در ریشه که تابوهایی تمام یعنی جامعه؛ نجاتِ  یعنی ساختاری، انقالب. شودمی عادی چیزهمه وقتآن کنند،

 هرچه دیگری، سنت هر اسالم، فقط نه اسالم، نامِ  به کثافتی و بالهت. شود شکسته دارد، فرهنگیبی و بالهت

 مردمان ما اساسن. کنیم تجربه و تمرین را زندگی که نگذاشته و بارآورده انسان ضد و ماندهعقب را ما که

 . هستیم ایتجربهبی
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 !بددهن سیاسیِ  الِ فعّ 
 

 

 استفاده دارکاف کلماتِ از چرا»: گفتندمی همه کردم،می اجرا را «ناادبیات» و نوشتممی کثیف شعرِ کهوقتی

 شاعرانِ  ما» کردممی فکر خود با مواقعی چنین در ؟«نیستی بقیه مانند و نویسیمی شعر گونهاین چرا کنی؟می

 تا آمدمی هم یکی کاش کنند، هدایت را مردم تا اندآمده پیامبر هزار وچهارصدوبیست مانند که داریم بسیاری

 یکی بگذار نویسند،می «خیر استتیکِ» از و خوب چیزهای از که هستند ایران در شاعرانی. «کند راهگم را مردم

 وجود مؤدب نویسِسیاسی و مدارسیاست همهآن ایران، در دارد؟ اشکالی چه بگوید، «شر استتیک» از بیاید هم

 طور و بزند حرف «التی» هم یکی بگذار! اندارزشبی اما زنندمی خوب هایحرف که ایعالی هایآدم دارد؛

 مگر شوند؟ رد فیلتر یک از همه دارید اصرار چرا کنید؟ بندیطبقه را همه خواهیدمی مدام چرا. باشد دیگری

 گیری،می نتیجه هم خوب باهوشی، خیلی تو! علی»: گوییدمی داریم؟ شک خودمان به آیا چیست؟ ما مشکل

! خورندنمی ما دردِ  به آید،می بدشان که هاییآن. «آیدمی بدشان برخی کنی؟می استفاده زبان این از چرا پس

 و دارد اعتقاد «زمان امام» به یکی! اندآورده گیر مفت مالی و بگیرند یاد خواهندمی فقط لشکرند،سیاهی هاآن

 یاد شعر خواهدمی چون اما خورند،می فحش من هاینوشته در مدام شامامان که داندمی او است، نمازخوان

 همین در و رفته باد بر او مذهبِ بیندمی ناگهان ولی نیست، مهم من برای شود؛می عبدالرضایی شاگردِ بگیرد،

 طور. کرد خراب را اسالم ابلیس، یک افتاد؟ اتفاقی چه. کندمی طراحی غیرمذهبی شعار ،«فرودستان قیام»

 کردم، صحبت «پهلوی رضا» یدرباره من ترهاپیش هستند؟ فحش هااین گفته کسیچه. کنید نگاه باید دیگری

. ستایرانی منگولیزاسیونِ سیستمِ این چون نشدم؛ ناراحت اصلن من ولی دادند، فحش من به و آمدند چندنفر

 و دادند دست از فرودستان قیام در را «خاتمی محمد» و «موسوی میرحسین» که هستند کسانی همان هاآن

 طوربه 1368 سال در خمینی. کنند خودارضایی توانستندنمی وگرنه کردندمی جایگزین را کسی سریعن باید

 که اوست در کثافتی نگذاشت؛ تأثیری ولی آمد، ایخامنه مدتی. شدمی جایگزین کسی باید و م رد ناگهانی

 زادهخاتمی همه و شد خاتمی از پ ر جاهمه ناگهان او از پس. خوردنمی خودارضایی دردِ به و نیست اثرگذار

 چیزهمه فرودستان قیام در ما ولی کردندمی خودارضایی باید عده این. آمد میرحسین هم خاتمی از بعد. شدند

. شد موسوی میرحسین جایگزین پهلوی، رضا و کردند کمک «آمدنیوز» و «زم اهللروح»! ایمگرفته هاآن از را

 پهلوی رضا یدرباره ها،آن خودارضایی وسط من. کنندمی خودارضایی دارند پهلوی رضا با عده همان حاال

 توانندنمی دیگر هاآن همین برای کنم؛می خراب را اشچهره و گیرممی نشانه را اشزیبایی زنم،می هاییحرف

 هاایرانی اساسن ست.طبیعی کاملن حرکتی چنین کنند،می آغاز را من به دادنفحش نتیجه در. شوند ارضا

 مال. شوید وارد شانجمعی شناسیِروان در ستکافی فقط است، ساده ماجرا! بازندشاه و بازحضرت ساز،امام

 آدم یک نظر از و کنی رسوا را او زبان ترینفجیع با باید تو فکرروشن یک نظر از. داندمی را همین فقط

 هاآن به توانیممی ما ولی ،«لمپن»: گوییممی هاآن به ما. کرد رسوا را مال باید زبان زیباترین با بازاریکوچه
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 بزنم حرف دادهعصاقورت بخواهم اگر من ؟!نه که چرا نباشند، لمپن و باشند بازاریکوچه فقط که دهیم آگاهی

 جاهمه و خانه و تاکسی در را من صدای حاال ولی دهد،نمی گوش هایمحرف به کسی دیگر ندهم، فحش و

! الت بسیجیِ  آن کند؟می سرکوب کسیچه را شما .نداریم این جز راهی ما. کنندمی هم عشق و شنوندمی

 شبیهِ  مالها باشد؟ مالها شبیه که ایددیده را ایرانی فکرِروشن کدام. زنندمی حرف هاالت مانند که هم آخوندها

 داده تغییر را خود صدای ت نِ  کردن،صحبت وقتِ . کنندمی تنوع ایجاد هاآن ندارد، اشکالی البته هستند هااحمق

. است تکنیک نوعی مالها، رفتار ظاهرِ. دارند توجه بدن زبانِ  به و کنندمی اکت دهند،می لحن کارشان به و

 شما از ایعده! است شاندکان این و کنندمی استفاده مردم توجه جلب برای را مختلف رفتارهای هاآن یهمه

 چون کنند؛می بازیبالهت و سازیحسین هاآن. شودمی متعجب بازار کف یجامعه ولی خندند،می هاآن به

 اهل و هستند الت»: گوییدمی کهکسانی آن با مالها. دارد خوانیهم جامعه از بخشی با مالها ذهنیِ  زیرساخت

 شویدمی متوجه کنید دقت اگر. کندمی پیدا را هاگروه این دقیقن مال. دارند انطباق ،«نیستند خوانشی هایگروه

 ،«مردانجوان» گروهِ هستند؛ هاگروه همین از هم هاکردهتحصیل از برخی. نیست کم ایران در هاآن جمعیتِ  که

 فرصتی چنین از مال و است مشترک هاگروه این تمام ذهنی زیرساخت... و «هاالت» ،«هالوتی» ،«پهلوانان»

 تحوالتِ  در را افراد این دلیلهمینبه. کشدمی خود سمت به را جمعیت این و کندمی برداریبهره خوبیبه

 هاآن طبقاتیِ  خاستگاهِ .هستند هاهمین معروف آخوندهای و هامحله معروفِ  هایشخصیت. بینیدمی سیاسی

 چه از آمدند، مختلف شهرهای از فرودستان قیامِ در که افرادی! ستیکی فرودستان انقالبِ طبقاتیِ خاستگاهِ با

 تنها نفهمند، را ما اگر و دارند رأی حق و هستند ما جمعیت از بخشی هاآن نکنید، تحقیرشان بودند؟ قشری

 مدرنیزیشن، و مدرنیتی و مدرنیزم تثلیثِ  در»: گویممی خود هایبحث در وقتی من همین برای. مانیممی

 برسد مدرنیزیشن به مدرنیزم باید ست؛فکریروشن تبلیغیِ یحلقه منظورم ،«ندارد وجود مدرنیتی یحلقه

 چگونه» ولی کنند،می استفاده مدرن ابزار تمام از که داشت خواهید نو شدیدن اما فکر، بدونِ ایجامعه وگرنه

 و دانندنمی را شکردننصب یشیوه اما کنند،می خریداری را ایتازه یوسیله. دانندنمی را «کردن استفاده

 انگلیسی به تسلطی چون بخوانند؛ راآن راهنمای یدفترچه نیستند بلد آورند،می نصاب یا و مهندس نصب، برای

 .ندارند

 الاقل کنیم، فکر و زندگی هاآن مانند توانیمنمی اگر هستیم، جامعه اقشارِ تمام با همانیاین از ناگزیر ما

 شکبی نتوانیم، ما اگر چون کنیم؛ جذب را قشرها این باید ما. بزنیم حرف هاآن شبیهِ  گاهی کنیم تالش کمی

 حسینِ  از بردننام بار دو با نرسند، آگاهی به اگر و هستند ایکلهبی هایآدم هاآن. شد خواهند مالها جذبِ

 زنجیر و قمه ایمشمئزکننده طوربه که هستند کسانی همان افراد این. افتاد خواهند ما جان به کربال، صحرایِ

 جذابیت و بدهیم فکری خوراکِ  هاآن به باید پس نیستند؟ ما وطنِهم هاآن مگر. کنندمی خودزنی و زنندمی

. ندارند چندانی تفاوت ما با طبقاتی، ساختار لحاظ از و دارند مشکل و اندآمده ستوهبه هم قشر این. باشیم داشته

 بود معروف کسی آن ما شهر در بودم، سالهشانزدهپانزده کهزمانی بلدم؛ را زندگی این و آیممی جاهمان از من

 کند نگاه چپ او به نداشت جرأت کسی. بود «مظفر» من، پسرعموی هاآن از یکی زد؛می کتک را چندنفر که
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 جوامعی ما جوامع چون ماست؛ یوریشهرگ در و دارد وجود ساختار این هم هنوز. بالیدمی او به محله یک و

 زدنکتک در داشتم دوست و بودم کردندرست دعوا و زدنکتک عاشقِ سالگیهفده تا من. هستند ایقبیله

 توانی طور دیگریمی تو. نیست کردممی فکر که گونهآن جنگ بفهمم که کرد کمک منبه شعر. شوم معروف

 پشت دشمن به فعال هاینیهیلیست ما اما ،«کنید پشت تاندشمن به»: گویدمی پهلوی رضا. باشی معترض

 پسرکی همان هنوز من نداریم؛ باهم زیادی تفاوتِ ما. سادگی همینبه کنیم،می بدنی مخالفتِ بلکه کنیم،نمی

 شعاشق هم هنوز من و بود جالبی بسیار یمحله جاآن کرد،می زندگی لنگرود یمحلهانزلی انتهایِ  در که هستم

 و کنم تماشا را دعواها که رفتممی محلهانزلی به تهران از گاهی. بود طبیعی فقر و شعف محله آن در. هستم

 . ببرم لذت

 اثری دیگر فرستادند؛ فیلم من برای جاآن از و رفتند محلهانزلی به مسافرت برای دوستان از برخی اخیرن

 ،«تریاک» با را همه چون بودند؛ پژمرده جاآن( هاجوان) هایگ ل یهمه و نبود دیدنی دعواهای و عظمت آن از

 انجام باید کاریچه فکرروشن یک چیست؟ حل راه اما. بودند کرده معتاد... و «کراک» ،«شیشه» ،«هروئین»

 این بر را بنا و نداریم ربطی گروه آن به ما کنیم؟ حل باید چگونه را تطابق عدمِ  و چندگانگی این دهد؟

 استفاده زبانی از باید پس. کنندمی زندگی و فهمندمی هاآن ولی سوادند،بی و فهمندنمی هاآن که ایمگذاشته

 شما چون ترند؛خشن شما از هاآن باشد، خشم شما سالحِ  اگر حتا. شوند همراه شما با و بفهمند را آن که کنید

 درک را شما و شوند رام باید پس اند؛جنگیده شانبدن با مدام هاآن ولی اید،کرده استفاده فکر از جنگیدن برای

 پشت از را مال دستِ باید یعنی شر استتیک. کنید فکر باید دیگری طورِ. نشوند مال یطعمه و بفهمند تا کنند،

 مالیِ  است، شرایطِ( Slang) بازاریکوچه زبانِ حاملِ کهکسی و الت یک. شود تنها او که کنیم کاری و ببندیم

. است کرده عادت جاآن به و کندمی زندگی شهر جنوبِ در هنوز ولی ست،بازاری که است درست. دارد خاصی

 مورد در وقتی. بردارید دست «شهریپایین» و «شهریباالی» مثل اصطالحاتی از نکنید؛ نگاه هاآن به تحقیر با

 دبلیویِ امبی ماشینِ یا و هادارپول از را پول که نیست این منظورم زنم،می حرف طبقاتی اختالفِ بردنِبین از

 را شپتانسیل چون شوند؛ دبلیوامبی صاحب و دارپول همه که کنیم کاری باید ما! نه بگیریم، او از را کسی

 عمل ایگونهبه توانیممی پس. هستیم دنیا در گازی ذخایرِ یدارنده دومین ما و است خیزنفت کشورمان. داریم

 نفت فقط هاآن است؟ چگونه کویت و امارات شرایطِ مگر .باشند داشته دبلیوامبی ایران مردمِ  یهمه که کنیم

 توانممی حاال همین من. بگذاریم احترام هم گاردِ  به باید. داریم هم را دیگر چیزهای از بسیاری ما ولی دارند،

 موقع را خود خوانشیِ  گروهِ باید. کندمی فرق من مخاطبِ جاآن در اما کنم، رانیسخن ادبیات و شعر یدرباره

 مخاطبانی چه ببینید که است این فکریروشن و نوشتاری هایتکنیک از یکی. کنید انتخاب نوشتن و زدنحرف

 Soas) سواس دانشگاهِ در. کنید رانیسخن یا و نوشتن به شروع تانمخاطبان نوعِ  به توجه با و دارید

University )را شعرهایی کنم، شعرخوانی جاآن در بخواهم اگر ست؛ا خاورمیانه یدرباره مطالعات اغلب 

 را خود زدنِ حرف مدل بروم، منچستر به بخواهم اگر یا و باشند وجورجفت خاورمیانه با که کنممی انتخاب

 شهری هر هرحال به. نیست چندفرهنگی لندن مانند جاآن زیرا زنم؛می حرف دیگری طور و دهممی تغییر
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 فارسی در ولی. مختلف استهای گاردها در مواجهه با فرهنگ نوع انتخاب منظورم و دارد را خود خاصِ آداب

 .کنم انتخاب لهجه چندین با را گارد و زبان چندین توانممی است، قدرتمند منِ  زبانِ که

 انگار ولی احمق، و دیوانه گوییممی هاآن به ما. اندعجیب ایگونهبه کدام هر کنید، نگاه را مالها اگر

 هستند، ابلیس که ایخامنه و خاتمی محمد مانند کسانی از اما گویند،می مزخرف و دروغ همیشه. ترندساده

 شویدمی متوجه کنید، مقایسه «پسارهبری ایِخامنه» با را «پیشارهبری ایِخامنه» اگر. رسندمی نظربه ترساده

 مدام و رفتمی «ثالثاخوان» دیدن به که آدمی کند؟می کارچه آدم با قدرت. است کرده تغییر بسیار که

 خود بیتِ  در ایخامنه حاال رود؟نمی او مثل شاعرانی سراغ دیگر چرا کرد،می وصل شعر و هنر به را خودش

 این چرا اما! دربار شاعران و شاه مانند دهد،می سکه هاآن به او و روندمی شبوسدست به دیگران نشسته،

 حیرت آدم اند؟هشد اخته همگی چرا. اندنبوده احمق اندازه این تا اللهیحزب شاعران شاشند؟نمی او به شاعران

 انقالب شاعران اغلب اند وکرده خواجه افیون و تریاک با را ترشانبیش! کنند تحمل توانندمی چطور که کندمی

 .هستند معتاد...( و میرشکاک علییوسف دامغانی، معلم مثل علی)

 او کارِ پس نداد نتیجه اگر نه، یا دهدمی نتیجه گارد آن ببینید باید کند،می انتخاب را گاردی کسی وقتی

 خیابانی یمبارزه بر و آمده ایرانارشیست یک قطعن شده، ایجاد شوری و اکت خیابان، در یک اگر. است اشتباه

 . است گذاشته تأثیر

 خرافه مردم»: گویندمی ایعده اما هستیم، ستیزخرافه ما. ایممواجه مشکل با مبارزان صفِ در امروزه

: گویندمی هاآن! گریروشن یعنی کنیم، آشنا حقیقت و واقعیت با را مردم یعنی تغییر؛ یعنی «انقالب. »«باورند

 با هاآن که شودمی باعث شما مخالفتِ  و دارند دوست را خود هایِخرافه مردم دارید؟ کارچه هاخرافه با شما»

 57 سالِ مانند بکنند، هم انقالب مردم اگر  چه؟ یعنی مزخرفات این ،«نیفتد اتفاق انقالبی و نکنند همکاری ما

 هاراست و هاچپ بین چرا کنند؟می فرقی چه پهلوی، رضا یا خمینی. افتاد خواهند راه احمق یک سرِ پشت

 همه چرا فهمم؟نمی من که افتاده اتفاقی چه هاآن مغز در است؟ شده مثبت اندازه این تا پهلوی رضا ناگهان

 پاسدار،! امعبدالرضایی علی من. باشید داشته مختلفی گاردهای باید شما زند؟نمی حرفی کسی و اندشده خفه

 . نیستم الدولهجاکش هایسایتوب سردبیرِ و چیسیبیبی دار،کانال

 پیدا را راه درست کنید، فکر کمی اگر دارد، دلیل من کارهای تمام و امکرده تربیت را زیادی شاعران من

 باید. بگیرید یاد و کنید عادت باید ولی ندارید، عادت آن به که بزنید حرف روشی به است سخت. کرد خواهید

 هالحن و صداها آن دلِ در. کنید ایجاد حسیهم بتوانید تا باشد داشته شنیداری جذابیتِ و بزنید حرف همه با

 آقایان با و جوریک هاخانم با تانزدنحرف مدلِ  و نوع باید. کنید عوض گاهی را خود صدایِ حتا و شوید وارد

 خوانیهم ایجادِ  بلکه نیست، مرد و زن بین انداختنفاصله و ج داکردن معنایبه چیزی چنین باشد؛ دیگری جورِ

 تواناترین «شعر کالج» در! هستم زن من کنندمی فکر که زنممی حرف طوری زنان با من. ستا شدنهماناین و

 کاری! نه دادم،می بها هاآن به تربیش باید بودند، زن چون که نیست این معنایش ولی بودند زن ما هایادمین

 را زیادی مردهای شانکدام هر شد باعث گیریسخت همین و کشیدم،نمی بقیه از کشیدم،می هازن از که
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 علیهِ  ایران در قدرآن متاسفانه. اندشده خوبی هاینویسنده و شاعران هاآن یهمه حاال و کنند فنیضربه

 . بیاورم را شاعران این نامِ  توانمنمی حتا که اندکرده درست فضا عبدالرضایی

 «انتخاب جنگِ » زبانی، جنگِ ! زبانی جنگِ  و زبان با بیاییم؟ بیرون خطی فضای این از توانیممی چگونه ما

 نه هاست،آدم کردنِ  مسخره من هدفِ که کنندمی فکر برخی. باشید چگونه که کنیدمی انتخاب شما! است

 هیچ و اندمهم کلمات. کنیممی گذارینام را جهان کلمات با واقع در! زنیممی صدا را جهان اسامی با ما عزیزان،

 نظرم و هستم نامیدن حالِ در بلکه ندارم، تمسخر قصدِ ،«زادهشاش»: گویممی اگر من. نیست مسخره ایکلمه

از  و( تاییدو) دوآلیزم یک از هستم؛ نامیدن مشغولِ ،«نژادعلی مسیح عیسا»: گویممی اگر من. گویممی را

 در ،(نژادعلی مسیح) خانم این ببینید و کنید توجه هااشتراک و دفرمیشن این به باید. زنممی حرف دفرمیشن

 . زندمی تریبزرگ یضربه چه مثبت، عملِ آن انجامِ  حین در و دارد مثبتی عملکرد کجا

 عمار» و «زبیر و طلحه»: گویممی وقتی. کنند کج یا و رد را نور این توانندمی برخی تاباند،می نور فکرروشن

. هستند «ایخامنه سیدعلی» پیامبر یصحابه هااین یهمه یعنی روم؛می «غفاری ابوذر» سراغِ وقتی یا ،«یاسر

! «االنبیاخاتمی محمد» هستند، «خاتمی محمد» یصحابه پس بود؛ «محمد» نبود، «علی» پیامبر نامِ البته

 باید. نیست التی زبانِ و طنز ما بحثِ. است بازاریکوچه زبان، این دارد؟ وجود جالبی همانیِاین چه بینیدمی

 صیغه، ماجرای آیا است؟ بوده چه بدنی تربیت سازمان رئیس با نژادعلی مسیح حضرت یصیغه ماجرایِ ببینیم

 سایت در است؛ حاضر جاهمه در او است؟ کرده درست اینترنتی مافیایی ،(نژادعلی مسیح) ژورنالیست خانم از

 آن با و گذاردمی هم کنار و داردبرمی دیگران از را هاییجمله دارد، نوچه هم هاسایت دیگر و «باالترین»

 و شودمی ژاندارک بعد! سادگی همینبه !دهدمی فریب را هالمپن هاست،لمپن محلِ که آمریکا در هاجمله

 اشخاصی چنین با ما .است برداشته حجاب را تازه و جنگدمی حجاب علیهِ  او. گفت چیزی او به شودنمی دیگر

 یرابطه برای داشت، زن پانصد االنبیاخاتم محمد اگر»: گویدمی «بازرگان» پسرِ آن از پس. داریم سروکار

 نظر از دیگر آن از پس و شودمی تحریک سالگیپنجاه تا فقط آدم چون خوابیده،نمی هاآن با و نبوده جنسی

 خوابیدهنمی هاآن با پس کرده، عقد سالگیپنجاه از بعد محمد را هازن آن اغلبِ و شودنمی برانگیخته جنسی

 فاجعه نظری چنین. «است بوده اسالم گسترشِ و قبایل دیگر با ارتباط ایجادِ بسیار، هایزن داشتنِ دلیلِ و

 زنیم،می حرف« (ع) پهلوی رضا حضرت» از و پیامبر یصحابه از ما وقتی! انداسالنگ همه هازبان این .است

 چرا. نداریم احترامیبی قصد «زادهشاش»: گوییممی وقتی! ماست هشتم امامِ او. نیست میان در تمسخر بحثِ

 و رفت کفر بالدِ به اوین زندانِ دلِ از که ستکسی همان فارسی سلمان نگوییم؟ چیزی «فارسی سلمان» از

 قدرتِ » برابرِ  در. ماست هایبدبختی حکایتِ و ما زبانِ هااین. داد انجام اسالمی جمهوری برای زیادی کارهای

 اندکرده سانسور مرا همه. شوممی سانسور مدام دلیلهمینبه اصل در و زاییده «قدرت زبانِ » که ستا من «زبانِ

 علی من، یعالقه موردِ شاعر»: گویدمی خود یمصاحبه در شخصی! کنندمی افتخار خود کارِ این به و

 دستور هاروزنامه به چون کنند؛می حذف را او یگفته این ،«امگرفته یاد او از را ادبی تئوریِ و است عبدالرضایی

 هایِکتاب عبدالرضایی چرا»: گویندمی هم ایعده. «دهید قرار سیاه لیست در را عبدالرضایی علی» که اندداده
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 هایکتاب شودمی مگر. بیاورند مرا نام توانندنمی هم هاروزنامه جاآن در چون «کند؟نمی منتشر ایران در را خود

. دادند چاپ مجوزِ  من هایکتاب به ماهسه ،(1392 سال) روحانی جمهوریِریاست یدوره در شود؟ منتشر من

 ناشرِ. «شناسدنمی را او کسی دیگر و رفته ایران از خارج به است سالپانزده عبدالرضایی» که خیال این با

 هفتهیک عرض در هاآن از یکی. کند چاپ که فرستادم او برای را مکتاب چهار و گرفت تماس من با هایمکتاب

 را سال کتابِ یجایزه ها،کتاب آن از دیگر یکی! رسید سوم چاپِ  به ماهسه در دیگری. رسید دوم چاپِ به

 مانند عبدالرضایی علی که دیدند وقتی. کرد کسب را دوم مقام سال کتابِ یجشنواره در دیگرم، کتابِ و گرفت

 1381 سالِ از! ماهسه. زدند گردن را هایشکتاب سریع است، شدناپیدمی حالِ در و کرده حمله دوباره سرطان

 یحیطه در نه هم آن ماه،سه آن جزبه هستم، القلمممنوع که است سالهجده درست ،(1399 سال) امروز تا

 انتشارِ  یاجازه ماهسه تا دولتی، ناشرِ نه و من خصوصیِ ناشرِ یعنی انتشارات، یحیطه در بلکه ها،روزنامه

 گونهاین اگر ؛«شودمی منتشر ایران در عبدالرضایی هایکتاب»: گویندمی برخی حاال. داشت مرا هایکتاب

 خواهید شما که نخوانم اگر یا و ننویسم اگر نزنم، حرف اگر من! احمق جماعتِ کنید، افتخار باید شما که باشد

 ادبیات یدرباره توانیدنمی شما نکنم، ادبیات وارد را ایتازه بحث و نگویم، چیزی تازه تئوری از من اگر م رد؛

 زحمت کسیچه پرسیدنمی خود از گویید،می «هفتاد یدهه» شعرِ  و ادبیات از همهاین که امروزه .بزنید حرف

 شد؟ بدنام و جنگید همه با عبدالرضایی جز کسیچه اساسن و بود شطراح و کشید راآن
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 ایرانارشیستی جنون

 

 

. شوندمی محسوب خوبی هایآدم و اندمنطقی که هاییهمان نیست؛ معمولی هایآدم از آورترچندش چیزهیچ

 بیاورد؛ دست به را همه دل تا کندمی را خود تالش نهایتِ محبوب،. ندارد وجود محبوب و خوب آدم از ترکثیف

! ایددیده تاکنون که آخوندی ترینکثیف ؛«خاتمی سیدمحمد» مانند است، گ ه تمامن و ندارد خود از چیزی او

 «ادب» از ترکثیف واقع در! ستمنطقی چنانهم اما شود،می نابود دارد لحاظ هر از که ستکسی معمولی آدم

  چه؟ یعنی مؤدب اصلن ندارد، وجود

 نه باشی، دیوانه باید بگیری، آرام نباید تو. بردمی دست جهان نظم در که ستکسی ،«ایرانارشیست»

 نداری، آستانه تحملی،بی تو. کنی تحمل راآن بخواهی که نیست وضعیتی وضعیت، این. منطقی و معمولی

 اتزخمی چاقو با کسی انگار کهطوری آورد،می فشار تو به مشکلی گاهی دردی، لحظه هر شده؛ تمام آستانه

 اتتن در چاقو که ستوقتی درد یآستانه نیست، کار در دردی خورد،می پوستت به چاقو نوک وقتی. کندمی

 خشمگین باید لحظه هر. شویمی مواجه درد خود با تو و است تمام درد یآستانه آن دیگر حاال رود،می فرو

 فقیری دیدنِ . بزند همبه را تحال باید بینی،می خیابان در که( کثیفی عمامه، چادر،) مزخرفی چیزِ  هر. باشی

 کمک او به کسی و ترسدمی اما شود، رد آن از تا ایستاده خیابان کنار زیادی مدت که پیرزنی خیابان، در

 عادی امر فازِ از تا کند بد را تو حال باید دیگری چیز هر و هااین ،...و زنندمی او به لگد با که سگی کند،نمی

 نامعمولی باید تو. بیاید تنگبه ایرانارشیستی که تویی از باید اسالمی، جمهوری حکومتِ و سیستم. شوی خارج

 برقرار اتذهنی هایمعادله و رفت دست از نظام آن که هرجا. حقیقت و برابری عدالت، بیمارِ باشی؛ بیمار و

 «کارخراب» وقتآن. کنی نابود راآن و کنی ایجاد خلل نظم آن در باید برداری؛ فریاد و شوی مریض باید نبود،

 ما» برانداز، یعنی زنده، یعنی کارخراب انسان، یعنی کارخراب کاریم؛خراب ما زیباست، کاریخراب! شویمی

 من به شخصی. نیست عادی و کندمی خارج خود نظمِ  از را چیزهمه کهکسی یعنی ،«برانداز» و «براندازیم

 عبدالرضایی علی: گفته او»: گفت ،«شده؟ چه»: پرسیدم ،«بدهم مالیگوش را فالنی خواهممی! علی»: گفت

 .«امدیوانه من چون است؛ شخص همان زده تو به را درست حرفِ که کسی تنها»: گفتم ،«است دیوانه

 و ایرانارشیست حزب بین شباهتی چه دارد؟ وجود دیگران و من بین شباهتی چه. دیوانه یعنی ایرانارشیست

 هم هاآن آیا اما هستم، چپ من. تفاوتیم اهل ما همین؛ یعنی «دریدایی دیفرنسِ » بینید؟می احزاب یبقیه

 همین من منظور زنم،می حرف زداییعادت از وقتی. ایمغریبه و دیوانه ما پس نیستند، چیزهیچ هاآن اند؟چپ

 و سنت چون ؟«هستیم سنت ضد»: گوییممی چرا. اعتیادیم ضد اساسن و نیستیم معتاد چیزهیچ به ما است؛

 یعنی این دهد،می خدا به و( سجده) شودمی خم بارهفده روزی که هاستسال مسلمان فرد. اعتیاد یعنی اسالم

 یبرده و بنده فقط و ندارد خود از چیزهیچ که بینیمی کنی، نگاه را شپایین تا باال اگر و شده سوراخسوراخ او

 و شودمی دیوانه شکبی بشنود، مرا هایحرف مسلمانی اگر. ایمدیوانه ما! رضاستغالم واقع در خداست،
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 خوانده کودکی از که شنودمی را چیزهایی تمامِ خالفِ من زبان از که چرا ،«چیست؟ هاحرف این»: پرسدمی

: بگوید ما به باید او. اندخوانده... و اهلل اال اله ال اکبر، اهلل اکبر، اهلل او گوشِ در مدام دبستانی،پیش دورانِ از. است

 پدرت مادرت،. کنیم دفن را هاآن که ایمآمده «فردا» از ما. هستیم استانداردهایش از خارج ما چون ،«دیوانه»

 این تو راه تنها نداری، راهی هیچ. اندکهنه همه چون بزن؛ سیلی سنت گوشِ  در و کن فراموش را تپدربزرگ و

 این در که چه هر. کنی دفن را بالهت سال چهارصد و هزار و احضار را ایران باید باشی، «گراملی» که است

( هاتحلیل و هارانیسخن) من صدای. نداری راهی هیچ. ستفراموشی به محکوم داده، رخ سال چهارصد و هزار

 این از تنها. رساندمی بزرگیبه چنینهم و انسان رفاه، زندگی، به را شما ها،حرف این اجرای است؛ بخشنجات

 و کنید تکهتکه را ایران باید وگرنه «هستم ایرانی»: بگویید و کنید بلند سر جهان در توانیدمی که است طریق

. اندپشتون هاآن وزرای تمامِ حتا و شانمجلس هاینماینده و افغانستان جمهورِرئیس. بخورید توسری پَشتون از

. است وحشتناک چیزی چنین نیست؟ قدرت مدار بر خراسانی یک خراسان، حتا در چرا پشتون؟ همهآن چرا

 کهاین. است خراسان ایران، واقع در ؛«ایران»: گوییممی خراسان به ما ست؛خراسانی ضد و ایرانی ضد اسالم

 به. اندایرانی همه خراسان بخشِ  در ،«عراق» یعنی پرشیا ما، کشورِ  غربِ  یعنی ،«Persian»: گویندمی مدام

 تمدنِ است؛ اندیشه یک «ایرانیسم» و «پرژنیسم». گویندنمی شما به را چیزهیچ واقع در اند،گفته غلط شما

. خورندکتک هاخراسانی افغانستان، در. خورندکتک ایرانی تمدن اهالی اصلی، خراسان در. خراسان یعنی ایرانی،

 افغانستان، در همین برای هستند، استعدادبی بَربرهایی همگی افغانستان، هاینماینده و وزیران جمهور،رئیس

 افتد؛می هاایرانی دستِ به آسیا تمامِ شود؟می چه برود اسالم اگر. نیست قدرت در ایخراسانی یا و ایرانی هیچ

 دیگر من که شودمی فهمیده زمانی هاحرف این. اندداده قدرت خودشان ضد به و اسالم به هاایرانی خودِ چون

 پیامبری بلکه خدایی،احمق پیامبری نه شد، خواهد بدل پیامبر به ،(عبدالرضایی علی) دیوانه این وقتآن. نیستم

 تعقل، مرکزی،عقل مرکزی،انسان خدایی،انسان انسان؛ آورپیام انسان، پیامبر است؛ کرده شمبعوث انسان که

 هالمپن دیگر و «مصداقی ایرج» چون هاییکثافت و ایمدیوانه ما بله! امدیوانه یک من تو، پدرِ نظر از. آپولونیزم

 کنی؛ مبارزه باید تو. شود فهمیده باید این و ایمبیگانه چون ایم،دیوانه ما. ایمبیگانه هاآن با و شناسیمنمی را

. دیگر است بس خفا در حرکت. باشی دانشگاهت و مدرسه خانه، یفرمانده باید. کنی تاده و دوتا را اتیکی باید

 ارگاسم ترینبزرگ مرگ، اید؟نشده خسته. کنید پخش اعالمیه. کنید بیرونی را «دِئِنا» و «دا» و را تاندین

 برابرِ  در وادادگی یا مرگ به دادنتن نوعی کنیدمی شما که ایزندگی این. بمیرید بزرگ و جانانه. است بشریت

 است، درست گویممی هرچه که دانیدمی شما یهمه. کنید زندگی بزرگی و شعف با. است «مرگ استتیک»

 «عقل» در چون است؛ افتاده اتفاق امگفته حاال تا که را چیزی هر باشد، کرده بینیپیش که پیامبری مانند

 آن از فقط است، من مغز از ترفعال و ترجوان بهتر، شما مغز. کشممی کار دارم، که مغزی از و کنممی زندگی

 هایرفیق بود، هاکثیفی پاتوقِ امخانه پیش سالده کنید. خارج تانذهن از را کثیفی باید. کنیدنمی استفاده

 باید بزنم، حرف شما با توانمنمی دیگر من! دوستان»: گفتم هاآن به روزی. ترجالب یکی از یکی داشتم، زیادی

 باز علی»: گفتند ،«نزنید حرف دیگر من با اما بکنید، خواهیدمی کاری هر و جااین بیایید. کنم فکر نو از
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 دوم یهفته. زدمنمی حرف هاآن با دیگر من اما کردند، سؤال دیدند، فیلم آمدند، هفتهیک ؛«شده حوصلهبی

 که است سالده حاال و نیامدند دیگر بعد، ماه دو. گذشت هم چهارم و سوم یهفته شکل، همینبه و شد ترکم

 گ ه به را جهان معمولی، کن؛ دوری معمولی و افتادهعقب کثیفی، از این؟ از زیباتر چیزیچه و آیندنمی مطلقن

. ریاکاری و دروغ از شو دور. زیباست حقیقت. کن زیبا را تجهان احمق و نادان ضعیف، از شدن دور با. کشیده

 توبه خواست دوباره پدرت اگر بیاوری. باال شانهمه روی جایییک باید. گویندمی دروغ تو به مدام ایران در

 ریاکاری به تانچشم اگر. کنید بدل رسم به را آوردن باال این باید بیاور؛ باال اشصورت بر و او جلوی بگوید، دروغ

 اتفاق این از شما بعد و کند تانکمک بیاید و است بد شما حال کند فکر مال کهطوری بیاورید، باال افتاد، مال و

 دیدید، ایتوده و سپاهی و بسیجی مال، پشم، که هرجا کنید عادت باید. هاکثیفی روی بیاورید باال. بگیرید فیلم

 .بیاورید باال فقط
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)موتا( علی عبدالرضایی های منتشرشدۀفهرست کتاب  

 

 ارسیهای پکتاب

 شعر

 

 .1372، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .1

 .1374تهران، 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

 .1379نگاه، ، تهران، نیمجامعه .6

 .1380، تهران، همراز، شینما .7

 .1384، پاریس، نشر پاریس، کردممیمن در خطرناک زندگی  .8

 .1385پاریس، نشر پاریس، ، کادویی در کاندوم .9

 .1388پاریس، نشر پاریس، ، ترور .10

 .1388پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .11

 .1389پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .12

 .1389، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .13

 .1389، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .14

 .1390، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .15

 .1390پساهفتاد، ، دبی، فانتزی .16

 .1390پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .17

 .1390، پاریس، ناکجا، زخم باز .18

 .1391، پاریس، ناکجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .19

 .1392، تهران، بوتیمار، مادرد .20

 .1393، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .21

 . 1393، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22
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 .1393مه، ، تهران، چشحاال 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

 .1395، لندن، نشر کالج، الکوآب .27

 .1396لندن، نشر کالج، لیالو،  .28

 .1396شعرنوگرافی، لندن، نشر کالج،  .29

 

 داستان و رمان

 

 .1384پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .1390بدکاری)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا،  .2

 .1395، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3

 

 سیاسی

 

 .1395، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .1

 .1396، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 .1396فراداستان فرودستان، لندن، نشر کالج،  .3

 .1397اند، لندن، نشر کالج، فردا آمدهها از ایرانارشیست .4

 .1397شرلوژی، نشر کالج،  .5

 .1398نامۀ ایرآنارشیستی، انتشارات براندازان، فرهنگ .6

 

 ادبی نظریۀ

 

 .1386پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .1

 .1390پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .1395، لندن، نشر کالج، دیل گپ .3
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 .1395، لندن، نشر کالج، ابدیاین سوال  .4

 . 1395، لندن، نشر کالج، من با قبول مخالفم .5

 1397چگونه شعری ننویسیم، لندن، نشر کالج،  .6

 

 انگلیسی

 

 , London Skool, Short and little like i 2012 ,لندن. 

  I AM THE i 2017  ,لندن  و نشر کالج. 

 

 هاارسی به دیگر زبانشده از پترجمه

 

)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر  کردممیمن در خطرناک زندگی  .1

 . 1383پاریس، 

)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن، اگزایلد رایترز ،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

1387. 

 .1389پاریس، نشر پاریس، )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان،  (Sixology) سیکسولوژی .3

 .1389( )ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس، Eseآن ) .4

 . 1390فروشان، لندن، پساهفتاد، ل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو دوربین مخفی .5

 . 1390)ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .6

 .1390)ترجمه به اردو(، مترجم: احسان ندیم شیخ، پساهفتاد،  احتساب، .7

8. No one says yes twice  ،فروشان، لندن، لندن اسکول،  )ترجمه به انگلیسی( ، مترجم: ابول

1391. 

 .1389 ،)ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریسگذاری روی گریه ، بمب .9

 ،نشر پاریس، مترجم: الحبیب الواعی، )ترجمه به عربی( زنندباران زنگ میهای آهنی در تنها آدم .10

1388. 

 .1390)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .11
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 ،مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی)ترجمه به ترکی(،  کند؟اگر بمیرم چه کسی این تنهایی را تحمل می .12

1388. 

 

 ترجمه

 

)ترجمه به انگلیسی(، نویسنده: ابول فروشان، مترجم: علی  تو محتاجم ام به بیابانبرای عطسه -

 .1388عبدالرضایی، پاریس، نشر پاریس، 
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