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 سرمتن
 

، در خدمت «انترناسیونالیسم»های ایرانی به اسم ، بخش بزرگی از کموسلمان۵7اگر پیش از براندازی سال 

اسرار نظامی را به وطن ایدئولوژیک و شاه نفوذ کرده  و در ارتش  بودند «استالین» خوی کشورگشایی روسی 

دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا،  یو حمله 13۵8آبان  13 کردند، بعد ازمیمخابره  «شوروی»خود 

انقالبی که لباس پاسدار  مسلمانان هکم کل نظام جمهوری اسالمی به خدمت روسیه درآمد و در این بین، گُکم

 های استالین ربودند. در مزدوری پوتین گوی سبقت را حتی از کموسلمان ،شان کرده بودندتن

های روسی پردازد و از شیوههای روسی میبه وابستگی سپاه پاسداران و سیاست« روسپیه سپاه  »کتاب 

تالی « روسپیه اه  سپ»دارد. کتاب شود پرده برمیپروپاگاندا که در سپاه پاسداران علیه مردم ایران اعمال می

منتشر شد. این کتاب شامل  «براندازانانتشارات حزب »است که چند ماه پیش توسط « نزدیک گرگ »کتاب 

است و  «ایلینیستی پوتینهای فاشیستوابستگی سپاه پاسداران به سیاست»ی هایم دربارهبرخی از سخنرانی

 کند.سپاه را برمال می ها و مزدوران روسپی نقش جاسوس

 اند، سپاسگزارم. ها لباس نثر پوشاندهسانم که به فایل صوتی سخنرانیهمیشه از تمام شاگردان پارتی مانند

  

  

 )موتا(  علی عبدالرضایی

 2020نوامبر  30

 

 

 

 



 علی عبدالرضایی  

 هاایلینیستفاشیست

 06/04/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 در ،خوردمی نژادپرستانه برچسب د،باش یملّ منافع حفظ جهت درکه  اکتی هر ایران در که همزمان با وقتی

 شوند و مستقل خواهندمی مردمی آید.درمی اجرابه  «ایلین ایوان» محورفاشیستی و روس سیستم «روسیه»

 هاچپ به و شودمی میدان وارد روسی پروپاگاندای پس ؛نیست موافق روسیه اما ،باشند داشته یملّ تحاکمیّ

 :گویدمیها راست به و «.ندمطلق راست  فاشیست و ،باشند مستقل خواهندیم اوکراین در که کسانی»: گویدمی

 کندمی سعی مدام .کندنمی کاریهیچ تحریف جز روسی پروپاگاندای واقع در ؛«اندیهودی ایعده هااین»

 هر و ندکمی مطالعه دقت به را شما شود موفق کار این در کهاین برای و دهد دستهب واقع امر از کجی تصویر

 مال یک جانب از را مثلن در ایران حرف خود شود؛می ادبیاتش به بدل ،دارد وجود شما بومی مسائل در چهآن

 شودمی «اهللآیت» به بدل شود الزم اگر و کندمی پیدا اشراف مال ادبیات به ،باشد باورپذیر کهاین برای و زندمی

 میدان وارد طریق این از و کندمی بر از است علمیه یزهحو دررا که  چهآن هر و منطق و فقهسرعت به و

 بعد باید ،«آمریکا بر مرگ»: گویندمی امروز، تا ۵7 سال از دهد.فریب می را ایرانی فکریروشن کل   شود ومی

 ، اما هنوز این مسئله با غلظت  بیشتری ادامه دارد.«آمریکا بر مرگ» گفتندمی ۵7 سال تا مصدق کودتای از

 جاندایی ؟دهدمسائل را مورد تمسخر قرار می چرا «ناپلئون جاندایی» کتاب بود؟ چه «زادپزشک» یلهمسئ

 مردم ؛ اما در همین دورهداشت سیطره ایران بر آمریکا استعمارکه وقتی شود؟می ساخته زمانی چه ناپلئون

 بر مرگ» :گفتمی مدام ناپلئون نجادایی! «انگلیس بر مرگ»: گفتندمیهنگامی سیاسی بودند و دچار نابه

 بعد ،«انگلیس بر مرگ» :گفتندمی «مصدق» برکناری تا یعنی مرداد28 کودتای تا بایدکه درحالی! «انگلیس

شعار  اما ،«آمریکا بر مرگ» :گفتندمی ۵7 سال تااز این زمان  و باید بود فایدهبی انگلیس بر مرگ مصدق از

 بر مرگ» :گفتند اما! «شوروی بر مرگ» :گفتندمی باید ۵7 سال از بعد ند.دادرا سر می« !انگلیس بر مرگ»

 «.آمریکا

 فکر هاخیلی یعنی ،دادیم تغییر را سرد جنگ یجبهه «شوروی جماهیر اتحاد» فروپاشی در ما اساسن

 اتحاد فروپاشی زمان تا چپ قطب اگر ؛نخورد شکست سرد جنگاما  خورد، شکست سرد جنگ که کنندمی

 از بعد کرد.می نمایندگی را شوروی ،ایران منتها ،بود شوروی هم آن از بعد ،بود «شوروی» شوروی، هیرجما

ها جایگزین اسالمیست و رفت کنار اتمی قدرت آن! ایرانی مالهای با منتها ،داشت ادامه سرد جنگ آن

ها ببرند. روس را سود آن و دشون ترفرهنگبی و فقیرتر لحظه هر ایران مردمگونه ها شدند تا اینکمونیست

ن قانوبی هایحکومت همان و وارد کردند هاییضربه و آمدند هاییمافیا «یلتسین» از بعد و زمان آن از دقیقن

 ،است قدرتمند روسیه اند.هداد دستبه و قدرتمند را بزرگ یروسیه اکنون ،مافیایی هایالیگارشی همان و

یان ریاکار مال حاال حکومت تبلیغاتی هایبوق چین قدرتمند شد چونشده! روسیه مثل  تضعیف ایران چون

 «سوریه» در نیابتی جنگ همهآن سود  ست که در نهایت گونهو این قطب مقابل غرب قرار داده بودند، را ایران



 

 

 سپاه  روسپیه

 ار «نزدیک گرگ » همچنان ما و بردمی ش راسود روسیه ،شودمی درگیر ایران که جایی هر برد.می روسیه را

 یوای روسیه نداریم، هاروس به کاری هاسال این تمام در« مرگ بر آمریکا»با سردادن شعار  و کرده فراموش

 پشمالو قطبی خرس آن بزرگ شوروی  وای وطن،های بیایها! این وطن ایدئولوژیک تودهکموسلمان مظلوم

سوخت که روسیه این تنها دشمن می دلمان و ما باید مزخرف ایرانی عزادار بود و چپ  شد، فروپاشیده

 بود، ایران خود  نشد فکردر ایران هرگز  که چیزی تنها تا همین حاال به ۵7 سال ازتر شده! مان ضعیفتاریخی

 یسیطره تحت ایرانی سیاستمداران تمام  ،دوران این تمام در !کرد فرو بیشتر روسیه و «آمریکا بر مرگ» :گفتند

 نه ،شرقی نه» :بگویند بودند گرفته یاد هااین ،بود شده مسطح جهان که زمانی در دقیقن وبودند  غرب و شرق

 اعمال با نزدیک گرگ  و بود رسیده پایان به استعمارقدیمی  یشیوه دیگر بودیم، معاصر اراجیف با ما «!غربی

 کاری اساسن ؛دیمبو کرده فراموش را هااین ما ولی ،بود کرده شروع را جدیدتری هایشیوه« ایلین» تفکرات

 را گذشته و کندنمی فکر چون ایرانی و «!آمریکا بر مرگ» :بگوییم بودیم گرفته یاد فقط ما ،نداشتیم هااین به

 جاندایی» در «زادپزشک» و شودمی تکرار مدام و شودمی حک ذهنش در «آمریکا بر مرگ» ،کندمی درونی

 ناپلئون جاندایی یدهد. نویسندهمورد تمسخر قرار می ار آن و گذاردمی انگشت نقطه این روی «ناپلئون

در ایران  آمریکا که زمانی در دقیقن بود شاکی این ازبلکه  اند،نکرده ظلم ایران به هاانگلیسی که نبود معتقد

شعارها ضدّانگلیسی  ولی ،بود «آمریکا» نزدیک گرگ  دادند؛می فحش انگلیس بهنقش استعمارگر داشت، مردم 

 ما! است احمقانههنگامی سیاسی ند و این نابهاداده گیر آمریکا به ولی ،است «روسیه» نزدیک گرگ امروز .بود

 . است فاجعه این و ایمکپک زده اسالم و گذشته در

 برنی»از  ،آمریکا یگذشته جمهوریریاست انتخابات دروقتی  که بودم کرده اشارههایم در یکی از سخنرانی

 شد منتشر تصاویر این وقتی دیروز کند.مرداد اشاره می 28 کودتای ، او بهپرسندمی ایران مورد در «سندرز

ها در سفارت روسیه شرکت کرده بودند و محفلی )تصاویر چند سردار پاسدار مشهور که در جشن روز ملی روس

نقش  من ذهن رد بزرگ یالسؤ مثل« !عجب» یککه تمام زنانی که در آن حضور داشتند، حجاب نداشتند!( 

ها در چنین ... بود، دلیل حضور آنو سرتیپی یهای حاضر در جمع درجههر کدام از سپاهی لباس روی ،بست

 جشن یک در حضور حاال و گفتند اختیاریبهآتشو از  حجابیبی تحمل عدم از هاسالمجلسی چیست؟! 

 مملکت دل در سپاه سردارانداده که  چه اتفاقی روی اند.حجابکه زنانش از دم بی جشنی همآن ،مختلط

 سفارت در ،داد روی روسیه سفارت در که اتفاقی همین اگر! کنندمیتبلیغ  را« حجابیبی» دارند اسالمی

 شده حاضر سپاه چرا ؟!کردندمی تحمل هااینآیا  افتاد،اتفاق می دیگریی نهخاسفارت هر و انگلیس امارات،

ال نظامی ایران رجّ یها مگر از زمرهتازه این ؟!شود متقبل را ایهزینه چنین ،نایرا عمومی   افکار در منظر که

 چرااصلن  !؟طول تاریخ مدام ایران را بلعیده اند که دری کشوری شرکت کردهنیستند، پس چرا در جشن ملّ

 مجبور را هااین روسیه چرا و همه از دم لباس فرم سپاهی به تن داشتند؟ نرفتند شخصی لباس با افراد این

 دهد،می پاسخ چیزیک فقط را السؤ این ؟!شوند حاضر مجلس این در سپاه رسمی لباس با کرد

 ند اینخواستمیسپاه  سران از تصاویری چنین یتهیه و بالماسکه این برگزاری با روسی هایییستپروپاگاندا

 کودتای! تان باشدحواس که ند،برسان ترامپ به و آمریکا خود به واقع در و «سندرز برنی» امثال بهرا  روشن پیام
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 به یسیگنال ،روسی پروپاگاندایماست. این  دست در چیزهمه کنترل یعنی نیست، ممکن ایران در نظامی

برای تصاحب کل   تالش جایبه و های بیشتری را علیه روسیه اعمال نکندتحریم آمریکا تا فرستاده آمریکا

 آمریکا به ایران جنوب و روسیه به ایران شمال  یعنی موازنه سیاستبرود؛  «هموازن سیاست » دنبالبه ،ایران

، شریک روسیه ایران جنوبی بخشدر  کهآن برای و کند بسنده ارسپ خلیج شراکت در به آمریکا و شود واگذار

 یورو و شودمی تازیکه دوباره آمریکا دالر صورت این در که برسند تفاهم به هم با اوکراین ماجرای سر بر شود،

انجام  را هابازی این دارد روسیه و برسند تفاهم به آن سر برباید  که ستچیزهایی هااین. کندمی سقوط

 دهد.می

 سپاه انسردار هااین ؛ستنی کوچکی کارانتشار چنین تصاویری  ،پاسداران سپاه و سپاه سرداران برای

 نیست مهم برای روسیه اصلن خواهد.چنین چیزی را می هروسی اما! کنندمی تبلیغ را فحشا دارندهستند که 

 ؟!است جمع خیالش چرا است، جمع خیالش ایران بابت از هم شاید ،افتدمی اتفاقی چه ایران داخل در که

 و هستند کودتا عالئم هااین و ستشمایلیی نشانه یک سپاه سرباران فرم لباس است، شناسیکنشانه رفتار

 خواهدمی روسیه! نیست ممکن کودتا آن ،سندرز برنی! بیالخ آمریکا پس ،است روسیه دست در کودتا هایمهره

 به آمریکا با اروپا در که شرط این با ،است موازنه سیاست دقیق اجرای سناریو آن و کند اجرا را خود سناریوی

 رفتار این اما برد،یم را خود خاص سود هم آمریکا ،باشد داشته روسیه خود رابرگ برنده  که برسد توافق

 ،ایران داخل در نشاندهدست حکومت   موقعیت ندارد؟ ایران داخلی مسائل به یتوجه چرا روسیه سمیوتیک

 سمیوتیک رفتار این من نظربه المللی.بین روابط در حکومت همین موقعیت که ندارد اهمیت قدرآن روسیه برای

 و ندارد ایران داخلی هایسیاست به نسبت تعهدی هیچ سیهرو دهدمی نشان که ستدقیقی هاینشانه از یکی

 دل در عمیق و قدرتمند قدرآن هاکه این است این واقعیت ؟!است راحت چرا است، راحت بابت این از خیالش

 ساختاریواقعی و  انقالب  یک فقط ،مردم این کردنآگاه برای که اندکرده کار ایرانیان عمومی اذهان روی و ایران

 هاسلمانکمو انواع و توده حزب چون ،ندارد اینگرانی مطلقن ایران مردم به نسبت روسیه باشد. کارگشا تواندمی

 طرفآن از است؛ گرفته خود یسیطره تحت را مطبوعاتی هایارگان توده حزب طریق از و ساخته در ایران را

 یسیطره زیراز لحاظ تئوریک،  هااین که تهساخ در ایران را هاطلباصالح دارد، را خردادی دوم هایروزنامه

 آن توانندمی طریق هر از ،واقع در ؛است هم که متعلّق به روسیه سپاه و حکومت خود   وقرار دارند  هاایتوده

 هم و نظامی سرکوب لحاظ از هم کنند، منحرف بیاید وجودهب در ایران دنخواهمی که را ایساختاری انقالب

 اخبار» و «گویانیوز» در. دارند را اکثریتی و ایتودهگان پیشهسیاست و هاتلویزیون کل ها. آنذهنی لحاظ از

نویسند؛ مطلب می آمریکا علیه اند وی آمریکا به خلیجحمله نگران همه که بینیدمی ی دیگرهاسایتوب و «روز

گ اقتصادی محال است که به و با طرح تحریم و جن شده تمام ایران در کارش ۵7 سال که آمریکایی علیه

 روسیه به کسهیچاما  در ایران داریم. را روسیه استعمار ما امروز همین تا ۵7 سال ازی نظامی کند. ایران حمله

 روسیه امروز چپاول از ولی ،گویندمی آمریکا یآینده هایسیاست ازهستند و  آمریکا نگران همه ،ندارد کاری

 ؟!چرا ،نویسندنمی آن مورد در کلمه یک اما دهند،می را به روسیه باج «زرخ دریای» ؛گویدنمی چیزی کسی

 از ،هاایتوده تا گرفته هامال از ،اندروسیه مزدور همه؛ در ایران است راحت ایران بابت از روسیه خیال چون



 

 

 سپاه  روسپیه

 عجیبی وضعیت ایران در امها. طلباصالح و گراهااصول تا گرفته روهامیانه از ،هامنیتیا تا گرفته سپاه انسردار

 ضعف یمرحله به را هاآن چون ،ندارد اینگرانی ایران مردم به نسبت روسیه ،نیست شوخی اصلن ماجرا ،داریم

 از درکی که داریم باهوشی و باسواد جوانان ایران درکرده.  کنشبی را مردم رسانده و گیریتصمیم در مطلق

 هایستیپروپاگاندای فیلتر از فقط که مطالبی تکرار  زنند؛می یتکرار حرف فقط چون ،ندارند هوشو  سواد

 چون ؟!است مهم «آمریکا بر مرگ» تا این اندازه چرا «چه؟ یعنی آمریکا بر مرگ» پرسندنمی گذشته؛ روسی

در  !انگلیس بر مرگ گفتندمی مردم اما ،بود غارت کرده را مردم آمریکا پنهان بماند. «روسیه بر مرگ» باید

 روسیه بوده، روسیه فقط چهل سال گذشته طی ما نزدیک گرگ   شود؛ مخفی نزدیک گرگ   باید همشیه ران،ای

 است، ایموریانه یاستعمار چین استعمار بوده، «چین» ما نزدیک دشمن ،روسیه از بعد تازه ،درآورده را ما پدر

 شما کهاین برای چون ،است فجیع هروسی جاآن در ؛پردازیممی چین یکمتر به مسئله مابرای همین است که 

 نوع این ،ندارد را ییهاسیاست . آمریکا چنینکندمی تحمیق را شما فجیعی طرز به چپاول کند، اول را

موجود  ایلینی قرائت یک اسالم آن از اکنون ،گرفتهمی کمک اسالم از و داشته انگلیس قبلن را هاسیاست

. ستکمونیستی اسالم نوعی  ،ستا« هاکارگری راه » سیستم مثل ،«اهللحزب»گروه تروریستی  ،واقع در است؛

 بر و است «اسالمی انترناسیونالیسم»نوعی  ،نیست مهم برایشان مرز که کشورهاییمجموعه و شیعی هالل این

 ،خواهدمی روسیه خدمت در را چیزهمه ایلین کنند.می فرماییحکم جاآن در که است «ایلین» نگاه اساس

 مستقیم و گیردمی «پوتین» از «روحانی» که وامی آخرین و ودشمی غارت ما چیز همه و گاز و نفت همین برای

 و سیاسی لحاظ از روسیه خیال  ست.سناریو همان از یبخش( دالر میلیارد۵) شودمی داده «اسد بشار» به

و کسی علیه روسیه کاری  دافتنمی اتفاقی ایران در داند کهو خوب می است راحت هم مطبوعات و فرهنگی

 تبلیغ را آمریکاستیزی معنایی بار و اجتماعی ارزش قدرآن ایرانی فکری روشنشبه جریان واقع در کند.نمی

 جاندایی اگر! است مطلق قدرت  آمریکا که است این ایرانی فکرمآبروشن جوان ذهن و فکر تمام که کرده

 روسیه جاآن در «!هاستآمریکایی کار کار» :گویندمی اکنون «.هاستانگلیسی کار کار» :گفتمی ناپلئون

 کنید؟ب را فکر این که شودمی باعث چیزی چه هاست،آمریکایی کار کار گوییدمی شما اما ،کندمی کارهمه

از طریق آن علیه  و کندمی استفادهاز آن  کیهان یروزنامه که استتیکی! کیهان یروزنامه! توده حزب

 آن استاد و ایمداشته مانفکریروشن در قبلنست که ایهمان شیوه سازد،ان شعوری پاپوش میفکرروشن

 تمام آموزگار توده حزب ،واقع در آموخته بود؛ توده حزب در راها روش اینبوده؛ او  «احمد آل جالل»

 ایران از شاندست هاسیانگلی که زمانی در دقیقن، شده تکرار هم ما یگذشته در الگو این هاست.کاریکثافت

همین به! هاستانگلیسی کار کار گفتندمی قرار داشت، هاآمریکایی دست کامل طوربه مملکت و بود شده کوتاه

 کار کار این مسائل را به تمسخر گرفته بود که مدام ناپلئون جاندایی کتاب در زادپزشک دلیل بود که

 جاندایی» رمان در زادپزشک یاشاره و بود شده المثلضرب یک ما زبان و ذهن در؛ این جمله هاستانگلیسی

 شود؛می تکرار باعثکند و می ایجاد طنز موقعیت یک مدام «هنگامینابه» است؛هنگامی هناب همینبه «ناپلئون

 .ماهکرد بحث مورد این در بسیار ،تئوریک لحاظ ازمن  .کندمی ایجادرا  طنزآمیز هایموقعیت نگامی ههبنا تکرار،

 تا هاانگلیسی که را باریخون یگذشته آن زادپزشک .است مهم خیلی کنید گوش را هابحث آن است بهتر



 
 علی عبدالرضایی

 ایران در «انگلیس» موقعآن که دانستمی را این ولی ،بود نکرده فراموش، بودند داده دستبه مرداد28 کودتای

 برای روسیهامروز  است. نزدیک گرگ روسیه حاال .بود «آمریکا» نزدیک گرگ که زمانی در نه ،بود خطرناک

 ،بگویید هاآن به چه هر و کند جدا هم از را هااین تواندنمی ما فکری روشن .آمریکا نه است خطرناک ما

 کار یهمه دیگر اواخر این و کنیممی بحث روسیه مورد در ما که است سالیک شود؛می تحریف هایتانحرف

های پروپاگانداییستی  روسیه ها بار به شیوهو ده ایمکرده بسیار تمرکز این موضوعروی  ما شده. این ما

 مردم تا گذارندنمی و کنندمی سطحی را ما بحث ولی ،آورندمیدر را صدایش جاهایییک تازه ایم،پرداخته

 شعاری کنند،می درست شعار فقط ما بحث از هاآن ولی کنیم،می بحث سند با ما چیست. قضیه که بفهمند

 مثل کسی تفکرات نقش و افتدمی دارد اتفاقی چه شود و مردم بدانند که فهمیده مسائل این باید! روسیهضدّ

 ایرانی، سیاسی  االنفعّ و جوانان بیشتر ذهن در هم امروز که است عجیب چیست؟ ایران در «ایلین ایوان»

 کجا از «ایران در روسی معصومیت  » یایده این .ستذاتی یمعصومیت دارای روسیه و است مطلق شرِّ آمریکا

 عمیق باور  پوتین، برای ایلین ایوان یفلسفه مهم هایآموزه از یکی باشیم داشته نظر در که است جالب ؟!آمده

 که ستدیدگاهی این! روسی چیزهای تمام و روسیه معصومیت است؛ روسی معصومیت و گناهیبی به ایلین

گلستان، فروش  چای،ترکمن) اندکرده چپاول ایران دربه بسیاری  روسیه و شوروی .کرده قتزری پوتین به ایلین

اند وجود آوردهبدبختی را در ایران به همهاینو  های اتمی روسیه در ایران و...(دریای خزر به روسیه، دفن زباله

 ها وکارگری راه ،اکثریتی ای،توده وزهن ؛است مظلوم روسیه ایران در هنوز ولی اند،کرده شقهشقه را ما تملّ و

 دیگر اساسن .است پوتین از دفاع درهایشان گفتمان مدام کنند،می تبلیغ ایران در را روسیه ...و نتپیک

 در دارند همه و همه سپاه، انسردار شود.می پمپاژ دارد که ستمزدوری فنِّ این ،نیست مهم کمونیسم

 افتخار و رودمی روسی ژنرال بوسیدست به «سلیمانی سردار» گیرند،میاز هم سبقت  روسیه به شدننزدیک

 سلیمانی سردار دهند و برایشان افتخارآمیز است؛این موضوع مانور خبری می روی به اشکال مختلفی و کندمی

 سال پیش(.2)حدود  است رفته پوتین بوسیدست به

را  آمریکاپشتیبانی  چون ،کرد بیرون ایران زا را انگلیس و روسیهشانس بود. او بسیار خوش «مصدق»

 مجبوردر آینده  که دانستمی ولی ،بگیرد را کودتا جلوی توانستمی و شود قهرمان خواستمی مصدق داشت.

 چپاول ۵7 سال تا ما و داشت وجود آمریکا سنگین یسایه مرداد28 از بعد .دهد آمریکای سیطره به تن است

 :گفتندمی در ایران حضور داشت، آمریکا که ایدوره همان در ،نبود کار در یکاییآمر آن از بعد اما ،شدیم

خاطر اهمیت باالی این مسائل به ،کنممی تکرار مدام من کهاین و است مسئله همه هااین«. !انگلیس بر مرگ»

 شانحق باید و رنددا طلب آمریکا از کنندمی احساس هاایرانی از خیلی. فهمندنمی را آن هاخیلی چون ،است

 نظربه ندارد. یاد به را ایران تملّ به روسیه هایبدهی و هابدی حساب  کسهیچ کهدرحالی ،بگیرند آمریکا از را

 که دارند باور محض خبری بی در که باشد پاسدارها برای بزرگی درس باید سپاه با روسیه رفتار این در ،من

 رهبری به که کنندمی تصور و هستند خدمت حال در که سپاه پایین هایدهرو  سپاه یبدنه آن ند.ایران سرباز

 یخانهسفارت به فرم لباس با شانسردارانچرا  که بفهمند باید ،کنندمی خدمت مسلمانان و اسالم به مستقل و

 یانهنش یک فقط این ،بگیرند درس حرکت همین از باید هاآن ؟!کنندمی عمل  ایرانضدّ  و روندمی روسیه



 

 

 سپاه  روسپیه

 ارسال با روسیه دهد.می انجام ستیز خودمردم هایطرح مجریان با روسیه که سترفتاری از کوچک و آغازین

 تقلیل عکس چند در هاییمترسک و نشانه یک به را مالپاسداران نظامی نیروی تمامیت سمیوتیک پیام یک

 دستهم هنوز که کسانی برای ،موضوع این در !فهمد؟نمی چرا پاسداران سپاه ،است وحشتناک این ،دهدمی

 ارزشبی شما اعتقادات  است؛ شدنناچیزانگاشته آن و وجود دارد مهم درس یک هستند ایران در حاکمیت

 کندمی کار روسیه در هنوز ایلین چون ،بشناسید خوب باید را ایلین .هستید ایلین خدمت در مدام شما است،

را توضیح  ایلین اساسی هایایدهباید  من نظربه کند.فتح می را دنیا دارد نپوتی که است ایلین فکری   پرچم   با و

 و «اسالمی ایدئولوژی» ،«سیاسی اسالم» عنوانبه که چهآن دهیم تشخیص کندمی کمک ما به چون دهیم،

 و هاکمونیست ها،ایتوده کهاین ،واقع در است؛ روسی «ایلینیسم» همان شده داده خوردمان به «اهللحزب»

 خاطربه ،کنندمی نگاه کمونیستی مافیایی   سیستم آن به روسیه و به پوتین، به هنوز ایرانی هایسوسیالیست

 یکاو  بود، روسی کمونیسم مقابل ینقطه ایلین خود   واقع در ؛است ایلینیسم پوشانیهم و درپوشانی این

 واقع در گوید،می خودشان تاریخ را این ،بود فاشیست یک بود. او همراه «موسولینی» با ایلین! بود فاشیست

 است. ایلین فاشیستی  یفلسفه همان ،گویندمی «سیاسی اسالم » آن به که چیزی بنیادهای

 

 

 های ایوان ایلینایده

 

 .داشت اساسی یایده سه ایلین

بر  حاضر حال رد که است ایلین ای از تفکرات نژادپرستانه و فاشیستیمجموعه «ایلینیزم» یا «ایلینیسم»

: گویندمی کهاین و به آن اشاره دارند که «برتری ژن » ،«حجتیه» مبحث در مثلن ذهنیت پوتین سیطره دارد،

 مشروعیت به نیاز ، اصلنرهبر» :گفتندمی «یزدی مصباح» و «خلخالی» امثال و «.آمده باال عالم از ،رهبری»

 تفکرات اساس بر روسیه، خود حتی  و هستند روسیه یرهمستعم که کشورهایی تمام و تمام این مسائل «.ندارد

 1999سال  ازپوتین ! کنندمی تتبعیّ« ازلی زمان»و  «اپدی زمان » از که کشورهایی روند،می پیش ایلین

 اند.هگرفت شوخی به را دموکراسی هااین واقع در اف، اردوغان یا بشار اسد!ست عینهو علیا جمهور روسیهیسرئ

 جمهوررئیس هم آن از قبل ،است رهبراکنون  ی حکومتی حضور دارد؛در عرصه که است سال30 «خایمنی»

 گیر جایییک ساعت این ،واقع در ؛کندنمی تغییرو  بودهدر رأس امور  خایمنی  گذشته،سال 40 در یعنی ،بوده

 بشار» گذارندنمی چرا نیم،بیمی را همان ما ابژکتیویته لحاظ از اما ،کندمی حرکت ظاهرن شمارثانیه ،کرده

 بشار که شودمی متحد «ایلینیسم»، در واقع، خایمنی و روسیه کند؛ تغییر نباید زمان چون کند؟ تغییر «اسد

 روهروب آن با که زمانی. باشیم داشته «ازلی زمان  » باید ما و شود ایست دچار باید زمان چون ،نکند تغییر اسد

 و لیتخیّ و رمان زمان  نه و( گیردمی شکل اجسام حرکت اساس بر علمی انزم) است علمی زمان   نه ،هستیم

 ستا این جالب و بماند ثابت باید چیزهمه ست.ازلی زمان   است، «ایلینی زمان » زمان این برکسونی، زمان  یا

 ،پوتین و ینیایل تفکر پیروان فروپاشی( از بعد و «استالین» و «لنین» کمونیستی انقالب آن) 1917 از بعد که



 
 علی عبدالرضایی

 در ،است «آتاتورک» اول پیامبر  ترکیه در که قدرهمان یعنی ،کنندمی هاروس پیامبر به بدل را «تزار آخرین»

 آتاتورک باید هم ایران برای که است اساس همان بر و ستمهمی نکات هااین است، «تزار» بزرگ پیامبر  روسیه

 قبلنکه  دارد یچیدمانایلینیستی  مدل بولد شد!« !رضاشاه» هانناگ که است ایلینیسم بر اساس باشیم؛ داشته

 تازیترک جاآن دهههفت دارید؛ را 1917 انقالب روسیه در یعنی شده، اجرا روسیه در آلایده و مطلق طوربه

 علیه 1917 انقالب شوند.می پاشیده فرو هاآن ،داشتند تأثیر دنیا روی و بودند موفق همهاین ،کردند

 همان کند،می ملَعَ هاروس پیامبر عنوانبهرا « تزار»، فروپاشی از بعد، پوتین، بود افتاده اتفاق اتورتزاردیکت

 دارند دوباره ،شودمی اجرا ایران در پروژه آن هاسال از بعد اکنون و دهدمی روی آتاتورک با ترکیه در اتفاق

 دارد. فلسفی دلیل   گیرممی تمسخر به را لمپن دچن کهاین نیست، شوخی هااین! کنندمی علم را «رضاشاه»

 ما زمان ولی ،شده عوض نزدیک گرگ و  نگاه و فلسفه و دنیا ،رودمی سمت این به دارد سیاسی یفلسفه

 چون ،ندارد را الزم دانش  و فهمدنمی هم باز کنند تحقیرش چه هر ،فهمدنمی ایرانی سلمانکمو ایستاده است.

اگر او عوض شود، ! است مضحک خیلیموضوع  این و کنندمنتشر نمی گویانیوز در را ومطلب  ا شود عوض اگر

 همین برای .دهندنمیاو هشتاد پوند  به سطحی یمقاله یک برای سی فارسی،بییی چون بیهاتلویزیون دیگر

 در باید رضاشاه چرا ببینید بایدو  تغییر کرده دنیا اکنون .است قدیم مدار بر همه خوانیدمی کههرچه شما

 روندمی هاحجاببی دل در سپاه سرداران این چرا !خواهدمی روسیه چون ؟!شود علم گونهاین اسالمی جمهوری

 چون ستا این در مصلحت! خواهدمی روسیه چون ایرانی؟! هایحجاببی بلکه روسی هایحجاببی نه همآن

 مالها سراالی ب ایران در روسیه که ستداموکلسی شمشیر توده حزب واقع در کرده، بیمه را ایران روسیه

 هستند، روسیه مزدور مالها خود   دیگر حاال؛ نداهشد توده حزباعضای  به بدل مالها خود  اکنون و گذاشته

 .کندمی را خودش کارو  است وحشتناک آلودگی

 یک جامعه چون ،ستنی ممکن افراد برای اجتماعی پیشرفت»: گویدمی ایلین اساسی یایده سه از یکی

 از است عبارت "آزادی" اساس همین بر و دارد را سلول یک نقش وارهاندام این در فردی هر و است وارهاندام

 یفلسفه در آزادی یعنی «.باشید داشته واحد تن   این در باید شما که ایویژه جایگاه آن خود؛ جایگاه شناخت

 .بشناسید وارهاندام این در را خود جایگاه شما که شودمی محدود این به ،اسالمی جمهوری در ایلینیستی

 همین در مثلن! شده تعیین وارهاندام این در شما جای چون ،نیست کار در تیماهیّ تغییر و پیشرفت بنابراین

 عموضو این روی سالیان طول در ایخامنه مکرر کیدهایتأ یا و شده تئوریزه ایران در که «برتر ژن » یواژهکلید

 انجام احسن نحو به و بشناسد را خودش نقش باید و دارد را خود یخودویژه نقش قشری هر و فرد هر» که

 ممکن انسانی فرد  برای اجتماعی پیشرفت کهاین است. اساس همین بر ،کندمی تکرار مدام را این و «.دهد

 هارسیدهدورانبهتازه ما که است همین یبرا .بشناسد وارهاندام این در را خود جایگاه فرد این کهاین مگر نیست

 «عارف» مثل کسی شناسند،می وارهاندام در را خود جایگاه که کسانی هستند؟ کسانی چه برتر ژن   داریم. را

 ،آوردمی رأی که وجودی با و شود مجلس رئیس تا کندگیری میکناره جمهوریریاست کاندیداتوری از که است

 پسرش تا ،باشد فراکسیون یخواجه رئیس فعلن که است این او جایگاه چون ،شود لسمج رئیس که پذیردنمی



 

 

 سپاه  روسپیه

 طرح دلیلو بی دارد دلیل و معنا همه هااین کنند. پیشرفت توانندمی صورت این در، کند تازیترک بتواند

 .دنشومین

 رهبر از را خود ت حمای کهآن برای فقط ما و است آیین یک فقط دمکراسی» که ستا این ایلین دوم بحث

 همیشه رهبر گویدمی ایلین «کنیم.می دمکراتیک هایآیین برگزاری و دادنرأی به اقدام ،دهیم نشان بزرگ

 شود.می تعریف آمده بیرون (هاداستان و هااسطوره و روایات دل ازباال ) عوالم از گویی که آدمی صورتبه

 به مردم رأی   ،ندارد مردم از مشروعیت کسب به نیازی هبرر این ایلین یفلسفه درهمین دلیل است که به

 جمالت ؛کردند تئوریزه را آن ایران در هاخیلی است. وارهاندام آن در خود نقش ایفای و حمایت برای فقط رهبر

 هاستغربی دهان بستن برای و است فرمالیته خبرگان مجلساساسن » کهخاطر آورید را به «خلخالی» معروف

 «.است خمینیامام  نظر قطعی نظر » :گفتمی خلخالی ترمهم آن از «!دادیم تشکیل را خبرگان جلسم ما که

 داشتیم.« مردم. از مشروعیت کسب به رهبر نیاز عدم» خصوص در را «یزدی مصباح» هایبحث هم بعدها

وضع  همین هم روسیه در «!است آیین یک فقط دمکراسی» :گفتمی که دارند ایلین تأکید بحث روی هااین

 ایایده هم او از بعد. است پوتین خود   جمهوررئیساست که  سال20 چون ،ندارد وجود دمکراسی وجود دارد؛

 پوتین روسیه جمهوررئیس ،پوتین مرگ از بعد حتی ،بود خواهد پوتین جمهوررئیس هم باز چون ،ندارد وجود

 .کنید نگاه آن به باید افوریکمت صورتبه و است سمیوتیک بحث یک بحث این و بود خواهد

 فکت صورتبه چه هر که است باوریک  این است. «سوبژکتیویته» موضوع ایلین یفلسفه در سوم یمسئله

 نیستند یکتا و اندمتنوع هافکت چون است مردود اساس از و ندارد اصالتی ،دهدمی نشان را خودش واقع امر و

 فرآیندی و اشتباه یک «آفرینش» که دارد باور ایلین ندارند. را روشن کلی   حقیقت   یک به دادنشکل قابلیت و

 کارهنیمه آفرینش»: گویدمیسوم  اصلایلین در  !«پوشانیهم» را، هحجتیّ  باور این کنید توجه است، کارهنیمه

 خود به هفتم روز و ساخته را دنیا هفت روز در خدا»: گویدمی که است مسیحیت روایت همان این« !است

 کارهنیمه جهان خلقت  که کندمی تعبیر مسئله این به ایلین را مرخصی آن «برنگشته. دیگر و داده مرخصی

است؛  دردناک و شوم ،شرّ است جهان در که چهآن هر ،نرسیده پایان به و است کارهنیمه جهان چون و است

 ایرانی مدارانسیاست و هحجتیّ  مالها، سخنان در وفوربه گراییذهنیت این واست  عینیت و واقعیت از گریز این

 همین «مهدی» بحث! گویدمی را همیننیز  یزدی مصباح و دارد تأکید آن بر مدام ایخامنه و شودمی دیده

 هااین! کندمی کامل را دنیا که ستمهدی حضور و شود کامل باید دنیا و نیست کامل آفرینش این یعنی ،است

 تحمیل مردم به را خود لیتخیّ و ذهنی هایایده دارند سعی همیشه و کنندمی انکار ار واقع امر کلی طوربه

 کنند.

 دمکراسی»اینکه  دوم ،«.بشناسد را خود جایگاه باید فقط وارهاندام در فرد»اول  که ایلین یایده سه این

 واقع در فقیه ولیِّ  و رآمدهب روایات دل از پیشاپیش شما رئیس   و رهبر ؛است مراسم یک تنها و است فرمالیته

 یک آفرینش جهان» که است سوبژکتیویته یمسئله سوم و «!است "عسکری حسن بن حجت" ینماینده

 تمام و پوتین هایسیاست بنیادی و اساسی یکنندههدایت واقع در اصلی هایایده این «!است ناکامل جهان

 چاشنی با «الیگارشی حاکمیت» تولید به منجر هاایده این. اندروسیه استعمار تحت که هستند کشورهایی



 
 علی عبدالرضایی

 ترکیه در .است شکل این به هااین هایخصیصه تمام ست.داخلی هایسازیدشمن یا مذهبی و نژادی تعصبات

 ارتجاع همیننیز  ایران در .اسالمی تفکرات و ارتجاع ،نسبت همان به و دارد وجود نژادی یجنگ که بینیدمی

چگونه  که بینیدمی معمولن و شده الیگارشی نوعی تولید سبب همه هااین دارد. ودوج اسالمی تفکرات و

 یک خطر   همیشه ،کنید مهار را مردم کهاین برای»: گویدمی خود کتاب در «هیتلر» شود؛می سازیدشمن

 دشمن یک باید همیشه اسالمی جمهوری که است اساس این بر« !یدکن گوشزد هاآن به را بیگانه بزرگ دشمن

 بین از سمنتیک دشمن  این اگر ست،ا« آمریکا» بزرگ دشمن آن و بیاورد دوام بتواند تا باشد داشته بزرگ

 این و داشت نخواهد وجود اسالمی جمهوری دیگر ،دهند نسبت آمریکا به را مشکلی هر نتوانند دیگر و برود

 ترفجیع سیستم در را مافیایی کومتح همان است ممکن ؛بود خواهد کار در بهتر چیزی که نیست معنا بدان

 این شما اگر یعنی کند،می مختل را گریکنش که شده طرح طوری ایلین هایایده تمام. باشیم داشته دیگری

 دارید سوریه و ترکیه روسیه، در را ایده سه همین شده، اجرا لآهاید طوربه ایران در ،بگیرید نظر در را ایده سه

 خیلی انقالب»: گویندمی ایعده اکنون مثلن ؛بردمی بین از را کنش که ستشکلیبه هااین ساختار و طراحی و

 به معامله با خواهندمی همه هستند، «انقالبضدّ» همهامروزه  بینید کهمی باشید کرده توجه اگر و «.است بد

 هر ؛کرده را خودش کار وریهس و ترکیهایران و  در ی ایلینایده سه که است خاطر این به هااین و برسند هدف

 دنیایی داریم، جاآن در را اتفاق این باشد، داشته نقش جاآن در روسیه و باشند روسیه یمستعمره که جایی

 هیچ دنیا این در دمکراتیک رفتارهای»: نیست؛ ایلین ممکن اجتماع در فرد برای پیشرفتی هیچ آن در که

 همین در چه؟ یعنی نمایش «شده. تعریف هااسطوره در پیش از چیزهمه و است نمایش فقط و ندارد اصالتی

 نگران ،بودند رئیسی هوادار که کسانی»: گویدمی ایخامنه انتخابات از قبل شب جمهوریریاست انتخابات

 یعنی «اید.داده رأی اسالمی جمهوری به شما ،است اسالمی جمهوری اصل ،شده انتخاب روحانی که نباشند

 رفتارهای ،واقع در .است معضل یک این و «!کندنمی فرقی آن یا این ،هستم من دادید؛ رأی من به شما»

 همه از و شده تعیین هااسطوره در پیش از چیزهمه و اندنمایش فقط و ندارد جاآن در اصالتی هیچ دمکراتیک

 و انفعال یزمینه هااین یمهه نیست؛ اعتماد قابل چیزهیچ یعنی ،ندارد اعتبار و اصالت فکتی هیچ کهاین بدتر

 کسهیچ ؛دارد سیطره ایران کل بر اکنون گیایدهبی این و آورندمی پدید ایران در را گیایدهبی و کنشیبی

 .نداهشد خواجهو  تماشاچی همه ،کند انقالب خواهدنمی

 در روسیه بودن  انیقرب و گناهیبی» هم آن و شناسدمی رسمیت به را حقیقت یک تنها نهایت در ایلین

 را دنیا و بگیرند دستبه را دنیا رهبری و شوند پارچهیک باید هاروس که است معتقد ایلین «است. تاریخ طول

 را پوتین اکنون ما دوباره اوج برداشته!« !هیتلریسم»و این یعنی  دهند، نجات اختالل و نابودی پوچی، از

 طریق به ،هستند پوتین یسیطره تحت که هاییدیکتاتوراین  ،خایمنی امثال داریم، هیتلر یک یمثابهبه

 باید را شرایط این همین برای ،است فجیع بسیار داریم ایران در ما که وضعیتی زنند.رفتار می «موسولینی»

 .بخورد فریب راحت نباید ،بداند را هااین باید ایرانی جوان   و بشناسیم

 اهمیت تا این اندازه باید روسیه است، مرده که ایلینی برای و حتی تینپو و هاروس و هاایتوده برای چرا

مدام از ایران  سوادهابی ها وبتهبی چرا ؟!خوریممی انگ هزارجور بیاوریم را ایران اسم اگر ما ولی ،باشد داشته



 

 

 سپاه  روسپیه

 ایران از روسی ندایپروپاگا به خدمت اساس بر هااین ندارند؟ ایایده هیچ کنند ونمی کاریهیچ و زننددم می

 که ترکیه مثلیا  شد، خدا به بدل تزاردر آن  که روسیه مثل تا کنندمی کمک چون چرا؟ ،زنندمیحرف 

را  کسی کهاین نه است، تمهید یک رضاشاه شود. خدا به بدل رضاشاه هم ایران در ،شد خدا به بدل آتاتورک

 وقتی شود؛می فراموش «نزدیک گرگ  » او پس  از که ستا این مسئلهملّی باشد،  رضاشاه مانند داشته باشیم که

 دارد جاآن و هست ایران در روسیه کهدرصورتی ،داشت نخواهید ایران در را روسیه دیگر ،دارید را رضاشاه شما

 .گفت را معضل همهاین شودنمی ترساده این از شود، فهم بایدمسائل  این .کندمی کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 علی عبدالرضایی

 یایران هایبه کموسلمان پوتین دستور

 0۵/04/1398تاریخ سخنرانی: 

 

و  خوردی پوتین آب هم نمیجمهوری اسالمی بدون اجازه»که هایم مطرح کردم در سخنرانیسال پیش یک

« شود.در خاورمیانه خرج میگیری روسیه تبرای قدرست و تمام ثروت ما یکی از سرداران روسیسلیمانی  قاسم

همه فکر  هازدم؛ پس از این بحثفجیع آن علیه ایران، حرف می هایو خیانت« حزب توده»از چنین و هم

ای هستند ی تودهنحوها و استمرارطالبان بهطلبگفتم که اصالحزنم. وقتی میاز خالء حرف می کردند کهمی

بینیم که اما حاال داریم می گرفت،، کسی این مباحث را جدی نمیگفتمها میاز خطر کموسلمانچنین همو 

کند. می دنبالشود. روسیه تمام مشکالت ایران را دیکته می «کرملین»تمام گاردهای جمهوری اسالمی از سوی 

 یمثل غالمهم و مالها  دهد تا کارهای مدنظرش را انجام بدهندمالپاسداران دستور میدر واقع روسیه به 

و  2014روسیه از سال . آورندبه اجرا درمیتمام دستورات پوتین را  ترتمامهرچه با بالهت   ،گوشبهحلقه

ی ندارد ی اروپا رأد، دیگر در اتحادیهکنرا بخشی از سرزمین خود اعالم می« کریمه»که خصوص بعد از اینبه

جا ه آنو دوباره ب شودپذیرفته میی اروپا در اتحادیهنیم که دوباره یبمی اکنونشود. جا اخراج میو از آن

همان منافعی که روسیه با  کند؛های ایران بازی میبا کارتروسیه  چوند؟ افتگردد. چرا این اتفاق میبرمی

، کریمه را مال خود کردهکردن است. روسیه تازیجا در حال ترکو آندست آورده های ایران در سوریه بهکارت

ریای کاسپین را از دست که دهد بود. ما عالوه بر ایننخوادست آورده و در نهایت دیگر تحریم هم را به اوکراین

مقصران ای جز سود روسیه ندارد. ا نتیجههی اینرویم و همهنگ و تحقیر میت داریم زیر بار جشدّدادیم، به

ای چون های روسیها و داللتیها و اکثریّایها، تودهکموسلمان ای چوناصلی  این اتفاقات مزدوران روسی

ها توسط روس ما در تمام این مدت سرکوب ما در قیام فرودستان بودند؛عامل  هاهستند. این« نگهدار فرخ»

ر بار مذاکره افتد و ایران زیاستحاله اتفاق می، برسد وقتی پوتین به اهداف خود. شدن بودیمکشته در حال

ی خواهند رفت و پسران حکومت بدون شک پدران  ،سهولت اتفاق بیفتدکه استحاله بهخواهد رفت. برای آن

گیرند. قدرت را در دست می« ایخامنه مجتبا»و یا « حسن خمینی»رود و میای یعنی خامنه گردند؛برمی

ت پرشور نیاز به یک انتخابا (1399)اسفند  آینده ها در اسفندلت انجام شود، اینسهوکه این اتفاقات بهبرای این

که باره فریب دهند و مردم به عشق اینکنند تا بتوانند مردم را دوکاندید می را ترهادارند. در انتخابات جوان

به اهداف ی بدهند و جمهوری اسالمی اند، رأکاندید مجلس شده ...ها وها، کموسلمانها، کمونیستیاتوده

لیه ما ی که عهایگروه. آیندهای دیگری هم به میدان می، طیفهاطلباصالح جزبه. شوم خود دست یابد

که ست؟ ما خواب و آسایش را از کسانیکار ما چی واند، در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد. اما حکم جنگیده

نام و چه بدنام، هر کسی که کاندید مجلس گیریم. چه مال و چه غیرمال، چه خوششوند میکاندید مجلس می

خواهد شد. تمام « ی مزدورگاییپروژه»ی وژههر کاندیدی س  براندازها مواجه خواهد شد؛شود، با تهدید 

 اند، اگر به این خیانت خود ادامه دهندهبه مردم ایران خیانت کرد خودمزدوری با ها که در طی این سالکسانی
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داشته باشیم، اگر کل  انسپارتی100کنم؛ اگر هم تأکید میم و باز اهگفت بارها ها نخواهیم گذشت.ما از آن

مزدورها کنیم. اگر موفق شویم مزدورهای  واحدمان را خرج مبارزه و نابودی  99حد باشد، باید وا100هستی ما 

  ایرانی در ایران داشته باشیم،توانیم یک ساختار سیاسی مانده میباقی روسی را نابود کنیم، با همان یک واحد 

 نیستی  یال خواهی تاهد هستیم تمامیّنخواهیم رسید. اکنون ما ش جایی هرگز به ،پی نبریم مهماما اگر به این 

شویم. ی روسیه میکثیفی طعمهطرز بینیم که چگونه ما بهرسد. میدارد به نتیجه می به بهترین شکلپوتین 

ایران کرد، تا همین امروز، تازی میترک« ی سالموزنامهر»ای که از دوره بودن کم نیست؛سیطرهتحت سال40

ایران هیچ حدومرزی اما حاال دیگر اوج این موضوع است و روسیه برای چپاول  .شودمیکنترل  توسط روسیه

که طوری چیز را علنی کرده است،دیگر همه. کندشناسد و از هر طریقی که بتواند ایران را چپاول مینمی

اخبار »و « نتکپی»، «نیوزگویا»در  هاکموسلمانها و در واقع کارگری ها و راهها، اکثریتیایاساسن همین توده

ی بهانهکنند. این مزدوران بهطور علنی اجرا میبهرا  خود مزدوریو در تمام نشریاتی که دارند، « روز

هم برای پوتینی که اساسن هیچ ربطی به کمونیسم ندارد و یک کنند. آنمی کارهمه برای پوتین ،دوستیوطن

 نیست است. یلنلق است؛ پوتین یک فاشیستمط فاشیست 

که پوتین ی اروپا بعد از اینشود؛ اینکه اتحادیهی چندروزه، خبر بسیار مهمی منتشر میدر همین پروسه

کند. آمریکا نیز در پی این کند، روسیه را تحریم میمی متصلمهم )کریمه( را به روسیه  یبا قلدری سرزمین

 خصوص با اهرم ایران، چرا که در سوریههبا اهرم ایران و سوریه )ب اکنونزند. اقدام دست به تحریم روسیه می

 یچنین اتحادیههمکند. پوشی میی کریمه چشممسئله کردن است.( آمریکا دارد ازهم ایران در حال هزینه

 چپاول  شاهد خواهید بود که این زودی بهیعنی  سیه دوباره وارد این اتحادیه شود؛اروپا قول داده است که رو

را این کار های روسیه هم برداشته خواهد شد. اما چتحریم مه( بخشیده شود و حتی)غارت  کری عجیب روسیه

زدنی شرکت دارند؟ گردن کسانی در این مراسم   طور مطلق ذبح کنند. چهکه ایران را بهکنند؟ برای اینرا می

از غبنی که دارد  که اساسن هیچ درکی کسانیی ها و همهطلبها، شازدهطلبها، اصالحکمونیست ها،ایتوده

با ما همراه  حتی در یک مسئلهروسیه گذرد ندارند. در طول تاریخ هرگز اتفاق نیفتاده است که بر ایران می

ش هم اما همیشه خیانت کرده است. آخرین خیانت  همراهی داده،شکنی نکند. همواره هم قول باشد و پیمان

که دارد این خیانتی  مسئول املن از سوریه بیرون راندند.که سربازان سپاه را کهمین ماجرای سوریه بود؛ این

 ، دفاع. در حقیقتکنندستیزی از مالپاسداران حمایت میجنگی بهانهبه هستند کهکسانی شود حادث می

چرا که مالها  فروختند،ش خودشان را به مالها میکاافتد. ایاتفاق میتحت امر روسیه از مالها، ها این

ران و علیه مردم ایران علیه ای هاها عملن دارند با بیگانهاینند، اما یک حکومت غاصب در ایران یندهدهتشکیل

، توسط همین مزدورهاست که وجود دارداسالمی در ایران کنند؛ اگر یک حکومت غاصب روسیهمکاری می

آن تعداد محدودی که در  کنند،کدام از این مزدوران در ایران زندگی نمیهیچکند. این حکومت بقا پیدا می

مهاجرت توانند به اروپا دارند و یا هر لحظه میرا  اقامت  آمریکاکنند، یا دارند توطئه می اکنونایران هستند و 

نوم شای را میاسامیکنند ا جمهوری اسالمی همکاری میی جنگ ببهانهدارند به امروزه. از بین کسانی که کنند

هایی که در ایتمام توده دم که اینان با جمهوری اسالمی همکاری داشته باشند.کرکه هرگز فکرش را هم نمی
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ینیست یا لزبین بودند، کسانی هستند که فم یافرادبرخی از و زنش گرفته تا « حسن زرهی»از  ند،کانادا هست

. تمام دیکنکنند که حیرت میکنند و طوری از جمهوری اسالمی دفاع میسی سخنرانی میبیحاال در بی که

کردند و تغییر گارد داده بودند، گرایی دفاع میی حقوق بشر از همجنسبهانههای عهدبوقی، که بعدها بهایتوده

به افرادی من بیشتر کنند. این وحشتناک است. میحاال به حکم روسیه همه دارند به جمهوری اسالمی کمک 

هایی ها همان کموسلمانبینم که مزدورترینمی امروزاما  بعد از جنبش سبز تبعید شده بودند،که شک داشتم 

کردی هایی که تصور میاینها، ایها و توده؛ همان اکثریتیاز ایران خارج شدند ۵7انقالب هستند که اوایل 

سال در 40اند فهمی که چرا مالها با این بالهت توانستهداری می اکنوناند. تازه فکر شدهکه نویسنده و روشن

ال حاضر دشمن اصلی . در حهای براندازنما هستیمجانبه از طرف گروه. ما شاهد خیانت همهدوام بیاورند ایران

اکنون باید با تمام قدرت علیه . خواهد بودروسیه  ی ماهر مشکلی هم که پیش بیاید سوژهما روسیه است و 

محور عمیق را آغاز کنند. خشم ها باید یک جنگتمام ایرانارشیست روسیه و علیه مزدوران روسی بجنگیم.

 خود کاریدادن کثافتجلوهها در حال عادید. اینطرز فجیعی خواهد افتاها بهزودی نقابهمه آماده باشید. به

ترین امر خواهد چهارماه آینده بدل به عادیوحشتناک است، در طی سه اکنونهستند. تمام آن چیزهایی که 

 س  امروزی بدل به مقدّ کنند، تا حتی همین وحشتناک  شتناک را تکرار میقدر امر وحها آنشد. یعنی این

مزدورهای روسی  با روزهای بسیار بدی هستیم. روزهایی پر از خیانت و اتحاد حال گذراندن فردایی شود. در

ر اتحاد از خیانت مزدوران روسی را ببینید. د ایتوانید صحنهای که نگاه کنید میرا شاهد هستیم. از هر گوشه

پرستی؟ افتد. کدام وطناتفاق میدارد ها بدترین خیانت ،پرستیی وطنبهانهق سپاه پاسداران و مالها و بهمطل

رفته شود هر کاری بکنیم؟ آیا ی اروپا پذیکه روسیه دوباره در اتحادیهپرستی این است که ما برای آنوطنآیا 

بینید نگاه کنید میاگر ست؟ پرستییران دخالت کنند وطنحکومت ا ی تمام مسائلال روسی دربارهکه رجّاین

ی جمهور، وزیر امور خارجهی روسیه، مسئول امنیّت، رئیسارجهوزیر روسیه، معاون وزیر خمعاون نخستکه 

که انگار عملن هند. این خیلی احمقانه است، طوریدروسیه و همه و همه مدام دارند در مورد ایران نظر می

وقت کند. آنهای خود دفاع میی روسیه هستیم. گویا روسیه دارد از یکی از ایالتایم که مستعمرهههمه پذیرفت

ای طور کامل از خامنهی حمله به آمریکا، بهبهانه، یا بههستنداز وطن  در حال دفاعجاکش با این ادعا که  ایعده

نام پوتین. بهکثافتی  ینیست،ایلیک فاشیست ماکت   پوتین نیست؛ای هم چیزی جز ماکت  کنند. خامنهدفاع می

گویم طور جد میبه امروزت را کشت، گفتم باید سنّند. اگر قبلن میهست ت وحشتناکشدّاین روزها، روزهایی به

 کنند.ها را از دم گردن زد. همه از دم دارند خیانت میکه باید پیروپاتال

... علیه های کمونیستی، کارگری وتمام گرایشانی و های ایرتمام کمونیست کهاز روسیه دستور آمده 

ای دفاع کنند. های خامنهاز سیاستاند که ها خواستهچنین از آنو همعمل کنند امپ و آمریکا های ترسیاست

که مزدور  ای خواهیم بودزودی شاهد دفاع کامل از جمهوری اسالمی توسط احزاب کمونیستیاین یعنی ما به

ها کاندید مجلس ها و کمونیستکه ناگهان مارکسیست یدی ایران هم دیداگر در انتخابات آینده پوتین هستند.

 زی  مزدوران پوتین است؛امروز بابازی  ، تعجب نکنید. ندشد بخشرئیس یک « دانافریبرز رئیس» امثالشدند و 

ها، که اللهیتنها مالها و حزبنهرا خواهند گرفت. در واقع حاال ها اللهیجای حزب ،مزدورانی نظیر حزب توده
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ها را تشکیل خواهند ی کثیفیها طیف تازههای ایرانی و کموسلماناند. تمام کمونیستتمام مزدورها کثیفی

ها بیانه ها و کموسلماننشینیم تا ببینیم آیا واقعن کمونیستدر کمین می «ی دیزاشکنهدرّ  پلنگ »داد. مثل 

 کنند؟حمله به آمریکا از جمهوری اسالمی حمایت میی بهانهخواهند داد و به

ی روسیه است. فکری زیر سیطرهطور مطلق این روشنکه به ستبه شکلیفکری ایرانی ساختار روشن

هایی که بعدها خودشان حزب توده یا همان چپ افتد؛نیز توسط حزب توده اتفاق میفکری این روشن کنترل  

تواند . اساسن کموسلمان ایرانی نمیشوندتی و پیکاری و... شناخته میای نظیر اقلیّمیای نداستند و با اسارا توده

شیسم ریک نوع مافیا هستند. برای ایرانا و نوعی مزدورندای از کمونیسم داشته باشد. همه بهدرک شعوری

وسپیه، آمریکا را وارد بازی برای خالصی از شرِّ زالوی کثیفی مثل پوتین و رما باید  در اولویّت است. یمنافع ملّ

ها این است که اگر پای آمریکا به ترس کمونیستدلیل . بهره ببریمی منفی( ق )موازنهاز تکنیک مصدّکنیم و 

ستعمره که یک مجای آنن اهرم استفاده کنیم و بهتوانیم از ایایران باز شود، روسیه رانده خواهد شد. ما می

مداران ما از قدرت کافی برخوردار سیاست فاق خواهد افتاد کهر شرایطی اتاین دباشیم، وارد معامله شویم. 

، نه ی هستندهایی که ملّ نخبه ها بر مسند بنشینند؛باشیم و نخبهای داشته باشند و ساختار سیاسی مردمی

وران  اخیر تمام بدبختی ما از سمت همین مزد سال40بینم که در کنم میاه میوقتی دقیق نگای مزدور. عده

محمد »دند های ایرانی بودند که باعث شها سوژه را اشتباه به مردم نشان دادند. همین چپبود. این روسی

 ندارند؛ چپ منتقد  قدرت است، اما« چپ»به ها هیچ ارتباطی ی باالیی بیاورد. ایندر دوم خرداد رأ« خاتمی

برای مردم ایران باز شود.  شاناست که مشت که به قدرت برسند. این بهترین فرصت کنندکار میهمهها این

طور های ایرانی و همینو یا مارکسیستایرانی  های مختلف کمونیستی نسبت به نحلهامروز شناخت باالیی 

توانستم به این مسئله فکر حتی نمی به مردم ایران، دارم، پیشترها چنین شناختی را نداشتم و شانخیانت

 یسندگان و شاعران ایرانی جهت پرشورکردنچنین ممکن است از نوهم اند.را فریب دادهها مردم  ایران کنم. این

 کموسلمان ایرانی تکلیف کرده است؛ پوتین بر بردگان مشخص است،که  گونهاینانتخابات استفاده کنند و 

را از جنگ  ها مدام علیه آمریکا بنویسند و مردماینچنین انتخابات حمایت شود و همتکلیف این است که 

ایران و فقط سمت جنگ برود. در این بین کنند تا به تحریکای را بترسانند. در طی این پروسه نیز خامنه

کنند مردم و ایران است. تنها و تنها به تنها چیزی که فکر نمی مزدوراناما این  ضرر خواهند کرد، مردم ایران

های چپ سایتراحتی و با خواندن مقاالتی که در وبا بهفکر منافع روسیه در ایران هستند. این مسئله ربه

و... که بسیار « راه توده»و « نتپیک»و « گویانیوز»هایی نظیر سایتوب توانید بفهمید؛می دنشومنتشر می

 ها،ست، نه مرتجع ایرانیاق خلّ فکری خطابم به روشن هاست.بهترین زمان برای شناخت ایننویسند. می کثیف

نداشته  عرقکشورتان نسبت به  و اق بنویسیددر زبان خلّ توانیدنمی حبتم با شاعرها و نویسندگان است؛ص روی

سال خباثت و کثافت 1400. دیگر و استقالل هستیمیک حکومت ایرانی  مندت نیازشدّبهدر ایران، باشید. ما 

بیراهه  گونه بهم فرودستان اینایم به خاطر روسیه بوده است. اگر قیاکنون شکست خورده اگر تا بس است.

که حاال زنده نیست، « ن الهیبیژ»نام خاطر وجود این حد از مزدورها بود. یکی از دوستان به، بهکشانده شد

از بستگان خود بیژن توسط یکی  ای علیه من نوشته بودند؛ای تودهعده ،آمده بودم خارج از ایرانکه به وقتی
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را داشتی، بتوانی به ایران  قصد بازگشتجا باش که اگر زمانی جوری آن» بود: هگفت پیامی برایم فرستاد، او

شود جمهوری اسالمی تو کنی که باعث میای، از ابزاری استفاده میطوری که تو وارد جنگ شده. اینبرگردی

یه من کاری انجام توانستند علنمی ،ی هفتاد در ایران بودمکه در دههها تا وقتیاین« را تحت فشار قرار دهد.

ای را واداشتند که علیه من بنویسند. البته من ای از مریدهای تودهکه از کشور خارج شدم عدهدهند، وقتی

و از مردم و شوم اما این باعث شد که تبعیدی  ی من است،رحمی خصیصه، چرا که بیوپار کردمهمه را لت

ی هفتاد حتی گارد من این بود. در دهه ،ایران بودمو از زمانی که  موقعاز همان باشم، چون کشورم دور 

ها ایتوده ،بودیم. در مقابل« ایرانیشاعر  »بود. در حقیقت ما  «ایران»ت ما کردیم اولویّکار تئوریک می کهوقتی

ی خارجی را به مردم حقنه ویسندهدنبال ترجمه بودند و شاعر و نمدام به« چشمهنشر »و « نشر مرکز»و 

فهمند، به سخره ی اینکه زبان نمیواسطهو...( را به« احمد پوری»ها )کسانی مثل نی ایمن هم همه ؛کردندمی

دانستم ما در نسل ام هم این بود که من میدلیل اصلی موقع وجود داشت، ی من از همان. کینهگرفتممی

بینم که می اکنونتحقیر شوند.  هاخودمان شاعران و نویسندگان بزرگی داریم و عمدی در کار است که ایرانی

 هایم بیهوده نبوده است. تمام آن حدس

کار افتاده همه را به هراس انداخته است. بهکه  ایبینم و این رگ و خوی ایرانیهایی که حاال مینشانه

است که ما  اما اصل قضیه این ایرانیست و... خواهند خواند،ما را نژادپرست، پان هازودی خواهید دید که اینبه

مالپاسدارها برای ما هیچ نابودی شدیدترین شکل نابود کنیم.  ها را بهبا صف مزدوران روسی طرفیم. باید این

ها که مفاهیم را و کمونیست هاایها، تودهطلبچون اصالحارها هستند؛ کسانی ریاک کاری ندارد، مشکل اصلی

ها ی این، همهدر واقع اردهایشان واقعی نیست؛ها و گگفتهکدام از اند و هیچکثافت کشیده به

هایی گویند که روسیه چه ظلمکه هرگز به مردم ایران نمیهستند؛ مریدان پوتین و کسانی« نیستیالفاشیست»

خود را در ایران  «های اتمیزباله»روسیه بفهمند که مردم باید به مردم ایران کرده است. اخیر سال 40را در 

بوشهر، میلیاردهادالر از پول مردم ایران را های نیروگاهاندازی راه یدر مسئله بدانند که روسیه باید، دفن کرده

آمریکا یعنی چه؟ هر وقت به این مسائل پرداختیم، مزدوران، « نحراج دریای کاسپی» غارت کرده، باید بدانند

. مدام باید مواظب ل هدف شدنداز اص باعث دورشدن مای آمریکا و جنگ آمریکا را علم کردند و و مسئله

خصوص با افرادی توانیم با آمریکا و بهبعد هم مینام آمریکا نداریم. از این بهمشکلی به اکنونباشیم. اساسن ما 

وقتی شما اهل ها لزومن خوب هستند؛ ست که آمریکاییمثل ترامپ معامله داشته باشیم. این به آن معنا نی

هرگز بدل به ، گرا باشدهای ملّیان در دست نخبه. اگر ایرگیرندباج میو  آیندمیهم  ایدادن باشید، عدهباج

بار اینکه دنبال شاه یا شیخ بروند. مردم باید برای اولینران باید در میدان باشند، نهای مردم شود. مستعمره نمی

نقش در این عرصه، در ایران در وسط صحنه حاضر شوند و تمام مطالب را کاملن شعوری دنبال کنند. 

ما باید از بسیار مهم است. د، قدرت ندارن که هیچ چشمی بهعنوان وکالی مردم و کسانیها بهایرانارشیست

ها برنامه دارند چرا که این بایستیم، منفی مصدّق استفاده کنیم و جلوی این مزدورانی همان تکنیک موازنه

روزهای خاص و مملو از  آمریکاستیزی را به مردم تلقین کنند.دوباره آن خوی  شانرای رسیدن به اهدافکه ب

. دیگر مالها دشمن بینیمزدوران روسی را میای را که نگاه کنی گذاریم. هر گوشهمسئولیتی را پشت سر می
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دشمن مردم ایران فقط  می سنگ بزرگی برای برداشتن نیست؛د و جمهوری اسالنشوما تلقی نمی بزرگی برای

 هستند.   «هاکموسلمان»و  «ی روسیزادهمزدوران حرام»و  «روسیه»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 علی عبدالرضایی

 پاسدارانتروریستی  سپاه؛ قزاقنو ارتش  

 01/11/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 یراهبرد قاتیتحق یهسسؤم در انهیخاورم مرکز سیئر «نیتیف ریمیوالد» ،«یمانیسل قاسم» مرگ از بعد

 ینظام زاتیتجه و امکانات یدارا یاسالم یجمهور که کندیم ادعا «تاس» یبرگزارخ با وگوگفت در ه،یروس

 ،واقع در؛ ردیبگ را «یمانیسل قاسم» ترور انتقام و دهد قرار فشار تحت را کایآمر تواندیم که ستیمتنوع

 امکانات چون است، محتمل رانیا طرف از ییویسنار هر وقوع که دیگویم مصاحبه نیا در نیتیف ریمیوالد

؛ داندیم را ینظام امکانات نیا اتیجزئانگار  که کندیم وانمود طوری و ستباال اریبس یاسالم یجمهور ینظام

 یجابه دیبا چرا ؟!باشد داشته یاسالم یجمهور ینظام زاتیتجه و امکانات از یقیدق اطالعات دیبااو  چرا

 تیّامن یعال یشورا ریدب «یشمخان یعل» ،نیتیف ریمیدوالی همصاحب از بعد بالفاصله کند؟ پروپاگاندا انیرانیا

 ،یمانیسل قاسم کشتن در کایآمر یهانیوحش اقدام از انتقام یبرا ما» که کندیم اعالم ،مالپاسداران یملّ

 «نیتیف ریمیوالد» و «یشمخان یعل» نیب یهماننیا کی شاهد ما در اینجا «.میاهگرفت نظر در را نهیگز13

 کایآمر و رانیا نیب ییارویرو کاهش روند که کندیم اعالم نیتیف ریمیوالد ،تاس یخبرگزار تیارو به .میهست

 مقدمات نیا و کنند آماده را مقدماتش دیبابرای مذاکره با هم ابتدا  واشنگتن و تهران و است، دهیچیپ اریبس

 برطرف را واشنگتن و نتهرا نیب تنش کنندیم یسع مسکو مقامات چون گذرد،یم مسکو مقامات ریمس از

 مانند هیروس یفرع مقامات یحت یعنی .ندارند هیروس یگریانجیم به یلیتما ییکایآمر مقامات اما کنند،

 هیروس با اگرالبته  است، حل قابل رانیا با شما مشکالت که دهندیم قرار فشار تحت را کایآمر ،نیتیف ریمیوالد

 بعد قنیدق که است آن ترعیفج نیا از .دارد قرار هیروسی طرهیس تحت کاملن رانیا یعنی ؛دیشو اکرهذم وارد

برای  ،هیروس حمسلّ یهاروین مشترک ستاد کل سیئر ،«موفیگراس یوالر ارتشبد» ،یمانیسل قاسم کشتن از

 یجمهور در چرا که میفهمیم حاالگوید. تسلیت می ،«یباقر سرلشکر» ،خود دست ریز بهمرگ قاسم سلیمانی 

 سپهبد یسرلشکر از بعد یمانیسل قاسم چرا یعنی رود،ینم فراتر «یسرلشکر» از ینظام درجات یاسالم

 یمانیسل قاسم که کرد غیتبل جاهمه یاسالم یجمهور بود، برگشته رانیا به یمانیسل قاسم کهیزمان؟! شودینم

ی سرلشکری، درجه. بعد از هکرد افتیدر ستیاسالم یجمهور در ینظام نشان نیباالتر که را« لفقاراذو نشان»

 سیئر؛ اما هرگز این درجات را به قاسم سلیمانی ندادند، چون یارتشبد آن پس از و ستیسپهبد یهدرج

 مانند یکسان ردستیز و قزاق یروین کی پاسداران سپاه و است ارتشبد هیروس حمسلّ یروهاین مشترک ستاد

 که یلیدال از یکی .باشند ارتشبد توانندینمسپاهی های همین دلیل تروریستبه ،ستا موفیگراس یوالر

 یهدرج که است نیا بدهد، یارتشبد آن متعاقب و یسپهبد یهدرج سپاه سرداران به ندارد اجازه یاخامنه

 ستاد سیئر که یباقر سرلشکر به موفیگراس یوالر. است موفیگراس یوالر چون یکسان مخصوص یارتشبد

 قزاق بزرگ یفرمانده که یمانیسل قاسم شدنکشته بابت و سدینویم نامه است رانیا ینظام یروهاین مشترک

 مشترک ستاد سیئر ای و سرلشکر که شد دیخواه متوجه د،یکن نگاه ایزوا نیا از اگر .دیگویم تیتسل بود یروس
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 و یمانیسل قاسم ،موفیگراس .است نگفته تیتسل یباقر سرلشکر به هیروس از ریغهب یکشور چیه ینظام

 هرچند .است داده یدلدار را خودش ردستیز یروین کی واقع در و داند،یم خودش یروین را یباقر سرلشکر

 مرگ از بعد تا یول ،بود گرفته لفقاراذو نشان یمانیسل قاسم چون ،بود یمانیسل قاسم ردستیز یباقر خود  که

 انیرانیا که ستینکات نیا .باشد موفیسگرا ردستیز دیبا است زنده کهیتازمان نکهیا خاطرهب نشد، سپهبد

 ،است روس قزاق ارتش همان پاسداران سپاه»که  کنندیم انتقاد دوستان از یبعض. ندارند توجه آن به اصلن

 منافع حفظ مسئول قزاق یروین .است پاسداران سپاه یواقع نام بلکه ،ستین لیتمث نیا؛ «است دور لیتمث کی

 مسئول ست،یروس انقالب کی همانا که «یاسالم انقالب حفظ» شعار با اسدارانپ سپاه و بود رانیا در هیروس

 هیروس اریاخت در را رانیا ثروت و منافع امکانات، تمام که ستیانقالب ،یاسالم انقالب .است هیروس منافع حفظ

 ارتش از هیروس چون ،کنند فیتضع را رانیا ارتش تا شودیم دیتول پاسداران سپاه ،واقع در ؛است داده قرار

 یهمکار و یهمراه با را« پاسداران سپاه» نامبه یروس یروین کی دیبا و داشت نهیک «عمان یماجرا» در رانیا

از این  .باشد رانیا در هیروس منافع حافظ هم و کند فیتضع را ارتش هم که آوردندیم وجودبه یروس مزدوران

های خود را خواهد که یکی از پایگاهآید و از آمریکا مینار میای از هر طریقی با آمریکا کبابت است که خامنه

های خالی حمله کند و برای فریب ای برای حفظ اقتدار داخلی خود به این پایگاهدر عراق تخلیه کند تا خامنه

ایم و تهی شهید، اعالم کند که انتقام سربار سلیمانی را از آمریکا گرفمردم ایران و فریب بسیج و فریب خانواده

کند و سپاه تروریستی پاسداران چند موشک های خود را تخلیه میایم؛ آمریکا هم پادگانبه آمریکا حمله کرده

ایم. باران کردهکنند که آمریکا را موشکهای مزدور خود تبلیغ میکند و در رسانهبه اطراف آن پایگاه شلیک می

هواپیمای »کی را به نمایش بگذارد، سپاه با شلیک سه موشک به خواهد این اقتدار آبای میمحض آنکه خامنهبه

ها را به هم متصل کند. این روابط ساده نیست، باید تمام آن، این هواپیما را در آسمان منفجر می«اوکراینی

گفتن هستند. آیا رئیس ارتش پاکستان، ها با ما در حال سخنست. نشانهشدّت واقعیکنید؛ این روابط به

تسلیت گفتند؟! قاسم  به سرلشکر باقریشدن قاسم سلیمانی نستان یا امارات و عربستان، برای کشتهافغا

شدن سلیمانی به مالپاسداران تسلیت گفته است؟ سلیمانی با رئیس ارتش عراق همکار بود، آیا او بابت کشته

دست است؛ او با غرور خاصی دادن به نیروی زیرهرگز! تسلیت  گراسیموف معنای تسلیت ندارد، بلکه دلداری

دهد. این دهد و باقری  ابله هم در نهایت تواضع به او پاسخ میبه باقری که نیروی زیردست اوست دلداری می

کجای گونه که تحت استعمار روسیه هستیم، در هیچدادن است. ما اینست که در ایران در حال رخایفاجعه

ایم؛ این استعمار  اسالمی، استعمار مغزها و ت هیچ استعماری نبودهتاریخ، جز استعمار سوبژکتیو اسالمی تح

هاست و از قادسیّه تا همین امروز نیز ادامه دارد، اما از لحاظ اقتصادی و سیاسی، استعمار روسیه در حال قلب

 چپاول و نابودی ایران است.
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 سوریه و عراق در داعش حضور زمان در آمریکا نقش

 0۵/08/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 آن از پیش و داریم را «داعش» ؟هستند سوریه و عراق در کسانی چه حاضر حال در روسیه، نقش از جدا

 القاعده نقش که بینیممی اکنون و بوده «الدنبن» و آمریکا القاعده، گیریشکل مبنای. داشتیم را «القاعده»

 ز مشکالتی که امروزه در خاورمیانه داریمیکی ا شده. ساخته چگونهداعش  دانیممی اما شده، کاسته هم

 دموکراسی توانندنمیهستند و  رنج در طالبانهای تروریست دست از افغانستان مردم امروز ؛هستند« طالبان»

 آمریکا که دانیممی ما رود؟می مذاکره میز پای افغانستان مردم برای کسی چه. باشند داشته انتخابات حتی و

 سربازان از زیادی تعداد هنوز و کند برقرار صلح طالبان و افغانستان جمهوررئیس بین که کندمی تالش چقدر

 کند؛می پشتیبانی را طالبان ،ایران طریق از روسیه که دانیممی خوب هم را این و جا هستندآن در آمریکایی

 اقتصادی از لحاظ ایران مردم چون چرا؟ دانیدمی هست، هم روسیه یعنی دارد حضور ایران که جا هر ،واقع در

 کرده. تغییر هاروس زندگی نسبت همان به ولی ،نیستند برخوردار هم اولیه امکاناتحتی از  و دارند اوضاع بدی

 هایتیمصاحبان  حتی کنند،می گذاریسرمایه «قبرس» در هاروس هستند؛ هاروس دنیا دارانسرمایه بیشترین

 را طالبان کسی چه. هاستروس دست در دنیا مافیای یعنی ؛ستنده هاروس «چلسی» مثل انگلیسی فوتبال

 و الدنبن آغاز در گویندمی حاال! القاعده هستند؟ کسانی چه طالبان تنی برادر ! روسیه کند؟می پشتیبانی

 طالبان این است، طالبان حضور بینیممی افغانستان در عملن ما که چیزی! بودند آمریکایی جاسوس القاعده

 باشد خودش دست در کشور یاداره خواهدمی طالبان خواهد؟می چه طالبان. کنندمی گذاریبمب که دهستن

زندگی  با را هانافغا امروز زندگی وضع باشند. نداشته زندگی تحصیل نکنند و زنان یعنی شوند؛ کثیفی همه تا

 یا هاروس هستند؟ کسانی چه مدیون را این و ترندراضی بارهزاران مردم امروز ،قیاس کنید طالبان یدورهدر 

 حتمن ،دهدنمی انجام کاریدلیل بی و ستداریسرمایه یکشور آمریکا. هاآمریکایی شکبی ها؟آمریکایی

 بگویم خواهمنمی ند؛اهنداشت ضرر جز چیزی تاکنون ولی ،کنند دنبال آینده در را خود منافع خواهندمی

 استعمار چون ،ندارد وجود انسانی حقیقت  هاروس برای ولی اند،آمده نجات برای و هستند مسیح هاآمریکایی

 خواهد؛می افغانستان برای را طالبان کشد ومی را هستی کند،می رخنه تاروپود در است. استعمار روسیه کثیف

 در را خود اتمی هایزباله و کرده را کار همین هم تاجیکستان در. نیست قائل انسان برای ارزشی هیچ یعنی

 ما که این دلیل است به ،است مشهود «هاارسپ» از هاروس انزجار کردند؛ دفن جاآن در بزرگ شوروی یدوره

 این از روسیه و یماهبود «پرشیا» پیشترها ما دهیم. تشکیل را ایرانی تمدن کهتوانیم می داریم و اتحاد قدرت 

 یسوژه بلکه نیستیم خطرناک برایش ما ،باشد هم جالدآمریکا  اگراست،  دور ما از آمریکا. وحشت دارد موضوع

 را ایران تا است این دنبالبه آمریکا شکبی. است بازار آمریکا برای «خاورمیانه» هستیم؛ کاسبی برای خوبی

 و هند به جنوب از و دارد را خزر دریای شمال از گذرد؛می ایران از «ابریشم یجاده» چون ،باشد داشته

 هم و غنی یاولیه مواد هم که ستکشوریایران  دارد. دسترسی ارسپ خلیج چنینهم و عربی هایکشور
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 عنوانبه ولی ،باشد منفی تواندمی بابت این از و ستاقتصادی ینگاه ایران به آمریکا نگاه دارد؛ ارزان کار نیروی

 «بوشهر نیروگاهاحداث » هنوز هاروس .اندگرفته خود چنگ در را ایران که هستند هاروس این ،استعمارگر یک

 یک در حتی خواهندنمی هاروس اند.و بارها پول گرفته بستند قراردادبرای این پروژه  بارها ند،اهنکرد تمام را

. باشد هاروس ساخت که شودنمی دیده ایپروژه ایران جای هیچ در باشیم. داشته پیشرفت کوچک یحیطه

 اگر ،باشیم داشته پیشرفت ایزمینه هیچ در ما ندادند اجازه هاروس .آلمانی یا و ستیآمریکای یا ،ایران صنایع

 ،داشتیم ایپیشرفته ارتش «شاهمحمدرضا» زمان در کردند؛ نابود را آن بودند ما موفقیت شاهد موردی در هم

 اینخبه یانارتش و رتبهالیع افسران تیمسارها و دادنفراری و اخراج با و مالها و پاسدارها کمک با هاروس اما

 ایران به تا کنندمی تشویق را «صدام» هم آن از بعد شدند؛ ارتش تضعیف باعث، بودند دیده دوره آمریکا در که

 اما ،جنگیدند هاجبهه در بسیجیان و پاسدارها گویندمی. کندمی نابود را ارتش مابقی هم صدام کند؛ حمله

 وگرنه بوده هاارتشی ایثار خاطر به ،افتاده اتفاق عراق و ایران جنگ در یمقاومت اگر که ستا این واقعیت

 ارتش   برابر در ،باشید فداجان شما که هم قدرهر. شدندمی شهید و کردندمی حمله فقط برنامه بدون پاسداران

 یک و رددا را خود خاص قواعد جنگ امروزه کند. ایستادگی توانستمی قوی ارتش  یک فقط صدام قدرتمند

 معنا بدان این ولی ،بینمنمی را آمریکا شرِّ ،بینممی را روسیه شرِّ که قدرآن منطقه در من. است تکنیکال امر

 خود نفت استخراج حال در که هم اکنون و است دور ایران از آمریکا باشد؛ ما منافع فکر به آمریکا که نیست

 نفت به نیازی دیگر اینکه رغمعلی 2023 سال تا چون ،شدبا داشته را باال دست «اوپک» در خواهدمی و است

 دیگر پس بود خواهد تأثیرگذار نفت قیمتتعیین  در یعنی شد، خواهد آن یصادرکننده بلکه ،داشت نخواهد

 و کانادا هم سوآن در است؛ قاره یک آمریکا. اهمیت چندانی ندارد آمریکا برای ایران مثل کشورهایی حفظ

 توجه نکات این به ندارد. نیازی خاورمیانه به اصلن و اندنشده کشف هنوز که دارد بسیاری زخینفت هایبخش

 ! کنید

 افغانستان دارد؟ آمریکا برای سودی چه ها در افغانستانکند و حضور آمریکاییمی چه افغانستان در آمریکا

 خاطربه کندمی حمایت طالبان زا اسالمی جمهوری اینکه. است طالبان دست در همه که دارد باارزشی معادن

 را روسیه هایسیاست و برندمی سود طریق این از اسالمی جمهوری و پاسداران سپاه است؛ مخدر مواد کاشت

 سالح عربستان به نهایت در آمریکا فروشد؟می تسلیحات منطقه در کشور کدام اکنون. دنکنمی اجرا جاآن

 روسیه اینکه به توجه با اکنون اما ،بیاورد دستهب پول آن از آمریکا که نیست کاری تسلیحات فروش فروشد؛می

 سال از. ستعربی کشورهای و ایران پاکستان، چین، هند، به تسلیحات فروش روسیه اول  صنعت ،شده تحریم

 یعنی کند،پیدا می کاهش تریلیون1/1 به تحریم از بعد ،بوده دالرتریلیون2 روسیه یسالیانه درآمد ،2014

 و کنندمی توطئه منطقه در دلیل همینبه ،کنند جبران را آن خواهندمی و نداهداشت کسری دالر میلیارد900

 ما بر هم این و بخرند« 400 اس» دارند قصد لبنان و عراق که کنید توجه. کنندمی عمل ترفجیع سال هر

 کدام آورده؟ دستهب چیزی چه اما ،جنگیده سوریه در ببینیم؛ آمریکا را آمریکا هایسیاست حاال .آوردمی فشار

 سود سوریه در کشور کدام اما ،نجنگید داعش با سوریه در آمریکا مگر کرده؟ فرو سوریه در خرتناق تا کشور

 اراجیفی به! روسیه کرده؟ اجاره کشور کدام دارد قرار «مدیترانه» دریای کنار در کهرا  «طرطوس» بندر ؟!بردمی



 
 علی عبدالرضایی

 غلط اطالعات شما به مدام هااین نکنید، توجه ،گویندمی هاایتوده یا و شودمی نوشته هاروزنامه در که

 داعش با مگر آمریکا داریم؟ را آمریکا سوریه در اکنون ما آیا. ببینید افتاده اتفاق کهرا  امری شما ،دهندمی

 جمهوررئیس متحد  نکشت؟ کاآمری را هاآن رهبر مگر نکرد؟ بیرون جاآن از را داعش آمریکا مگر نجنگید؟

! روسیه گرفته؟ دست در را سوریه معادن استخراج و وسازساخت بخش کشور کدام! روسیه کیست؟ سوریه

 دارد آمریکا کردستان، یمنطقه و عراق در طرفی از. ندارد آن به هم نیازی است و کارههیچ جاآن در آمریکا

 استخراج به جاآن در آمریکا یتیچندملّ هایشرکت و زندمی جیب به هم باالیی سود و کندمی را خودش کار

 حکومت چون ،کرده فرو کردستان در خرتناق تا هستند؛ راضی جهت این ازکردها هم  هستند و مشغول نفت

 تعلّ آمریکا آیا کند؟می چه یمن درآمریکا . است کثیف و ایقبیله نیست و مردمی یحکومت هم کردستان

 وقتی و دارد حضور یمن در ایران چون ،جاستآن در تشنج عامل روسیه ولی ،نیست طوراین نه است؟ جنگ

 بینم؛می را روسیه یسایه سوریه، کردهای به «اردوغان» یحمله پشت من .هست هم روسیه یعنی باشد ایران

 نقش هست؛ جاهمه روسیه چون ببریم نام روسیه از باید مدام ،زنیممی حرف منطقه وقایع مورد در وقتی

 آمریکا. خواهندمی کمک آمریکا از ،گیرندمی قرار فشار تحت سوریه کردهای وقتی. بینممی رنگکم را آمریکا

 اما ،زندمی چنگ ما کشور از بخش یک به ،آوردمی کم وقت هر؛ نزدیک گرگ روسیه است، اما دور گرگ 

 ما نبوده. مهم کشور ما برایش و بوده دور انایر از سال همهاین و دارد ایران جز دیگری کشورهای آمریکا

 در که ایپروسه در. بیاموزیم غرب از که ناگزیریمهستیم و  ضعیفی کشور ما با آمریکا هستیم. مذاکره مندنیاز

 و صفر چیزهمه در اما ،گفتند «برابری» از مدام مالها .شویدمیدادن به باج مجبور ،دارید قرار ضعف موضع

 گفت توانمی تقریبن و نداشت برابر معامالت هم شاه. دادند دست از را چیزهمههمین دلیل به بودند؛ صدی

 تحمل توانستندنمی هم را درصد30 همین غربی کشورهای و گرفتمی را درصد30 ولی ،بود هفتاد به سی که

 خود داللی حقِّ کههمین و دارد وجود الیگارشی ایران در ،دهدمی را چیزهمه اسالمی جمهوری اکنون کنند؛

: گویدمی «والیتی». دانندمی بیگانه را مردم و نیستند قائل مردم برای یحقّ هیچ ست؛کافی انبرایش دنبگیر را

 چرا «.ایممبارزه در ما ست،کافی بزنند سق که باشند داشته خشکی نان و تن بر ایپارچه مردم که قدرهمین»

 د؟کننمی زندگی «تجریش» و «سعدآباد» هایآپارتمان بهترین درها آن چرا د؟بزنن سق نباید والیتی امثال

 این مسائل تمام پشت .است مسئله هااین ندارد؟ هم شغل یک حتی ایرانی جوان و ددارن شغل چندین چرا

تولید  بحران روی بحران چون ،باشد اوضاع ایران فجیع که خواهدمی روسیه اساسن دارد؛ قرار روسی زیرساخت

ی تمدن ایران است؛ ایران روسیه، برای ایمنطقه خطر تنها چون ،است روسیه نفع به ایرانتضعیف  .دکنمی

 خواهد را کار این و ،بگیرد را روسیه گریبان تواندمیدارد، لذا  متحدسازی خصلتقدرتمند است و  بزرگ دارد و

 این به ما که ستکافی نشاند، اهدخو عزایش به را روسیه مادر «ایران یمتحده ایاالت» که نکنید شک. کرد

 روابط و مذاکره با توانیممی ما کنیم،می زندگی «لوهانمک مارشال جهانی یدهکده» در ما امروز. برسیم ایده

 ،ندازیدبی چین به نگاهی. دارد وحشت موضوع این از تشدّهب روسیه و دهیم تغییر را خود اوضاع درست، انسانی

 اقتصادی هایقطب از یکی به امروزه ،خود فجیع وضعیت با هندوستان. است کرده یشرفتتا چه اندازه پ ببینید

تواند دارد که می هاییرفیتظ ما کشور. بود خود یاداره هندوستان آرزوی تنها زمانی است؛ شده بدل دنیا



 

 

 سپاه  روسپیه

 اصلن ؛هستند نایراضدّ هامال و اسالمو  روسیه که استدلیل  همینبه بسیار پیشرفت کند و قدرتمند باشد،

 تحمل مال ،ای موفق و معروف شوددر هر زمینه ایرانی اگر یک مثلن. ببینند را هاایرانی پیشرفت توانندنمی

 علی»فوتبالیست مثل  یک نشود؛ مطرح آن از بیش تا کرد خواهد اخراج کار از را او سرعتبه و کرد نخواهد

 شهرت از حدی به کههمین نکردند؛ تحمل را «املوش» مثل شاعر یک کنند؛ تحمل توانندنمی را «کریمی

 ندارید حق ایرانیان شما هستید. ایرانی شما چون کند،بر کنار می را شما و کندمی حسادت خایمنی ،برسید

 در را شما گردن چون ،هستید مال حقّ شما باشید؛ داشته حق ایران در ندارید اجازه باشید؛ مطرح ایران در

 در مسلمانان حدیث   و حرف این شود؛ خفه باید بازنده و ایدبازنده شما نگرفتید؛ انتقام ماش و زدند هقادسیّ

 اسالم طریق از که هستند کسانی منظورم ،دانندنمی چیزی که ندنیست عوام انمسلمان از منظورم. است ایران

 همه تر،فجیع ازیکییکی ،دببینی را «هحجتیّ » ؛هست داریسرمایه ایران در .«دوسترفیق» مثل ،دارند منافع

، بگیرید پس را آن باید شما .شماست یشدهپایمال حقوق و حق هاسرمایه این دارند؛ میلیارددالری هایسرمایه

 االغ و برود خر خواهیمنمی ما خواهیم؛می ساختاری و اجتماعی انقالب یک ایران در ما که است دلیل همینبه

 معنا این به گفتم آنچه ،کنممی تکرار هم باز. دربیاید هاآن چنگ از باید اشم هستی و سرمایه تمام. بیاید

 نیست؛ انسانضدّ ولیما را غارت کند،  خواهدمی شده جور هر آمریکا خواهد؛می را ما خیر آمریکا که نیست

 هستند و «یلینیستا»ند و انسانضدّ هاروس نه، هاروس امابه حقوق بشر باور دارند،  هااروپاییو  هاآمریکایی

 است بزرگ یروسیه دنبالبه ایلین است؛ «ایلین» پوتین، مراد  . کنندمی طرح را «دیکتاتوری هیتلری» نوعی

 ذهنی قطب که کندمی اعتراف پوتین ولی ،مرده پیش هاسال ایلین. بگیرد را دنیا یهمه روسیه خواهدمی و

محورند انانس هاآن نیستند، گونهاین هاآمریکایی اما ،نیست ائلق ارزشی انسان برای پوتین اصلن است؛ ایلین او

 آمریکا انگلیس، که نیست معنا این به هاحرف این. است «روسیه» منطقهامروز   کثافت  .دارند باور مدرنیتی به و

 زیادی کار ،باشیم هوش به ما اگر باشند داشته که هم خطر دورند، هایگرگ هااین! نه ندارند، خطر فرانسه و

 و اروپا با خوبی روابط ایران اگر باشد؟ بد آمریکا و ایران یکه رابطه خواهدمی روسیه چرا. بکنند توانندنمی

 نفت استخراج «کاسپین دریای» از توانستمی ترکمنستانآذربایجان و  مثل ، اکنونداشت آمریکا با خصوصهب

 سختی هایحرف هاحرف این. است این ماجرا است؛ روسیه خود ست و منزوی چون ،تواندنمی باشد، اما داشته

 نخورید فریب بزند؛ تخریّ  به را خود دارد حق و دارد روسیه از را خود زندگی تمام مزدور ای توده یک نیست؛

 خاطر به اکنون ما بدبختی «؟کندنمی حمله آمریکا و فرانسه انگلیس، به عبدالرضایی چرا»: گویندمی اگر

 ،کنیم دفاع خودمان حقوق از ملل سازمان در خواستیم زمان هر اخیر سال40 در چون ،است ینچ و روسیه

 ما و کنندچپاول می را ایران دارند مالها حضور با چون ،کردند پشتیبانی اسالمی جمهوریاز  کشور دو این

بررسی کنید و  نیست؛ چین و روسیه استعمار از ترکثیف استعماری هیچ داریم؛ ایران در را «سرخ استعمار»

 در ببینید ،نداهسپرد هاچینی به را عمان دریای اکنونهم آوردند؟ افغانستان سر بر یبالی چه هاچینی ببینید

 .آورندمی بار به کثافتی جا چهآن

 

 



 
 علی عبدالرضایی

 آن از هاروس بریبهره و اسالم سازیتفرقه یکارخانه

  11/04/1399تاریخ سخنرانی: 

 

. است آرزویشاناسالم بر ایران  چیرگیو اسالمی  هایقرائت کنند،می ارتزاق سازیافهخر طریق از کهکسانی

 اند.شده زخمی تشدّبه کردم اعالم ایران در را «اسالم پایان» کهوقتی از ،خواهندمی ذلیل را ایران کهکسانی

 تمدن نمادهای و خودمان نیای یرو که داریم نیاز تشدّ به ،شود داده هم اسالم یماندهباقی ترتیب کهاین برای

 را «پاپک»و  او بودوباش و «بزرگ کوروش» و «دستان ستمر» که داریم نیاز تشدّبه کنیم. کیدتأ ایرانی

 جانشین عوام برای توانندمی که داریم بزرگ معجزات با هاییشخصیت ایران ینقطهنقطه در ما. بشناسانیم

 «عربی زبان» همان که «ع بری زبان» بود؛ زبان یاحیاکننده که مداری را «بزرگ کوروش» ما شوند؛ امامان

 ما بود. شده اعالم «النصربخت» توسط اورشلیم در عبری زبان مرگ وگرنه شد زنده کوروش توسط ،است

 از خیلی یدرباره. ستآدمی هستی و جان زبان و بود زبان یاحیاکننده که داریم کوروش چون بزرگی

 آن تفسیر با ،کنیم قبول را کوروش یاستوانه و لوح مضمون اگر نشده؛ گفته هرگز کوروش هایخصیصه

 تواندنمی مسلمانیگه فیلسوف و اهللآیت هیچ ،من تعبیرهای این مقابل در رسید. تازه تعبیرهای به توانمی

 از شما! توانممی نچو «کند؟می بزرگ را کوروش گونهاین چرا موتا» که بگویند توانندمی فقط کند، استقامت

 بالهت بر را « پارسیزبان  » قدرت متوانمی من اما آیید،برنمی دوازده مسموم و «پدوفیلی محمد حضرت» پس 

 در مکه کهاین مثلن ،چیزها برخی دارد؛ سندیّت زنممیی اسالم درباره من که حرفی هر. کنم چیره شما

 نداشتند، عربستان و مکه به ربطی قریش یقبیله یا نکرده، زندگی مکه در هرگز محمد مثلن یا نیست، عربستان

 که دهیممی نشان ما .وجود دارد باره این در فیلم ده حداقل اند،شده اثبات ، بلکهنیست من تحقیق هااین

 قدر گوییممی شما به ما اند؛کرده تقلید است کوروش خود   یدرباره که چیزهایی برخی از مسلمانات چگونه

 این از تا «.نداشته خارجی وجود که بوده ایاسطوره آریوبرزن»: گویندمی شما به چون بدانید را «برزن آریو»

 شما به اند.ساخته «برزن آریو» روی از را «عباس حضرت» چون کنید، باور را شانعباس حضرت طریق

 عاشورا یواقعه و حسین کهاین طرخابه ،بوده افسانه و خرافه هااین و نزنید حرف «سیاووش» یدرباره گویندمی

 ایفرماندهدر قادسیّه  ما کهیحالدر «.نداشته وجود رستم» :گویندمی شما به اند.هساخت «سیاوشان» اساس بر را

 شاهنامه اصلی قهرمان او کند ومی ابدی شاهنامه در را او نام)فردوسی(  «پَردیسی» که داریم « رستم» اسم به

 نابود ایران در اسالم گری خرافی یماندهباقی کهاین برای کند.می محکوم را آن و ترسدیم دانش از بالهت. است

 رستم» چونهم ماست، یشناسنامه «کوروش» دهیم؛ نشان همه به را خود یشناسنامه هستیم ناگزیر ما ،شود

 از مهمی نمادهای مهه هااین ایران، حکمت و فلسفه چونهم ما و بزرگان و شاعران و« پردیسی» و «دستان

 . هستند ایرانی تمدن

 مارکس کردند؛ خیانت «مارکس کارل» به ی اخیرچند دهه در روسی،های و کموسلمان هاایتوده تمام

 رفیق «لنین والدیمیر» نکردند. مبارزه اسالم با باریک حتی هاآنولی  «.است جامعه افیون ،مذهب» :گفت



 

 

 سپاه  روسپیه

 کند، کشورگشایی خواستمی، چون بدهد انطباق «اسالم» با را «مکمونیس» که کندمی مورمأ را خود نیچ چ 

 توده حزب ایران، در توده حزب حزب بعث سوریه، عراق، حزب بعثکار اول از تأسیس احزابی چون برای این

 اولیناز این جهت . کندمی ریزیپایه چچنیمدل  اساس بر را هااین یهمه کند وحمایت می افغانستان در

 ترفجیع هااین یهمه از و «استالین ژوزف» ترفجیع آن از و بوده لنین والدیمیر خود مارکس به ائنخ

 ندیوگمی اسالم از مدام ولی شوند،می روانی هااین زنیممی حرف کوروش از وقتی بودند. ایرانی هایکموسلمان

 مشکلی هیچ آن با است روسیه یدجد کشورگشایی و «پوتین والدیمیر» خدمت در اسالم کهاین خاطربه و

 ،بیفتند در من با ندارند جرأت هااین .زنندنمی پوزخند یک حتی بشنوند اسالم از ایبیهوده حرف هر ندارند،

در برابر این . اندذلیل دهمارائه می من که هاییتفسیر نوع مقابل در هااین هستند، سوادبی تشدّبه چون

دیگر  و «دستان رستم» ،«خرمدین بابک» ،«کوروش» از بزنید. سرشان توی و کنید خشم را کوروش وطنانبی

 اشاره «رَستم» به ترسندمی حتی هااین. کنید بدل خشم به را شانزبانی هایهای ایرانی بگویید و نشانهاسطوره

 و آزادی به اشارهکه  دارد وجود «آزادی» و «رَستن» یواژه «رَستم» در چون ،«رُستم» گویندمی و کنند

را  ایآزادی از کمی مقدار تازه گیرند،نمی را آزادمردی و تفتوّ سراغ ایرانی در هااین دارد. رستم خواهیآزادی

 شناسیریشه کهاین خاطربه شودمی« رُستم» ،«رَستم». درآورد اجرابه  رستمبه تعریفش پرداخته  کوروش که

 یکی «عبری» و «عربی» گویندنمیهرگز . شود گم «رَستم» تا «رُستم» گویندمی ،«آزادگی» یعنی «رَستم»

 از و دارند را ساختار یک هردو نیست، عبری و عربی زبان بین چندانی فرق اند؛زبانی هایکشف هااین هستند،

 تلف را ما انرژی چرا هستید، یکی همه که شما چیست؟ برای جنگ این پس هستند، سامی هایزبانزمره 

 تر و برتر است، اگرشک انسانیداریم که از ممدپدوفیلی بی را «هرم » ما !؟دهیدفریب می را عوام  و کنیدمی

 چرا ،است فیلسوف ثنویت که داریم را «زرتشت» نباشد، که هم «زروانی آیین» و «مانی» نباشد، که هم مهر

 در تمهیدی اسالم چون ست،فیکا اسالم همان و نگوییم هااین از گویندمی هاایتوده ؟!نزنیم حرف همهآن از

 از و کنندمی کارهمه مزدوران است؛ خاورمیانه نزدیک سرخ استعمار چون ،است سرخ استعمار اعمال جهت

 نداشته گاهتکیه و)هویّت(  شناسنامه که مردمی. ستآزادی صدای من، صدای چون ،دارند وحشت من صدای

 بربر ریشه وبی شما»: گویندمی و گیرندمی را شما ینامهشناس هاآن بکنند؛ کاریهیچ توانندنمی باشند،

 و یماهنداشت چیزی ما بگویید و باشید خرسند هاکثیفی بین در زدنغلت یعنی ،خودتان اکنون  به تا «.یداهبود

 کتمان مشغولخارجی  و داخلی هایتلویزیون و هاسایتوب در کهکسانی تمام! داد نجات را ما و آمد محمد

 و «کوروش» به روزشبانه حرامزاده و مال همهایناما  ،شوندفحاشی کنید، ناراحت می محمد بهاگر  اند،یقتحق

 کهدرحالی کردند، فحش به بدل را «موتا»کنند و انتظار دارند که ما سکوت کنیم. می توهین «آریوبرزن»

 فهمیدمی «زبان» طریق از اند.کرده نابود را چیزهمه نداریم، اشدرباره چیزی اما ،ماست تاریخ عظمت« موتا»

 قرن چندین گرگان گیالن و مازندران و شده باعث که بوده کسی چهو او  بوده چیزیچه موتا واقعیت که

 راز بوده است. یک معجزه موتا کند. نفوذ کشور شمال در اسالم که نگذارند و ایستادگی کنند اسالم جلوی

 ما پیروزی رمز افتند؟دارند و از نام او به وحشت می انزجار آن از مالیان و تازیان تا این اندازه که بوده چه موتا

 همین ایران، در خرافه و اسالم از «زبان» سازیپاک راه کنیم. کیدتأ آن روی باید که است شناخت همین
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 کوروش فرزند که نفهمی و نشناسی را پدرت اگر تو آورد؛می خاطربه که ستکسی پیروز هاست،یادآوری

ایجاد  فاصله برادرت و تو بین وگرنه ی خودت نگذراز حقّ و ریشه شرایطی هیچ تحت عالفی، تشدّبه ،هستی

 که فهمیدمی خود نیای یادآوری طریق از و همدیگرید شما یهمه که بفهمی و بزنی صدا باید تو کنند،می

 .هستید همبه  شبیه چقدر

کشتند و  سبز جنبش در دادند، فریب خرداد دوم در را ما» :گویندمی و دهندمی فحش مالها به ایعده

 کدخدا بینچنین و هم مردم و شاه بین مال ،«الدلّ» یعنی «املّ» ،واقع در «.کردند وپارلت فرودستان قیام در

 اهش حرمسرایمال  داشت. اعظم خوابگزار و مال یک شاهی هر داشت. مال یک دهات هر بزرگان مباشر بود. و

 در و کردمی توجیه بودند شاه مدنظر کهرا  زیبارویی دختران باید مال بخشید؛با دختران زیبا رونق می را

دریافت  شیخ ،صفویه عصر از بعد یعنی ،جدید یدوره در .بود شاه به وابسته عنصر مدام شیخ نشاند.می حرمسرا

 جلوی کهاین خاطربه صفویه یدوره شاهان شود. صلو استعمار و بیگانه عنصر به و شود جدا شاه از تواندمی که

 در ،یسنّمذهب  و عثمانی علیه را شیعه مذهب ،ند و باج و خراج ندهندکن ایستادگی عثمانیاستعمار اسالمی 

 ایران به را «عبدالعالی بن علی»و «کرکی محقق»دارد. آنها  هم ایزیرکانه طراحی کنند کهمی تولید ایران

 به و کنند سپر سینه عثمانی خواهیتمامیت علیه تا کنندپردازی کرکی تشیع را علم میظریهن با آورند ومی

کل  ولی ،کنند فرار دادنباج از خواستندمی شوند.می هاآن قربانی خودشان ادامه در اما ندهند، باجدیگر  هاآن

 باید که چیزی بینیممی کنیممی الدنب را جریان این کهوقتی ما یعنی است؛ وحشتناک اینآینده را باختند و 

 خرج به هوشمندی ،«اسماعیلشاه»، صفوی اول شاه اگر یعنی خورد، رقم برعکس شدمی ایران استقالل باعث

 عاملجبل از کهرا  کرکی چون شد، بدل فریب به هوشمندی همان بعد، کند فرار عثمانی چیرگی از که داد

 مال واقع در بود، خرافه دادند مردم خورد به که هرچیزی آن از بعد د.بو ترباهوش صفوی شاه از ند،بود آورده

 . بود استعمار خدمت در آن از بعد

 هایروز اگر ،واقع درسیطره دارد و دلیل بدبختی ایرانیان همین موضوع است؛  روسیه استعماربر ایران 

 هاروس است. روسیه استعمار طرخابه همه ،شودمی توطئهشویم و علیه ما می سرکوب راحتداریم و  سختی

 نوع دهندمی قرار استعمار تحت را کشوری وقتی دارند؛ کشورها استعمار در خاصی بسیار هایشیوه

 مستشار خودتان میان ازبلکه  فرستند،نمی مستشار هاآمریکایی مثل است، «پنهان استعمار» استعمارشان،

 بفرستند؛ جاآن را هاروس که نیست نیازی سازند،می زدورم و ایتوده ،مالهاخود  درون از کنند؛می درست

 از شما که بزند حرف مال شبیه به طوری تواندمی روسی یک سازند.می مال ازت و کنندمی کار خودت روی

 برندمی کار به شانمزدوران که ادبیاتی در حتی هاآن ،واقع در د؛کنی حیرت زیست او نوع و مالیی ادبیات 

عملی  ایران درروسیه  کهرا  کاری هماناکنون . داریم بسیار «ی مالسازیکارخانه» ایران در دارند. سازیشبیه

 چیرگی از بعد هاآن دارند؛ قرار خرافه در مسلمان کشورهای چون ،ستداده گسترش خاورمیانه کل در کرد،

. کنندمی پیاده دیگر کشورهای در را ایران مدل  همان و ،کنندایران را غارت می دارنداست که  سال40 ،ایران بر

 و عراق ولی چیست، روسیه نقش که نداهفهمید ایران در تیاقلیّ  الاقل که است این کشورها یبقیه و ما فرق

 اند.هنرسید ادراک این به افغانستان و یمن لبنان و
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 ،بود فجیع گلیسان .ستروسی راستین هایخصیصه گویندمی آمریکا و انگلیس علیه که چیزهایی تمام

 آمریکا، جزبه ولی داشتیم،در ایران  را «آمریکا» مصدق از بعد شد. بسته اشپرونده «مصدق محمد» از بعد ولی

 به دیگر کهاین است، روسیه از استقالل ما نجات شرط ت.داش سیطره ما بر همیشه روسیه سنگین یسایه

 وقتی از ؛است کرده را خود کار لنین چون کنیم؛ پیدا رهایی اسالم شرِّ از باید کاراین برای ،ندهیم باج روسیه

 جالب و بود، اختیارش در منطقه کشورهای تمام ،کرد کمونیسم و اسالم انطباق مورمأ را خود چچنی رفیق

 عمل هوشمندانه «اسپوتنیک» چون دهد،می قرار هدف مورد بزک با را جامعه فکرانروشن اول که است این

 از استفاده هایستپروپاگاندای کارهم تاثیرگذار است.  کردهتحصیل و فکرروشن بر عوام رویکند و عالوه می

 ندارند، شیطان از درکیآنها  چیست. شرّ  دانندنمی و شناسندنمی را شرّ اصلن ایران مردم است، «شرّ» یمقوله

 شرّ  و شیطان باشد خدا خالف که را هرچیزیآنها  آید.می کجا از که شیطان نیست مشخص اسالم در چون

 زیبا یزن «شیطان» دانندمی و شناسندمی را شیطان هایهودی ولی شناسند،نمی را شیطانچون  نامند،می

 باید ،شویم خالص روسیه شرِّ از کهاین برای هستیم، شناخت به ناگزیر ما توضیحات، این توجه به تمام با. بوده

 ما ،نباشد روسیه اگر قدرتی ندارند و هیچ پاسداران سپاه ها ودالل و مالها شویم. خالص اسالم شرِّ از ابتدا

 . دهیممی را هااین ترتیب روزهیک

 را ایران، چین و روسیه رود،می الؤس زیر ایران کهوقتیآید، پیش می که ایانیهج هایمعرکه تمام در

مورد  را آمریکا ادپهپ طرفی از! است روسیه خود  ایران چون ،رسدمی ایران داد بهمدام  روسیه و دهندمی نجات

 ی اتفاق بیفتد،جنگ اگر»: نویسدمی یملّ تامنیّ شورای به اینامه در پوتین ،بعد ساعت دوو  دهندهدف قرار می

 حرفی باره این در کسهیچ برد.می سود طریق این از روسیه اینکه خاطربه «خورد.کلید می جهانی جنگ

 همیشه از روسیه شویم. خالص روسیه شرّ از ما کهاین برای ،هستند پیوستههمهب هایگزاره همه هااین زند،نمی

 اندای راه انداختهعده کهرا  ای«طلبیتجزیه» بحث. در ایران حضور داشته و مدام در حال غارت ما بوده است

 این در امروز چون کرد،می تجزیه را افغانستان و عراق ،مریکاآ بود تجزیه قصدشان اگر ندارد، آمریکا به ربطی

 هاروس که بدانید ،شنویدمی طلبیتجزیه یزمزمه که هرجا. است کرده هزینه و کارگردانی آمریکا ،کشور دو

خواهد و می ضعیف را خود هایهمسایه تمام است؛ خردکننده روسیه سیاست ،واقع در اند؛کرده خانه جاآن

 ،دارند ایران از را انزجار بیشترین اتفاقن باشد. داشتهوجود  قدرتمند شورک یک او همسایگی دردهد اجازه نمی

 عراق ،تهدید باشد روسیه برای تواندنمی نفریمیلیون20 عربستان  باالست. جمعیتش و دارد منابعی ایران چون

 تواندمی ،نفری نود میلیون جمعیت باو باستانی و خردمند،  غنی ایران   ولی ،خطری برای روسیه باشد تواندنمی

 دارد. نگه ضعف در را ایران مدام تا کندمی را خود سعی تمام نتیجه در باشد، روسیه برای بزرگی خطر

 )کموسلمان( های روسیاز زمره چپ ما فکرانروشن تمام ست.شما مغزهای ، تسخیرکندمی که کاریاولین

 توسط که شوندمی مطرح مجالتی در اخوداگاهن طورهب ندارند ایسیاسی نسبت هیچ که هاییآن حتی هستند،

مثل استمرارطالبان از زمره  هاتیاکثریّ و هاایتوده نیستند، سیاسی اصلن هاایتوده شوند.می اداره هاایتوده

 هاینکنه گیرند،می نظر در را روسیه منافع حفظ فقط یعنی کنند،می کار روسیه برای و اندروسیان مزدور

 برای. هستند روسیه منافع حفظ فکر به شرایطی هر در ناخوداگاه هااین واقع در بدهد، حقوق هااین به روسیه
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 اسالم است و این سازخرافی اسالم چون کنیم، نابود را اسالم ایران در باید اول ،کنیم نابود را روسیه کهاین

 مالها هاروسند. باش روسیه یسیطره تحت هاایرانی تا کندمی تالشیی که مال کند.می تولید را مال که است

 برای شویم؛ خالص اسالم شرّ از باید ،شویم خالص روسیه شرّ از کهاین برای. اندساخته اخیر سال40 در را

 چیزی ،«رَستم» مانند داریم، خودمان که چیزی باشیم؛ داشته جایگزین باید شویم خالص اسالم شرّ  از کهنای

 دهد؛می تهویّ ما به که چیزی ،«کوروش» دهد؛می بزرگی ما به که چیزی ،«یاپرش» دهد؛می آزادی ما به که

 که چیزی ،«سیاووش» دهد؛می استقامت ما به که چیزی ،«پاپک» دهد؛می شجاعت ما به که چیزی ،«موتا»

است.  ترقدیمی سیاووش چون خلیل، ابراهیم نه ،گذردمی آتش از که است سیاووشدهد. این می شعف ما به

 خلیل ابراهیم گذرد؛است که از آتش می خلیل ابراهیم  گویندداستان اصلی را تحریف کرده و می هااین بعد

 ماجرای و است افسانه» گوییم:می و کنیمنمی قبول را اصلی داستان ما بعد آید،می سیاووش از بعد هاسال

 فهسلف ما. اندگرفته ما از هاچوپان ینهم را حقیقت تمام است، مزخرف هااین «دارد. حقیقت خلیل ابراهیم

 کسی ماست،های تاریخی داستان از برگرفته یونانی هایداستان تمام دادیم،می آموزش هایونانی بهداشتیم و 

 باشد، شما از قبل که هستید کسی ثیرتأ تحت شما داریم. سند هااین یهمه از که بیندمی بخواند تاریخ که

 شوند؛می ساخته اصلی داستان روی از بعدی هایداستان ست،اصلی و دارد تجحیّ ار قبلی داستان همیشه

 واقعیت هااین دارند عقیده و گویندمی افسانه اصلی هایداستان این به بعد اند،ایرانی همه اصلی هایداستان

 و واقعیت به اریک من! دارد واقعیت این گویندمی و اندآورده خودشان را یداستان همان بعد است؛ نداشته

 خود . خندندمی ما به و اندفریب داده را همه مالها کهاین به دارم، کار هاگوییمزخرف این به من ندارم، افسانه

کند تا مدرن و زیستی و وسطایی تزریق میقرون تمسیحیّ به  و ردگیمی را «میترائیسم آئین» اروپا، و غرب

 ابراهیمی مذاهب به ربطی هیچ مطلقن و شده گرفته «میترا آئین» از کلیسا مراسم جزئیات تمام انسانی شود؛

 ایران سازندگان از شناختی هیچ هستند، امیر ایران در و کنندمی زندگی ایران در که کسانی خود بعد ندارند؛

عات اطال قاسم و جعفر و ابوبکر و عمر و علی و محمد اسم به احمق بیابانی  آدم یمشت یدرباره ندارند، اما

 «!فارسی» را «پارسی» گویند ومی «رُستم» را «رَستم» اما ،دانندمی هااین کثیفی چیزهمه یدرباره دارند؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سپاه  روسپیه

 کنیمحضور روسیه در ایران را تحمل نمی

  18/06/1399تاریخ سخنرانی:  

 

 است.«  زمانیماندگی عقب» ،تاریخی ماندگی ، عقبایمبحث کردهماندگی تاریخی عقب نوعی یدربارهما همیشه 

موقع اینکه کاملن حذف شوند، ولی آنروسیه خالص شدیم؛ نهانگلیس و  از شرِّ« محمد مصدق»ی ما در دوره

استعمار آمریکا را در ایران داریم که دوباره  13۵7تا سال  ،ها بوده است. بعد از آن استعماراین استعمار  پایان 

ی اروپا، فرانسه و حتی ند. معنایش این نیست که انگلیس، چین، اتحادیهکیم آغازرا  روسیه استعمار خود

زنیم. از عامل اصلی حرف می ،زنیمحرف می «راستعما»ها هم نقش دارند، ولی وقتی از نقشی ندارند، آن آلمان

در آن  ،وقت مردم ایران دشمن خارجی خودشان را شناختندهر»اشاره کردم که  هایمیکی از سخنرانیمن در 

که ی دوم مصدق، از زمانیبود. در دوره« بریتانیا»، دشمن خارجی ما ی مصدقتا دوره «.انقالب پیروز شدند

 ،13۵7تا سال  ،زنداش بوسه میرود و شاه بر شانهشاه به فرودگاه میمحمدرضابرای استقبال « کاشانیمال »

« خمینی دانشجوهای خط  »ی خصوص از حملههان ببوده، از آن زم «استعمار آمریکا»استعمار غایی در ایران 

ها حتی نقش ی نقشقیهب است و« استعمار روسیه»غایی در ایران استعمار  امروز،تا همین  ،به سفارت آمریکا

است، تازه  «استعمار روسیه»استعمار اول، دوم، سوم و چهارم در ایران  اکنوندانیم که ست. ما میچین کذایی

، روسیه، استعمار چین است، اگر انگلیس، فرانسه یا کشورهای دیگر هم سهمی داشته باشندبعد از استعمار 

 کاری بکنید. توانید هیچ، نمیرا نفهمید مسائلتا این  ست.شان هم فرعیبعد از این دو کشورند و سهم

در هیئت  ،بینیدمیامروزه همین عاشورایی که  ، ازی صفویهتا دوره است.« صفویه»ی  دورهتولیدی   «مال»

از آن زمان عظمت پیدا کرد، « رستم»کردند. یاد می« هقادسیّبزرگداشت در جهت کشتار »یا « وشانسیا»

ها هستند که هم از است، بعضی رسیده فرای بهقع یک پهلوان ذهنی و اندیشهدر وا ،رستم یک شخص نیست

بود. رستم  رسیدهرشدی خودروی بهدانه ، رستم آنقدرت بدنی کنند و هم از لحاظلحاظ ذهنی پیشرفت می

ن زمان همین نقشی را که امروزه شود، ما تا آه کشته میبود که در جنگ قادسیّ « هرمزرستم فرخ»آن دوره 

ه هم ما سیاوشان را داشتیم؛ در تا قبل از جنگ قادسیّ  دادیم.دهند به رستم میبه حسین  صحرای کربال می

« سیاوش»این  اند؛هاز سیاوشان گرفت «کنداز آتش عبور می ابراهیم»را که داستان ابراهیمی این  مذاهب ،واقع

ابراهیمی بسیار به فرهنگ و ادیان ایرانی بدهکار هستند،  مذاهبیعنی  بود که به سالمت از آتش عبور کرد؛

« تورات»اب و کت« ودییه مذهب»ها فقط میمون مقلد بودند و چیزی برای ارائه نداشتند. همین اساسن این

دین »ها اول از نیست، آن فرمان« موسا»فرمان قوم یهود و مان اصلن دهفربه هیئت  امروزی نبود، آن ده

« کوروش»گیرند. در واقع وقتی که ها را از قبل از خودشان برمیها هم این فرمانآید، زرتشتیمی« زرتشت

کوروش مذهب ، در واقع به طرز کلیمی نداشتندت عباد هشتاد سالی بود که اجازه ،کندرا آزاد مییهودیان 

 دشمن بزرگ ایران بوده؛ کوروشچون روم  ،بیندازد« روم» دشمن اصلی جانکند تا بهرا دوباره احیا می کلیمی
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آید و این مسیحیت است که بعدها می« مسیح عیسا»شود. از دامن همین یهودیان در این کار هم موفق می

یورش چیزی به اسم مسیحیت به روم دانست که اگر نمیهرگز  کوروشمنتها  افتد.میجان امپراطوری روم به

ها در روم ی میترائیستغلبه ، چون در اوجشدندمیبود و همه مهراندیش  میتراییاروپا کل  اکنون برد،نمی

یحیت در مس مذهب بعد از آن  ،جایی که همیشه احساسات بر تعقل چیرگی داردکشند و از آنرا می عیسا

و مهرآیین  ایرانی داشتند کل دنیا دین  امروز ،نبود کوروشی کند. اگر مسیحیت و توطئهغرب رشد پیدا می

ولی اکثر  ،گفتندبیت می بودند که از اهلی تاقلیّبلکه نبودند،  در دودمان صفوی، مردم اصلن شیعه. بودند

 (سال23۵دود عنی حخورشیدی )ی 111۵ تا 880صفویان حدودن از سال بودند. « یسنّ»جمعیت ایران 

اکنون ما در پایان م و دوازده، یعنی اوایل قرن خورشیدی بود 1114حکومت کردند، پایان حکومت صفویان 

هایی وجود دارد که سال پیش مالها تولید شدند. روایت400تا  200م هستیم، یعنی بین قرن چهارده

به  «الموال»یا « المولی»را نگاه کنید، « املّ»ی ی عربی کلمهیشهاگر ر «ت.هاسمال تولید انگلیسی»یند: گومی

 و نوشتن و فهم مذهب توانمند باشد.کرد که دانش اسالمی و شرعی داشته باشد و در خواندن فردی داللت می

 شود. ازمال گفته نمی ،ی استسنّ مذهب ج ست و به کسی که مروّ گریر اسالم ترویج و تعلیم شیعهکار مال د

 «حرامزاده»یعنی  «کوتهمول»است؛  «کوتهمول» ها در زبان گیلکیترین فحشت که یکی از مهماین جهت اس

ی روانی هم برای تحقیر و شکنجهرا  «کوتهمول»، «سگتوله»یعنی  «ساکوته»در زبان گیلکی «. املّهبچّ»و 

وقتی  است؛« کوتهمول»ها گیالنی های اساسیاست. یکی از فحش «مالتوله»معنای که به آوردندمالها 

آید؟ یعنی حرامزاده! این حرامزاده از کجا می ،«کوتهمول»گویند به او می فحش بدهندخواهند به یکی می

 دلیل نیستند.ها بیه و حرامزاده، اینمالکوته یعنی مالبچّ

های صفت تمامکه گیرد، از زمانیه را میکه عاشورا جای قادسیّشود، از زمانیمی« روبیقادسیّه»که از زمانی

« برزن آریو»های صفت تمامکه انیدهند، از زمنسبت می حسینرا به یک پدوفیلی به اسم  «رستم» قهرمانی 

جای آن شود و عاشورا را بهروبی میدهند، از آن زمان است که قادسیّهنسبت می« ابوالفضل عباس»را به 

. آیداز زمان کرکی می« والیت فقیه» کند.پردازی میشروع به نظریه کیکر. در این دوره است که گذارندمی

م و االسالحجتاالسالم )االسالم، حجتید تا ثقهاز سواد حوزوی بگیر ،شیعه دارد یک مالیکه  درجاتی

که در  طوراست. همان بندی انگلیسی؛ این مدارج بر اساس رتبهو عالمه العظمیاهللاهلل، آیتالمسلمین(، آیت

را در بندی بندی دارید؛ این درجهلیسانس، دکتری درجهدیپلم، دیپلم، لیسانس، فوقفوقمدارک دانشگاهی 

هم هستند یعنی کسانی  است «الهیات»های اصلی فسلفه یکی از رشتههم در انگلیس اند. امروزه الهیات برده

 خوانند؛ی تاریخ  جهل و نادانی میها دربارهنگویند فیلسوف! آدکترای الهیات دارند و به خودشان هم می که

ی خوانند. همهنادانی می تاریخ  ت و ی سنّها دربارهکنند، آن ا(دئنیی )دانا تا کسبروند به دانشگاه می مردماگر 

سال پیش که 800 !ها کجا بودند؟پیش انگلیسی ید هشتصد سالگویوقتی می ها را باید در نظر بگیرید،این

ها است. عثمانی« دولت عثمانی»یکی از همسایگان ایران  ،نداشتند. بعد از فروپاشی روم یها قدرتانگلیسی

توانید اند. میهای عثمانی ساختهترک ،ساخته شده اکنون در عربستانکه را ای ی کعبهند و این خانهسازکعبه

اسماعیل صفوی خراج ندهد. شاه باج و« صفویاسماعیل شاه»ه شیعه یک اعتراض بوده برای اینکه بگویید ک
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این تاریخ ادعای خدایی داشته است!  هم جاهایی درغریبی بوده و ودیگری دارد، او یک الت عجیبداستان هم 

خاطر این بود که مثل شاهان عثمانی کند بهعیل صفوی مالها را جمع میاسمامسخره را نخوانید. اینکه شاه

و  ستبرخورداری عوام از خرافات اسالمیها دلیل اصلی قدرت عثمانیه کدانست میطلب بوده. او ی جاهآدم

 ،که به دولت عثمانی باج ندهدباشد، در نتیجه برای این باید تابع عثمانی ،ی داشته باشدسنّ مذهباگر بخواهد 

یران توانست نجات امیی این جهل البته ؛ انگیزهشوددهند و تشیع تشکیل میربط می را به هم خزعبالتی

ها این شاگردان کرکی  لبنانی اهللدر ادامه آیت ایران شد، چون فجیع در ادامه باعث شکستحیله ولی این  ،باشد

ما بودند  هایاز زمره سوفیستکه  را «هارافضی» اسالمیدستآوردهای ضدّ. حتی به گه کشیدندچیز را همه

همان کسانی  صلن ربطی به عربستان سعودی ندارد.و ا ی داردانلبنی اردنیاسالم ریشه ،در واقع لبنیزه کردند؛

و همان « روم شرقی»تغییر دادند، یعنی همان  لبنانیرومی هایاسالم را با قرائتالم را ساختند، بعدها که اس

الهای شما در ها همه دالیل تاریخی دارند و مکرده است. این اکنون آن را مال خودکه روسیه « طرطوس»

ها چون معطوف به این هستند که حتمن خزعبالت شیعی را قبول کنند، آننگاه نمیگونه و اینجریان نیستند 

شیعه باشد و متفکر  توانی فکر کنی. محال است کسینمیاصلن  ،کنیها را قبول آن کنند و وقتی مزخرفات

قطع  ی تفکرشروسه، پس اصلن پال نبردی بزند تا خرعبالت شیعی را زیر سؤهایچون مدام باید حرف ،باشد

مال » :گویندکه میاین. خرافی مذهب کنار بیاییداصول  ناگزیرید که با ،شود، در نتیجه وقتی شیعه باشیدمی

هایی که باعث یکی از قرائت بوده. سال پیش دولت عثمانی400غلط است، چون ابرقدرت « .است تولید انگلیس

 اسماعیل صفویی شاهدر دورهها بودند؟ انگلیسید، چگونه ها بودندر ایران قدرت بگیرند انگلیسی مالهاشد 

و « اتریش»طرف تا ها از یکعثمانی دقیقن در همان موقع قدعلم کنند، دولت عثمانیخواستند جلوی یم که

روی اساسی داشت. ده بودند، یعنی دولت عثمانی آن زمان پیشهم بلعیرا « اسپانیا»و « فرانسه»از طرف دیگر 

دولت »خواست ایران را تحت استعمار قرار بدهد که می ، ابرقدرت مزاحم ایران و آن دولتیصفویزمان در 

از این جهت  ، از اسالم کمک گرفته است.عثمانی خالص شود که از شرِّ جا غرب برای این، و آنبوده «عثمانی

پیدایش شیعه فرار  دلیل د.علیه حکومت عثمانی تقویت ش هاانگلیسیی شیعه توسط ایدهتوانیم بگوییم که می

پردازی شیعه هم اگر قبلن حکیمان ی نظریهشاهان صفوی از باج و خراج دولت عثمانی بوده است. در شیوه

ی صفویه رهی جدید در دوند، بعدها شیعهدآمده بودند و اسالم را دفرمه کرده بودر« هارافضی»ایرانی در هیئت 

 محمد  ». اگر قرائت آوردتر درمیایرانیی و ضدّتر از سنّهیئتی فجیع او شیعه را به آید؛و بعد از کرکی می

های ادیان ایرانی )آئین زروانی اسالم را با قرائت هم در مقابل،ها بوده، رافضیستیزی ایران« عمر»و « پدوفیلی

ی صفوی رهدر دو ،منتها بعد از آن شود.شان از اسالم عوض میلن تعریفکنند و اصو زرتشتی( ایرانی می

شیعه حتی  اسالم  دلیل همین دهد، بهرا ارائه می« عاملیجبل»زی اردنی و پرداآید دوباره نظریهکرکی که می

ی صفویه ، مردم ایران تا دورهزماندر آن  گردد.شود و بالی جان ایرانیان میمی ستیزتر واقعی ایراناز اسالم 

ها عارف همه عارفی که ما داریم، ایناین دست بدهند.تمهیدی بهای بودند تا علیه اسالم یک دنبال هر بهانه

آزاد الیت انتقال داده بودند، ولی چون فعّدانش خود را سینه بهنبودند و همان سوفیان قدیم بودند که سینه

و علی  یحثی که دربارهدادند. تمام مبابه این اشخاص را  «عارف»لقب  «عرفان اسالمی» تحت عنوان ،نبود
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قاتل، همان ی علیشمشیر دولبه مزخرف و تحریف حقایق است؛ گویندمی)ذوالفقار(  او یمشیر دولبهش

مزخرف « البالغهنهج»تمام  جو بوده وقاتل و جنگطالب یک بن ابیعلی  است.هایرانی «هرم ی شمشیر دولبه»

خطبه و سخن معروف مهر است این  مهر است؛شود همه مال چیز خیری که به علی مربوط می . هر آناست

گویند در طالب که میبن ابیی معروف علی جایی که خطبهو آن داند،ی تمام پیامبران میرا مجموعه که خود

چون  ،همه مزخرف استها این «.هستم من خضر و نوح و محمد و علی و موسا»گفته است: « مسجد کوفه»

محقق  دهند،ا مال مهر است که به او نسبت میهی اینهمه هایی را نداشته واصلن شعور چنین حرف علی

، دهد، در نتیجهکند و به شیعه نسبت میتحریف می شودمربوط میی ما که به گذشتهرا کرکی هر چیزی 

است که دلیل همین شود. بهما خرج شیعه میهای شها و اسطورهتمام نخبه رود وتمام تاریخ شما از بین می

ه و حسین همان کربال همان جنگ قادسیّ یواقعه ،چون حسین اصلن وجود ندارد، در واقع ،ستایرانی «شیعه»

جوارند و اصلن کربال وجود ها دو استان  هماینچون  ،ه استکربال هم قادسیّ است، خود  «هرمزرستم فرخ»

، ه بزنندفی از قادسیّ توانستند حرها نمیکند، در واقع اینبعد از صفویه کربال شهرت پیدا می نداشته است.

ه کردند؛ را جایگزین ماجرای قادسیّ  آنی اسالمی پیدا کردند و ه یک هیئت و بهانهکنار قادسیّدلیل همین به

ها شاید انگلیسی سی؛ست نه قرائت انگلیعثمانی قرائت اصلی شیعه، قرائت  ،اگر از این زاویه به قضیه نگاه کنید

ها مشکل غرب هم بود، چون یدولت عثمانی و سنّ که خود  خاطر اینه، بگری را تشویق کرده باشندشیعه

شدند. پس حاال ممکن روی کرده بودند و باید تضعیف میها در آن زمان تا فرانسه و مرز انگلیس پیشعثمانی

که با دولت عثمانی مشکل داشته ه را قبل از اینها تقویت شده باشد، ولی شیعاست شیعه توسط انگلیسی

وغریبی ها جزئیات عجیببرده بودند، این کارید کرده بودند و این تمهید را بههای عثمانی تولیعلیه سنّ ،باشند

 دارند.

2. 
ستیزی است و شما امروز وقت روسیهتاریخی را بسط بدهید، یعنی  نباید آن جهل  « هاایرانارشیست»شما  

 دلیل همینتوانید بکنید، بهکاری نمیسیه نباشد هیچر تمرکز شما روی رواگ انید با تمام دنیا بجنگید.تونمی

بلکه باید تمرکز را روی روسیه بگذارید، چون بگویید، ... وچین و آمریکا  وروسیه زمان علیه همشما نباید 

ی از کشورها مدام از لحاظ تاریخی مزاحم ما دانیم که برخی ما میاست. همه و سرطان شما روسیه معضل

« جان ناپلئوندایی»نام سریالی به« محمدرضا پهلوی»ی در دورهند. اهزداین منظر به ما ضربه از ند و اهبود

 کند.رواج پیدا می« هاستانگلیسی کار، کار»ی استعمار آمریکا بودیم که ما تحت سیطرهوقتی سازند.می

ست و شوخییک همه  . این سریال اول برایجان ناپلئونچیست؟ داییستیزی شما ی اصلی  انگلیسریشه

که وقت  انگلیس گذشته بود. ما زمانی تحت استعمار درصورتی شدند،ناگهان جدّی تلقی شد و همه ضدّانگلیس 

ی مصدق، انگلیس در دوره .هم تحت استعمار بودند« هندوستان»و « پاکستان»، «بنگالدش»انگلیس بودیم که 

از نزدیک نی  دور بود وایران نداشت و اگر هم نیازی بود، نیاز  انگلیس هرگز نیازی به  در ایران از دور خارج شد؛

بزرگ « شوروی »نیمی از کشورتان دست روسیه است،  امروزجلوی چشمتان است! به ایران را روسیه داشت که 
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رسمی تمام اقوام در هر  زبان باید آزاد شود، زبان  ،در تمام اقوام»: گفتمی« والدیمیر لنین»از کجا آمد؟ 

 جزء« ارمنستان»و « آذربایجان»و « تاجیکستان»ولی به محض اینکه « .ری باید زبان خودشان باشدکشو

لنین فقط شان روسی شد و اجازه نداشتند زبان رسمی خود را داشته باشند، چون شوروی شدند، زبان رسمی

از آن بستری که  ی نگاه کنیدظ تاریخها را نباید فراموش کنید. اگر از لحااین برای زبان روسی ارزش قائل بود!

که در کشور ما هرگز دلیل اینخاطر بالهت ماست، بهشوید که این بهیمتوجه م ،گیرداین افکار شکل می

 پرسد و بالهت  چون نخبه می ،ش هستندکُاصلن اسالم و مسلمانان نخبه ها نقش نداشتند.فکران و نخبهوشنر

نفهمد  شود نخبهشود نخبه مسلمان باشد؟! مگر می، مگر میآیدنمیی پاسخ به هیچ پرسشی براز عهدهاسالمی 

ال فکر یعنی کسی که سؤد، روشنفکر باشد و نپرس؟! محال است یکی روشناندکه محمد و حسین قاتل بوده

ی محمدرضا پهلوی، آزادی  چون در دوره ستیز است،کش و نخبهای دارید که نخبهد، شما جامعهکنمیتولید 

امروزه ؛ بود« ۵7انقالب »یکی از دالیل و این موضوع  کردندها از کشور فرار مینابغهی وجود نداشت، سیاس

و زیر که زیر لیسانس ی ایرانی در خارج از ایران حضور دارند و کسانی را و نخبهکرده تحصیلمیلیون 8حدود 

ریشه دارد و  این مسائلی همهاند. سپردهها ی امور را به آناند و ادارهدر ایران نگه داشتههستند دیپلم 

زاویه به قضیه . یعنی شما باید از هزار من مدام مسائل مختلف را باز کنم شود کهگستردگی  این بحث باعث می

خواهد؛ شما فکران جدید باید تمرکز داشته باشید، کار سیاسی تمرکز میعنوان روشننگاه کنید، شما به

ایتان توانید بجنگید، فقط باید ایده داشته باشید و صدکشور بجنگید، با روسیه هم نمی توانید همزمان با دهنمی

چیزی هی جز این نداری، در واقع تو هیچنیاز به حمایت داری و را ،که با روسیه بجنگیرا بلند کنید. تو برای این

هم مال  کشورتش و سپاه ست، مال تو نیست و مال روسیه است، ارتی؛ حتی آن نفت و گازی که مال توندار

توانی از دنیا کمک بگیری و بکنی؟! تو میکار خواهی چهم دست روسیه است، تو میروسیه است، مالیات تو ه

افکار عمومی به این درجه رسیده چون دنیا و وجدان و « ها خالص کنید!ی روسما را از سایه»فریاد بزنی که 

گیرد. شما ایده ندارید چون تحت تحریم قرار می ،کشدوسیه کنار میر خود   ،تی فریاد بزنداگر یک ملّ است که

بینید. همین ماجرای قرارداد یدارید م چیز راهمهکه ، درحالیتان چیستفهمید که مشکلو اساسن نمی

ر د ،بنددمی ی دیگری روسیه است؛ چون اساسن قراردادهایی که ایران با کشورهاساله با چین هم توطئه2۵

قابل  ،بنددای که میالمللیبین و قراردادهای، چون ایران تحت تحریم است یید نیستندهانی قابل تأمنظر ج

ی ست، در نتیجه هدف از بالماسکهجانبه و حقوقیل کند؛ یعنی ایران تحت تحریم همهانعقاد نیست تا آن را قبو

عنوان یک تبلیغات سیاسی استفاده موضوع بهتوانیم از این ست. حاال ما هم میفریب  افکار عمومی ،قرارداد چین

داری سرمایه نوعیچین را نداریم؛ چین  معضل، ولی خودمان نباید فریب آن را بخوریم. ما اصلن کنیم

و « کره»و « ژاپن» های او، اولویّتست، اگر هم بخواهد استعمار کند یا سرزمینی را مال خودش بکنداقتصادی

خواهد را گرفته است. چین در ایران فقط می امروز که کره و تایوانمانند درست کشورهای اطرافش خواهد بود، 

شما مفت  هایمعدناز و ممکن است دریای عمان را ببلعد گیری ماهیچین برای سود اقتصادی ببرد؛ 

 سرزمین   روسیه دارد ایران را به اکنونگیرد. ولی کشور شما را نمی ببرد،گاز و نفت شما را برداری کند و بهره

شماست. آمریکا و انگلیس  معضلغارت تمام  ایران نقشه دارد و این کند، یعنی روسیه برای میبدل سوخته 



 
 علی عبدالرضایی

و دو تکه دو نیمه بدل کند به را  کشورکند این است که میانگلیس ، نهایت کاری که گیرندنمیکشورتان را 

تحاد را از شویم چون قدرت و افقیرتر میتر و ضعیف تر شودما کوچکهر چقدر که کشور  را بدبخت کند.

را تر وابسته شویم؛ برای همین است که در ایران سیستمی که به یک قدرت بزرگدهیم، مگر ایندست می

ی اقوام را تحت سیطره و استعمار قرار که همیشه یک قدرت و دولت مرکزی وجود دارد و بقیهاند ساخته

ها و کشور قدرتمندی ی روساگر مستعمرهی مالها باشیم؟! را ما مستعمرهچ» :گوینددهد، حاال آن اقوام میمی

ها نکته است، برای همین شما باید بدانید با چه کنند! اینبه آذربایجان و شوروی نگاه می «بهتر است. باشیم

ی و میدانی عملایده ؛ ابتدا باید «مرگ بر چین»، «مرگ بر آمریکا» توانی بگوییجنگید، همزمان نمیچیزی می

طور هماهنگ در که همه بهزمانی. ییآتوانی به هزار کشور گیر بدهی، از پس روسیه هم برنمیتو نمی شود.

مثل « مرگ بر آمریکا»گفتید وقتی در خیابان می رخ داد.انقالب را سر دادید، « مرگ بر آمریکا»خیابان شعار 

وقتی مناسب بود که در ایران کودتای « بر انگلیس مرگ»گفتید. نمی« مرگ بر انگلیس»جان ناپلئون دایی

ها انگلیسی خود   بودید.یس میانگلجا شما باید ضدّنگلیسی داشت و آنهای امصدق شد، کودتای مصدق ریشه

شود. امروز وارد عمل میجا دیگر انگلیس نقش فرعی داشت و آمریکا کنند، ولی از آندارند اقرار می امروزهم 

نقشی ندارد. جمهوری اسالمی برای اینکه چون آمریکا  ،«مرگ بر آمریکا»گویند می اهاحمقهم فقط 

دشمنی  باید ،«هیتلر»و تقلیدش از  «نبرد من»کتاب با توجه به  ،داشته باشد داری ارتجاعی خود راسرمایه

و کاری به  بردپیش میرا  تحریک کند! آمریکا بیزینس  خودرا مدام  (آمریکا) کذایی بسازد و دشمن خود

امروز دهند. میآن را تاوان هم و حاال  کنندرا تهدید می هامالپاسداران مدام آن جمهوری اسالمی ندارد، اما

، ولی ی اروپا و انگلیس، چین، اتحادیهآمریکااز طرف دیگر هم  در حال بلعیدن ایران است و طرفیکاز  روسیه

هدف قرار دهید و باعث اگر شما روسیه را  ی شما باشد؛سئلهنقش اصلی باید م نقش اصلی را روسیه دارد و آن

ی دنیا بقیهعقب خواهند کشید و ی کشورها هم بقیه ها در ایران شوید،ها و قطع غارت روسیقطع سیاست

چین و آمریکا و  و روسیه ابت دارند، اما اگر شما همزمان بهچون با روسیه رق ،کنندهم با شما همراهی می

خوردن ایران دهند و این موجب ضربهاین کشورها شما را هدف حمالت خود قرار می ه کنید،حملانگلیس 

 ،«مرگ بر آمریکا»وقتی همه گفتید  ۵7ی انقالبی داشته باشید؛ در سال ه. شما باید تیزهوشی و ایدشودمی

ی شما سئلهچون م ،«مرگ بر انگلیس»گفتید پیروز شدید، در کودتای مصدق و انقالب مشروطه همه می

 صدایکپیروز شدند و « مرگ بر انگلیس»با شعار ی مشروطه، فکران دورهبوده. روشن« مرگ بر انگلیس»

 ساز نیستکار« مرگ بر چین»و « مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر انگلیس»شعار  امروز«. مرگ بر انگلیس»گفتند 

بدون تمرکز و دارد و  قواعد خاص خود را یباید تمرکز ایجاد کنید. کار انقالباست. شما  و اساسن احمقانه

 توان وارد عمل شد.ریزی نمیبرنامه

3. 

داشت و نقش پررنگی « سیبیبی»، «فرودستان»قیام  و« جنبش سبز» سرکوب و کشتار مبارزان در در

سی بیبی»سی که آن موقع مطرح کرد: اولین و تنها کها از این خیانت بزرگ و فجیع خوشحال بودند. خیلی
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باال رفته فارسی سی بیی تلویزیون بیمن بودم. هزینه« .گیردطور مستقیم از وزارت خارجه پول میفارسی به

ها و رادیوهای خارجی رفته کل تلویزیونها از وزارت خارجه پول گرفتند. پس از آن رفتهآن همین دلیل، بهبود

ت ست و باید به نفع ملّی انگلیسیسی یک رسانهبیبی؛ چون گرفتندپول می از وزارت خارجه ، مدامسیبیبی

رنگارانی با فریب سی هم خببیدر خود آن چارچوب بی شویدمتوجه میاگر دقیق بنگرید  اماباشد،  انگلیس

تا کنون در این تلویزیون حضور دارد سی که از زمان شاه بییکی از خبرنگاران قدیم بی اند.جذب آن شده

سی را بهنود و بیاست. بسیاری از نیروهای بی «طلباناصالح»مسعود بهنود در کمپ ست؛ ا« مسعود بهنود»

سی مستقیم از دل بی، یعنی حداقل نیمی از خبرنگاران بیاندها به این تلویزیون آوردهای دیگر از حکومتیعده

برای که  است« ی همبستگیروزنامه»دبیران  طلب و ازفردی اصالحاند. یکی از این خبرنگاران حکومت آمده

پیش سی بیی همبستگی را در بیشود و کار روزنامهمی و پذیرفتهدهد سی امتحان میبیبی در خبرنگاری

مخاطب دارد، اگر رجوع شما به  کندهایی که دنبال میسی فارسی یک رسانه است و با شیوهبی. بیبردمی

بیند سی میبیشود. وقتی بیسی عوض میبیهای بیاستشک نکنید که سی ،سی حداکثری نباشدبیسایت بی

های کثیف و ضدّایرانی شیوه ،عضو هستیداین شبکه « تلگرام»و « اینستاگرام»که مخاطب دارد و شما در کانال 

بیند ، وقتی میرا چک کندسی بیبی ی کارمندانشناس انگلیسی کارنامهاگر یک کار دهد.می را ادامه خود

کند و را با بقیه قیاس می سایت آن راو اینستاگرام و وبکانال تلگرام  ا این اندازه مخاطب دارد؛سی تبیبی

زبان گیرد که این پرسنل پارسینتیجه می، پس ها مخاطب بیشتری نسبت به سایرین دارندبیند که اینمی

انه باعث افزایش مخاطبان این دانشی و ناآگاهاز روی بیما مردم  داند کهاو نمی کنند.دارند خوب کار می

ی از یک 96سال  کند. درمنتشر نمیضعیف  اخبار تصنعیسی معمولن بی! بیاندتلویزیون کثیف شده

 کرد،گریه می رام مجلس ترحیم گرفته بود و برای آناش در اینستاگی مردهایرانی برای گربه هنرپیشگان

ارسی بلد نیست ولی ، پکندکارشناسی که خبرها را چک می ! آنمنتشر کرده بوداین خبر را  فارسی سیبیبی

های دیگر این تلویزیون چنین شبکه؛ این خبر زرد است، داردهمین صفحه و خبرش کلی مخاطب بیند که می

دهد و با این می مردم را فریبکند چون می آن را منتشرفارسی سی بی، ولی بیکنندنمی منتشر راخبرهایی 

تا حاال چند جنبش کار است، کم« براندازی»ها را در نظر بگیرید. باید اینطرفدار دارد، که دهد یخبرها نشان م

کار صدهاما داریم  اید؟ هیچ! مگر اینکه ما این کار را کرده باشیم.هفارسی و صدای آمریکا داشتسی بیعلیه بی

مرزی و انیرانی را افشا کند و باعث های برونونویزیتل پدید بیاید که حقایق اینی هایگروهباید . دهیمانجام می

هایی که طلبها آگاه کند. چرا سلطنتها شود و مردم را از ماهیّت کثیف آنبیشتر این تلویزیونرسوایی هرچه

؟ دشمن دهندهایی را تشکیل نمینامند، چنین گروهند و خود را برانداز میدر توییتر و فضاهای دیگر فعّال

را ول کنیم  خیابانما باید  کنند؟ آیااری نمیها کست، چرا علیه اینمرزیهای برونهمین تلویزیوناساسی  ما 

 مرزی انجام شده از جانب ما بوده.های برونتا کنون هر حرکتی که علیه تلویزیونبپردازیم؟!  مسائلو به این 

ها چرا دهند؟! چپها کاری انجام نمیپس چرا در این زمینه؟ نامندنمیبرانداز  خود را مگر مجاهدین خلق

هایتان دادهها هستم؛ نگاه شما و مجموعهمن در انگلیس، از نزدیک شاهد کثافت این تلویزیونکنند؟ کاری نمی

ها باعث تمام این مسائل هستند. هر ایدهند. تودهغان روسی شما را فریب میها و مبلّغلط است، خود  روس
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مالی انگلیسی، پاسدار  «هاست!کار انگلیسی»ها گفتند: ایی روسیه را داشتید، تودههاوقت قصد افشای خیانت

انگلیسی! انگلیس کجاست؟! انگلیس شاید توطئه و تبلیغاتی انجام دهد، ولی اصلن آن قدرت سابق را ندارد و 

ست و امپراطوری زند. انگلیس یکی انگلیس رفتار میهرطور که بخواهد با ملکه« ترامپ»جایی رسیده که به

استرالیا، کانادا و بسیاری از کشورها را دارد. انگلیس نیازی به ایران ندارد، اگر هم داشته باشد نیاز دور است و 

ها ی اروپا نیست، اینها به ایران شبیه نیاز اتحادیهمانند نیاز نزدیک روسی یا نیاز چینی نیست، نیاز انگلیسی

تر سی خطرناکبیدارد؛ اکنون بی های بسیاریاست که نفوذی« سیبیبی»ا های شمدلیل بحث را درک کنید.

کنند یا تر عمل میسی خطرناکبیوی و بیتی؟ اکنون پرس«ویتیپرس»کند یا از قبل عمل می

های کند و واحد تلویزیون. جمهوری اسالمی پول خرج میاینترنشنالایران؟ بی هیچ شکی «اینترنشنالایران»

گیرند هزارپوند می2کنند حقوق ناچیزی حدود ها کار میخرد. خبرنگارانی که در این تلویزیونیس را میانگل

مانده پوند باقی۵00پوند باید بپردازند و با آن 1۵00و با این حقوق اگر یک آپارتمان کوچک هم اجاره کنند، 

ست، در این اشخاص خبرنگاریگذرد؛ شغل ها سخت میزندگی کنند. در چنین شرایطی زندگی برای آن

دهند. قضیه شوخی پوند پول میهزار۵طور ماهیانه ها بهکنند و به آننتیجه با سازمان جمهوری اسالمی کار می

ها وقتگونه است، خیلی، یا سیاست انگلیس اینهاستاین شبکه ها کار مدیراننیست. تصور نکنید که تمام این

ی انگلیس روی این مسائل چشم ها هم سیستم سیاسی امور خارجهوقتخیلی کار خود کارمندانش است،

را که  ایدوملیّتی شود. جمهوری اسالمی یک زن ایرانی که با شاخ گاو درگیر نمیبندد، به این خاطر می

انگلیس هم مجبور است  کند؛طلب میهزارپوند 400کند و برای آزادی او انگلیسی دارد دستگیر می یهمسر

کند، چون جمهوری اینکه جمهوری اسالمی شهروندان این کشور را تهدید نکند این پول را پرداخت برای 

های را دارد و ممکن است توریست« طالبان»و « حشد الشعبی»ای چون های تروریستیاسالمی گروه

ست. این میروسیه هم یکی از حامیان جمهوری اسال در اکثر کشورها هستند دستگیر کند، را که ایانگلیسی

ها هایی را که علیه انگلیسیگویم بسیاری از توطئههمین دلیل است که میمسائل را باید در نظر بگیرید. به

خود را پنهان کنند. های ضدّایرانی  و خیانتاند، تا مزدوری ها و حزب توده ساختهکنند، خود  روسمطرح می

را غارت کرده؟ روسیه شهرهای ایران و دریای خزر را با  انگلیس چه چیزی از شما دارد؟ انگلیس نفت ایران

ها دارایی شماست که روسیه کند. اینهمه منابع نفتی غارت کرده و دارد با نفت دریای خزر کشورگشایی میآن

 ها را برده است.آن
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 هدایت عمیق   اندوه  

 0۵/03/1398 تاریخ سخنرانی:

 

این د. ندار «هدایتصادق »، انزجار شدیدی از ایخامنهخصوص و به دانید، جمهوری اسالمیطور که میهمان

را  «حزب توده»وحشت دارند. اگر تاریخ  هدایتها از در حقیقت کمونیست ست؛انزجار، انزجاری کمونیستی

اش بود و اوج افسردگی یکی از دالیل اصلی خودکشی هدایتبرد. خواهید  به این موضوعات پی خوانده باشید

طرز فجیعی هدایت را سانسور و بدنام کرد. اساسن بود. حزب توده به حزب تودهگرفتن افسردگی او وجباعث ا

ری ها همکاهدایت با آن ،گیری حزب تودهگویند در شروع شکلمی ،خواهند پز بدهندها میایوقتی توده

ی دموکراتیک یک جبهه ،ت خودفعّالی ب توده در چند سال آغازین چرا که حز ها دروغ است!کرده است. اینمی

، «هامارکسیست» ،حزب توده یهی اولیّدر شاکله ،در واقع ی بود و یک حزب مزدور روسی نبود؛ملّ

. در نامیدندمی «سمپات»ها را داشتند که آن هم و عضوهایی حضور داشتند« هالیبرال»، «هاسوسیالیست»

به که  اییی دموکرات ملّهمان جبههبلکه نه حزب توده،  اما های حزب توده بودند،پاتسم ،حقیقت این اعضا

، «صادق هدایت»، «عبدالحسین نوشین»، حزب توده همان. در (ی داشتای که ادعای ملّجبهه) آن اشاره کردم

به راه از این اشخاص هر کدام حضور داشتند. بعدها،  «احمد جالل آل»و « خلیل ملکی»، «بزرگ علوی»

زده نبود. اما سیاست ،ت سیاسی داشتشدّتی بهذهنیّاو نبود.  زدهسیاست یعنصر دایته رفتند.خصوصی به

های خود، الیتحزب توده در آغاز فعّالیت کنند. توانستند فعّها میها و سطحیزدهدر حزب توده فقط سیاست

همین پرداخت، به... میوخوانی و شعرخوانی داستاننظیر  اییتهای ادبیاالیتانه داشت و به فعّفکرروشنمنشی 

بزرگ »ای دارند؛ مان، دو نفر نقش ویژهدر ادبیات داستانیها خوب بود. گارد امثال هدایت نسبت به آندلیل 

تحت  بزرگ علوی. درست است که با آثار مختلفی که دارد «صادق هدایت»و  «هایشچشم»کتاب  با «علوی

 ی وجودعصیان خاصهای داستانی او، اکثر شخصیتو یا در  ایشهشمچبود، اما در همان کتاب  هدایت از ثیرتأ

 دست گرفتند بهها کنترل او را ایتوده ؛، کاهش یافتلوی به حزب تودهشدن بزرگ عاین عصیان با نزدیکدارد. 

راهه رفتم بی ،دکتر ارانی مالقات کردمکه با از وقتی»گوید:  بزرگ علوی میخود  و این موجود وحشی رام شد؛

به  طور غیرمستقیمی، بههمچون هدایت ها همیعنی این «و بعد از آن بود که ادبیات خود را از دست دادم.

طور کلی از حزب توده پی برده بودند. چرا هدایت به ،به روسیهها آنت ایران و خدمت خیانت حزب توده به ملّ

و به روایتی دیگر  20به روایتی نویسد؛ می در هند «رضاشاه»را در زمان  «بوف کور» ،هدایتانزجار پیدا کرد؟ 

 (1323تا  1322های حدود سال) 20ی شود. این کتاب تا اوایل دههنسخه از این کتاب در هند منتشر می ۵0

د. وشصورت پاورقی منتشر می، این کتاب به«ایران»نام ای بهروزنامهپس از چندی، در شود. منتشر نمیدر ایران 

 رئالیسم  »که از  پسندیدی را میادبیات حزب توده بود. این حزب معمولنتحت کنترل زمان  آنفکری در روشن

کسی  طبری احسان بود؛ «احسان طبری»نام لمپن فاالنژی بههم  هاد. منتقد آنکرتبعیت می «سوسیالیستی

 «رضا براهنی»و  «قوقیمحمد ح»و « هوشنگ گلشیری»امثال کرد. هنوز ی نقد ادبی را معین میبود که شیوه

تر است، ادبیاما دستغیب ، شودمطرح می هم توسط احسان طبری« عبدالعلی دستغیب». مطرح نشده بودند
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با توجه را چیز او همه کرد.گرفت و بررسی میاندازه میچیز را بر اساس رئالیسم سوسالیستی ولی طبری همه

هم نبود و بویی از  «محوراچلوک»کرد و حتی می بررسیشد تولید می که در روسیه ایبه ادبیات کمونیستی

که کتاب حرکتی بزکی وجود داشت. وقتیی ادبیات و نقد ادبی در زمینه ،هم نبرده بود. در آن برهه «لوکاچ»

شود. احسان طبری روی این شود، از آن استقبال نمیمی ی ایران منتشرصورت پاورقی در روزنامهبوف کور به

افراد توجهی نداشت و  کدام از اینبه هیچنامید. هدایت « ادبیات سیاه»و ادبیات آن را نقدی نوشت  کتاب

آید؛ ماجرای پیش می« آذربایجان»که ماجرای . تا اینها به چشم او بسیار سطحی و لمپن بودندی آنهمه

ل صورت گرفت تا به آن دلی این همکاری .«استالین»شان با حزب توده در همکاری هایخیانتو  «وریپیشه»

جاست ... مالخور کنند. از آنجان ایران را مثل قفقاز ویعنی بتوانند آذربای مالخور شود؛ «رانا »مانند  هم «تبریز»

هدایت به کلی از حزب توده ی آذربایجان، برد. پس از واقعهمیت مزدوری حزب توده پی که هدایت به ماهیّ

ه کند. دلیل اصلی این موضوع هم خیانت این حزب به ایران بوددا میها انزجار پیشود و از آنگردان میروی

کند. ها پیروی میهای آنسیاست طور کامل دارد از منافع شوروی حمایت و ازکه یک حزب ایرانی بهاست؛ این

های خیانتشود و می وریپیشهوقتی وارد گروه  اوگیرد؛ ن حزب فاصله میهمین دلیل از اینیز به «خلیل ملکی»

همین بهاند، بودن نبردهکه هیچ بویی از ایرانی شودمتوجه می بیند،را بر دیوارها می های استالینعکسها و آن

از نظر حزب توده، در آن زمان کند. ها انزجار پیدا میکه خوی ملّی دارد، از آنعنوان یک تبریزی بهدلیل 

هدایت را به حمله . در همین نشریات بود که داشته استبیش از صد نشریه در ایران  بوده و هم قویفرهنگی 

جلد یا ۵0کند )هند منتشر میرا در بیش از پیش منزوی شد و کتاب خود همین دالیل هدایت بهآغاز کردند. 

)صادق شود که یک متفکر بزرگ و ژنی حزب توده باعث می .(کند.از این کتاب را منتشر می جلد20به روایتی 

به پاریس فرار کرده و در او آورند که سر هدایت میبر ها بالیی ایخواننده داشته باشد. توده 20تنها  (هدایت

 «.ددنظهور کر و... شاملو اوج ادبیات ایران بود وی دهه 40ی دهه» :گویندکه میاین کند.جا خودکشی میآن

بازی، با ادبیات تگرایی و سنّسومخوی جهان نوعی ،60ی تا اویل دهه 40ی حال از دهه با این مزخرف است.

صمد »، با حضور کسانی مثل و مسائلی از این دست مذهبشود. رجعت به شروع می «جالل آل احمد»

نویسد و در این کتاب به ترویج را می «دکانکو»کتاب « یصمد بهرنگ»یرد. در این دوره، گاوج می «بهرنگی

 «علی شریعتی»کند. به مذهب رجعت میاهی ارتجاعی دارد و نگ هم جالل آل احمد پردازد.خشم و خشونت می

گرایی سومجهان گرایی وتهای سنّنگاه، 60ی تا دهه 40ی کند. از اوایل دههرا مطرح می «اسالم آرمانی» هم

بود  انزواست که هدایت در جا جاییایستند. اینم میگرایی و مدرنیسغرب گرایی جلوی تجددخواهی ومو اسال

ی از ادبیات و نگاه و . البته هدایت کشته شده بود )خودکشی کرده بود(، اما بحثکردندبه او حمله میمدام و 

شود، هدایت دوباره استالین افشا می یو خوی هیتلرگونهکند که شوروی سقوط میدر میان نبود. وقتی تفکر او

ت دوباره قدرت که سنّ 13۵7در سال  ند.برپی میهدایت  هایگفتهجاست که همه به این شود؛ درمطرح می

. یابدافزایش می ها از هدایت داشتندای که کمونیستآن کینه آید،روی کار میگیرد و اسالم را در دست می

داستان در هدایت . کندمی و استفاده تقلیدرا  حزب توده ستیزتمام آن سلیقه و نگاه هدایتجمهوری اسالمی 

گذارد. در ، نوعی خودآگاهی سیاسی را به نمایش میگیردبه تمسخر میه تعزیه را جایی کآن ،«خانمعلویه»
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 ،در واقع ست؛چنین حمله به افکار کمونیستیسوژه حمله به باورهای اجتماعی و هم «آقاحاجی»داستان 

یند. از این بداند، چرا که پشت آن دیکتاتوری پرولتاریا را میهدایت افکار کمونیستی را هم نوعی ارتجاع می

. اگر ما هدایت و رسم او راندحاشیه می پنهان و بهطریق است که یک حزب روسی عظمت ادبی و فکری ما را 

نسل ما بحث هدایت را پیش  70ی حرفی از هدایت نبود. از دهه 60ی است که تا دهه دلیل به این ،را نداریم

شعر خواستم که میبرخورد کردم؛ زمانی «ثیتثلی»عنوان یک متن به بوف کورد. اساسن من با متن کشی

کنم، به  را نقد و ردارسی ی شعر پ( و دوآلیسم احمقانهو... شعرهایی نظیر شعر شاملو و نیما) کالسیک پارسی

)خیر و شرّ( را  «مرتب دوتایی »و  وجود دارد (مرتب تایی سه) «تثلیث»کردم. در بوف کور بوف کور رجوع می

 ی مختلف است،سه حوزه را داریم که «یریزن  اث»و  «اتهلکّ»و  «پیرمرد خنزرپنزری»ر . در بوف کونداریم

و یا دوتایی زرتشتی ( معمول شیعی )خیر و شرّ  دوتایی  جای نیست. در این کتاب بهجا دیگر بحث خیر و شرّاین

، اثر جا آن فرهنگ مسیحیاین ابراهیمی، روایت دیگری داریم؛ مذاهب  خدایی اهورامزدایی( یا شیطان)اهریمن

و  «پسر»، «پدر»از  دهند. مثلننیست و به آن ربط می مسیحی است. البته فرهنگ   گذاشتهرا  خود

کد مؤرا  آن ست کهی غربیی داریم. این یک تجربهتایی علیه دوتایگویند و در کلیسا یک سهمی «سالقُدُروح»

د. نشومیبدل  یریزن اثو  اتهلکّ، پیرمرد خنزرپنزیبه  سالقدروحو  پسر، پدرکنند. حاال در بوف کور، می

شازده کند. در استفاده میاست و از آن ثر از همین تثلیث ، متأ«شازده احتجاب»هوشنگ گلشیری نیز در 

شوند. همین می خیرالنساءو  خیریو  شازدهیری بدل به اته و زن  اثداستان پیرمرد خنزرپنزری و لکّ احتجاب

)البته من ملکوت  بینیمهم میاو  هکوتا هایویژه در داستانو به «بهرام صادقی»اثر « ملکوت»رمان تثلیث را در 

در  بار آورد؛به زریق کرد و برای مانویسی را هدایت به ایران ترمان دانم(. این فرهنگ نمی قدرتمند رمانیرا 

خواستم با ، وقتی من می. از این جهتتیمرو هسروبهت سیاسی شدّی بهآدمبا  ،از لحاظ زیرساخت ذهنی ،واقع

... بزک بود. و سپید، شعر حجمشعر ، نیماشعر  ظاهر چرا که کردم؛رخورد کنم از آن استفاده میارسی بشعر پ

ساختارهای ) «سمنتیک استراکچر»ی ، کاملن مدرن بود، اما در حوزهدیدمچه که در فرم و ساخت صوری میآن

 ،بود «ی بازگشتدوره»ق به ای که متعلّ«عشقی»ها حتی از تر بودند. آنماندهبنیز عق «میرزاایرج »از  (درونی

اما  تر جلوه داد،ه را وارد شعر خود کرد و شعر را طبیعیاشیاء روزمر در ظاهر عشقی، در واقع تر بودند؛عقب

 گرفت،ام میخنده ،کردندمیشیعی بود. این بود که وقتی شاملو را شاعری مدرن تلقی شعر شاملو هنوز آرمانی و 

زنی باکره  س ومریم مقدّ برای او« آیدا»مدرن نبود و شاعری پوشاننده بود. حتی  چرا که شاملو مطلقن شاعری

شاملو  ،آیدا زنی که ممکن بود با او دعوا کند. در خصوص   ، یاخوابیدآیدا زنی نبود که شاملو با او می بود؛

محور  مدرن و انسانادبیات از این بابت، در ایران  جنون را در شعر شاملو داریم.همان لیلی و م کرد؛« لیالسازی»

ی سیاسی را بررسی شعر سیاسی هم نداریم. مثلن شما اگر شعرهای حوزهنداریم.  (متفکر محور )ادبیاتو عقل

( زب براندازاناَبَرگروه تلگرامی حچند وقت پیش یکی از اعضای گروه )متوجه این موضوع خواهید شد.  ،کنید

معنایش یک شعر سیاسی فرض کنید، آن شعر را اگر بخواهید  ارسال کرد؛ را در گروه« چرنوبیل»شعری به اسم 

ویل کنید عنوان یک اثر ادبی تأرا به چرنوبیلشعر  اگرارسی شعر سیاسی نداریم. این است که ما در ادبیات پ

اند. یا شعر ارسی رفتهشعرهای پراه خالف  هید شد کهبا ساختار و تفکر شعری آن آشنا شوید، متوجه خواو 
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 ارسی شعر سیاسی نداریم،گیریم که در ادبیات پپس نتیجه می ،چرنوبیل شعری سیاسی نیست، یا اگر باشد

متنی نامیدم؛ می «متنی متافوریک»بوف کور را  ،70ی در دههمن اند. یی اشعار خیر و شرّچرا که همه

من به  ،. از طریق این متن متافوریک(فونیپلیچندصدایی )است، نه ت می( پُلی)« چندت می»متافوریک که 

ی اعتراض او به نشانهبه ظلمی که به او کردند و پی بردم؛ به غبنی که بر او وارد شده و سیاسی هدایت  منش 

 حشتناک است.وچنین چیزی کند. نسخه منتشر می 20جا در آندر نویسد و رود و کتابش را میبه هند می

 ساختاریو  نداریم« ملّت» ایران  اینکه ما درنبود  ت علّ کشف کرد کهطرز عمیقی درستی و بههدایت به

ی روسیه ع، توطئهبلکه دلیل اصلی این موضو های مذهبی نیست،تنوع گرایشو ، تنوع اقوام داریم چندپارچه

در  کند و کاملن، نهایت سوء استفاده را میهای فرهنگیشکافای که از این حزب توده و حزب توده است؛

مطلقن  ۵7دانم؛ انقالب را انقالبی روسی می 13۵7انقالب  حتیکه طوری خدمت روسیه قرار گرفته است؛

نمایی  بزرگ ،۵7تا سال  40ی چون از دهه هدایتی است،ضدِّ یانقالب وسوی غربی ندارد، بلکهتأویل و سمت

شود؛ احیای را داریم که هنوز هم بزرگ داشته می احمد نمایی جالل آلمانی. بزرگ آررا داریم؛ اسالم   عتیشری

نویسنده بوده و  احمد  جالل آلخود رسید؛ میکنید، به یک معضل ها را پیگیری ای که اینزاویهاسالم. از هر 

ط فکری هدایت که خ چون خلیل ملکیکسانی هم، اما از لحاظ ذهنی لمپن بوده است. هی معمولی داشتنثر

نه  اواز این زاویه به هدایت نگاه کنیم، اگر بخواهیم شدند. کشانده و مرگ به نابودی همه  ،کردندرا دنبال می

انسانی که نسبت به جایی که در آن متولد شده بود  یک ناسیونالیست، که یک انسان بود؛یک نژادپرست و نه 

. در حقیقت او تعریف دقیقی از دانسترا مهم میی لّهدایت کسی بود که منافع م ،در واقع داشت؛ رقع 

از صادق  ،اما چرا نسل بعد است، «صادق هدایت»فکری ما دانیم که پدر روشنفکری دارد و همه میروشن

ی هدایت که شیفته «نصرت رحمانی»عنوان مثال که عاشق هدایت است، به ینسل !کند؟هدایت تبعیت نمی

رود؛ نمیبه دیدار خمینی ، اما تاد بود و شاید از همه نیازمندترمع او رود.ینی نمیخم یبوسهرگز به دست ،بود

معمم برود. یک بوسی شاعر بود. شاملو این را از هدایت آموخته بود که نباید به دستبلکه خودفروش نبود،  او

 یها و ظاهره با بزککه چگونه حزب تودروشی و بالهت و شیوع آن بود؛ اینفدر حقیقت انزجار هدایت از وطن

از شاملو تا  ای بودند؛ای تودهیک دوره ،40ی تمام شاعران دههدهد. را فریب می نخبههای آدم ،فکرانهروشن

ها تزریق را به آنچیز ریاکاری و رفتارزنی سطحی پیوستند، پیش از همهزب هم که میرویایی. به این ح

هدایت  ، دلیلش این است!اندبینید همه خواجهکه میاست. اینفکری ایرانی روشن کل  . این مرض کردندمی

خواهد. آن خواهد، شجاعت هم میقدر که بالهت میخودکشی همانو قدرت خودکشی داشت.  بود شهامت

کرد، اما امروزه بود، چرا که کسی خودکشی نمیخودکشی کاری آوانگارد کرد، خودکشی می« کافکا»زمان 

فرد باید زندگی بیاورد. اگر هدایت حاال امروز، آوانگارد نیست.  این حرکت دیگرکنند و همه خودکشی می

 سنت بود و رو به جلو داشت. ، ضدّدر واقع جنگید؛ت میبا سنّ آورد. اوزندگی می ،حضور داشت

در کار حزب توده  چیزی به اسممان داشتند. ها در آن زایها حاال دارند، تودهطلبهمین نقشی که اصالح

م مدام بود. نقش اصلی این حزب تحقیر ایرانیان بود. در همین راستا ه «توده سازمان جاسوسی » بلکه ،نبود

ارسی را ت وجود دارد. بهترین شعرهای پهمه ترجمه چه بود؟ هنوز هم این سنّکردند. دلیل اینترجمه می



 

 

 سپاه  روسپیه

های . ما نویسندهنند همین امروز، درست ماشدمطرح میشدند و شعر ترجمه داشتیم، این شعرها برجسته نمی

کارلوس »ادبیات سیاه و بعد تند گفهدایت میادبیات به ها ایتودهما هدایت را داشتیم.  خوبی داشتیم؛

، ها ادبیات سیاه رابحث این نبود که آن ،در واقعند، حتی کافکا را که ایرانی نبود؛ کردرا ترجمه می «سفوئنت

چیز را فهمیدند. لمپنی چون احسان طبری، هیچیز را نمیچها هیچفهمیدند، آنیها را نماتادبی نوع یا این

در آن  تواند داشته باشد.نمیاز شعور هیچ درکی « نورالدین کیانوری»چون  آدمی سطحی و احمق فهمید.نمی

 !شود؟ظاهر می اما چرا در مالها کند،، در مالها حلول پیدا میبا وحشتناک معاصر بودیم. همان وحشتناکدوره 

کنند و روابط خود را قطع دشمنی میبا غرب  ،کنندکه به سفارت آمریکا حمله میبه این خاطر که مالها وقتی

ها را روسی ی جوانروسی بود، چرا که همه ۵7 . انقالببردمیرا  بهرهبیشترین  شکاف،از این  کنند؛ روسیهمی

که  «ین خلقمجاهد»های چپی که وجود داشتند، حتی گرایشال بود. کرده بودند. حزب توده تنها حزب فعّ

بودند و چند دهه فرصت  که قبلن کتاب منتشر کردهتوده بودند، اما کسانیضدّبودند،  هاپیکارییک شاخه از 

در حقیقت از جهاتی  ، امانامندمیتی اقلیّ نحوی خود رامجاهدین خلق بهها بودند. ایتودهفعّالیت داشتند، 

ها با را بخوانند. از این طریق آنها ایتوده یند باید ترجمهخواهند کتاب بخوانچون وقتی میاند، یاتوده

ست، ترجمه شده ا هاای، توسط تودهباشد آنارشیسم یدرباره ی کههر کتابدر ایران، آشنا شدند.  «آنارشیسم»

را  «آنارشیسم»ی کلمه یقصد ترجمه «دهخدا»که ند. حتی وقتیهست دروغشده و تحریفها ترجمه اکثر آن

 کسانی چونکند. هنوز هم معرفی می «طلبیومرجهرج»ها آنارشیسم را ایی توده، با توجه به ترجمهدارد

سخنرانی  کنند و در این باره همطلبی معنی میومرجم را هرجآنارشیس، «رضا پهلوی»و « کالمصادق زیبا»

بینیم که ترتیب میبه طلب بوده است!ومرجهرج کهایم نارشیستی داشتهحکومتی آ دنیادر کنند، انگار می

 دهند.ادبی آن دوره را به سمت ارتجاع سوق می جریان احمد، شریعتی و صمد بهرنگی تایی جالل آلسه

یک فاجعه نیز  عنوان مثال از مرگ صمد بهرنگیبه کردند،شده کار میحساب روی صمد بهرنگیها ایتوده

نوشتاری های به تکنیکای  آل احمد ی رفتارزنی تودهد. شیوهبو احمد تند. استاد چنین کاری جالل آلساخ

، علیه های حزب تودهروش با استفاده از ی اخیر،های کیهان طی سال. روزنامهبدل شدی کیهان روزنامه

اگر اما ، کاری با او نداشتند شدهنرمندی تابع حزب توده می در واقع، اگر است؛ مخالفان خود مطلب نوشته

جهانی از شهرتی البته هدایت  نوشتند.دروغ میمطالب شدّت علیه او بهی خود در روزنامهشد، ها نمیتابع آن

و نتوانستند او را از میان بردارند. هدایت آدم قدرتمندی بود. منتقدان انگلیسی و فرانسوی  برخوردار شد

 امروزه دانستیم.چیزی از هدایت نمیامروزه  ،در خارج مطرح نشده بود او . اگراندهو آثار او نوشتهدایت  یدرباره

اب دیگری های جذّکه هدایت کتابگویند، درصورتیر تشویق شد از همان میبوف کور بسیادلیل آنکه بههم 

 اش حرف بزنند.ارند دربارهکه شعورش را ندهم دارد 

دانستم که حزب توده می کنم،می از نزدیک بررسیچیز را مهه که در میدان هستیم و ماه اخیر18طی 

های تمام مطبوعات و تلویزیون ،در واقع کند؛داری میتا این اندازه میدانکردم اما هرگز فکر نمی زنده است،

، کا، ایران اینترنشنالوتو، صدای آمریهایی چون منشود )تلویزیونمی ادارهها ایتوسط توده ایرانخارج از 

های عادی هم حتی در همین خبرگزاری ،شانمریدان و نوکران .وله، رادیو فردا و...(ارسی، دویچهسی فبیبی
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« مسعود بهنود»سی بیمزدورشان است و در بی «جمشید برزگر»کارند. مثلن در آلمان بهحضور دارند و مشغول

مهدی »حد مجری عادی حضور دارند. مانند  در الاقل ،جا هستند. هر جا را که نگاه کنیهمه. «فرخ نگهدار»و 

مهدی شک . بیدهندشکل می با مزدوری خود، فضای خبر راها که در صدای آمریکاست. در واقع این «حتیفال

بقیه اساسن چون  از توانایی بیشتری برخوردار است،صدای آمریکا  ی کارمنداننسبت به بقیه فالحتی

، باز کندهرچقدر هم که رشد « اکبر گنجی»مثل « خردادی دوم  » ند. یکهست نشیندیده و مسجدمسجد

باید بسیجی بمیرد.  بسیجی بسیجی بوده است؛ه و بچّیک مسلمان ؛ اوهمان اکبر گنجی  مزدور خواهد بود

. دهندکنند و مدام تغییر گارد و تغییر چهره میو نقش ایفا می شوندمطرح میکنند و رقابت می هالمپنها با این

کنند؛ که آمریکا نمایی میی آمریکا را بزرگهم حمله اکنونی ندارند. مطلقن هیچ توجهی هم به منافع ملّ 

 هم علیهصفحه یکحتی ، آوردکه روسیه دارد سر ما می ییهمه بالبا وجود این قصد دارد به ایران حمله کند!

و فرانسه و حتی چین های آمریکا استفیشی ممکن است به سیبه. در هر کیشیاندمطلبی ننوشته کشور این

 نویسند.کنند و مدام در رسای روسیه میس است و هرگز آن را نقد نمیمقدّها برای آنحمله کنند، اما روسیه 

چون از شان است، ی مزدوریها توجهی کنند، بلکه این شیوهها به آندلیل این نوع رفتار آن نیست که روسی

در ایران تمام کسانی که در هنر  امروزهگیرند. شوند و قدرت میها مشهور میطاین طریق است که این متوس

اللهی و های حزبروسی. آدم هایاند یا صاحب قرائتاللهیند، یا حزبهست و سینما و هر جای دیگر مطرح

شان روسیه یست و کعبهکنند. این انترناسیونالیسم یا روسیت میانترناسیونالیسم تبعیّ نوعیمحور از اسالم

 کند.این دو سیستم ما را جز به گمراهی رهنمون نمی ست.اثناعشریی است، یا انترناسیونالیسم اسالمی و شیعه

ها با آن بزنند. یحرفاز ایران و وطن  شانهایها و نوشتهمقالههای ضدّملّی و انیرانی، محال است که در این آدم

قاموس و که در گویند، درحالیمیوطن  از همه ایران را تحریم کرده،یکا اما این اواخر که آمر اند،وطن غریبه

کنند کسی را بازی میبرای فریب مردم نقش ، اما و ارزشی ندارد ، وطن هیچ معناهانآتک ایدئولوژی و نگاه تک

وارد ریکا اگر آم چون! دهند. اما برای چه؟دارند مردم را فریب می ،در واقع ؛برای وطن ارزش قائل استکه 

این نیست اصلن معنایش  ؛ما را فریب دهدتواند نمیافتد و روسیه مثل قبل خطر میمنافع روسیه به ،شود ایران

 بیش از پیشمعنایش این است که اگر فقط روسیه باشد، ما  ی آمریکا شویم، بلکها برویم و مستعمرهکه حاال م

ای عدهی گرفته شود. ست که باید جدّاین قرائتی رماست؛فحکم «روسی اسالم »نوعی در ایران رویم. فرو می

اشتباه  نژادپرستیرا با  بودنناسیونالیستفهمند و را نمی ناسیونالیسممعنای  اما «.ما ناسیونالیستیم»گویند: می

 دداشته باشناسیونالیستی  گاردیکه اگر کسی  اندرا طوری تحریف کرده« ناسیونالیسم»ها ایتوده گیرند.می

 ؛«فاشیست»گویند می «ناسیونالیست»به ها کسی را کشته است؛ آنانگار  کهنامند، طورییست میاو را فاش

 استالینها هستند. ایتوده خود  ،شناسند. فاشیستیعنی هیچ مرزی بین یک ناسیونالیست و یک فاشیست نمی

را  ست که وجود داشته. این مطالبیتلرترین آدمیهاستالین، است.  «هیتلر»است. فاشیست فاشیست  مطلق 

تحریف  صورت زیرساختی باچیز بهنوع نگاه و تفکر را در ایران نداریم. همهگویند. ما این ها نمیهرگز به ایرانی

« طلباصالح»شان هی هستند که در اوج پیشرفتاللحزب ایعده دو قرائت داریم؛ در ایرانریزی شده است. پی

سعید »گویند پروپاگاندا کنند؛ میباید  مدام ،بمانند در قدرتکه ها هم برای آنبطل. این اصالحشوندمی
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ها ایتوده ین جاسوسی،متخصصاو هیچ درکی از اطالعات ندارد،  وزارت اطالعات را ساخته است،« حجاریان

هایشان را به و نوچه شدندها وارد میدان نمیایبوده است، چون تودهها ایتودهحجاریان آلت دست هستند. 

. سپاه ستاییک سپاه توده )سپاه تروریستی پاسداران(« خوارانسپاه پارس» ،در واقع ؛فرستادندمیدان می

ست که روسیه اینقشه «تخریب ارتش ایران»ند. نارتش ایران را تخریب ک دهند تاخواران را تشکیل میپارس

طور فهمند. بهمیشود و بقیه نهرگز بحث نمی ضوعاتی این موب توده داده است. درباره)شوروی( به دست حز

امروزه »که  کندمیاشاره او منتشر شده بود،  از سیبیبیسایت  ای که درمقاله در سردبیر رادیو زمانهمثال، 

، «راه توده» ینشریهمزخرف است. او توجهی به  چنین چیزی« ال نیستند.ها فعّایای نداریم و تودهتوده دیگر

حفظ منافع ها آنهاست. هدف ایپاتوق توده گویانیوزبرد؛ ها نمیندارد و نامی از آن «گویانیوز»و « نتپیک»

استمرار جمهوری اسالمی. اگر قرار باشد که در ایران تغییر رخ دهد  ، یعنیروسیه است و حفظ منافع روسیه

 دهند.نمی ی هیچ نوع تغییری در ایران راها اجازهاین ،آن تغییر باید به نفع روسیه باشد. در غیر این صورت

بودن لیدر و اشفحّ ها هم این حملهی بهانهکنند و حمله می «هاایرانارشیست»به مدام روزها این

 مثالرا  «جرج کارلین»بودن فحّاشلیدرشان، ها هم برای دفاع از آن )علی عبدالرضایی( است؛شان تئوریسین

تر از جرج ر و عمیقتو بزرگ ترمان، بسیار معروفدبیاتدر اما دانم. نمین را دلیل این رفتارشازنند. من می

توانستند ابله را نداشت. فقط افراد معدودی میجماعت  یوصله! هدایت حهدایت نه؟صادق چرا  کارلین داریم؛

مطلقن  اخالق بود ودآورد. بخورد. از بالهت باال میچون حالش از بالهت به هم می با او ارتباط داشته باشند،

رتر و ایثارگرتر از ارسی خرج کرد. فداکای بود و خودش را برای ادبیات پملّ وت فداکار شدّاطوار نداشت. به

شاعری امروزه در ایران، ؛ جلو بیندازد و مطرح کند. یکی که شاعر نیست نباید خودش را به زور هدایت نداریم

معتاد  باشی و عادت خرق ل را داشتی باشی. باید اهل تخیّاشی و شغل شده است. باید نویسنده بنویسندگی  و

آفرینشی  تواند، نمیهم تالش کندسال هزار «آبادیدولت»د ادبیات تولید کند؛ اگر توانمنقلی نمینباشی. پشت

 وه ترجم یآلمان را به زبان آثار اوو  او را مطرح کنندمدام ها طلباصالححاال  !شعوری و عمیق داشته باشد

 جمالتمانده است. با تفکرش عقب رادیکال و لیبرویی ندارد و زیرساخت ذهنیاو  شود!، نمیکنندتبلیغ 

معتاد و وابسته  مستقل، خواهد؛ متفکر هم یعنی شجاع ومی« متفکر»مان بنویسی. رمان توانی رخوشگل نمی

داند کسی که میلی )پای منق مال ویهخاآید. بزرگ در می یبزرگ از دل آدم تواند بزرگ باشد. ادبیات نمی

بزرگی را  ،چون جهان تواند جهانی باشد،کند( نمیوحانی کثافت است، اما باز هم روحانی را تبلیغ میر

هدایت هم بزرگ  خواهد و وجود دارد. هدایت بزرگ بود. زندگی ترجمه نمی بزرگیفهمد. شناسد و آن را میمی

فروغ بزرگ بود. اگر فروغ آن بزرگی را نداشت، این شعرهای بزرگ  خود  یند، اما گومی« فروغ»بود. مدام از شعر 

آن شاعر یا مان گوییم که کاری به نوع زیستزنیم، نمیحرف می« لفمرگ مؤ»هم نداشتید. وقتی ما از را 

ار انگبا دیدن یک فیلم، یعنی شما  ی خوانشی است؛نویسنده نداشته باشیم؛ تکنیک مرگ مؤلف یک شیوه

یا آن   اول آننقش  قالباگر این فیلم را دقیق نگاه کنید، وارد . چون هستیدفیلم  در حال ساخت آندوباره 

شوید که کنید. شما جانشین بازیگری میکه دارید فیلم را بازی می انگار. شویدمی نقشی که دلخواه شماست

شود. ن فیلم دوباره دارد در ذهن شما ساخته میآ ،در واقع کنید؛اری میپندحسو با او هم به او عالقه دارید
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عمیق نگاه طور بهیعنی کسی که فیلم را  بینید؛آن فیلم را می« جانشینی»ق شما از طریدر چنین وضعیتی، 

 یاز مردم وقتی فیلم بسیارییعنی باید کنار فیلم قرار بگیرد.  رسد،می« نشینیهم»به اول  یدر وهله کند،می

کنند. این مسئله در هنگام خواندن داستان هم آن را تماشا می« نشینیهم»ا توجه به تکنیک ب ،بینندرا می

عمیق ای دیگر عدهاما شان عمیق نیست. دهند و خوانشافتد و خود را در جایگاه کاراکتر قرار نمیاتفاق می

همین به گیرید،ت قرار میجای آن شخصیبه« جانشینی»کنند. شما از طریق خوانند و داستان را زندگی میمی

بسیاری  هایکه رمانست؛ کسانیا که هر رمان یک زندگیرمان زیاد بخوانید، چر گوینددلیل است که می

های بسیاری کسب ، تجربهبرندو در خواندن از تکنیک جانشینی بهره می عمیق است هاو خوانش آن خوانندمی

اند. چرا که در هر رمان یک زندگی داریم. بدبختی بار زندگی کردههایی هستند که چندها مثل آدمکنند. اینمی

 آبادیدولتخوانند. خود  ها هم رمان نمیویسنو رمان هاخوانند. حتی نویسندهها این است که رمان نمیایرانی

نوشت. ینم گونه سطحی، اینخواندرمان می آبادیخواند. اگر دولتمئنم که او رمان نمیهاست، مطیکی از آن

سیاست هم تفکر  خواهد،جهانی تفکر می ؟ ادبیات فریب دهیدها را نثر آدم ظاهر  زیبایبا تا ک ی قرار است 

شود و ی دینامیک و این تفکر نباشد، هیچ تغییری ایجاد نمیزنگبهخواهد. اگر این تیزهوشی و این گوشمی

ها توانند ایرانیمی راحتیها بهایران مال داریم و آنشوند. ما در مدام در جای خود خواهیم بود و همه مال می

او که نثر  آشنا شدمشاعری با  ،پاریس رفته بودموقتی به کاله بگذارند.  و سر یکدیگر را هم فریب دهندرا 

کردم . من هم فکر مینثر قدرتمندی داشتچرا که  ست،حسابیکردم آدمت. همیشه فکر میابیت داشبرایم جذّ

او برخورد داشتم، متوجه بار با ، اما وقتی چنددم به این نثر رسیده باشد، درکی عمیق از مفاهیم دارده وقتی آک

از کنی که شود و تو فکر میت میکه بدل به یک بُسواد است. خیلی عجیب است؛ کسیبیکه بسیار شدم 

از بایگانی  را همه ،به او رسیدهشود. نثری هم که سوادترین شاعر میباسوادترین شاعرهاست، ناگهان بدل به بی

چرا این  ایرانکنی که در کالسیک است. حیرت می یآرشیو اش همفاده کرده است. آرشیو ذهنیذهنش است

خالف  هدایتداند. نمی خواند ویعنی کسی که نمی« استاد» شوند؛سرعت استاد میبههمه  ند.ا«نخوانده»دازه ان

توانستند. احسان طبری ها نمیآناما راکد بود، حزب توده  آب راکد نبود، ر حرکت بود وها و همیشه دتمام این

کرد که چه تعیین می دورهآن  شناسد، اما او درکسی احسان طبری را نمی امروزه را چه به صادق هدایت؟!

 لوکاچویی از بکرد و د ادبی را تعیین میشوند. او نقو مد  رهایی باید منتشکتاب چهادبیاتی باید خوانده شود و 

امروز  من یعنی اگر گفتند دوازده زبان بلد است؛اما طبری بسیار ابله بود. میابیت دارد، جذّ نبرده بود، لوکاچ

گفتند دوازده زبان بلد . میامآموختهبیست زبان بلد بودم، چرا که از هر زبان چهار کلمه در آن دوره بودم، 

چندین زبان را ها هستند که خیلی در کشورهای اروپایی ه است!نابغ باشداست و کسی که دوازده زبان بلد 

دیگر خیلی برایت سخت نیست که آلمانی و  (انگلیسی) گیری. چرا که وقتی یکی دو زبان التین یاد میبلدند

بان ایتالیایی و اسپانیایی اند. یعنی فرق زیادی بین زریشهها همه همفرانسه و ایتالیایی هم یاد بگیری. این

اما  ،بیاموزیدرا  هاد این زبانتوانیمی راحتیبهبین زبان اسپانیایی و پرتقالی تفاوتی وجود ندارد.  نیست، یا

 ،آموختید. اگر چینی و ژاپنی را دراحتی زبان چینی یاد بگیری، بهدرا آموختیانگلیسی اینکه بعد از  دتوانینمی

 . خیلی سخت نیست.دگیریای هم یاد میکره
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شعوری شعوری شاه بود؛ بی، بیی هدایتآمده بود. در دورهتنگ چون از بالهت بهاش بود، فحّ یتصادق هدا

اسالم بود. هر ت ضدّشدّبهشعوری مشهور بود. صادق هدایت بی شعوری نویسنده بود؛رهبر حزب توده بود؛ بی

ایرانی را  انسان  ت داشت وسوخت. او انسان را دوسدید و دلش میوع آن را میخرافه و شیرفت، جا که می

است.  «اسالم»نابودی کشانده، ایرانی را به  دانست که چیزی که انسان  داشت. این را هم میبیشتر دوست می

 دنبر»قاتالن اسالم بود. هدایت ضدّاما هدایت ضدّعرب نبود و ضدّ« عرب بود.هدایت ضدّ» گویند:ای میعده

که قصد تخریب مخالفان خود ها وقتیایتوده. «اسالمیست»ازی یعنی تازی بود و تبود. هدایت ضدّ« هقادسیّ

ها بود و ، چون هدایت ضدّآننامیدندرا فاشیست میهدایت ها نامند؛ آنرا فاشیست می هاآنرا داشته باشند، 

ست تو ناسیونالی» :گویندمی «؟!گوییی چیزی نمیچرا از منافع ملّ »ها بپرسی اگر از آن خوی ملّی داشت.

. یارو داندای خود را مزدور و انیرانی نمیای. هیچ تودهکنندای به مزدوربودن خود نمیو هیچ اشاره «هستی.

اتفاقات زیادی که بگوید در کشور ما  بردبهره می «کاتوزیان»از  کند وبسیار تالش می ،خواهد مقاله بنویسدمی

کم خوب اسالمی بماند، کم بگذارید همین جمهوری دمردم انقالب نکنی» :تا در آخر بگوید در جریان است،

 بودنمنفعلکند و مردم را به را تکرار می« محمد خاتمی»های او دقیقن حرف «.کندتغییر میخودش  شود ومی

 کند. تشویق می

های خطرناکی هایی که اهل فهمیدن هستند و شهامت دارند، اگر پیشرفتی نکنند و درجا بزنند، آدمآدم

علی معلم »ی هنری، حوزه . درتحت کنترل او بودندی مالها همه«. فردیداحمد »وند، درست مثل شمی

ابلهان حتی  بودند، از مریدان او... و «سروشعبدالکریم »، «داوریرضا »، «عباس معارف»، «دامغانی

هدایت حالش ی زیاد داریم و در ایران، انیران کنند.های انیرانیان خارج از کشور کار میای که در شبکهتلویزیونی

 خورد.به هم می هااز این

 سخنرانی او دیانگلیسی بلد باشکند، اگر اندکی زبان ها سخنرانی میانشگاهد در «ژیژک»مثل ی وقتی کس

فهماند. با اطوار به آدم می منظور خود را داگر زبانش را نفهمیی تحو زند او پیچیده حرف نمی. د فهمیدیخواهرا 

شود میثقیل  یمتن بدل به ،کنندهایش ترجمه میو نوچه «ادپورهرمراد ف»انگلیسی را وقتی  ین سادهآن زبا

بودن معنای احمقبهفهمی خوانی و چیزی از آن نمیکه یک متن را میفهمم. وقتیچیزی از آن نمیکه من 

. بحث این نیست بافندمی تخزعبالنشینند و پشت منقل می نویسنده است،ی ه. این شیواست ی آننویسنده

آن فرهنگ  بلکه تریاک مهم نیست، خود لن مث از این اعتیادها یک فرهنگ دارند، بعضی که طرف معتاد است؛

بد  پشت منقلی فرهنگ مهم است. ، دکنیای مچیز و تودههمهبیو شخص را خواجه  که پشت منقلی

اشت. محال است د خواهدن اصول و اعتبارو شود می آبادیدولتشخص پشت منقلی، درست مثل ست. فرهنگی

سانسور خیلی هم »گوید: اما در ایسنا می ،ی بودملّ یآدم سپانلو«. سپانلو»که اصول داشته باشد، درست مثل 

در با این وجود  بود،نده او ادبیات سکسی خوست بلد بود سکسی زبانی را که فرانسه او زبان «خوب بوده است.

 «سانسور خیلی به نفع ما بوده و ادبیات ما خیلی قوی شده است، چون ما سانسور داریم.» گوید کهایسنا می

د معتا او ی دنیا باید سانسور داشته باشند تا بتوانند مثل ایران ادبیات قوی تولید کنند. چرا؟ اعتیاد؛یعنی همه
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د تحت کنترل ما باشی، سپانلو تحت بایگیریم یا ات را میگویند یا خانهمی تواند مقاومت کند!شود و نمیمی

 .ها در ارتباط بودامثال آنآبادی و دولت ها وایاما با توده ای نبود،او توده شود.امر می

 ارتباطگفت که چرا با من میبه من . آن اواخر متین بودانسانی و  ، یک روستایی پاک«منوچهر آتشی»

که مرا بسیار ناراحت  گفتمطلبی را به من خواست تشکر کند،  دم و بعد کهگیری؟ او را تا جایی رسانده بونمی

توانستم بر گردنم دارد، حاال او فوت شده و زن و بچه دارد و من در بوشهر نمی زیادی برادرم حقِّ » ؛ او گفت:کرد

! در ست؟مال کجا «کارنامه». «کنممیکار  "کارنامه"و در ام آمده به تهران ها را دربیاورم، برای همینخرج آن

، به من گفت حقوقش را آتشیدادند. وقتی میبه او حقوقی بسیار ناچیز دند. کشان نابودیرا به  آتشی، کارنامه

تو که چیزی  دهی،گفتم تو چطور به ما فحش میه بودند. درا در یک ناچاری قرار دااو وحشت کردم.  بسیار

« جامعه»او عاشق شعر بلند نویسد؟ شعر میی و تئورگویی عبدالرضایی از روی نظریه فهمی، چطور مینمی

. آن شعر در صفحات خود کامل منتشر کننددر افتاده بود که آن شعر را  کارنامه مسئوالنشده بود و با 

سر شعر کوتاه  اوو آن را منتشر کرد.  پافشاری کرد آخرش هم روی حرف خود شد؛ی کارنامه میصفحههشت

ها نابود ایتودههمان شاعر را هم دادند و مدام او را فریب میآمد. ا کوتاه میآمد، اما سر خیلی از چیزهنمی

 ،دادندمیمشروب ها تریاک و و به آنبردند، ها را میها؟ همان پاتوقی که شاعرها و نویسندهایچرا تودهکردند. 

 مننابود شدند. دلیل  همینبههای سطح پایینی بودند، آدمپول نداشتند و این شاعران و نویسندگان چون 

ها ترینکرده است. مثلن یکی از شریف نابودشانتن سنشمنقلپشت ام کهرا دیده های شریفاز این آدم بسیاری

شعرها، بهترین مجموعه انتخابدر مراسم  بود که نابود شد.« عنایت سمیعی»نام ها، منتقدی بهشو باهو

کردند و عمدن جایزه را به کسی د، اما آن را انتخاب نمیشعر من همیشه جزء چهار کتاب برتر بومجموعه

کردم که اعتراض می زدن به من را داشتند. وقتی همدادند که متأثر از من بود، با چنین کاری قصد ضربهمی

 پرسیدم کهسمیعی میعنایت کردم. سپس از ای دریافت نمیپاسخ منطقیکنید؟ چرا کتاب مرا انتخاب نمی

م آن را انتخاب من مجبور» :گفتاو  «کنی؟!دانی کتاب من برتر است، آن را انتخاب نمیمی چرا وقتی که»

اوضاع تو از  این بالها سرت بیاید؛روی و باید راه سختی را می ای وهرا جدا کرد ، چون تو صف خودتنکنم

آیی. کس کنار نمییچای که با هتو گفته» :گفت «گویی؟یعنی چه؟ چه می» :گفتم «تر است.هدایت هم فجیع

این » :گفت «اما حقیقتی وجود ندارد. ،اممن با همه نه نیستم، من با حقیت آره» :گفتم «ای.تو با همه نه

دانم که تو پذیرم که مغلوبم. میمی»گفت: می ساخت،می خودش را مغلوب .«ایست که انتخاب کردهراهی

هایی ی؛ یعنی اینت خیر و شرّذهنیّ «روم.صف باطل می تو ضعیف است و من هم به حقّ ی، اما این صف حقّ

جا چون آن روند،شان هم به صف باطل میارزانکنند. مبی هستند همیشه حق را انتخاب نمیکه خیر و شرّ 

، «ستیتئ»گویم گویم حق و باطلی نباشید، از این صف خارج شوید. من میگذرد. من میها بد نمیبه آن

های زندگی نیستند. ها صف، این صفشویدهای کذایی خارج نباشید، از این صف «یکآگنوست» و «آتئیست»

پرداختن به  یعنی آگنوستیک. آتئیستمانده است که قدر کثیف و عقبهمان تئیستها عین کثافتند. این

صطالحات از واژگان و ا برخیی اخیر، این تمهید این است که در چند دهه علت  معنای دیگری ندارد. ،مهمالت

. انداز فریب نهاده یند و زیر آن چادر هم نقاباهچادر گذاشت هااند. یعنی روی آنهسیاسی در ایران ترور شد
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دانید، چون بسیار نمی)ناسیونالیست( را « گراملّی»و )فاشیست(  «نژادپرست»فرق بین طور دقیق بهمثلن 

کثیف را حزب توده کرده است.  کارید. این نامت میها ناسیونالیست را نژادپرسوقتاند و خیلیتحریف شده

ناسیونالیست زنید. به آن اندازه که در ایران حرف می «یمنافع ملّ»، یعنی از گوییدمی« یتملّ»که شما از زمانی

از  گرایشی در اروپا اغلب  احزاب سیاسی شود.کثیف تلقی نمیدر هیچ فرهنگ دیگری کثیف جلوه داده شده، 

ممکن است که در کشورهای متمدن یک حزب ناسیونالیستی نداشته باشیم. دارند؛ یعنی غیرست را ناسیونالی

ها ناسیونالیستآیند. فروش بار میها وطنرت آدمکند. در غیر این صوی کمک میحضور این حزب به خوی ملّ 

ای ت مجموعه. ملّشودبحث می «تملّ»و از  «یتملّ»از  «ناسیونالیسم»های خاص خودشان را دارند. در بحث

ها هستند که در یک مکان ای از آدمت مجموعههاست که ممکن است از هزار نژاد و هزار زبان باشند. ملّاز آدم

. کنندزندگی میو... ها و عرب هاآسوریعراق که در آن کردها و مثل  رده و منافع مشترک دارند،با هم زندگی ک

هم  مشکلیهر ست و شان عراقییتها ملّاند. اینکند، اما عراقیشان فرق میکند، نژادشان فرق میها زباناین

وجود بیاید، آن مشکل مشکلی بهدر منابع و هوا و فضای عراق . اگر نباید عراق را بفروشند،که باهم داشته باشند

، یسانی، خوزستانبلوچ، خراتر است؛ ما ا در ایران بسیار گستردهو قومی مزبانی کند. تنوع درز میجا همه

... را داریم. لرها یک خصلت ایرانی خاص دارند، چرا که ها وها، لرها، کردها، گیلکها و اصفهانیانی، یزدیکرم

و طبری گیلک  ودر ایران است که بختیاری تنها در ایران لر داریم.  فقطها تنها به ایران محدودند و ما این

 ،که ناسیونالیست استآن گستردگی نژادها را داریم. کسیرصورت همهمی هستند. به مسائلها این داریم.

ی نژادها بدانید. ایران پر از زبان و نژاد است تر از بقیهنژاد خود را برتر و مهمنژادپرست نیست. نژادپرست یعنی 

. هستیدمردم  از کشور و منافع آن یعنی در حال دفاعکنید، که شما از ایران و از کشور خودتان دفاع میو زمانی

 زنیم وزن، مرد، کارگر، فرادست، فرودست؛ ما از یک اتحاد حرف می برند؛ها سهم میی آدماز این منافع همه

بودن را بدل در تمام کشورهای غربی وجود دارد، اما در ایران ناسیونالیست ست وطبیعیموضوعی بسیار این 

و فیدل کاستروی فاشیست و هیتلر و استالین  وکش ا آدماند. هدایت ناسیونالیست است، امبه یک وحشت کرده

وجه داشته باشیم. این قاتالن و انیرانیان، ند. باید به این نکات تامعمم ای قاتل وخامنهنیست. خمینی و قاتل 

شان که به وطندانید که ناسیونالیست یعنی کسانیباید ب ،همین خاطراند. بها در ایران ترور کردهر مفاهیم

شان حفظ شود منافعجنگند، تا و تا پای جان می شان حفظ شودخواهند منافع وطنی ویژه دارند و میالقهع

ی ها چیست؟ وطن چیست؟ ما باید همهحرف گویند اینمیها . کمونیستمال نکندپایشان را و کسی حق

 «روسیه»آن کشور باید  ،ویند نهگنباشد؟ می «ایران»پرسیم چرا آن کشور را به یک کشور بدل کنیم، می دنیا

خواهند از تو مزدور بسازند. در چنینی داریم. در واقع میهایی ایناست. ما وضعیت مضحکباشد. این خیلی 

قدر نیست. آن پرست است، یک ایرانیقدر که یک انگلیسی وطنآنخواهی وجود دارد، وطن تمام کشورها حسِّ

اما هرگز  ام،ندیده هاتر از فرانسویشوونیستتا کنون رانی نیست. یک ای ،پرست استکه یک فرانسوی وطن

تو » :گویندهای فرانسوی به من مینویسندهاکثر . پرست و شوونیست و فاشیستنژادگوید نمی هاآنکسی به 

به اما من هرگز « زنی؟ات خوب نیست و انگلیسی حرف میچرا فرانسه ای،زندگی کردهفرانسه در دو سال 

ارسی بلد نیستی؟ چون من گویم که چرا پندگی کرده باشد نمیماه در ایران زای فرانسوی که ششندهنویس
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بعد  سال 1400 مالهای تازیکه باید یاد بگیریم.  ستمسائلیها شوونیست نیستم، اما او شوونیست است. این

 ،ی اخیردر چنددهه اکنونو  داین بالهای فجیع را سر ما آوردند و ما را از درون تهی کردن ،از قادسیّه

منظور من از  .اندایران و ایرانی داشته ها در حقّ تر از تازیهایی فجیعخیانت (هاایتودهنو) «هاوتازین»

ی ند و خوی ملّهست نیوتازیست ست کههاطلباصالح ها ومنقلییها و ملّن چپ)نوتازیسم( همی «نیوتازیسم»

وقتی از فلسطین زنند؛ دام از مردم فلسطین حرف میمها ایتوده. کنندمینندارند و به مردم خود توجهی 

 پشتیبانو  ایستادهچون اسرائیل است که در مقابل فلسطین  شود،چیز به آمریکا ختم می، همهگوییمی

تا آمریکا ضربه بخورد.  گویندمدام از فلسطین میفلسطین روسیه نیست، اما  پشتیباناسرائیل، آمریکاست. 

ای انسان . اصلن بحث انسان در میان نیست. تودهباشد یا نهکه فلسطین مسلمان برایشان اهمیتی ندارد 

قدر کند و آنهم رحم نمی هدایتای به چون قاتل است. توده حیوان است،یک ای توده هر شناسد، چرا کهنمی

 ر به خودکشی کند. دست از سر هدایتوادا ترین متفکران تاریخ ما راکند تا یکی از بزرگعمل می ضدّانسانی

نو انسان بپردازیم. باید وطن و مسائلی از این دست را از  یی ناسیونالیسم و مسئلهدارند. باید به مسئلهبرنمی

صورت تئوریک به این باید بار دیگر بهبگذاریم. و انرژی باید وقت  ،انجام چنین کارهاییتعریف کنیم. برای 

طور مثال، به گیرند وث نشده است. همه اشتباه میکه در خصوص این مسائل در ایران بح چرامسائل بپردازیم، 

 یت و وطن خود را دوست دارد وناسیونالیست یعنی کسی که ملّدانند. را نمی گراملّینژادپرست و  تفاوت

ت لبنان دل ، برای ملّسوزانمت ایران دل میقدر که برای ملّآن ت خود را دوست دارم وخواه است. من ملّیتملّ

. من مادرم را بیشتر دوست دارم ی بدی داشته باشمرابطهت لبنان اما معنایش این نیست که با ملّ سوزانم،نمی

بودن من زن ّمعنای ضدر دوست دارم، این بهیشتباز هر زن دیگری ست. من مادرم را ی ای طبیعحسّو این 

از ایران دفاع منفعل شوید و ها را دفرمه کرده تا نی ایهمه باید درک شوند. حزب توده نیست. این مسائل

 همینبهی خدایی. گوید تو بندهخواهد شما را تسلیم کند و میکند. اسالم میهمان کاری که اسالم می نکنید؛

 .اسالم دارند ی زیادی بهعالقه ،روسی هایها و کمونیستایاست که توده دلیل
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 !آمدید خوش اسالم نجها تایلند   به

 07/02/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 محوریت با سپاه در «رضاخانی یپروژه» کهاین گرفته، قرار مجلس رأس درباف( )قالی «بافخالی» کهاین

« رضاشاه» و رودمی دربه میدان از «رضاشاهی» شانس عنوانبه «سلیمانی ارسرد» کهاین شده، طراحی بافخالی

های خود را با استفاده خواهد پروژهمی روسیه یعنی شود،می تبلیغاتی یسوژه باف()قالی« فباخالی»عنوان به

 .ایران و کشتار ایرانیان تصویب شودو فروش های غارت پروژه است قرار مجلس این در؛ پیش ببرد بافخالیاز 

 پشت در ولی ،دهندزایش میرا اف اجتماعی هایآزادی و دهندانجام می ابیجذّ کارهای مردم برای در ظاهر

به روسپیه  «بوشهر» و «بهارهچا» تقدیم ،بافیخالی مجلس همین طریق از .داد خواهد رخ فجیعی اعمال پرده

 تأسیس کرده، نظامی پایگاه «قطر» و «عربستان» در «آمریکا» که روشی همان به واقع در .داشت خواهیم را

نظامی  پایگاه بهار و بوشهرچاه در «ارسپ خلیج در تامنیّ» یبهانهبه و روش همان با دقیقن هم یهپروس

 چنگ از را ایران توانیمنمی هرگز دیگر یعنی ،بزند پایگاه هم ما کشور جنوب در وقتی .کرد خواهدتأسیس 

 جا حضور خواهد داشتهای سال در آنسالتا  روسپیه با احداث پایگاه در این مناطق،؛ بکشیم بیرون روسیه

پیروی  «ایلین» پوتین از نظریات فاشیستی چون .را تحقق خواهد بخشید «کبیر رپت» یدیرینه یآرزوو 

پیش روسپیه  پروپاگاندایبا بر اساس خواست روسپیه و  ،خورندرقم می ایران در که اتفاقاتی تمامکند. می

از لحاظ  گیالنر داده. را مورد هدف قرا« گیالن»که  ایران در ناموسی هایقتل ماجرای جمله از ،رودمی

 را اجتماعی آزادی بیشترین ماست که فرهنگی و مدرن استاندارد و  یهپروس با را فاصله تریننزدیکمسافتی 

، چنین اتفاقات برخوردارند بیشتری آزادی از هازن و است ساالرزن تقریبن که استانی درروسپیه  اراست.د

دلیل برخورداری به اندساخته هاگیالنی یهباردر که جوکی همهآن .زندهای ناموسی( را رقم میفجیعی )قتل

در این استان شاهد شده و « غیرتمند» گیالن اکنون اما ،های اجتماعی بوده استهای این استان از آزادیزن

ی خود را به ساله28 همسر ساله83 یپیرمرد گیالن رودبار  در»: گویندمی .ناموسی هستیم یهاقتلافزایش 

 را گیالن ما شود.می گزارشای چنینیاین اتفاقات گیالن هایشهرستان تمام در «قتل رسانده است.

 کمی رخ داده، ممکن است نشینعرب هایمحله و خوزستان عشایر در یاتفاقاتبگویند چنین  اگر ،شناسیممی

با چنین  ؟اندرا راه انداختههایی چنین قتل گیالن در چرا است. عجیببسیار  گیالن در اما ،باشد باورپذیر

با افزایش و  تعمیم دهند ایران کل   به رااین اتفاقات  شک قصد دارندبی کنند؟اتفاقاتی چه اهدافی را دنبال می

ها خانهی بازگشایی جندهپروژهرفته رفتههای ایرانی، و تعرض بیشتر به خانمها برای خانوادهمشکالت معیشتی 

اجرا کنند و از این طریق بیش از پیش به زنان ایران تجاوز در تمام کشور طور علنی ههای عفاف( را ب)خانه

 هایقتل و هاخانم به تعرض روی دارند جدیدن هارسانه یهمه که جاستاین ماجرا بحث ترینجالب کنند.

 تحت کاملن یحشر حقوق الیتفعّ این؛ ستحشر ا حقوق محوریت با هم شانیبهانه و دهندمی مانور ناموسی

 روزه هر و نیست ایی تازهمسئله بانوان شتم و ضرب ناموسی و قتل .(هاتیامنیّ) هاستطلباصالح یسیطره
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 نیست ایمسئله این. کردیممی دفاع زنان حقوق از همیشه دهند، ما همچنینی رخ میاتفاقاتی این ایران در

 ،دارد وجود همیشه هاقتل اینست. مذهبی و فرهنگی ادبی، اخالقی، یمسئله یک چون ،شود حل سرعتبه که

 یکند؛ پروژهمی پیدا ربط مجلس جدید یبرنامه و بندیسازمان به کنند؟!می نماییبزرگ دارند اکنون چرا

 یمسئله از دهند؟!می مانور مسئله این روی دارندبیشتری  تشدّ با باراین چرا! «اسالم جهان  تایلند ، ایران»

 هااین یهمه محوریت چرا .داردنسبت  «تالش» با و سترودباری هم او که کنندمی شروع «اشرفی رومینا»

 این و بردمی باال را ازدواج سن مجلس هم طرفی از اید؟کرده فکر موضوع این به آیا تا کنون؟! است گیالن

 ،استهپاسدارمحل  و مذهبی وگرا اصول که مجلسی ؟دهدانجام می را کار این مجلس چرا! ستمهمی یمسئله

 کنند، تا این مسائل می پروپاگاندا دارندهای مختلفی به روشها آن دهد؟!انجام می را مثبتی کار چنین چرا

 را هامهره یهمه وقتیگیالن را به نابودی بکشانند. کم کمرا عادی جلوه دهند و  های ناموسی(فجیع )قتل

 نتوانند جوانان شده باعث معیشت نوع و زاییدرآمد سخت   شرایط رسیم؟یم چیزی چه به ،گذاریممی هم کنار

 جوانان وقتی کنند. حل توانندنمی را ازدواج یمسئله پس ،ستاقتصادی بحران دچار کشور .کنند ازدواج

ذهان های ناموسی در گیالن، اقتل خبر تأیید بروند. عرف از خارج روابط سمت به باید پس ،کنند ازدواج نتوانند

 گیالن» کهرا ایجاد کنند  رسشپاین  شما ذهن در تادهد، سوق می ناپسند روابط و زدنکتک و قتلسمت را به

 حاال «؟!است خبر چه ی شهرهابقیه در پسحاال به چنین وضعیتی رسیده،  و است آزاد روابط   و آزادی مهد

 قانونی و رسمی صورتبه است قرار بیفتد؟ قیاتفا چه است قرار ؛کنید متصل همبه را پازل اینهای تکه تمام

مالپاسداران  چرا که کردم مطرح بارهاهایم در سخنرانی پیش ماه1۵ من .کنند الفعّ ایران در را «هاخانهجنده»

 زنان » جایبه و نداهشد مؤدب ناگهانکرده و  تغییر شانیهاواژهکلید یعنی دهند؛می واژه تغییر کمکم دارند

 آن به را «جنسی» وقتی و دارد مثبتی بار «کارگر» !«جنسی کارگر» :گویندمی ،«روسپیزنان  » و «خیابانی

 «هاجنده» جایبه را «جنسی کارگر» اصطالحدارند  مالپاسداران؛ کندمی پیدا تخصصی شکل ،کنندمی اضافه

 را مثبت کارهای این هانآ ،است کاری مثبت فرهنگی نظر ازچنین کاری  اندازند.می جا «خیابانی زنان» و

 اول ،برسد خود اهداف بهدر ایران  کهاین برای یهپروس ؟!کنندپنهان  را فجیعی کارهای چه تا دهندانجام می

دست به  های جمهوری اسالمی، در تریبونکند و سپس با تولید پروپاگاندامی آرام را مردم و شدکُمی را مغزها

 سر بر ی مناسب،کلیدواژه انتخاب با است قرار» :نوشتمپیشترها  زند.می عام مردم ایران و غارت ایرانقتل

 :گفت خواهند ناموسی هایقتل ماجرای پس ازمالپاسداران  «..بگذارند شرعی کاله زنان  خیابانی موضوع

 مزاحمت از جلوگیری و بندوباریبی از جلوگیری برای ،فشارند تحت ما جوانان نیست و مهیا ازدواج شرایط»

 را عفاف هایخانه باید ،زادهحرام هایهبچّ  دادناسکان و ناموسی هایقتلجلوگیری از  و زنان و دخترانبرای 

 کشور سراسر در ، اما اکنونداشتیم مذهبی شهرهای در فقط قبلن را هاخانه این «کنیم. دایر کشور سراسر در

طور رسمی و قانونی ها را بهخانهد( جنده)قم و مشه مذهبی شهرهای در هاست کهسال چرا؟ داشت، خواهیم

 اند.بیشتر این مسائل کردهی پذیرش هرچهاند و از این طریق ذهن مردمان این شهرها از آمادهتأسیس کرده

هاست که سال !امن خوب، ارزان، است؛ شدهبدل  «تایلند» زیبای شهرهای از یکی به جنسی لحاظ از مشهد

مالپاسداران  کنند؛می سفر مشهد به ایرانی ان  زیبایزنسکس  ارزان با  برای ا،دیگر کشورههای عراقی و عرب



 

 

 سپاه  روسپیه

ها دهند و به عرباین اتفاقات را عادی جلوه می ،«هاعرب» مورد در مردم ذاتی  خشم بردن کاهش و ازمیانبرای 

ها خواهند آورد تا به خانهها زنان غیرایرانی را هم به جندهبیشتر آندهند و برای رفاه هرچهمیدان بیشتری می

در سایر « های اسالمیخانهجنده» ،واقع درهای عرب سرویس جنسی بدهند و تنوع ایجاد کنند؛ توریست

 .شوندمی ارائه هم خارجی غیرمسلمان حجاببی زنان  کرد و خواهند الیتفعّ به شروع کمکمشهرهای ایران 

 «.!مدیدآ خوش اسالم جهان تایلند به» :گفت باید کمکم
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 روسپیه به بهارهچا و بوشهر تقدیم چین؛ با ساله2۵ قرارداد

 18/04/1399تاریخ سخنرانی: 

 

 اینای . عدهشوندمی پخش بسیاری به اینستاگرام در ایدقیقه10 هایفایل در من هایسخنرانی روزهااین

 بررسی و نقد یا و دهید نظر خواهیدمی اگر شوند،می سوءتفاهم دچارهمین دلیل به ،اندنشنیده کامل را هابحث

 .بشنوید کاملها را لطفن این سخنرانی کنید،

 پروپاگاندای یک قرارداداین  پشت من. است بسیار مهم و پیچیده بحثی ،«ساله با چین2۵ قرارداد» بحث

 سر  آن از چین» :بگوییم خود با ما هک رخ داده غیرطبیعی و بزرگ اتفاقیک  واقع، در بینم؛می روسی کثیف

 را خزر دریای دارد حق روسیه پس آورده، ایران سر بر خواسته بالیی هر روسیه قرار گرفته و کنار و آمده آسیا

 روسیه چرا آید،می دور راه از چین وقتی «!دهد قورت هم را عمان دریای و پارس خلیج آینده در و غارت کند

 و بوشهر تقدیم برای ستدلیلی و است «قزاقستان ننگین کنوانسیون» کنصافجاده ،الهس2۵ قراداد   این! نه؟

 قمبلیزیشن به دادنتن برای« خایمنی» بر «هاامنیّتی» فشار هم باعث طرفی از روسپیه )روسیه(؛ به بهارچاه

 تا گرفته غرب و شرق از المللیبین یعرصه در روسپی نقش ایفاگر مالپاسداران نهایت، در و شودآمریکا می با

 یپروژه یک ایران منابع چپاول مؤکدکردن و چین با ساله2۵ قرارداد کردنمطرح جنوب خواهند شد. و شمال

 کنوانسیون امضای از قبل ما وقتی چرا؟ کنند،می کرنا و بوق در را آن جاهمه که ستحراستیامنیّتی کثیف

ما را مورد تمسخر قرار  و کردندمی سکوت همه کردیمافشا میاین موضوع را  جاهمه در قزاقستان، ننگین

نسبت به این قرارداد  کسهیچ و گرفتنمی جدی را« واگذاری دریای خزر به روسپیه»موضوع  کسی .دادندمی

درزی سکوت کردند تا برون هایو تمام تلویزیون تلگرامی هایکانال تمام نکرد. اعتراضیستیزانه ننگین و وطن

 شدند و فریاد وامصیبتا سر دادند. خوانمرثیه همه شد، امضا کنوانسیون اینکه از بعد رقم بخورد.نابودی این 

 را ننگین کنوانسیون   این که گفتیم و را پررنگ کردیم مسئله ما دوباره بود، فایدهبی اعتراض دیگر کهزمانی

 را نامهننگ این تصویب جلوی باید که زدیم فریاد چه هر ؛کند مصوب باید باف(جاعشی )مجلس قالی مجلس

. و مدام صدای ما را سانسور کردند سکوت کردند بیش از پیش گرفت، همه مردم به دادنگری و آگاهیروشن با

ندارد،  را ایالمللیبین قرارداد هیچ تصویب و گذاریقانون صالحیت مجلس این گوییم کهمی چه هر حاال هم

درصد از مردم انتصابات )انتخابات 96 گذارند که مردم آگاه شوند.کنند و نمییمدام صدای ما را سانسور م

 مردم از درصد4 ینماینده ها فقطرا تحریم کردند و در آن شرکت نکردند، این نماینده (1398مجلس سال 

ی )قیام سراسر «آبان خون» بر مجلس این طرفی از هستند، مشخص است که این مجلس هیچ صالحیتی ندارد؛

 سال41و  1396 قیام دی بارخون وقایع مجلس، این پس   از ما و است آبان ریزخون و گرفته ( شکل1398آبان 

 داریم. را غارت و قتل

گرفت و با  گارد چین هایسیاست   علیه که گروهی اولین ایم.چین رسیده با دیگری ننگین قرارداد به حاال

 و کردیممطرح  را «زرد اژدهای» بحث ،«داخلی تحریم» بحث از قبل ما بودیم؛ ما شدّت مخالفت کردآن به
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 علیه که بودیم گروهی اولین ما واقع، در کنید؛ تحریم را چینی اجناس به چه شکلی که بودیم گفته جاآن

 گروه ،1399 سال ابتدای در. گرفتیم موضع چین، با شانتجاری قراردادهای و مالپاسدارها چین و هایسیاست

 دو خط تجاری قرارداد» هم مورد آخرین گرفت، در ایران، گارد چین های استعماریسیاست علیه که بود ما

 جاآن است؛ موجود ما خبری کانال در آن تحلیل و خبر هنوز که بود پیش یهفته چند در «مبارکه فوالد نورد

 «بافیخالی مجلس  » این چون ست،ا باطل اساس از قبیل این از دیگری قرارداد هر و قرارداد این که کردیم اعالم

 ما بسنجیم. گونهاین باید هم را براندازی از بعد و قبل یوارده هایخسارت کند.نمی نمایندگی را ایران مردم

 شما که بودند کرده اعالم روسیه و چین تلدو به ایران مردم ترپیش ؛کنیم خود را اعالم مخالفت اکنون باید

 حکومت وقتی. دارد تعلّق ایران مردم به ایران کنید ومی اخاذیاسالمی( )جمهوری  غاصب دولت یک از

خواهند  سوءاستفاده مدام از آن دیگر کشورها و روسیه و چین دارد، قرار غاصب یتحاکمیّ دست در کشوری

 از بسیاری و روسیه مردم امروزه اینکه گرفت. خواهند لقب منفوری کشورهایبعدهااین کشورها،  ،کرد

 کشورها دیگر با خارجه، امور در که معتقدند و کنندمی محکوم را پوتین هایسیاست روسی، مدارانسیاست

 روسیه مردم به را پیام این نشستی هر در ما فکرانروشن ماست. گریروشن خاطربه ندارد، انسانی یرفتار

 کنوانسیون در کهکسانی متما ناگهان که شده چه حاال. است ایران چپاول حال در شما دولت که دهندمی

 فریاد نیست، روشن آن انعقاد هنوز که چین یساله2۵ قرارداد اکنون در سکوت کرده بودند، قزاقستان ننگین

 هاییواکنش چنین دیدن ازموارد  تمام در بلکه ،خاص مورد این در تنهانه اشکالی ندارد، دهند؟!می سر وامصیبتا

 همهآن با «پهلوی رضا» مثل اشخاصی که است خوب شویم؛می خوشحال مسئولین از برخی یا مردم سوی از

جمهوری  رژیم کل بلکه ندارد، صالحیت مجلس این تنهانه و بفهمند که بگیرند یادما  از مشاور سرمایه و

 دادنفریب نه است، «براندازی» کار عالج تنها که بگیرند یاد ما از هم را این که است بهتراست.  غاصب اسالمی

 پرهیزشعارهای استمرارطالبی و دعوت مردم به اعمال خشونت با بخواهند طالبی. اگراستمرار شعارهای با مردم

 بزرگی را در حقِّ  خیانت شکبی دهند، فریب را براندازی یجبهه از بخشی و بخرند زمان مالپاسداران برای

ها تمام تریبون چرا . حاالنخواهد ماند باقی انایر از چیزی دیگرها با خیانت آن چون ،ایران مرتکب خواهند شد

 اتاق با هاآن است؛ حراستیامنیّتی بازی   یک این چون ؟اندرا تا این اندازه پررنگ کرده چین با قراردادبحث 

. به راه انداخته است روسپی مغزهای کارگردانی   با دوطرفه بازی یکهماهنگ هستند و روسپیه  روسپیه فکر

در این  ؛وجود دارد  بیشترقدرت  تصاحبعیار برای تمام یجنگ حراستی،و  امنیّتی جناح دو بین کل طوربه

 .اندقرار گرفته گردی سمت در مردم و سمتیکدر  «هاامنیّتی» و «هاحراستی» یعنی قدرت جناح دو جنگ،

 مقصر تمام روز آن ردها باشید؛ آن داشته یاد به برد، سؤال زیر را مجلس «ظریفمحمدجواد » را که روزی

 انجام خایمنی نظر زیر بزرگی قرارداد هر که دانستند و نشان دادند «ایخامنه» را چین با قرارداد اتفاقات

 به نسبت بزرگ تفاوت یک با اما کرد، اعالم خایمنی را الخطابفصل هم قزاقستان کنوانسیون در. شودمی

 چینی قرارداد ولی شد، منعقد خبری مطلق سانسور در قستانقزا کنوانسیون که بود این تفاوت چینی؛ قرارداد

 قرارداد این توپ تمام، زرنگی با طالباستمرار جناح و ظریف افتاده؟ اتفاقی چه !بود همراه ایرسانه شیپور با

خبر  جاعشی جناح دو بین قدرت جنگاین مسائل، از  انداختند. هاحراستی و «رهبری بیت» زمین در را
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که هنوز متن رسمی آن ] قرارداد این علیه ،بیشتر  مردمبرای فریب  هرچه بافیخالی انیرانی  لس مج .دهدمی

 «برجام» در را سیستم در خود بقای نجات پیروزی و رمز و راز هاتیامنیّ. ه استگرفت گارد [مشخص نیست

در  برجامی که حاال ،بیاورند دوام سیاسی کثیف فضای این در توانستندمی برجام بقای با فقط هاآن دیدند.می

 به محکوم هاطلباصالح و هاتیامنیّ واقع، در آمریکاست؛ با مذاکره آن و ماندمیباقی  راه یک فقط نیست کار

 سمت بهبا آمریکا  معامله اگر ؛شود آمریکا با معامله وارد تحاکمیّ که کنند کاری اینکه مگر ندانابودی

 با من مخالفت باشیم. داشته نرم براندازی یک که است این قمبلیزیشن های ایناهر از یکی برود، قمبلیزیشن

 ستاین ا آمریکا با من مشکل ؛متفاوت است آمریکا با ایرانی روسی  هایکمونیست مخالفت با اسرائیل و آمریکا

 وارد (اسالمی هوریجمست )انیرانیو ریاکار و تروریستی دنیا که قاتل و  هایگروه ترینکثیف از یکی با که

 «نژادعلی مسیح» به «پمپئو»بیند و می را «باطبی» ،«پنس مایک» که کنیمنمی فراموش ما .شودمی معامله

 برجامی دیگر که حاال. نداهداد نشان پیشاپیش را خود مندیعالقه هاآن است، نشانه همه هااین ،کندمالقات می

 سر از اسالمی جمهوری تا زنندمی کاری هر به دست طالبان()تحول اهامنیّتی و هاطلباصالح نمانده، باقی

 قرارداد چرا شودمی مشخص که جاستاین آمریکا. با مذاکره به ناچار خایمنی و دشو قمبلیزیشن به وادار یأس

، روسیه با کنوانسیون جزبه البته !شودمی زده جار جاهمه در قزاقستان ننگین کنوانسیون برعکس، چین با

 قراردادی هر یعنی شود، منعقد خبری مطلق سانسور در که داشت خواهد و دارد وجود بسیاری قراردادهای

 تا گرفته تلگرامی هایکانال تمام از طور پنهانی خواهد بود.، بهمنعقد کنند روسیه با مالپاسداران که

 ؛دهندخبر می «زرد اژدهای» ورود از اصدو... یک( اینترنشنالایران) انترآشغال و( سیبیبی) «سکینهبیبی»

 وارد )پوتین( هم «قطبی خرس» یا «روسی خرس» که نشنیدیم جماعت این ازهرگز  ما! شودمی وارد اژدها

 خبر اعالم با هم آمریکا یخارجهست. وزارتایخامنه بر فشار درصدد پهلوی رضا با گامهم سکینهبیبی! شده

ما  افتد؟می اتفاق این چرا کند.می اعالم را خود نگرانی چین، قرارداد به خطاب ،«2 چایترکمن» جدید

 فراموش اندازد.نمی خطر به را خود منافع هرگز کل و اروپاست و آمریکا درفش زیر فعلن چین که دانیممی

 حزب است. راه در ی علیه این دو کشورجدید هایتحریم و ندهست تحریم ایران هم و چین که هم نکنیم

! کنندبدل می موش گربه به یک از را ایران دارند ،اسرائیل همراهی با آمریکا خواهجمهوری حزب و وکراتدم

 بین مستمر هایجنگ از بعد که است ایران این ولی است، «جاعش» دست در حاکمیت که است درست

تا  و شده ترکوچک و وچکک مدام ،اسالم بربریّت ورود با ایران، امپراتوری و( شرقی روم امپراتوری) بیزانس

 نگران»: گویدمی لبنان مردم به خطاب طنز به لبنانی مالییک  کهطوری ترین،ضعیف و ضعیف هم کنون

 چرا باشید، هاایرانی مثل که را ندارید هاآن خریّت اصلن شما .نیستید ایران مردم مثل هرگز شما نباشید،

 گونهاین لبنانی یزادهحرام مالی یک که ایمشده حقیر و دبختب اندازه این تا ما« هستید؟! مسئله این نگران

 که آورندچندش چنان کرد، مسلماناتگُه این خرج نباید را پارسی کلمات اساسن .کندمی تحقیر را هاایرانی

 را ایران امپراتوری با رومی، «هراکلیوس» هایجنگ تاریخ. کرد تحلیل کلمات اساس بر را هاآن تواننمی

 مسلمان هایعرب اول یقبله و شرقی روم و ایران امپراتوری بگذرانید. نظر از را خاورمیانه ینقشه وانید وبخ

 در اسالم خاستگاه بگیرید؛ نظر در را «اورشلیم» کیلومتری1۵0 یفاصله در ،(فعلی اردن) «پترا» شهر در را



 

 

 سپاه  روسپیه

 همین یا «مکه» ،«تبوک» ،«یثرب» بین اسالم، کثیفی  این ،«محمد» که چگونه ببینید اردن است. پترای

 این جانبه و گرفت شکل ایران علیه اسالم بربریّت استراتژی چگونه بوده و وآمدرفت در «اورشلیم» و «پترا»

 ؟است ایران علیه غرب دست آلت هنوزاهنوز اسالم چگونه گرفت. هم را «روم» دامان نهایت در و افتاد سرزمین

. شودبدل می موش به دارد اکنون ،)ایران( شد گربه که شیر آن برد،می غرب ار بزرگ سوددر این ماجرا 

 کنوانسیون به نسبت که یماهندید هرگز ما و دندار روسی هایرگه انترآشغال چون ایرزیمبرون هایتلویزیون

 منتقد حاال تلویزیون همین اما ،کنند وارد کوچکی نقد هروسپی هاینسبت به قرارداد کلن و قزاقستان ننگین

شان عربیاسالمی هایریشه خاطربه یا دارند مشکل «خزر دریای» با چرا؟! آیا شود،می چینی قرارداد بزرگ

 از آن سازیعادی و چینی قرارداد  این روی خبری بازی   با که است واضح کاملن دارند؟! کشش جنوب سمتبه

 برای که ستا این شانهدف تنها خبر، این یگرده بر هامخنث سوارکردن و مردم به تفاوتیبی تزریق طریق

بار هم قراردادهای بعدی با این شود. باز راه بافی،خالی مجلس توسط قزاقستان کنوانسیون نهایی تصویب

 و منعقد خبری مطلق سانسور در بافخالی درصدی 4 مجلس   ، توسط(«بوشهر» و «بهارچاه» جمله ازروسپیه )

 شوم اهداف سروصدابی کاملن عمومی افکار انحراف با و هستند پروپاگاندا استاد هاشد. روس دنخواه مصوب

 یهپروس از هم اگر به میان نیاید، یا یهپروس از اسمی تا نداهکرد پررنگ هم را کنند. چینمی دنبال را خود

 منابع دنیا را بلعید،تمام  بود آسیا سر آن که چین» مثلن بگویند: ؛شی نشان ندهند، مردم واکنشد برده اسمی

 حزب» «!نیست مهم ما برای اصلن ببرد هم را گیالن بیاید! اوست حق خزر اصلن نیست، چیزی که روسیه

ماجرای  در ما نخواهند خورد. را هابالماسکه این فریب «هاسانپارتی» و «براندازان حزب» ،«ایرانارشیست

رداختیم و به هر صورتی که توانستیم اعتراض خود را به گری پبه روشن «یهپواگذاری دریای کاسپین به روس»

 پیش دست چینی قرارداد در ماجرای .دارد وجود حساسیّت ما به نسبت که دانیممی و گوش مردم رساندیم

 خواهندمی اینکه و هاآن سریع العملعکس این اما نشویم، عمل وارد ما تا بازی را در دست بگیرند که گرفتند را

ی هابالماسکه این تمام و نداهرسید توافق به همه با هاآن است. دیگر یامسئلهدهیم هم  نشان عملالعکس ما

 گیرند؛ اینمی گارد هاچینی علیه هم هاچپ بینیدمی که است باراولین .ستبرای فریب افکار عمومی خبری

 شناسید،می قدیمی چپ  عنوانبه اشم که ابلهانی همان. هستیم ایرانی چپ  تنها ما. است بالماسکه یک هم

 سایت  وب هیچ ندادند؛ نشان العملیعکس هیچ خزر دریای چپاول و روسیه موضوع برای

 را چین قرارداد خبر که بینیدمی حاال ای در این باره اعتراضی نشان نداد، ولیسوسیالیستیکمونیستی

روزی را به خاطر . است روسیه شت تمام ماجراهاپندارد و  واقعیت چین چون کند،منتشر می مدام «گویانیوز»

 مبنی بر ارتباط او با سپاه تروریستی پاسداران منتشر «بختیاری منوچهرپاسدار » علیه مدارکی من بیاورید که

 قصدگویند. می چین از مدام امروزها مزدورند و آن رسانه یهمه کردند؟ مخالفت من با هاییرسانه چه کردم،

هستند تا ما  چینی قرارداد گیرپی ایران ینشان دهند همه که بود این قرارداد ایناخبار  ار سریعانتش از هاآن

 این از قبل تا. کنیممی عمل بسیار دقیق شویم، وارد مسئله این به ما اگر که دانندمی چون وارد عمل نشویم،

 هایگریروشن از بعد ولی کرد،می بخشیآگاهی ما گریروشن وخبری وجود داشت  مطلق سانسور اتفاق

 روسی هایپروپاگانداییست خود  مالپاسداران و خود  که هستیم شاهد اکنون داشتیم، باره این در که ایگسترده



 
 علی عبدالرضایی

 شدند عمل وارد هااین رسانه اند؛هروسپیمزدوران  اغلب زبانپارسی هایرسانه اند.شده عمل وارد شانمریدان یا

 هر به دست منظور این به کنند، ثانویه یمرحله وارد را ما سیاسی آگاهی تولید و بگیرند دست در را فضا تا

 همیشه ایران هست، صدا اما شود، قطع صدا تا کردند دستگیر مرا نیروهای تریننزدیک و بهترین زدند؛ کاری

 مالپاسدارها !نه باشد، تصنعی چین قرارداد که نیست معنی این به هااین .داشته و دارد و خواهد داشت صدا

 و مسلماناتگه و هاامنیّتیحراستی کلی خصلت این هستند، ایدهیباج نوع هر یآماده خود بقای برای

 کنند،می امضا خود دست با را خود قطعی مرگ آمریکا، با مذاکره با روسپی، سپاه یا هاحراستی. هاستموالی

 یفلسفه و وجود اصلن باشند داشته مذاکره آمریکا با هااین که باشد قرار اگر ست؛روسی هااین ذات چون چرا؟

 )یعنی ضدّخودش در را خودش تواندنمی روسی یشالوده یک و یه،پروس یعنی سپاه چون شود،می باطل سپاه

 یکره چین و نهایت در و روسیه خوشا باج بدهد، شرق به تواندمی فقط او کند، حل آمریکا( خصوصن و غرب

 غرب برابر در کردهقمبل و لخت را جمهوری اسالمی خودش که باشد پرزور چنان سمبه هاینک مگر شمالی.

 تواندمی روسی فکر اتاق یک فقط پس دیده. را آن خواب ترامپ که ستا ایسکسی مرگ همان این و ببیند

 خبری   هیجانات بدون و حاشیه در روسپیه که کند کارگردانی صورت این به را چینی قرارداد یبالماسکه

 پرستیروسپیه تاریخ یک ایران در ما برسد. عمان دریای و پارس خلیج کاسپین و در خود اهداف به هارسانه

 ایران در که اسالمی نگیرید؛ کمدست ایران در را مسلماناتگُه و داربست «هاکموسلمان» و هاایتوده داریم،

 داشته حقیقت چینی قرارداد   این اگر. دارد «چنیچ» استراکچر واقع در دارد، روسی زیرساخت وجود دارد،

 تزار بزرگ آرزوی که دانیممی ما و شد خواهد چین مال عمان و پارسخلیج  ،بیاید ایران به چین باشد و

تأسیس نظامی  پایگاه جاآن در پوتین که است بوشهر و بهارچاه پارس وخلیج  و گرم و عمان هایآب به رسیدن

 بندر یساله49 یاجاره خاطربه عظمت او یهمه و استروسیه  در سیاسی یچهره فورترینمنپوتین  کند.می

 آن از دارد، عظمتی مدیترانه دریای روسی، ناسیونالیسم برای. است مدیترانه دریای به رسیدن و «طرطوس»

غارت  را همه هاینیچ که دهدمی است. با این وجود، آیا روسیه اجازه تزاری آرزوی که گرم هایآب هم طرف

 هایآب در چینی نیروی کردنپیاده بر قرار اگر کاملن آن را بلعیده است؟! روسیه که ایرانی در همآن کنند،

 نگیرند؟! آفتاب جنوب نیلگون سواحل در تزاری، جنس از همآن برفی سفید  هایتوله چرا است، گرم

 بگیرند برای کشورشان تصمیم باید مرتهم آن ند وهست جاو مرتهم آن داریم که صاحب ایران ساکنانی در

 باشید برانداز توانیدنمی شما خشونت. یعنی براندازی است. «براندازی» ایرانی، مرتهم  برای هم تصمیم بهترین و

 شما کنید. روشن را خودتان تکلیف باید جایینادیده بگیرید. یک باید را هامخنث بزنید. حرف مخنث یک از و

 قرار شرّ ایگوشه هر در. جنگیدخرافه می با مسلمانات وگه با ها،سانسورچی با حذف، فنِّ با گری،کثیفی با

و  پاسدارهامال تواندمی چیزی چه است. زامبیستی که ایرحمیبی جنگید،می رحمیبی با شما گرفته،

 .«شوید حمسلّ مردم» :گوییممی که دلیل است همینبه ؛«خشونت» ،«خشم» کند؟ نابود ها رااسالمیست
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 کجاست؟ سپاه و یمنیخا شنیزیقمبل ستگاهیا

 پکن، مسکو یا واشنگتن؟!

 03/0۵/1399 تاریخ سخنرانی:

 

 در «نیپوت» شخص و «هیروس» اهداف تا شد موفق یروس یپروپاگاندا با ،«زینیچاترکمن» یهسال2۵ قرارداد

 قرارداد خطر از نشان گاهچیهموضوع  نیا. برود شیپ ،یاجتماعیروان یهاتنشبدون  یحت و یخبر آرامش 

 .ندارد و نداشته ینیچ یهسال2۵

 مالپاسداران. است داده قرار هدف را «جاعش» یستیز یهاانیشری آمریکا علیه مالپاسداران، هامیتحر

 .اندداده رارق کار دستور در را ینیننگ قرارداد هر اعمال و دهندیم تن اییخواروخفت هر به خود، یبقا یبرا

 به توجه با کدام هر و دارد قرار مزدور و الهرجّ اته،لکّ یاعده دست در زبانیارسپ فیکث اتینشر و هارسانه

 تسنّ ظاهرن نیا و دارند یخارج یهادولت با را یهمکار تینها ،پوند و وروی ،دالر افتیدر از شانسهم

 خدمت در ای «زادهینور رضایعل» امثال. بکشاند کثافت به را یزیچ هر که است زبانیارسپ فیکث نگارروزنامه

 نیا چنان است، شده مطرح ،نیچ با ساله2۵ قرارداد بحث کهیزمان از .هامال خدمت در ای و هستند عربستان

 ما. است شده لیتبد تیاهمیب یامر به ه،یروس یعنی ک،ینزد گرگ خطر که نداهکرد کرنا و بوق در را خبر

 یهااستیس دادنقرارتیّ اولو پروپاگاندا، نیا هدف و ستیروس یپروپاگاندایک  نیا که میبود دهکر اعالم

 یبالماسکه هیروس به سفر با «فیظر جواددمحمّ» تینها در میدید که طورهمان. است منطقه و رانیا در هیروس

 چندروز عیوقا در ؛ستین ماجرا از ددرص1 یحت میکرد مطرح جانیا که را یمطالب اما ،رساند انیپا به را ریاخ

 استقبال چرا مثلن، .امنکرده افتیدر هاآن یبرا اییمنطق پاسخ چیه کنون تا من که است مطرح یاالتسؤ اخیر

 ،داشت عراق ریوزنخست با که یجلسات در که یاگونهبه بود؟ آورشرم اندازه نیا تا عراق در فیظر محمدجواد از

 چرا افتاد؟ قیتعو به عربستان به «یالکاظم مصطفا» سفر چرا! ندادند قرار را یماسال یجمهور پرچم یحت

 وردادست کند؟یم دارید یاخامنه شخص با منیمستق و کندیم سفر رانیا به ییکرونا طیشرا نیا در ،یالکاظم

 هیروس به فیعض محمدجواد ،رانیا به یالکاظم مصطفا سفر با زمانهم چرا ست؟یچ رانیا به یالکاظم سفر

 یپروپاگاندا کی ،نیچ با ساله2۵ قرارداد» میکنیم اعالم ما که یکوتاه یزمان یهفاصل به چرا کند؟یم سفر

 سفر هیروس به یگرید زمان در توانستینم ایآ کند؟یم سفر هیروس به دوباره محمدجواد ضعیف «.است یروس

 سخن یاسیس ملتهب یفضا نیا در هیروس و رانیا انیم یهمکار یراهبرد یمعاهده از فیظر چرا کند؟

 یهمکار یمعاهده تیاهم ست؟یچ داستان اصل !دهد؟یم بالهت نیا به تن یمداراستیس کدام د؟یگویم

 روابط مختلف یهاحوزه در یکارشناس یادعا که زبانیارسپ نگارانروزنامه چرا ست؟یچ در هیروس و رانیا نیب

 ما که ستین بهتر ایآ آورند؟ینم انیم به یحرف معاهده نیا مفاد از اربکی یبرا یحت دارند، یالمللنیب

 جاآوردنبه یبرا ،ستیاسالم یهایمذهب سبک به ابتدا در م،یدهیم ارائه که یلیتحل هر با هاستیرانارشیا

 پاک ازکثافتپر یفضا نیا دیشا تا میکن رسوا را شما زبانیارسپ فیکث یفضا ریتطه و یملّ نوع از واجبات
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به او توجهی  نیپوت ه،یروس به فیظر محمدجواد ریاخ سفر   در چرا ه؛ماند یباق گرید الؤس چند هنوز شود؟

 هیروس از سر ناگهان که کرد،یم دنبال عراق در را یاهداف چه فیظر نکرد؟ دارید فیظر با کینزد از وکند نمی

 یفهیوظ نیا ست،ین من کار االتؤس نیا طرح بود؟ یامیپ چه یحاو هیروس به فیظر سفر درآورد؟

 ،جواب افتنی و الؤس طرح واقع در! الؤس یعنی نگارخبر اساسن .ستیمرزبرون یهاونیزیتلو و هانگارروزنامه

 نیپوت، نیچ با ساله2۵ قرارداد یاهویه اوج در چرا گر،ید الؤس کی اما و .است خبرنگار کی یاصل یهفیوظ

 یایدر» تا «اهیس یایدر» از شیرزما نیا کند؟یم هیروس غرب   و جنوب در یجنگ شیرزما اعالم ناگهان

 هیروس متوجه نیکاسپ یایدر یهیناح از یخطر چه .شودیم برگزار ییایدر و ینیزم یهنقط17 در ،«نیکاسپ

 یایدر در اما ،میندار اهیس یایدر به یکار ما گذاشته؟ شینما به یارکنندهیغافلگ شیرزما نیچن که است

 تحت نیکاسپ یایدر یحوزه یهاکشور یههم نکهیا به توجه با کرده؟ نگران را هیروس یدیتهد چه نیپکاس

 نگارروزنامه یلهیّمخ به نه که ستیمسائل هانیا ست؟یچ یبراتهدیدهای نظامی  نیا هستند، هیروس کنترل

 در مدام که خورندمفت یالهجّر و اتهلکّ یمشت دم از چون ،برسد که خواهدیم اساسن نه و رسدیم یرانیا

 .نداپول نشسته نیکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سپاه  روسپیه

 !خودتی خر ،روسیه

 13/03/1399 تاریخ سخنرانی:

 

 !چیست؟ در ایران سوزیآتش همهاین ماجرای

 خواهر دو مانند استان دو این. دارد قرار «خوزستان» و «بختیاریو  چهارمحال» استان دو بین «زردکوه» یقله

 بختیاریو  چهارمحال و خوزستان استان دو بین مرز در «زردکوه». اندشده تنیده هم در که هستند برادر دو یا

 یهاییخچال یعنی دارد، برف هم مرداد در حتی که است زاگرس کوهرشته یقله ترینمرتفع و دارد قرار

 جمهوری .هستند «کارون» و «رودزاینده» هایرودخانه یسرچشمه که کیلومتر13 حداقل طول به ایطبیعی

و  چهارمحال در را سد 4از این تعداد،  بود که کرده ریزیبرنامه کارون مسیر در سد18 ساخت برای اسالمی

 پیش چندسال مثلن شد، منطقه اقلیمنظم طبیعی  دنزهمبر باعث هاسد این ساخت. ساخت بختیاری

 مترسانتی10 از بیشتر حتیاین شهر  در اکنون ماا داشت، درجه -4۵ دمای با سردی هایزمستان «شهرکرد»

 مانده باقی کارون از ایباریکه جوی تنها حاال اما کرد،می وآمدرفت کشتی کارون در زمانی. باردنمی برف هم

 وجود بزرگی نفتی هایمیدان آن زیر که وجود داشت «هورالعظیم»نام به تاالبیدر آن مناطق پیشترها . است

 پایین را نفت استخراج هایهزینه تا کردند خشک را هورالعظیم تاالب نفت این استخراج برایها ، آندارد

 دلیلبه ،خوزستان در 1398 سال سیل. کردند منحرف را هورالعظیم به ورودی هایآب مسیر نتیجه در ورند.بیا

 را هوا چنان گاهی که ستهاریزگرد ءمنشا تاالب این خشک بستر. بود هورالعظیم به ورودی آب مسیر تغییر

 هوای سال در روز10 تنها. شودمی خاکستری و تاریک هوا ظهر12 ساعت ناگهان که کندمی پر خاک از

 شده خوزستان در تنفسی و پوستی هایمرض انواع شیوع باعث این و است تنفس قابل و پاکیزه خوزستان

 شوند نابودایران را کاملن  تا کشندمی آتش به هم را زاگرس هایجنگل حاال نبود، کافی بدبختی همهاین .است

 احداث با است، بلوط درختان از پوشیده زاگرس هایجنگلرا اجرا کنند. « سرزمین پاالیشگاهی»ی و پروژه

و  چهارمحال در غیرمهندسی هایجاده انواع ساخت. کردند نابود راها این جنگل از بسیاری ،سدچهار  همین

 درخت هزاران هاجاده این از کدام هر احداث با. است شده هاجنگل این از دیگری بخش نابودی باعث ،بختیاری

 هر ازای به جاده احداث از بعد باید نکاشتند. هاآن جایبه هم بلوط درخت یک حتی و کردند نابود را بلوط

اما چنین  گیرد،ب ریشه یکی حداقل نهال پنج این از که کاشتندمی بلوط نهال پنجند کرد قطع که درختی

 ایران   ایجاد » یعنی! چه؟ یعنی نابودی. است «ایران نابودی » شانهدف چون ،ندادندکاری را هرگز انجام 

 داشته استخراج قابل معادن یا نفت که ایران کجای هر یعنی نباشد، سکونت قابل که ایرانی ،«پاالیشگاهی

 مهاجرتشان مجبور به نجات زندگی برای ایران مردم که کندمی کاری روسیه. شود سکنه از خالی باید ،باشد

ها به این با مهاجرت آنکه  کنند التماس ...و «ربایجانآذ» ،«افغانستان» ،«عراق» مانند یهایکشور به شوند و

 سرزمین تا آورندمی در اجرا به را بردگی نهایت و کنندمی را خود تالش تمام مالها یعنی؛ کشورها موافقت کنند

 منابع مدیرکل .اندکردهرا آغاز  هاجنگل زدنآتش ،پروژه همین راستای در باشند. داده دستبه را یشگاهیپاال



 
 علی عبدالرضایی

 آتش عمدن به را نخلستان دو مسجدسلیمان در ست،عمدی هاجنگل زدنآتش»: گویدمی خوزستان طبیعی

 هم را «چیتگر» حاال و شیدندک آتش به تهران در را پارک یک ،کردنردگم برای پیش چندروز «.اندکشیده

 زیادی اهمیت از «زاگرس» باستانی هایجنگل اما ندارند، زیستی محیط ارزش هاپارک البته. زدند آتش

طور که کشند؛ همانمی آتش به هم را کشاورزی هایزمین ،هاسوزیجنگل این پشت و پس. هستند برخوردار

 با و است زاگرس هایجنگل به وابسته ایران هستی  واقع رد است. زاگرس هایجنگل کردننابود هدفگفتیم، 

 و بختیاریو  چهارمحال استان دو .دکنمی حرکت پاالیشگاهی سرزمین سمت به ، ایرانهاجنگل این نابودی

 و بزرگ هایهگلّ  که کسانی یعنی کردند،می قشالق و ییالق هم با قدیم از و هستند فامیل هم با خوزستان

 هم با بختیاریو  محالچهار و خوزستان مردم   دلیل همینبه .ندآمدورفت در استان دو این ینب ،دارند کوچک

 با مشترکی آبی   منابع استان دو این این، بر عالوه. نیست آسانی کار هم از هاآن تفکیک و دارند فامیلی نسبت

 که هستند، زمین اعماق در لتون چندین حفر حال در بختیاریو  محالچهار در پیش چندسال از .دارند هم

 به منطقه این زیرزمینی آب هایسفره انتقال هاتونل این حفر از هدف .است متر30 هرکدام یدهانه قطر

 منابع و کشاورزی یعنی! است مسخره خیلی؛ است استان دو این در کشاورزی برای ،«قم» و «یزد» هایاستان

 یدوره در. باشند داشته کشاورزی قم و یزد در که کنندمی نابود بختیاری و چهارمحال در را آب

 آب بود، یزد اهل خودش خاتمی چون آوردند، «رودزاینده» سر را بال همین «خاتمی محمد» جمهوریریاست

 شدنبدبخت و رودزاینده شدنخشک باعث و کردند هدایت یزد سمتبه کشاورزی یهانهببه را رودزاینده

 آببی هم را اصفهان کشاورزان و منتقل نشد یزد بههیچ آبی  افتاد؟ اتفاقی چه بعدن. شدند اصفهان کشاورزان

 حفر به شهرکرد مردم پیش سالچند. بیاورند بختیاریو  چهارمحال سر خواهندمی را بال همین حاال .کردند

 زیرزمینی آب هایفرهس ،عوض در و نکنند حفر را هاتونل این که داد قول استاندار و کردند اعتراض هاتونل این

. دارد ادامه هاتونل این حفر هنوز اما کردند، خریداری را هالوله مردم فریب برای حتی دهند؛ انتقال لوله با را

 پروژه این از هدف است، انجام حال در آهستگی به که هستیم روروبه «پاالیشگاهی سرزمین» یایده با ما

و  محالچهار کشاورزان .است قم و یزد مانند یهایاستان به خوزستان و بختیاریو  محالچهار مردم کوچاندن

 فروشیتن ،شدهتایلند ایران   در یا کنند فروشیدست هاخیابان در باید ،مهاجرت از بعد خوزستان و بختیاری

مشخص  است. هنوز استان دو این تخریب ،هدف .اندگرفته نظر در ایران مردم  برای که ستیسناریوی این. ندکن

 .اندکرده کشف بختیاریو  چهارمحال در چیزی چهنیست که 

 اعتراض هوا در موجود گردوغبار به مردم اینکه یبهانه به خوزستان، زارهایشن( قیرپاشی) پاشیمالچ

 حیات یعنی شوند،می نابود بیابان گیاهی هایگونه هاپاشیقیر این با. بود ممکن کار تریناحمقانه داشتند،

 تاالب   ،گردوغبار اصلی منبع چون ،دادند فریب را مردم باز ،واقع در ؛کنندمی نابود را زارهاشن عیطبی

کردند.  قیرپاشی را هازارشن عوض در ،کردندمی گیریآب دوباره را تاالب باید است؛ هورالعظیم یشدهخشک

 در هم هورالعظیم اند.داشته وجود انخوزست در همیشه زارهاشن این چون نداشتند، ریزگرد هرگز هازارشن

 هزاران ،خوزستان زارهایشن قیرپاشی  با. ریزگردهاست آمدنوجودهب اصلی منشاء ،عراق در هم و ایران بخش

 هاینیرو گسیل. کنند تبدیل پاالیشگاهی سرزمین به را خوزستان ترسریع هرچه تا کردند نابود را گیاهی یگونه



 

 

 سپاه  روسپیه

 از بخشی ،«سلیمانی قاسم» توسط خوزستان نشینعرب مناطق به 98 سال رد «حشدالشعبی»تروریست 

 ست،پاالیشگاهی سرزمین دنبالبه روسیه .است روسیه نظر زیر پروژه این است؛ پاالیشگاهی سرزمین یپروژه

 اظلح از اما ،است قضیه تجربی عدبُ این. «کربال» تا «خوزستان» از شیعی یکشور سیستأ دنبالبهچنین هم و

 و اکتشاف از بعد رسید. پایان به هجدهم قرن در کارگری هایجنبش یا کارگر یطبقه کارگر و فصل تئوریک،

 قرار بحث مورد قبلن را جایگزینی این چگونگیشد ) کارگر جایگزین نفت یلی،فس هایسوخت استخراج

 و ایران به و کردم ترتکمیل را آن من که است، کرده مطرح آلمانی پردازنظریه یک را بحث این (.یماهداد

 و «روسیه» استعمار زیر از را ایران «مصدق محمد» چگونه که دادم توضیح و دادم پیوند روسیه هایسیاست

 آمریکا استعمار دامن به را ایران که هرچند ،کرد برقرار رابطه «آمریکا» با چگونه و کرد خارج «انگلیس»

 گرگ خطر   گذشته سال40 در چون است،( آمریکا) دور گرگ   از بیشتر (روسیه) نزدیک گرگ   خطر اما ،انداخت

 .یماهدید را نزدیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 علی عبدالرضایی

 یه خالص کنیمپایران را از چنگ روسباید 

 20/06/1399 تاریخ سخنرانی:

 

خت را راه اندا «خصولتیسیستم » ،که شهردار تهران و رئیس دولت بودزمانیست؛ یک سپاهی« نژاداحمدی»

ایران را تحریم کردند، مالپاسداران از لحاظ اقتصادی تضعیف ای که ثروت سپاه شد. در دورهافزایش و باعث 

اما همان  رقم بخورد،در نتیجه اجازه داد که برجام  نکرد.کاری هیچبرای ایران  همیشهیه مثل پو روس شدند

شک باران سپاه بیاران سپاه آغاز شد. موشکب، موشکبود. به محض اینکه برجام بسته شد فریبهم یک  پروسه

و... « زادهامیرعلی حاجی سردار» تمام سرداران سپاه تروریستی مثل. انجام شد« پوتین»به دستور روسیه و 

افتد؟ کنند؛ اگر بخواهید از این زاویه نگاه کنید چه اتفاقی دارد میتحت فرمان ستاد مشترک روسیه کار می

انان و مالها که عاشق زینت و کنید مسلمفکر میآیا دانند؟ می« مرگ بر آمریکا»زی از چی مالهاشما  نظربه

و مالپاسداران  دوجود دار« مرگ بر آمریکا»هنوز شعار گذرند؟ اگر در جمهوری اسالمی ند از ثروت میزن هست

 دلیل جنگیدنت. روسیه اس خاطر خواستبهد، نگونه ارتباطی نداشته باشکه با غرب و شرق هیچمجبورند 

تحقیق  محورهای کمونیستی  روسیهاگر در تمام سیستم سیه است.خاطر خواست روبه اهلل لبنان با اسرائیلحزب

 آیاکند؟ زیرساخت روسی مدام از فلسطین دفاع میچرا  کنند.دفاع می بینید که همه از فلسطینکنید می

ست که روسیه نسبت به ایتاریخی دشمنیآن خاطر سوزد؟ نه! بهها میدلش برای فلسطینی روسیه

را به روسیه برگرداند و زمین را ی یهودیان کند تا سرمایهد را مینهایت سعی خو اکنوندارد و « هایهودی»

 هاییچنین کاریست و برای ا های جمهوری اسالمی اینیکی از نقش ها ناامن جلوه بدهد.آنی برای سرمایه

در دنیا  «اقتصاد» امروزه .امبه این مسائل پرداختههای پیشین ها و سخنرانیدر کتاب هم دلیل دارد. قبلن هم

ست. چین برای ایران ابرای کسب منافع بیشتر  روسیه یتوطئه ساله با چین،2۵ زند، قراردادیحرف اول را م

هم نفت « مالزی» کشورهایی مثل اکنون کنند.نمی ایران را مستعمره ی جنوبیژاپن و کره ندارد.خطری 

اگر ایران فقط به ژاپن  ته باشد یا ایران در تحریم نباشد؛ی خوبی با ژاپن داشست ایران رابطهخواهند، کافیمی

کند ه نفت، گاز و اسلحه صادر میروسیه از چیست؟ روسی اما تجارت شوند. ، مالپاسداران پروارتر مینفت بدهد

که ام کند؟ بارها گفتهسالح روسی را چه کسی مصرف  ،ر جنگ نباشدبا این سرمایه زنده است. اگر دنیا دو 

 یهاموالیها را چه کسی خریده؟ ی روسی داریم، این اسلحهاسلحه این کشورجمعیت  برابر ۵/1« یمن»در 

. فروشدی روسی را میدارد اسلحه ها دادند، در واقع ایرانها را خریدند و به حوثیسپاه با پول شما آن اسلحه

اهلل حزب»؟ سالح روسی! کنندهای کدام کشور بیشتر استفاده میاز سالح« حشد الشعبی»های تروریست اکنون

الحی دارند؟ همه سالح روسی چه س در افغانستان،« طالبان»ابسته به و« زینبیون»های تروریست و« لبنان

ها را تحت نظر ی اینروسیه همهدم  ایران! مرمالپاسداران با پول دهد؟! ها را چه کسی میپول این سالح دارند.

« هاایتوده»خاطر اینکه از جمهوری اسالمی بهانه دارد. سیستم اطالعاتی روسیه بعد از آنکه با به ،خود گرفته
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 ،کنید بررسیها را های مربوط به آنو سایت« توده راه»یا « نتپیک»نشریات ، بسط پیدا کرد؛ اگر شروع شد

ها ابایی ندارند که شان است و آنکنند، یعنی روسیه ناموساند و آشکارا از روسیه دفاع میوسیگویی همه ر

دارد و دیگر کمونیستی نیست،  «نیستییالفاشیست»سیستم اکنون که روسیه یک اند. بگویند مزدور روسیه

است و در « تحزب کمونیس»حزب دوم روسیه امروز است که  ها چیست؟ درستایپس حرف حساب توده

است، اما « ایلینیست»پوتین یک ند. ها کمونیستند، ولی در کل، آنهای پوتین موافقبا سیاست اغلب موارد

است و با « چپ»ایرانی  فکری در واقع روشن ایرانی! های چپ خصوص حمایتهشود، بهنوز از او حمایت می

سود برد، هنوز  شو فقط خود را در سوریه خرج کردد و هستی ما همه بال بر سر ما آوروجودی که روسیه این

کند؟ چون قبلن توافق خورد و هیچ غلطی نمیکنند! چرا سپاه مدام از اسرائیل کتک میاز روسیه حمایت می

دهد، ماجرا به نمی ی حمله به اسرائیل رااجازهبه پاسداران روسیه  بسته شده و« پوتین»و « نتانیاهو»بین 

محال است کسی به باالتر از  . در سپاه پاسدارانستمام زیرساخت سپاه پاسداران روسیت. تسهمین سادگی

 ی سرهنگی برسد و روسی نباشد!  درجه

اما ، شدجا میجابه «ابریشم»؛ در گذشته از راه ابریشم، قرار دارد« ابریشم راه»ی ترین نقطهدر مهم ایران

کشف کرده و « دریای سیاه»تازگی گاز را در از باشد. ترکیه بهتواند نفت و گی آن میترین کاالبزرگ امروز

. ایران اصلن نیاز ، اروپا را مال خود کندی گاز از ترکیه به اروپااحداث لوله توانست قبل از ترکیه، باایران می

با اروپا چه طریق امروزه از روسیه  بجنگد. تواند با اقتصاد برتری که دارد با دنیابجنگد، می اسلحهندارد که با 

روسی داشته باشیم، با توجه به مستقل و غیر اگر ما ایرانی. کندها را روسیه تأمین میگاز اروپاییجنگد؟ می

ن به اروپا، اروپا دیگر ی گاز از ایرالولهخط  یک  احداثبا  ،ی در دنیاستگازی ذخایر دارندهاینکه ایران دومین 

در خاورمیانه مسئله خیلی مهم است.  بندد.شد و با ایران قرارداد می ای روسی نخواهدهخواستی مستعمره

چون  ،کند و برای ما خطرناک نیستمحور عمل میو چین را داریم؛ چین اقتصاد هندوستانثروتمند و  ژاپن 

 اما روسیه نفت و گاز دارد.  نفت و گاز ندارد که رقیب ما باشد،چین  ما نیست. یهمسایه

یعنی چه؟  «پاالیشگاهی ایران »و  «ها جهت مهاجرتایرانی اجبار»، «سوخته سرزمین  » یبارهبحث من در

های زیتون ها و باغجنگل ها وسرزمین سوخته! چه کسانی کوهیک ن عنواایران به! «معدنی ایران »یعنی 

خاطر ی باشد؛ بهاین یعنی در ایران نباید اثری از زندگسپاه تروریستی روسپیه. زنند؟! را آتش می« لوشان»

ها و گاز و نفت معدنانواع  ایران .ریزی کردهین خاک برنامهد و روسیه برای اایران خاک ثروتمندی داراینکه 

تروریستی سپاه »ید و سرنگهدار این فروش هم اهد، در واقع شما پیشاپیش خودتان را به روسیه فروختدار

خاطر اینکه تمام فرماندهان به ،سپاه استاز لشکر  مثل یک گروهان یا مثل یک «ارتش»است.  «پاسداران

 استنیروی نظامی روسیه در ایران  تمامست، اند یا سپاهی. در واقع کل آن سیستم روسیالهیارتش یا حزب

 اند.ها کاملن روسیام که چرا اینی دالیل را گفتهشناسی و معناشناسی همهو قبلن از لحاظ نشانه

انواع  چنینهم ،در دنیاست یگازذخایر ی و دومین کشور دارنده فتی  بسیاری داردو ن یگازمنابع ایران 

ی ایران کشورباشید و  جنگ نداشته تمام دنیاو با نزنید  حرف« جنگ»و « اسالم»اگر از  هم دارد.ها را معدن



 
 علی عبدالرضایی

معامله و بودوباش داشته توانید با دنیا روسیه دست از سر ایران بردارد، میتمدن و گفتمان با دنیا باشد و روبه

 ،بسیار ناچیز است در مقایسه با ثروت ایران« عربستان»و « قطر» ثروت   ی ثروتمند است.کشور ایرانباشید. 

شما کارگر ارزان ها کارگر ارزان هم ندارند، اما تی آنرا ندارند، ح ایرانموقعیت جغرافیایی  این کشورهاچون 

تروشیمی فروش باالیی داشته تری به دست دهید و در پهای نفتی بازار ارزانتوانید از همان فراوردهمیو دارید 

گذاری در ایران را تی تمایل به سرمایهملیّهای چندشرکتانواع در ایران، کارگر ارزان  وجوددلیل باشید. به

 ابودی روسیه.پیشرفت ایران یعنی ن کند وسریع پیشرفت میجا درست باشد ایران خیلییریت آندارند و اگر مد

که در منطقه دارد داشته باشد. در زمان را ای تواند آن کارگردانیست که روسیه دیگر نمیا حداقل این

 در دست روسیه منطقهژاندارم منطقه آمریکاست و نیمی از  اما امروز، ایران ژاندارم منطقه بود، «شاهمحمدرضا»

 ! است

ها سوخت فسیلی یعنی نفت و گاز که استخراج این .استزمین  در حال نابودیسوخت فسیلی  امروزه

کند؛ ها زمین را آلوده میها در دامدارینگهداری گاوها و گوسفند شود، مانند دامداری.ودگی زمین میباعث آل

دمای زمین دارد  چون سوخت فسیلی برای زمین مخرب است.کند، استخراج نفت و گاز هم زمین را آلوده می

باید روی زمین زندگی ها انسان شود.زمین غیرممکن میی کرهزندگی روی  این اتفاق بیفتدر رود و اگباال می

امروزه چرا انسان است. چون ضدّ شودخراج نفت و گاز ممنوع دهند که استدستور میهمین دلیل بهکنند، 

 ،اشته باشیمتوانیم سوخت خورشیدی هم دکنیم؟ ما حتی مییابی به سوخت اتمی تالش میهمه برای دست

قبلن در  توانیم کارهای بسیاری انجام دهیم.ست و از این بابت هم غنی هستیم و میچون کشور ما بیابانی

توانیم به قطب صادرات انواع انرژی در منطقه، اروپا و شرق دور بدل شویم؛ م که ما میاهگفت« ملّی چپ »کتاب 

را  ما یعنی نفت و گاز چون روسیه دو تولید اصلی  ،شویممی ترین رقیب برای روسیهاگر این راه را برویم فجیع

در این  ،است[ که کرده]ترین سرمایه و تجارت روسیه نفت و گاز است و اگر ایران را مال خود کند دارد. بزرگ

که استخراج سوخت فسیلی آزاد باشد ایران این وضعیت را خواهد داشت. تا زمانی زند.زمینه حرف اول را می

، اندیشممییرانیان واقع ما باید کاری کنیم که ایران را از چنگ روسیه خالص کنیم. من به نسل جدید ادر 

، ستسپاهی حیوانیسپاه پاسداران . مال هستیم و مال از هر لحاظ غیرقابل اتحاد استضدّاسالم و شک ما ضدّبی

را به روسیه  «400اس»خرید ران پول پاسداتم پدافند، مالی سیسها مثل ماشین کوکی هستند. در پروسهاین

، چرا؟! چون تولید شده استسال پیش 28 بود که« 300اس»، اما آنچه که تحویل گرفتند نداهپرداخت کرد

سال پیش را داشته 28که تکنولوژی  پذیرفتنددالر از روسیه گرفتند و میلیون3باال ردهدو سرلشکر و پاسدار 

، در واقع  روسیه رادارد و هم بدبختی همراه بهاسالم را  سدار هم کثافت ست، پاباشند! پاسدار چنین موجودی

رک کنید! مالها زامبی ، این نکته را داش روسیهاست و فرمانده سرباز پاسدار ست؛ روسیخواست  پاسدار مرید 

 راه   اما مزدور  ،نددورسدارها هم دارند، مالها هم مزاند، ولی این بُعد زامبیستی را پااز گذشته آمده ند وفجیع و

ابراهیم »اند مثل ر روسیها که در سپاه هستند مزدوبخشی از آن فقطدور هستند و مزدور روسی نیستند، یا 

 ر نظر بگیرید.ها را باید داین هایی که امثال رئیسی دارند.کنشو « رئیسی
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خرفاتی بیش نیست، من در شنوید مزمی« فرودستانقیام »در مورد دلیل  «فارسی سیبیبی»آنچه در 

چه در قیام فرودستان ، مایهایی که ما در ایران داشتهالیتتمام فعّ ام.ود به تفصیل در این مورد گفتههای خکتاب

تمهیدی جهت فشار به  ،که روسیه آغاز کرده بودچه آن. هجهت فشار بر مالها بود، «گانآپانقیام » و چه در

کامل به طور بهرا  اگر ایرانبرد. چیز را به نفع روسیه پیش میرد. سپاه دارد همهتری بگیاج بیشمالها بود تا ب

 ترین کار ما ایندر نتیجه بزرگ ه شده است.روسیاز دست سپاه بدهید، انگار کشور شما دقیقن یک استان 

سری ماست باالی ص کنیم، چون روسیه همسایهاستعمار روسیه خال تر خودمان را از شرِّ سریعچههر ست کها

ها روسی، نداههم نسبت به ما دارد؛ تاریخ را غلط تعریف کرد رحمی تاریخییک بی و هیچ حدودی ندارد و

خواهند از ما انتقام بگیرند مدام از لحاظ تاریخی می همین دلیلبهاند، ی ایران بودهمعتقدند که مدام زیر سلطه

ی هااغلب استان . شک ندارم که زیرروا دارندان ظلمی را به ایرانیجور شود که همهی ابدی باعث میو این کینه

غریبی خواهیم وبیفتد فجایع عجیب ترین اتفاقیکوچکدر ایران اگر  ،ی اتمی روسیه استپر از زباله ایران

 شت.دا

و  خودهای ایران، گنجینه بیشتر با غارت و نابودی هرچههر لحظه و  ستا در دست سپاهایران قدرت در 

اش مزدور خارجی وای به حال کشوری که نیروی نظامیکند، چون نیرویی بیگانه است؛ را پروارتر می روسیه

 وسیه در سفارت روسیه حضور داشتند.ی ردر روز ملّ ،یعنی فرماندهان نظامی کشور شما ،باشد! سرداران سپاه

ها ینتر کنند! و این فاجعه است! انزدیک دهند که هر کدام خود را به روسیهبا هم مسابقه می پاسدارانیعنی 

! همه در مورد ؟کنمی روسیه بحث میفهمند و فقط من دربارهچرا بقیه این را نمینیروی نظامی شما هستند! 

غریبی وها چیزهای عجیبرا مطرح کند، اینکس این جرأت را ندارد که این مسائل اما هیچ ،دانندروسیه می

که من چه انزجاری از اسالم دارم  دانندفهمد. همه میها را میهوش داشته باشد ایننیستند، کسی که اندکی 

ی سپاه تنها کسی که درباره یادتان باشد .نفرت دارمبسیار مالها از متنفر هستم و « هقادسیّ »از  تا چه اندازه و

 چرا؟ به این فکر کنید!دانید گوید من هستم، هیچ جریانی کاری با روسیه ندارد، میمی روسی  پاسداران

 

 

 

 

 

 



 
 علی عبدالرضایی

  هرمز و کشتی سوراخ روسی در بیروتی سپاه در تنگه ماکت  

 

  19/0۵/1399تاریخ سخنرانی: 

  

دهد اخبار دهد؛ آنچه هم که بیرون میکند هیچ اطالعاتی نمیاسالمی هرگز در مورد کارهایی که می جمهوری

ی همه شده یک واقعیت خطرناک و از امری که باعث خنده رخ دادهاخیرن اتفاقی . انداخبار سوختهجعلی یا 

و تمرین توسط نیروی گیری هم برای هدف آن است، «آمریکاییبر ساخت ماکت ناو هواپیما»اتفاق ساخته؛ آن 

شوند سمت این ماکت شلیک میهایی که بهدهد موشکمی نشان می. تلویزیون جمهوری اسالدریایی و ارتش

رسد ماکتی شود. خبر میالمللی میی ناظران داخلی و بینی خندهخورند و این مایهت میهمه به اطراف ماک

شود آن هم در یک جای اشتباه! این جای اشتباه کجاست؟ احتمالن که طبق اصول نباید غرق شود، غرق می

 جمهوری»ت که نظر من است نرفته و یا به این سمسمتی که مدشان بهنظامی و نظامی حتی ذهنیرناظران غ

. «مخفیانه ماکت را غرق کرده است ،که آبرویش نرود و بتواند به رجزخوانی خود ادامه دهداسالمی برای این

جا شود و همهداران و مالها مطرح میروی سپاه پاسی همه، بحث چالش بزرگ پیشبار عالوه بر خندهاین

تنهایی این موضوع را تواند بهمشکل را ندارد و نمی ینپاسداران توانایی رفع اروسپی شود که سپاه عنوان می

مضحک اهداف ظاهرهای بهی این نمایشهمه ست.تظاهر اها یک جوسازی ی اینحل کند، اما از نظر من همه

اسالمی و در واقع سپاه  کنم که جمهوریعنوان یک احتمال طرح میکند، این را بهرا دنبال می انهطلبجنگ

استفاده کرده « روسیی لهحی»از یک ی هرمز غرق کرده و در نزدیکی تنگهاران عمدن ماکت را پاسدروسپی  

استفاده از آن ن مواد منفجره تُکارگیری چندصد، با بهاتمیعنوان یک بمب به بزرگی بمب تا بعدها بتواند به

د هدف قرار بدهد و آن را منفجر و تواند یک ناو هواپیمابر آمریکایی را مورکند. در واقع سپاه از این طریق می

دنبال جنگی اسالمی به ام که جمهوریغرق کند، و این یعنی آغاز رسمی جنگ جهانی سوم! بارها اشاره کرده

« عراق»ها را از داخل ایران به بازیسیستم آتش «بندر بیروت» بمب در با انفجار اکنونحتی عیار است. تمام

 هایکند و مرکز این جنگ ایران و کشوری جنگی را انتخاب مییک محدوده برد و در واقعمی« سوریه»و 

فاصل خود و ایران را دیوار کشیده است، در واقع آن محدوده جنگ حد ،عمدنهم  ند. ترکیهشومیایران اطراف 

طقه آغاز عیار در منی جنگ تماماگر این پروسهشود. جا تمام میجهانی خواهد بود و یا جنگ نیابتی نهایی آن

شود، ما نباید اجازه بدهیم تا های بزرگ به این جنگ باز میشک پای چین، روسیه و دیگر قدرتشود بی

ند و ارتشی پرستای که وطننظامی غرق کند، امیدوارم نیروهای را هم با خود« ایران»اسالمی  جمهوری

ی اجازهها به آمریکایی ،شده غرقین ماکت ی چنین کاری را به مالها ندهند و حتی با شلیک فرضی به ااجازه

اما چرا من این حرف  هم دقیقن وسط ایران را ندهند.آن ،کردن جنگ جهانی در منطقهورماجراجویی و شعله
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ی هرمز به یک بین بمبی که در بیروت منفجر شده و ماکتی که به ظاهر در تنگهبهزنم؟ یک تناظر یکرا می

 وجود بیاورید!  به ،نداهاشتباه غرق کرد

با شلیک موشک تبدیل به بمب  ،خطر استروز پیش یک بمب بزرگ که در حالت عادی بسیار بیچند

« شیمابیروت»ی داشته در بیروت منفجر شده است؛ در واقع، اکنون اتمی شده؛ این بمب که نمایی از بمب اتم

مورد تحلیل ساختاری قرار  اهلل(وی او )حزباسالمی و باز نقش جمهوریدر این انفجار  بایدمن  نظرداریم. به

گویند و اساسن هیچ تحقیقی صورت می «12یانبار شماره»در این انفجار از  بگیرد. جالب است که همه

اند تا انبار ها را پرت کردهاز این طریق حواس گیرد که اطراف این انبار چه انبارهای دیگری وجود دارد؟!نمی

یک انبار تسلیحاتی اساسی وجود دارد که با  12یندارم که در اطراف انبار شماره اصلی پیدا نشود. من شک

رفیق »ی گیری پروندهاین انفجار کاری کردند تا اولن آن انبار منفجر شود و ثانین هدف از این انفجار عدم پی

اهلل این به نفع حزبی رفیق حریری با این انفجار به تعویق افتاد و پیگیری پرونده ،در واقع بوده؛« حریری

ی رفیق ، پروندههاییجوسازیچنین از طریق  است.جمهوری اسالمی تمام شده به نفع لبنان و در نهایت 

است. به سمت انفجار رفته تمام حواس آمریکا و اسرائیل  ،ا این اقدامحریری از دستور کار دادگاه خارج شد و ب

کنند، عیار آماده میی تمامازوهایش دارند شرایط را برای جنگاسالمی و ب دانند که جمهورینمی اکنونها آن

که باید تسلیم ، ناگزیر از جنگ است یا اینرخ ندهدچون اگر در نوامبر آینده اتفاق دلخواه جمهوری اسالمی 

 توانند ادامه دهند.مالپاسداران بیش از این نمیچون  ،شود

رود. سمت یک چالش بزرگ پیش میکند و بهتر میوضعیت خود را فجیعدارد اسالمی هر لحظه  جمهوری

کنند. اگر اسرائیل هم فریب بخورد و فکر ایران ضرر می مردم ایران و خود  ،بیش از همه چنین شرایطیدر 

ام که کار اسرائیل هم تمام است. قبلن گفته ،ای در اطراف بندر بیروت وجود نداردکند که دیگر مواد منفجره

که الگوی سپاه تغییر کرد ، وقتیهان قدیمی سپاهفرماند و« حسین سالمی»و « جعفری محمدعلی»پاسدار 

 ،در ایران را به نابودی بکشاند اگر آمریکا بخواهد اسالم و حکومت اسالمی  »یک جمله را مدام تکرار کردند: 

که در ها و اینی اینهبا هم«. ند داشتهیچ کشوری امنیت نخواه ای در دنیا امن نخواهد بود و مردم  هیچ نقطه

افرادی از  کشف شده و« نیترات آمونیوم»های و چند جای دیگر محموله ند ماه گذشته در انگلیس و آلمانچ

اهلل لبنان و در نهایت رسیم؟! به حزبند، ما به کجا میاهکردن نیترات آمونیوم نقش داشتاهلل هم در مخفیحزب

انگلیس و آلمان کشف  های نیترات آمونیوم درافتد؟ وقتی محمولهی. چه اتفاقی دارد مجمهوری اسالمیبه 

در نیترات آمونیومی که در بیروت منفجر » :گویدها دست داشته میکردن آندر مخفیکه اهلل لبنان حزبشد، 

اخوان »اسالمی و در واقع  جمهوریکه شک ندارم  آیا این شوخی نیست؟! «نداشته است.شده دستی 

اگر و همه منتظر آمدن آن روز هستند. بدلی آماده کرده  ز قبل خود را برای روز محشر و قیامت ا« المسلمین

 خود ]قرآن[ مزخرفای را که مدام در کتاب دهند که آن قیامت بدلیترجیح می ،ها به اهداف خود نرسنداین

 ست که مردم ایران با آن طرفطور ساختگی به اجرا در بیاورند. این چالش دیگریهب ،اندبه آن اشاره کرده

سقوط  تا این اندازهترکیه پول دلیلی ندارد که  قات، پول ترکیه در حال سقوط است؛زمان با این اتفاهستند. هم

در  یعنی سقوط اخوان المسلمین. ، سقوط اردوغان«اردوغان»سقوط لیر ترکیه یعنی سقوط  ،کند؛ در واقع
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های ئتتصمیم به نابودی تمام قراند و شوم در خاورمیانه بسته میکحال حاضر دفاتر اخوان المسلمین کم

رود که دفترهای اخوان بینی کردم که فضا به سمتی میماه قبل پیش30اسالمی رادیکال گرفته شده. 

 ست. یا قبل و یا بعد از مالها رفتنیشک المسلمین بسته شود و اردوغان هم بی

نظر بگیرید که ی سقوط را تجربه کردیم؛ قیمت دالر را در یک پروسهدر ایران  ،اسالمی با ظهور جمهوری

اسالمی  ی نزولی بوده و مدام جمهوریاین یک پروسههزار تومان رسیده است. 23تومان به هزار7چگونه از 

روی کرده و هرگز بنا به خواست پیشجاعش ت اجتماعی هم مدام حاکمیّ  ی آزادی  ، در حیطهفرو رفته

اسالمی  دیدیم که این استعداد در جمهوری سال گذشته41در نشینی نکردند. قبی مردم عهانهخواآزادی

 آگاه شودکم جامعه کم ،گوهای فرهیختهوگیری گفتگو کرد تا از طریق شکلووجود ندارد که بتوان با او گفت

درصد وجود 40یا  30س تا حتی در جوامعی که این شان ایران اتفاق بیفتد.و آن سیستم دموکراتیک واقعی در 

ی تاریخ نیست، این تجربه های معمایی )سمنتیک( کارسازهای مدنی و مخالفتها و مخالفتجنگ ،داشته باشد

های مختلف بار شکست خورده و در پهنهگذشته هزارانسال 41جمهوری پدوفیلی  اسالمی در ست. سیاسی

ه خودش خواسته به اجرا در بیاورد شکست خورده و حکومت در شعارها و تمام اهدافی ک است. تضعیف شده

ببینید که شوند. نشینی میدم مجبور به عقبی مردم است، باز هم مرها بر شانهباز هم این مشکالت و شکست

سکوت « گانآپان»در برابر « شورای گذار»ها و طلباصالح و تمام« رضا پهلوی» گرفته تامطبوعات از چگونه 

از مرگ بود، مرگ که درمان ندارد و گان مملو زخم نبود که ما روی آن مرهم بگذاریم، آپان گانآپان کردند.

گذاری روی مرهم ،زنی و سوگواریخواهد! رفتن به گورستان، سینهمی «انتقام»خواهد، مرگ تنها مرهم نمی

 ایدئولوژیاسالمی د؛ جمهوری پذیر باشای نیست که درمانگان است. جمهوری اسالمی ساختار سیاسیآپان

جا افتد، آنجا هرگز مدیریت اتفاق نمی، چون آنوجود داردامور و سقوط در تمام مرگ فرهنگ  مرگ است.

شود بلکه اطراف حل نمیآن مسئله  تنها، نهای که ایجاد شودهافتد، یعنی پشت هر مسئلبحران اتفاق می تولید  

و مسائل را دنبال  حضور دارم ی سیاسیمن در عرصه شود. در مدتی کههای دیگری ساخته میآن بحران

ای نشد که جمهوری اسالمی مشکلی را حل کند، همیشه آن ایم، حتی هفتههر هفته بحران داشته ،کنممی

در این شرایط بارها هرچه بیشتر مردم ایران شده است. ت و حقارت مشکل را دوچندان کرده، و این باعث ذلّ

ح ت مسلّکه مردم را متحد کنیم تا جلوی این اقلیّمگر این م که ما هیچ راهی نداریمایکید کردهها تأو بار

این جریانات یا کنند، جویی اقدامی نمیی صلحبهانههای ابله یا ترسویی هستند که بهبایستند؛ اما جریان

 بررسیرا اه گذشته م30در « رضا پهلوی»قدامات عنوان مثال اترسو یا اصلن اینکاره نیستند. بهند یا مزدور

دست  همه را بهماهه بوده و در پی این بوده که دل 30الیت در یک رقابت انتخاباتی  کنید، او مدام در حال فعّ

دوست هستند در این وطن آوردن نیست، فداکارانی کهدستبهی دلی انقالب و براندازی پروژهبیاورد! پروسه

گ شان فدا شوند و به مرگ برسند؛ مرهایتریندر این راه نزدیک کهکنند، حتی ممکن است پروسه مبارزه می

ماه پیش یکی از بهترین شاگردان و نزدیکان من وقتی از زندان به مرخصی 3آورد. کمااینکه محبوبیت نمی

ها نارشیستاند و حتی در زندان با ایراجاسوسکرد که در چنین شرایطی که همه مزدور و احساس می ،آمده بود

فرستاده است؟ این  خیابانبه  برای مبارزه ها رانارشیستایرا« موتا»شود، چرا جیع برخورد میگونه فآن
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را از بین دوستی دالوری و وطن کنند ارزش اند و در این وضعیت سعی میست که مزدورها پدید آوردهوضعیتی

ذارند ارزش سیاسی پیدا گمیشان را برای نابودی جمهوری اسالمی ببرند. یعنی کسانی که مستقیم جان

گویند شود همه میکه وقتی دستگیر میشوند دچار می« جمشید شارمهد»فردی مثل کنند و به وضعیت نمی

با آن درگیر هستیم، چگونه باید این وضعیت را درست کنیم؟  اکنونست که ما او مزدور است! این وضعیتی

، از تا وقتی تظاهراتی شکل گرفت ،کنندگیری و عملی نمیمرا پی« ح شویدمردم مسلّ»گفتمان  ،این جریانات

توانم بگویم که ما کل من به جرأت می. درصدی شکل بگیرد1ح باشد و حداقل کنشی نفر مسل1ّنفر 100هر 

را  «ح شویدمسلّ»ما گفتمان  است. ح شدهمسلّ خصوص رشتهب ایم. بخش بزرگی از گیالنح کردهرا مسلّ کرج

، این گفتمان ندحمسلّ و حتی بخشی از خوزستان ها به اجرا درآوردیم؛ کردستان و لرستانناز استا در خیلی

ح نداریم، اما ت مسلّخیابانی بر اقلیّ . ما هیچ راهی جز پیروزی  آمددر میاجرا  تر بهشد و عمیقباید فراگیر می

! شوندمواجه می ترروی بزرگک پیشبا ی سپسکنند و ما را خراب می دهند این اتفاق بیفتد و کار اجازه نمی

ی روز گذشتهسخنرانی ست؛ جمهوری اسالمیغرق درحال سخنرانی ناخدای کشتی  ،ترروی بزرگو آن پیش

 ،اگر آن جوانان تیر خوردند» :گفتکرد و مثلن میوحشتناک بود، اگر او قبلن همدلی می فجیع «ایخامنه»

در نهایت  اکنون «دهیم.شان پول میهایبه خانواده کنیم ومحسوب می ها را شهیدبسیج بوده و ما آن اشتباه 

کشند تا محاربه اعدام! یعنی اعدام را پیش میحکم است و  محاربهحکم تمام براندازان  گوید کهت میقاطعیّ

ما با کنند.  منفعلام استفاده کنند و مردم را افزایی که من مدام به آن اشاره کردهاز همان سیستم وحشت

 ،بزنیمحرف ت از رحم و مروّو  ی آرام داشته باشیمهستیم و اگر سکوت کنیم و حرکت ای طرفچنین پروژه

آوری و طرح ا صلحند؛ تمام کسانی که ببو یک حکومت غاص ت بیگانهها یک اقلیّآن. زنندگردن میها ما را آن

ها، خائنان طلبتا کل سیستم رضا پهلوی و سلطنتاز کل شورای گذار  ،کنندمردم را آرام می های صلحگفتمان

ست شود. کافیدقیق نمیافتد و کسی در این مسائل خیانت و زبونی دارد اتفاق می نهایت  ند.به ایرانتاریخی 

شده ترساند و چقدر حسابشده مردم را میای را بشنوید و ببینید چقدر حسابدقت سخنرانی خامنهبار بایک

ها بویی این آدم ،در واقع کنند؛همکاری می افزاییی ترسوی خواسته یا ناخواسته با این پروژهامثال رضا پهل

نقش اصلی را در  تواندی است که میعمومی و ملّ شناسی ، روانند. در مبارزهاهمبارزه نبرد از سیاست و فنِّ 

زنیم و خیابان ما دست به اقدامی میکه اند. هر وقت ها شکست خوردهتمام این ،در این پروسه پیروزی ایفا کند.

گان، زمان با آپانشود. همآغاز می شانیهای احمقانهشوند و مصاحبهه میها وارد صحنکنیم، اینرا شلوغ می

های شان در تلویزیونی همکارانسس سپاه بوده و بقیهمؤکه « سازگارا»و رفیق مزدورش « شریعتمداری»

مصاحبه  ،ستکه وابسته به جمهوری اسالمی« آزادی» ای و تلویزیون ترکیه« رنشنالاینتایران »و « سیبیبی»

 یمبارزه ،مبارزه نیست، با این روش مردم آرام باشید، این روش »شان این بود که کردند و موضوع اصلیمی

ی مقانهوضعیت احرا به  «اعتصاب»ها معنای این. «.آرام داشته باشیم د، ما باید تظاهرات خورشما شکست می

 مطلقدر سکوت کار و برگشتن به خانه است! یعنی  معنای رفتن به سرکردن بهاعتصابند که اهکنونی کشاند

رحم است؟ چون شما رحم است! چرا جمهوری اسالمی بیچون جمهوری اسالمی قاتل و بی اعتصاب کنید،

تمام دادن هم باشیم. ی تاوان، باید آمادهشویمی مبارزه میاصلن ربطی به مبارزه ندارید. وقتی وارد پروسه
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شوند، حتی در حد یک ها مطرح میبراندازی در تلویزیونرهبر که در نقش رهبر مبارزات و « آژیتاتورهایی»

هدف تحریک امور بیافتد و مردم را برای طور مطلق دارد اتفاق میکردن مردم بههم نیستند. گمراه آژیتاتور

 مانای ما به هدفشوند، اما در هیچ پروژهمردم شناسایی و دستگیر می ،هدفهای بیپروسه در این .کنندمی

 در دوم اسفند،« کاندیدگاییی وژهپر»یا « مبارزات میدانی»مانند  ،که ما آغاز کردیمرا  ایمبارزههر رسیم. نمی

تر که فجیع ابله؟! این ه باید بگذاریم؟نگذاریم چ «مزدور»از بین برده است، اگر اسم این بالهت را  بالهت آن را

که من صورتیتر خواهد کرد، درست  ما را نزدیکهای ابله شود شکی براندازی مملو از آدماست، اگر جبهه

 قاتالن مردم هستند. ند و بگیرها مزدور و حقوقاین معتقد هستم

که در آن  1398خابات دوم اسفند سال )پیروزی براندازان در انت« انتصابات دوم اسفند»ی حماسهما برای 

بیشتر مالپاسداران باعث رسوایی هرچهرأی ندادند و درصد از مردم در انتخابات شرکت نکردند و 96بالغ بر 

کنند، ناگهان پروسه را خراب می ،سواد و چند خبرنگارولی ناگهان چند ابله و بی ،هزینه و تلفات دادیم شدند.(

روز قبل از انتخابات این ها چندخواستیم، آنروز فرصت میما فقط یک! «کرونا»ه اسم کنند بقیامتی اعالم می

ها کرونا را مطرح کردند، این حرف بود، عزای جمهوری اسالمی شب    انتخابات کهدقیقن شب   ،کار را نکردند

 «اشتباه»را  سوادی و بالهتها اسم این بیآن افتد.ول هم نیست که این اتفاق میشوخی نیست و بار ا

گویند ما در هیئت یک رهبر! می آژیتاتوریشدند،  آژیتاتورسواد بدل به ولی همین مزدوران بی ،گذارندمی

و که شناخت بود، ا آژیتاتوریک « اهلل زمروح»هاست. آنها توسط جامعه و جمعیت اما تحریک  ،رهبر نیستیم

علی »و « نژادمسیح علی» نوشتند.عار نمینداشتند و برایش شنفر قبولش سیاسی نداشت و حتی سه

ی ما دست این شوید مبارزهی این افراد را که نگاه کنید متوجه میهستند، همه آژیتاتورهم « جوانمردی

شود کند. مگر مینمی ایجاد تر است، او حتی در مردم هیجانهم پایین آژیتاتورآژیتاتورهاست. رضا پهلوی از 

مگر ممکن است؟  مردم بری باشد؟ کردنآژیتیتدرآوردن و هیجان بهازی از استعداد رهبر یک انقالب و براند

همه را این آدم فقط  ایم.از رضا پهلوی ندیده را ها و هیچ درایتیکدام از این خصیصه گذشته هیچماه 30ما در 

خورد را می («ا بختیاریپوی»پدر ) «منوچهر بختیار»قدر ابله است که فریب پاسدار و آن مخفی و زندانی کرده

ما با چنین  .کندگرفتار مالپاسداران میکرج « یسکینهبیگورستان بی» واقعی را در قفس  برانداز  1032و 

 رو هستیم!  هبالهتی روب

ین خواهیم شاه، شهردار یا رئیس اداره شویم، ما در همخواهیم؛ ما نمیچیز برای خودمان نمیما هیچ

قابل تحمل  ،شودسرتاسری که هر لحظه بیشتر و بیشتر می بودن بر این بالهت  م، اما شاهدمانیغربت باقی می

در ای خامنههمه مزدور در صف براندازان خیالش جمع نبود، هرگز . اگر جمهوری اسالمی از حضور ایننیست

حکم اعدام دارد! این که هرگونه مشارکتی با براندازی کرد به چنین امر فجیعی اشاره نمیخود آخر  سخنرانی 

در  اکنونتروریسم دولتی از پشت صحنه به روی صحنه است، ما  هم نیست! این آوردن   تی النصر بالرعبح

 ی اصلی در دست رئیس  ند و اسلحهجمهور و رهبر تروریسترئیسبینیم می« ترور»ویترین جمهوری اسالمی 

توانید با این وضعیت شوخی نیست، شما هرگز نمیاین ل ترور را حل کند! ی قضائیه است که باید معضقوه

 جاست که اعالم  ها تنگ کنید، اینباید عرصه را از هر لحاظ بر این روزی.مگر با مبارزه و پی ،وضعیت کنار بیایید
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را تبلیغ  «خیابانی با جمهوری اسالمیی مسلّحانهجنگ »افتد. از نظر من هر فرد و جریانی که جنگ اتفاق می

زودتر جنگ با جمهوری هیچ شکی وجود ندارد که اگر هرچه ئن به ایران است، در این مورد مطلقننکند خا

کنند مردم ایران برای همیشه غرق خواهد شد و از نظر من تمام کسانی که سعی می کشتی  ،اسالمی آغاز نشود

تا خواندن مسلمانی که جز نماز ما با آن مردم   اند.انند کارمندان جمهوری اسالمیرا از جنگ دور کنند و بترس

ترین کار فجیع ؛ مردمی کهی داریمبسیار زیاد ی، فاصلهنداهای انجام ندادفرهنگی و شعوریکار کنون هیچ 

د، مردمی که کور نمثال زدند، مردمی که هیپنوتیزم شد «کار شعوری»گو با خدا و نماز را به اسم ویعنی گفت

ی متوسط، مردم، توسط طبقه توسط خود   ،شوندانان از لحاظ شعوری آگاه تی از جواگر اقلیّ ند.کر و الل و

کنم در گیرند. من فکر میبازها، مالبازها، توسط شورای گذار، مورد حمله قرار میها، شاهطلبتوسط سلطنت

مدام ما  تنهایی این جنگ را آغاز کنیم،به توانیمما نمی وجود ندارد. «مبارزه»هیچ راهی جز  یوضعیت چنین

از ما پیشی مردم با ما بودند و  ،گان قیام را شروع کردیمم، اگر در آپانایمردم را پشت سر خودمان داشته

های ولی اگر سایه ،توانیم در نقاطی آتش روشن کنیمتنهایی میبهما  رفتند و این آتش را سراسری کردند.گ

من این بوده که فقط کار  کردیم، کارهای زیادیما شویم. ی ما نابود میهمه ،پشت سر ما به دادمان نرسند

شان را جمع نطقه باید حواسکه یک هشدار بزرگ است و کشورهای ممانند همین بحث  گری کنم،روشن

بیهوده نبوده، این ماکت حکم  ،ی همه شدهی خندهی هرمز غرق شده و مایهآن ماکت سپاه که در تنگهکنند؛ 

شود و تمام جا پارک میکه قابل استفاده نیست در آناگر کشتی سوراخ به اسم اینسوراخ را دارد.  همان کشتی 

تواند انبار زیردریایی شود؛ م میشود، این ماکت هبارش خالی شده و آن انبار بزرگ بدل به انبار آمونیوم می

منطقه اتفاق بیفتد،  ین مواد منفجره را در آن جاسازی کنند و بعد آن انفجار بزرگ و تخلیهتُتوانند صدهامی

ت، ما باید ها شوخی نیسچه اتفاقی خواهد افتاد؟ جنگ جهانی! این ،! بعد از آنکنندمنفجر را دو ناوبر با آن یا 

مسلمان  وسال عمر ماست؛ مال جا ریشه داریم، هزارانما در آنکشور ماست،  مان را جمع کنیم. ایرانحواس

 د!نفهممیکه چیزی ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 علی عبدالرضایی

 پوتیندخالت  

 30/10/1398 تاریخ سخنرانی:

 

 به هانشانه قیطر از یعنی باشم؛ داشته نینماد ینگاه ، مدامافتدیم رانیا در که یاتفاقات بهکه  دارم عادت من

 . است بوده گونهنیا مدام ریاخ سال دو یط من یوهیش ببرم، یپ هیقض اصل

 یعنی بودند، گذاشته رانیا ینقشه شمال در یکیبار رنگیآب یهیحاش ،یونیزیتلو یبرنامه کی در رنیاخ

 را نیا شهامت با مایصداوس! بود شده بدل کیبار یهیحاش کی به ،میداشت نقشه یباال در که ی«خزر یایدر»

 خزر یایدر رفتنبرباد به را مردم یهاچشم خواستیم و بود کرده اجرا یمردم ینندهیپرب یبرنامه کی در

از کسی  یچندان العملعکس ما که ستا نیا بیعج و کردیم حقنه مردم به را نیا داشت واقع در دهد، عادت

 یبرداروزنه مسابقات یرانیا انیتماشاچ یبرا پیراهنی ،یاسالم یجمهور کیالمپ یملّ  یتهیکم زمانهم! میدیند

 اما ،شودیم دهید آن جنوب  در «ارسپ جیخل» و دارد را رانیا ینقشه هم پیراهن نیا فرستد،یم کایآمر به

 که زنندیم چراغ «هیروس» یبرا میرمستقیغ دارند هم باز یعنی! میندار نقشه یباال در را «نیکاسپ یایدر»

 ریمیوالد» اگر است، فشار تحت «یاخامنهمالشاه» یعنی هانیا .«!باشد جمع التانیخ شما ،میدیبخش را ایدر ما»

 اکنون دهد، دستهب را 96 ید قیام شد موفق «یفارس یسیبیب» دخالت و یاخامنه به فشار اعمال با «نیپوت

 در را اییباز «پاسداران روسپی سپاه» که میدار ادی به همه. کندپروپاگانداهای دیگری را دنبال می هم

 دیتهد کی نیا. شودیم هایی آغازقیام کشوردر تمام  و میدزدیم سپاه از را یباز آن ما و کندیم آغاز «مشهد»

 سپاه کنترل و اداره در نیپوت واقع در و در ایران حضور دارد پاسدارانروسی   سپاه چون ،بود هیروس طرف از

 میمستق ،یاسالم یجمهور دوم نفر عنوانبه که است «یمانیسل قاسم» ان،یسپاه نیا از یکی. دارد مؤکد ینقش

 امیق که 96 ید17 از پس! یاخامنه نه ،بوده نیپوت سراناف از یکی یمانیسل ،واقع در ؛بود ارتباط در نیپوت با

 قزاقستان در یزودبه» که شد منتشر یخبر یفارس یسیبیب در ،ید18 در بالفاصله ،شد سرکوب فرودستان

 جاآن در که «.شد خواهد برگزار قزاقستان و جانیآذربا ،تانترکمنس کشور سه و هیروس ران،یا حضور بانشستی 

 دولت توسط نکهیا از پس یالمللنیب قانون کی نبود؛ ماجرا انیپا نیا اما ،شد دهیبخش خزر یایدر مؤکد طوربه

 در ساعت72 تا وتصویب کند  را آن مجلس دیبا ،شود یتلق یملّ یقرارداد عنوانبه آنکه یبرا ،شد امضا

 هنوز پس. شود اجرا واندتیم قانون نیا ،آن از بعد روز1۵ و کنند منتشر را آنخبر  یسراسر یهاروزنامه

 فکر من دلیل نیهمهب. دارد ازین را مجلس بیتصو یعنی ،ستین یملّ یمعاهده کی «قزاقستان یمعاهده»

 یحمله واقع در باشد، داشته نقش رانیا ریاخ اتفاقات در هیروس ای نیپوت که داد احتمال توانمی که کنمیم

 میدانیم ما .افتدیم اتفاق «ییکایآمر گاهیپا» به ییکذا یحمله با زمانهم «ینیاوکرا یمایهواپ» به یموشک

 ییکایآمر سربازان یحت فتد،یب اتفاق ینظام یحمله آن که بود رانیا و «ترامپ نالدود» نیب یتوافق که

 آن اما ،آگاه هستیم یموشک یحمله آن بودنبالماسکه از ما. بودند کرده ترک را خود پادگان و دانستندیم

 و کندیم خراب را یباز نیا نیپوت داد،یم اقتدار یاخامنه و یاسالم یجمهور به منطقه در ،یموشک یهحمل
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 و دارد کنترل پاسداران سپاه یرو نیپوت ،واقع در ؛شود نهیشیب یاخامنه یینماقدرت که دهدینم اجازه

 یجمهور سپاه که میدانیم خوب ما ونچ باشد، داده را ینیاوکرا یمایهواپ به حمله دستور یراحتبه تواندیم

 هاروس دستور با مایهواپ نیا اگر .دارد زیادی مزدوران سپاه در هیروس و است هیروس یطرهیس تحت یاسالم

 جکیمل کردنمستقر تینها در و یرهبر تیب دنیبرچ یبرا یاخامنه به هشدار یعنی نیا ،باشد منفجر شده

 یباق پازل کی هنوز ن،یکاسپ یایدر سر بر یاخامنه از نیپوت یریگجبا در. «یسیرئ میابراهرمزدو» خودش

 معاهدات یتمام ،رانیا یداخل نیقوان به توجه با است؛ قزاقستان یمعاهده یبرا مجلس بیتصو آن و مانده

 دیبا مجلس .کندینم دایپ یقانون یوجهه یامعاهده چیه فتدین اتفاق نیا اگر و برسد مجلس بیتصو به دیبا

 انیپا در ط،یشرا نیا در شود؛ االجراالزم یقانون تا برسد چاپ به یرسم یروزنامه در و کند بیتصو را قانون

 یاخامنه تا کند چندبرابر را یاخامنه بر نیپوت فشار تواندیم که است اتفاقات نیا فقط ،مجلس از دوره نیا

 از بعد یحت ،نشده تمام مجلس نیا کار هنوز ،عواق در. بدهد را قزاقستان یمعاهده بر مجلس بیتصو دستور

 ینوع مینیبیم که یدیجد یهانشانه. دارند کار بدهند دیجد یهاندهینما لیتحو را مجلس تا هم انتخابات

 یایدر سند که باشد جمع الشیخ هیروس تا دهدیم تعهد دارد یاخامنه؛ است هیپروس به طردادناخنانیاطم

؛ دارد معنا هم یجانیآذربا مرزبان به یانگشتر اهدای ،جملهآن از .زد خواهد او اسم به مطلق طوربه را خزر

 مرزبان به که یانگشتر با ،آمده یمانیسل قاسم یجابه رفتار نوع لحاظ از که «ییرضا قاسمسردار » یعنی

 در دارد، وجود یرتبزرگ دنیبخش پرده پشت  اما ،آوردیم در خود عقد به ظاهرن را او، دهدیم یجانیآذربا

 .بخشدیم هیپروس جانیآذربا به را خزر یایدر دارد واقع

 ابالغ از پس ساعت72 مدت ظرف یاسالم یشورا مجلس مصوبات ،یاساس قانون سه و دو ک،ی یماده در

 نیا در مذکور مدت در ابالغ ای امضا از جمهورسیرئ استنکاف صورت در» که دیگویم تبصره افتد،یم اتفاق

 را قانون ساعت72 مدت ظرف است ظفؤم یرسم یروزنامه ،یاسالم یشورا مجلس سیرئ دستوربه ه،ماد

 آنکه مگر االجراستالزم کشور سراسر در انتشار از بعد روز1۵ نیقوان»: شده گفته دو یماده در. «کند منتشر

 در دیبا نیقوان انتشار»: دیگویم هم سه یماده« .باشد شده مقرر اجرا زمان یبرا یخاص بیترت قانون خود  در

 دولت نیب یاساس قانون طبق که ییقراردادها تمام»: دیگویم هم هنُ  یماده« .دیایب عمل به یرسم یهمازنرو

 ها،نامهمقابله ها،عهدنامه»: دیگویم هم 77 اصل« .است قانون حکم در ،شودیم منعقد هادولت ریسا و رانیا

 که ستیزیچ نیا و« .برسد یاسالم یشورا مجلس بیتصو به دیبا یالمللنیب یاهنامهموافقت و هاقرارداد

 بیتصو ،بخورد سند هیروس و نیپوت اسم به کامل طوربه نیکاسپ کهنیا یبرا یعنی. است مانده یباق هنوز

 یبرنامه از بعد یعنی افتد،یم اتفاق چندروز نیا در هم همه د،ینیبیم را هانشانه دیدار شما .است الزم مجلس

 و هیپروس پاسداران سپاه همان ،پاسداران سپاه که داندیم هم یاخامنه واقع در! ینیاوکرا یمایهواپ به حمله

 ضعف موضع در را یاخامنه و کندمنفجر می را ینیاوکرا هواپیمای ،پاسداران سپاه است؛ نیپوت کنترل تحت

 مینیبیم ما. مینیبیم اتفاقاتی نیچن در را هیروس دست مدامما ! «فرودستان امیق» مثل درست ،دهدیم قرار

 رانیا ینقشه یباال از را خزر یایدر کامل وقاحت با و کرده آماده را خودش هم یاسالم یجمهور عملن که

 شانراهنیپ یرو هم کیالمپ یتهیکم درو  دهدیم نشان را نیا  صداوسیمای ملّنا ونیزیتلو در و حذف کرده
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 دهدیم یانگشتر خود یجانیآذربا یهمتا به ،است کشور کل مرزبان که سپاه سردار کی .دارد ودوج نقشه نیا

 ما مردم و افتدیم اتفاق دارد که ستیافاجعه نیا ،بخشدیم یدودست کاملن را «آستارا خط» دارد واقع در و

 فیکث یمعاهده نیا سمجل و داشت دنخواه مجلس در یمخف ینشست یزودبه. برندیم سر به یناآگاه در

 یروزنامه در وقاحت تینها در و کرد خواهد بیتصو، است ترکمنستان قرارداد از ترعیفج اریبس که را قزاقستان

 یرانیا» به را مردم دارند ،هاتیساوب و هاروزنامه ها،ونیزیتلو ما،یصداوس واقع در. شد خواهد منتشر یرسم

. رودیم دست از دارد که ماست جانکاسپین  ست،یبزرگ یفاجعه نیا و دهندیم عادت «نیکاسپ یایدر بدون

 ترامپ نیب قرارداد نیا که میده اجازه دینبا م،یبرگردان را نیکاسپ یایدر که میبکن را مانیسع تینها دیبا ما

 کاله ما مردم سر و برسد خود خواست به هم ترامپ و ردیبگ را نیکاسپ یایدر هیروس تا شود منعقد نیپوت و

 «مردم» یعنی ،«دوم ابرقدرت» کشور یدهندهنجات تنها ؛«مردم احضار» مگر میندار یراه چیه ما! برود

 .هستند
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 نداریمپاسداران  ما دشمنی جز سپاه روسی  

 28/06/1399 تاریخ سخنرانی:

 

 یمغز و ستروسی روسپی، سپاه  این منتها اند.مردم سمت یک و است «روسیه» ،«پاسداران سپاه» سمت  یک

 هم را، سپاه اطالعات هم و دارد را اطالعات وزارت هم جنگد،نمی روشن صورتبه و گارد یک با دارد. هرزه

 اطالعات مرکز  واقع در! را خارج صداوسیمای هم و دارد را داخل صداوسیمای هم را، مجلس هم و دارد را دولت

 سمتی هر شما. هستند سپاه هایشاخه که ستمرزیبرون هاییزیونتلو و صداوسیما همین سپاه اصلی مرکز و

 چرا. ایدزده را ارتجاع و مالها بزنید را سپاه اگر شما نداریم؛ سپاه جز دشمنی ما اساسن ید،طرف سپاه با بروید

 کارهاام تم داده، هاآن به تریبون و نیرو و کرده خرج پول سپاه چون ند؟اهشد مطرح «هاطلبسلطنت» امروزه

 .  است «سپاه» هدف کنید، ول را هااین آمده، وسط سپاه خود  کند. اکنونمی شانبرای سپاه را

 شما! نکنید شک شوند،می میدان وارد کنیم مهیا را هاحداقل و بسازیم میدانی اگر که داریم را «مردم» ما

 از تا10 ستکافی شوند. منفجر باهم هانناگ تهران در نقطه10 بار،10 ستکافی! سازیدنمی را مقدمات اکنون

 جز دشمنی ما. شد خواهد شلوغ هاخیابان روز آن فردای ،انجام دهند اساسی اکت یک زمانهم شما هایگروه

علیه جمهوری پدوفیلی  که براندازنمایی هاینهاداز  درصد80 مرزها برون   در. نداریم پاسدارانتروریستی  سپاه

 تحت درصد90 شوندمی مدیریت که تعدادی این از شوند،می مدیریت سپاه طرف از ،کنندمی کار اسالمی

کاری هیچ سپاه بدون ند،هست سپاه کنترل تحت هم هاطلباصالح خود هستند؛ «هاطلباصالح» کنترل

 . نگیرید ساده را سپاه یعنی! کنندنمی

 از درصد90 مدیریت ،او جمهوریاستری از بعد سال3 شد، جمهوررئیس «نژاداحمدی محمود» کهوقتی از

 مدام پول این و گیرندمی را سپاه پول نوعی به همه ایران مردم یعنی درآمد؛ سپاه کنترل تحت ایران اقتصاد

 بیت که نیست این شمعنای است؛ نشسته هارگ تمام روی زالو مثل سپاه. شودمی رد سپاه دست زیر از

 سپاه را آخر حرف   معمولن اما ،دارد قدرت ایخامنه! نه ندارد، یقدرت هیچ ایخامنه وقوی نیست  رهبری

 همراه روسیه با سپاه چون ،است سپاه سر زیر ما هایبدبختی یهمه گیرد.می تصمیم که است سپاه زند،می

 مجلس در ایخامنه موقت رهبری» ماجرای که است سپاه. دهدکاری انجام نمی روسیه یاجازه بدون و است

 فروش» ماجرای که است سپاه دهد.افشای آن ویدیو را می دستور «پوتین» چون، کندمی رورا  «خبرگان

 گیردمی قرار فشار تحت است و عروسک ایخامنه یمهم جاهای چنین در اندازد؛می پیش را «کاسپیندریای 

 شبهیک مردم نباشد راگ سپاه! دارند؟ قدرت مالها دارد؟ قدرت کسی چه نباشد سپاه اگر. کندمی غلطی هر و

 یعنی است؛ سپاه ما قاتل و اصلی دشمن . کنندمی بازی فوتبال مالها یهکلّ با هاهبچّ و زنندمی را مالها گردن

 وجود قدرتی هیچ دیگر هم بعد شود، نابود سپاه باید سوم شود، نابود سپاه باید دوم شود، نابود سپاه باید اول

 در رفتیم، خواهیم پیش قدم یک ،بزنید را سپاه کهطور هر یعنی. است پاهس دارد وجود که چیزی هر ندارد،

 درای و خامنه روحانی .ندسپاه از یجزئ هم هاآن نگویید، ارتش از مدام نادان هایآدم مثل. نکنید شک این
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 :وییدگمی مدام کنید؟ کارچه خواهیدمی را بدنه گیرد،می تصمیم که هاستآن مغز ،ندشومی تعریف رأس

. کنید ول را نادان و پست هایمآد این است، «سپاه» ارتش مغز  یعنی اند،سپاهی ارتش، فرماندهان تمام! ارتش

 هم مرزها برون  در چیزهمه و کشور کل شود،می اداره سپاه توسط دولت شود،می اداره سپاه توسط ارتش

 خودش بکشد را شما سپاه اگر آمده، وسط ودشخ سپاه حاال. بفهمید خوب را این شود،می اداره سپاه توسط

: گفتندمی «همایون شهرام» و «امیراحمدی هوشنگ» ،«گانآپان» قیام در که دارید یاد به. شودمی نابود

رضا » به کارچه است وسط این سپاه وقتی. دهدمی پول هااین به مدام سپاه چون ؟!«ستا کارههیچ سپاه»

 آرام فضا و تمامزودتر  ماجرا این خواهدمی خدا از پهلوی رضا. اندالدلّ یشتمُ هااین دارید؟ و امثال او «پهلوی

 سرهم قضیه و کنممی معامله یک»: گفتمی خود با بکشد، طول تا این اندازه ماجرا این کردنمی فکر او شود.

 همان باشند، رسندهپُ ممرد که بدهیم ادامه را وضعیت این طوری باید ما «.هاسال این تمام مثل آیدمی

 نکردی؟ کاری هیچ چرا ،داشتی فرصت همهاینکه  تو چیست؟ ماجرا» که بگویند او به پهلوی رضا طرفداران

 خیانت ما به که بودند هااین «.!گرفتید؟ چقدر بوده؟ چه مدنی یمبارزه ماجرای این بودی؟ چیزی چه پی   تو

 هاآن هایتلویزیون و هاطلباصالح توطئه، مجری شدیم؟ شقهشقه که شد چه بودیم، پیکر یک همه ما کردند؛

 داده تلویزیونو  پولو  انرژی سپاه است؛ کرده سپاه را کارها یهمه داشت، قرار سپاه توطئه مرکز در منتها بود

 .است

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سپاه  روسپیه

 های روسی و طرح تفرقه بین اقوام ایرانیپروپاگانداییست

 04/0۵/1398تاریخ سخنرانی: 

 

اش در منطقه تنگ کرده نشاندههای دستت برای روسیه و دولتشدّعرصه را به« دونالد ترامپ»های متحری

است که ای های رسانهبا بازی ،انیرانیانجلوی این بهاین دشمنان مردم را نخورید؛ فرارجلوی بهفریب فرار است.

 نحویبههمه  ها،آنیجاد اختالف و ناهماهنگی بین ا وهای تازه برای ناامیدکردن مردم خورد، بهانهرقم می

و  هستندشدن مالپاسداران در حال غرقاست.  )جمهوری اسالمی( ی روسیهنشاندهجلوی رژیم دستبهفرار

 کنند.ام ایرانی اختالف ایجاد میمدام دارند بین اقو ،روسی شدن؛ روسیه و مبلّغاندر حال پیروز« براندازی»

تر های شلوغ نزدیکگذرد ما به آن خیاباناست. هر روزی که می های ایران در راهابانروزهای پرشور خی

ی وطنی شود؛ در شویم. نگذارید در این وضعیت حساس تعصبات کور و ناامیدی مانع از انجام یک وظیفهمی

 واقع، یک وظیفه جهت  نجات  انسان  بعدی. 

اینترنت و  اکنوناین دامنه از درک نرسیده بودیم؛ ما  بههرگز از لحاظ شعوری اخیر، سال 1400ما در 

سالی که 1400رسانیم. در را به هم بسرعت صدایمان توانیم بهاکنون میها را داریم، گستردگی تریبون

 بوده و چیرههمیشه خرافه بر ما ما هرگز این فرصت را نداشتیم و  ،در ایران حکومت کردند هااسالمیست

نظیری از نژادها، ی بیایران مجموعه کردند.را بر ما تحمیل می، مسجد و چنین خزعبالتی اهلل، مالهمیشه آیت

ی ایران است. سرمایه ترینهای متنوع بوده، هست و خواهد بود، این تنوع نژادی و زبانی بزرگها و زبانتقومیّ

ترین بزرگ «نیروی انسانی»ان هم در ایراست،  ترین سرمایهبزرگ «نیروی انسانی»که در هر کشوری جاییازآن

، که ایرانی هستند ایزبانیمختلف و پتانسیل متنوع نژادی و  ی این نیروهای انسانی ی ماست. امروز همهسرمایه

ی ما سرباز وطن هستیم، از هر قوم و نژادی که باشیم )ترک، همه عمل کنند. « وطنسرباز »ی یک مثابهباید به

 ایرانی هستیم.( و... عربکرد و گیلک، لر و 

دیم، ما متخصص انجام در واقع ما انقالب نکر ،یک استعمار عوض شد در ایران، ی هر انقالبیپروسهدر 

 چون همیشه در کشور ما یک استعمار جایش را با استعمار بعدی عوض کرد.  ،ایمخوردهشکست هایانقالب

 تماممالک  ،ایظاهری و ژنتیکی بندی و ویژگی  زبانی واز هر تقسیم ما فارغی همه ی ماست؛ی همهایران خانه

ان افتاد. هر وقت که انیرانیدست  ایران بهاختیار  ،ها به کمتر از این قانع شدندهر روزی که ایرانی هستیم؛ایران 

 و...، ما ایران را از دست دادیم و گفت« اهواز»از « عرب» ،گفت« رشت»از « رشتی» ،گفت« تبریز»از « ترک»

کنند و هیچ ای را رعایت نمیمردم ایران هیچ قاعده خودمان را دربست در اختیار بیگانه قرار دادیم. دشمنان 

راحتی ما به و قائل نیستند« ایران»نام رای جان و زندگی مردم سرزمینی بهها هیچ ارزشی باصولی ندارند، آن

ها تجاوز و به آن ها شکنجهوانان ما را در زندانکنند و جت ما را نابود میکنند، محیط زیسعام میرا قتل

ایران را در  ها از اینکه مردم کنند. آندریغ نمیخواهان ایرانی از هیچ ظلمی آزادی در برخورد باکنند. می
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های ما، برای فرهنگها و خردهها برای زبانارند. آنترین تنگناهای اقتصادی قرار بدهند هیچ ابایی ندسخت

ی منابع ها همهمطلقن هیچ ارزشی قائل نیستند. آن ،ی ماهای ما، برای کودکان و آیندها و زیباییهتفاوت

های ما را هم ها حتی صداهای ما، باورهای ما و زبانکنند، آنفسیلی، معدنی و محیط زیست ما را مصرف می

عنوان های ما را بهکنند و زبانمیصرف ه ما میلات زبانی این سرزمین کهن را بر عها تنوعکنند. آنمصرف می

ایم که در مواجهه با چنین سیستم غاصبی تنها یک راه وجود بارها گفته کنند.می غالبت و نژاد به ما قومیّ

 است.« محور علیه سپاه تروریستی پاسدارانی مسلّحانه و خشممبارزه»دارد و آن هم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سپاه  روسپیه

 شوند؟می تحقیر هیروسپ در ایرانی شهروندان چرا

 07/0۵/1398تاریخ سخنرانی: 

 

های ، در ارتباط با سازش توریستدر روسپیه جمهوری اسالمی یخانهاین سخنرانی با توجه به متن سفارت

متن سفارت را در گوگل برای درک بهتر این مقاله، ایراد شده است.  ،یهپایرانی با قوانین ضدّایرانی روس

 کنید.وجو کرده و مطالعه جست

 

 شانخوب روابط از مدام روسیه، آموز دست سگان این اسالمی، جمهوری مقامات. نیست ممکن ترکثیف این از

 خواهدمی که روادیدی برای مثلن زند؛می رفتار تحقیرآمیز ایرانی شهروندان با روسیه اما گویند،می روسیه با

 سفر برای ایرانیان زودیبه که بود گفته پیش ندیچ روسیه همین. گذاردمی شرط هزاران بدهد، ایرانیان به

 کردند؛ سخت کاملن را روسیه به سفر بلکه هیچ، نشده اجرا که طرح آن بود؛ نخواهند ویزا نیازمند روسیه به

 خاطربه» که کردمی انتقاد آلمان صدراعظم به «پوتین». کنندمی نگاه مهاجر یک عنوانبه را ایرانی هر یعنی

 .کرده تولید سوریه در روسیه هایسیاست که مهاجرانی «زده. ایران به بزرگی یضربه ایرانی، جرانمها پذیرفتن

 فشار تحت شدّتکنند، بهمی خرج روسیه پول خود را در که را ایایرانی هایتوریست روسی، حیوانات همین

 خواجه روسیه در ایران سفیر قدرآن باشد؛ کشور خود شهروندان مدافع باید کشوری هر سفارت. دهندمی قرار

 جایبه شان را حل کنند،کنند تا مشکالتمی مراجعه هاآن به ایرانی هایتوریست وقتی که کندمی عمل

 گیریدمی که ویزایی قبال در شما. دهندآموزش می را بودنمطیع آداب هاآن به روسیه، عملکرد به اعتراض

 و جنوبی مناطق سمتشود بهمی گفته هاآن به اما کنید، ردشگ روسیه کشور در تا کنید،می پرداخت پول

 داشته را اروپایی کشورهای به ورود قصد شما که داشت خواهد وجود این یشائبه که چرا نروید، شرقی روسیه

 یا و شوندمی کشور آن وارد ایرانی مهاجران درصد از99 که ترکیه حتی! نیست ممکن تراحمقانه این از باشید.

. شوندمی ترکیه وارد ما مهاجران است، اما تمام فشار تحت ترکیه باالخره. کنندنمی گونه رفتاراین ستان،پاک

 برای ایبهانه این. باشد کرده مهاجرت روسیه طریق از باشد توانسته کسی که امنشنیده کنونتا من اساسن

 دارند؟! انزجار هاایرانی تا این اندازه از هاروس چرا چیست؟ محصول تاریخی انزجار این .ستهاایرانی تحقیر

 اگر .ستاپدی روسی، این انزجار مرداندولت ذات در واقع، در دارند؛ هم هایهودی از را انزجار همین هاروس

 هاآن سر را که بدترین بالها دارند انزجار هاقدر از یهودیها آنکه روس بینیدمی باشید، خوانده را یهود تاریخ

 از بیش ها از یهودیان،ایانزجار توده. کنندمی مبارزه روسیه آمریکا، با قدرتمند یهودیان حاال اند وهآورد

 چون چرا؟! نه اسالمی جمهوری ولی اند،آمده کنار هااسرائیلی با هاامروزه فلسطینی. است مسلمانان

 شاهدست  از وقتی هاایتوده اند؛داشته هاایرانی از هاروس را انزجار همان. کندمی دنبال را روسیه هایسیاست

زندگی در  بد بسیار شرایط خاطربه یا کرد،می تبعید سیبری به را هاآن یا روسیه کردند،می فرار روسیه به

 با قدرآن او، خود  روایت به که است «کسرایی سیاوش» هاآن ترینمهمیکی از  کردند؛می فرار اروپا به روسیه،



 
 علی عبدالرضایی

 در ایرانی شهروندان دیگر و ایتوده مهاجران ینامهزندگی اگر. شد فلج روسیه در که کردند وردبرخ کثیف وی

 ذلیل و ابلهقدر آن اسالمی جمهوری بود. خواهید انزجار همهآن شاهد بخوانید را شاه )محمدرضا پهلوی( زمان

 اما کنیم،می اعتراض ما»: گویدمیروسیه، آداب غیرانسانی و انیرانی به  اعتراض جایبه که است نوکرصفت و

 شروط نشوید، بهتر است که اذیت اینکه خاطربه نتیجه در کنند،به اعتراض ما توجهی نمی آنان که جاآن از

 باریآخرین !بخوانید را آن حتمن است، روسیه در جمهوری اسالمی سفارت متن  این «کنید. رعایت را هاآن

 را که به تن داشتم بازرسیزیری  حتی لباس جاآن در رفتم. دبی به شدم، خارج کشور از ایرانی پاسپورت با که

 به خود با نوعی تحقیر بازرسی نوع آن اهمیتی نداشت که در حال تحقیر من بودند؛ شانبرای اصلن و کردند

 بازرسی ار ایرانی مسافران فقط اما داشت، قرار هاصف ایرانی کنار در پاکستانی مسافران صف داشت. همراه

 صف و متشخص هستند و کردهتحصیل که افرادی دادمی نشان ایرانیان ظاهر آنکه وجود با کردند،می

 را هاآن چرا که نیست این من منظور! بودند کاری به دبی آمدهخدمت برای دادمی نشان که هاپاکستانی

 از بعد .دهم نشان را ایران به نسبت همسایه کشورهای یپرستانهنژاد خوی خواهممی بلکه نکردند، بازرسی

 ایادبی یانامهویژه در من تصویر آن، از قبل چون و داشتم پناهندگی پاسپورت جاآن در رفتم، پاریس اینکه به

 همین دلیل دربه ی زندگی من نوشته بودند،بود و درباره شده چاپ ایرانی منتخب شاعر عنوانبه epokنام به

 کردم،می سفر آلمان پاسپورت فرانسوی که به همان با کردند. موافقت من پناهندگی اب نیموماهیک عرض

 که با پاسپورت انگلیسی برایزمانی ولی کردند،می چک بودم ایران متولّد اینکه خاطربه مرا پاسپورت گاهی

 مؤدبی شهروندان انایرانی. کردندمی مهربانی و روییخوش به تظاهر اجبار به رفتم، به روسیه شعر فستیوال

 ولی اند،که دنیا را به کثافت کشیده ندهست آنان بین هم مسلمان اللهی حزب ایعده که است درست هستند،

 کشورهایانگلیس و در  در هاترینمؤدب و هاترینفرهنگی ام؛بوده مختلف نقاط در ایرانیان رفتارزنی شاهد من

فعّالیت  سوئد مجلس درکرده از ایرانیان  تحصیل بسیاری حاضر الح در سوئد ایرانیان هستند. و اسکاندیناوی

 هاایرانی چرا است؟ چیزی چه محصول انزجار کند؟! اینمی رفتار گونهاین ایرانی شهروندان با روسیه چرا .دارند

 هنوز و شده تکهها تکهمدام توسط روس ما کشور هستند؟! صبور تاریخی تحقیر همهاین به نسبت تا این اندازه

 روسیه آموزدست نوکر که مالها حکومت یا «پهلوی» حکومت مثل کنیممی انتخاب هایی راحکومت هم

 ،«آمریکا بر مرگ»: جای آنکه بگویندبه مردم چرا کند؟! پیدا ادامه باید زمانی چه تا بالهت این. هستند

 هاایرانارشیست کهطوری روسیه، از رانزجا و پوتین از انزجار موج آن هنوز! ؟«روسیه بر مرگ»: گویندنمی

 و خزر دریای مورد در داشت ایرانی خوی اندکی که مجلس نمایندگان از یکی وقتی. نشده مهیا خواهندمی

 مجلس به را روسیه طرح هنوز ما»: گویدمی وقاحت نهایت خارجه در امور وزیر پرسد،می روسیه به آن واگذاری

 را طرح آن از بعد کنیم، حل ها راترکمنستان آن و آذربایجان با باید که دارد وجود مشکالتی ایم،نداده تحویل

 ما وجود این با ولی ندارد، مجلس تأیید به نیاز و کرده تأیید هم رهبر»: که دهدمی ادامه و «.دهیممی ارائه

 اسالمی جمهوری سران به روسیه، توسط خزر دریای غارت و واگذاری  طرح یعنی «فرستیم.می هم مجلس برای

 ما قیام که پهلوی رضا فاجعه، این برابر در و کرده امضا خایمنی هم را فاجعه این. است شده تمام طورکاملبه

تا کنون . اندبلعیده را ایران هستی هستند که هاییها خانوادهاین است؛ کرده سکوت نیز کرده مالخور را
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 روسیه هایسیاست از مدام روسیه علیه ایران، خیانت همهاین پس از هم هنوز ام؛ندیده هاایتوده از ترزادهحرام

 «توده راه» و «نتپیک»و  «روز اخبار» و «گویانیوز»های کثیف سایت ست نگاهی بهکافی کنند؛می دفاع

 د،زننحرف می ایران از مدام! ترکثیف ازیکییکی ببینید، ای راو توده طلبسلطنت جناح گاردهای بیندازید تا

 تواندمی کسی چطور افتد؟می دارد اتفاقی چه. اندسکوت کرده کنند، دفاع ایران از بوده الزم که هروقت اما

کنند و فقط در این مزدوران هیچ حمایتی از ایران نمی کند؟! سکوت و ببیند را تحقیر همهاین و باشد ایرانی

 آمریکایی شهروندان برای ار خانه سفارتمتن  کثیف  ید،داننمی را قوانین اگر. حال تحقیر ایران و ایرانی هستند

 از ببینید دارند، وضعیتی چنین روسیه در ایرانی شهروندان و بگویید که کنید ترجمه اروپایی کشورهای یا

 چیست؟! ما گناه شویم؟ تحقیر باید چرا شویم؟می تحقیر همهاین دنیا در ما چرا کنند؟نمی حیرت آن شنیدن

 باید چرا رود،می روسیه مثل کشوری حقیر به تفریح برای اگر کند،می کار سال طول در که اییرانیا شهروند

 ندارد؟! خانهسفارت روسیه ایران در آیا ندارد؟! خارجه امور وزیر ایران آن کند؟! آیا تحمل را تحقیر همهاین

ی مثابهکنند، بهمی دیدار روسیه انمدارسیاست با اسالمی جمهوری مدارانسیاست وقتی که دارم اطالع من

 بودند، رفته روسیه به «میانه آسیای» مسائل مورد در تحقیق برای که منتخبی دانشجویان. کنندنوکر رفتار می

 رفتار توانیدمی شما. کردندمی حقیرانه رفتار ایرانیان با روسی مدارانسیاست چگونه که بودند تحقیر این شاهد

 اسالم از اینکه خاطربه است، اسالمی تسلیم  خوی این ببینید، پاسداران سپاه با را وسیهر ارتش تحقیرآمیز

. اندبه نابودی کشانده را چیزهمه و اندشده روسیه ها مطیع آن شده، آغاز جاآن از بودنمطیع ساخته؛ نوکر هااین

خانه سفارت متن. کند طغیان دارد جودو که کاری و تحقیریکثافت همهاین   علیه که است این جدید نسل کار

 شودمی مگر. نیست این از تربزرگ توهینی نیست؛ حتی در تخیّل هم قابل تحمل است؛ وحشتناک ،بخوانید را

 حکایت زنند؟!می رفتار واربرده چنین هااحمق این که دارد چه روسیه اصلن کرد؟! تحمل را توهین همهاین

! بروند ندارند دیگری جای چون دارند، هم حق روند، البتهمی به مکه که ستهاییاحمق همان حکایت هااین

 تروریست مجلسی دارند، تروریستی سپاه دارند، تروریستی حکومتی چون است، بسته هااین روی بر دنیا در 

 رد،دا وجود تروریست آن یشاخه هر در یعنی است؛ برخوردار دولتی تروریسم از حکومت این اساسن و دارند

 باور خدایی به مسلمانان .است «تروریسم ایدئولوژی» اسالم اصلن کنند؛می ایجاد وحشت جاهمه در چون

 تروریست بکشید؛ را کسی و بگیرید دست در تفنگ که نیست معنا این به «تروریست». است تروریست که دارند

 از را شما ندارد؛ تعقل و منطق کند ومی وحشت تولید اسالم خدای. کندمی وحشت تولید  که کسی یعنی

 ندهید. انجام را کار فالن که کندنمی متقاعد را شما. آوردنمی علمی دلیل ترس این برای و ترساندمی جهنم

 ترساند،می را شما مدام همین برای و دانستنمی چیزی شناسیجامعه از برهوت عربستان، آن در اسالم پیامبر

 در کرد؛می را کار این شمشیر تیزی با کند، مسلمان را کسی خواستمی اگر و کردهایجاد می وحشت شما در

 و «وحشت» یعنی «Terror» لغوی معنی .زدمی را اول حرف وحشت تولید و تروریست جاآن واقع،

«Terrorist» او از مدام باید ما که خدایی است، وحشتناک اسالم خدای«. وحشت یکنندهتولید» یعنی 

 و «انجیل» و «تورات» به ربطی اساسن و است ایرانی همآن که دارد «الرحیم الرحمن اهللمبس» یک بترسیم

 را م هر حروف! «رَحم» روی دارد، تأکید «م هر» روی «الرحیم الرحمن اهللبسم» ندارد. اسالم هایسوره متون
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را از  الرحیم الرحمن اهللسمب تغییر دادند و فعالن و فعیل همان را بر وزن شد و رحم بدل به و کردند معکوس

 به شرایطی هیچ تحت اما است، اسالم اصلی شعار و قرآن است کل در جالب یجمله تنها این آن ساختند.

 از کنیدمی توبه وقتی حتی ندارد و وجود بخشندگی جاآن چون چرا؟! شود،نمی عمل الرحیم الرحمن اهللبسم

 هر و است تروریست وحشتناکی طوربه «اهلل» نداریم؛ اسالم خدای از ترتروریست. است جهنم عذاب ترس

 مسلمانان است ممکن و هستند درستی هایآدم شانذات در ایعده است. تروریست نهایت در اهلل، به باورمندی

 هاییانسان پس  از هنوز است، نهفته اسالم خدای در پتانسیل یک عنوانبه که «اهریمنی» ولی باشند، خوبی

 اهریمن «یزدی مصباح». اندنشده اهریمن به بدل هااین هنوز همین برای و است برنیامده دارند خوب ذات که

 هستیم؛ طرف «هاچهاهریمن» با فقط ایران در ما. است اهریمن «خایمنی» است، اهریمن «جنتی» است،

 ندارد؛ این جز راهی گد،بجن مالییسم باشد و ضدّ «اهریمنآنتی» که است ناگزیر ایران در مبارزی هر امروز

گردن شما را  وگرنه هستید تسلیم از ناگزیر تروریست، خدای با مواجهه در و است تسلیم اسالم، این پشت

 اسالم ایران در روسیه که است همین برای کنند،می استفادهسوء  شما از همه سپس و شویدمی تسلیم. زنندمی

 گرایش که شودمی متمایل گروهی سمتبه هم آمریکاه بند بکشد. تر بتواند مردم را بخواهد تا راحتمی را

 نیستیم، محورمذهب ما. داریم را هاایده بهترین ما. است وحشتناک ما اوضاع .دارد تسلیم و خوی اسالمی

 داریم، زرتشتی دین ما بوده است؛ بلکه فیلسوف نبوده، پیامبر «زرتشت». هستند مذهب همه هااین کهدرحالی

 اما داریم، «مانی» نام به فیلسوفی نداریم؛ مانوی مذهب اما داریم، «مانوی» دین ما نداریم؛ زرتشتی مذهب اما

 کنیممی دوری او از اما داریم، را سوفی خود  ما. است «سوفی» یک «م هر» واقع، در نداریم؛ مانی نام به پیامبری

 چیزی «زُروانیسم» ادیان یدرباره دانیم؛نمی «ترائیسممی» یدرباره چیزهیچ دانیم؛نمی مهر مورد در چیزهیچ و

دانند و مشتی مین چیزهیچ هاآن بپرسید، باره این در مالها از بدانیم؟ زروانیسم یدرباره ما نباید چرا. دانیمنمی

 را متروریس فقط که مذهبی سه اند؛ابلهانه مذهب سه «اسالم» و «یهودیّت» و «مسیحیّت» ند.احمق و انیرانی

 هایآدم جهت چندین از دارند باور اسالم به که تازیانی است. کرده ترفجیع را آن اسالم و کنندمی درونی

 مسلمان، یک واقع، در اهریمن بدل کرده است؛ به وحشتناک و موجودی به را اهلل اسالم، و هستند خطرناکی

 «!است گناه یدروازه زن،» گویند:می مدام و ندناممی شیطان را بیچاره «لیلیث » اما پرستد،می را «اهریمن»

ای و طور ریشهشعری از علی عبدالرضایی که در آن به)مجموعه «لیالو» کتاب در من و دارد دلیل همه هااین

 استعمار که ایاستفاده بهترین. کردم بررسی مذهبی لحاظ از را هاآن هایپردازد( ریشهمی« لیلیث»فلسفی به 

در  مسلمان روسی، به شهروندان .دارد را انفعال و تسلیم خود ذات در اسالم که ستا این در کند،می اسالم از

 روندمی مکه به. کنندمی سفر کشور آن به هم باز و ندارد هیچ اهمیتی برایشان شود، اماروسیه بسیار توهین می

 ،کنند کار حجاج نامثبت پول  با باید هاآن رسد.می سود مالها به چون شوند،می کشته شکل ترینفجیع به و

مسلمانان . شودمی نابود مالیان هایبیزینس ترینمهم از یکی شود،می بسته کعبه در   وقتی که است همین برای

 هاآن به تا روندمی جاآن به باز اما شوند،می تحقیر مدام و کنندمی تجاوز هاآن به شوند ومی کشته کعبه در

یعنی « علیحاج»، «رقیهجنده»یعنی « رقیهحاج»؛ «شدهگاییده»و « کونی»یعنی « حاج»؛ «حاجی» بگویند

 چرا .دارد چنین فجایعی وجود که دانیممی همه افتد.می جاآن که ستاتفاقی این« شده و کونیعلی  گاییده»
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 هاروس همین دلیلبه. اندهکرد حیثیتبی را ما دنیا در هااین متأسفانه کنند؟!می رفتار گونهاین مسلمانان

 کجاست؟! هاآن هایکمک «کنیم.می کمک شما به هاتحریم مقابل در هستیم و شما دوست ما» گویند:می

خواهند و مدام اما از شما ویزا می« کنید. سفر روسیه به ویزا بدون توانیدمی شما» گویند:می کمک؟! کدام

 هاروس همیشه بوده؛ گونهاین تاریخ طول در برساند، ایران ودی بهروسیه س محال است که کنند.تحقیرتان می

معاصریم که از و مریض و اهریمنی ضدّایرانی  حکومتی با ما و خون ما را مکیدند. افتادند ما جان به زالو مثل

 عمل ایرانیضدّ تا دهندافراد را تعلیم می «علمیه یحوزه» در. بردمی ستیزی بسیار لذّتکُشی و ایرانیایرانی

 ایران در را سیستم ترینحیوانی سال41 که مستحکم است و ما بسیار بزرگ فرهنگ. باشند حیوان کنند و

 افتاد،می فرانسه در اتفاق این اگر مثال عنوانبه. شنویممی ایران در را فرهنگ صدای هم هنوز اما ایم،داشته

. دارند قبول را موضوع این ها همخود  فرانسوی که جاستاین جالب و شدنمی دیده فرانسوی فرهنگ از اثری

برای نابودی این سیستم  کاری هیچ هاایرانی خود   اما سوزد،می ما برای شانمردم  دنیا دل کند؛می حیرت دنیا

 اند.کرده عادت بردگی تسلیم و خوی ند و بهمسلمان چون است، عجیب من برای این و کنندضدّایرانی نمی

 «.یهپروس» و« روسی» اسم به زالویی بنشیند؛ زالو شانتن بر باید حتمن
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 یهپروسکرونای 

 1۵/01/99 تاریخ سخنرانی:

 

، دو ویدیو این؛ در ابتدای اندست که به مسکو سفر کردهدو مسافر ایتالیاییویدیوی  تحلیلی بر ،این سخنرانی

 یداروخانه به، بعد از آن هستند فرودگاه مسکودر که د نند تا ثابت کندهبلیط هواپیما را نشان می مسافر

گرم( را درخواست میلی20گرم و میلی10؛ است نوعو از داروساز داروی کرونا ویروس )که دو روند میفرودگاه 

گویند که در روسیه چندسال است دهد! و میمی هاای دارو را به آنداروساز هم بدون هیچ معطلی ند،کنمی

زنند، چون که در روسیه خبری از کرونا وجود دارد. در تصویر، فقط دو شخص ایتالیایی ماسک مین دارو که ای

  .«!اندکردهنیست و اگر هم باشد، آن را با دارو معالجه 

 

ای که منتشر ها و تبلیغات سیاسیگونه ویدیوی من این است که باید به ایننهروزایکی از کارهای صعب 

دو ویدیو است که ویدیوی اول  خواهند؛را در مورد این ویدیوها میها نظر مبدهم، خیلی از بچه اسخکنند پمی

 دهم.تر است و در مورد آن بیشتر توضیح میمهم

است، ما چندین نوع ویروس کرونا را داریم که یکی از انواع آن  وجود داشتهاز قدیم « کرونا»بیماری 

محل تجمع مهاجران ست که سرزمین پهناوری« روسیه»و اساسن  «مسکو»است. از طرفی « سارسویروس »

بینید، ولی اگر آمد در آن زیاد است، در نتیجه انواع داروهای ویروس کرونا را در مسکو میوست و رفتفصلی

چیز آن موقع بحث  ،باشد« 19کووید »کنند دارویی برای ویروس کرونای جدید از آن یاد می اکنوندارویی که 

 ست.یدیگر

 ،میرندنفر در اثر این بیماری میهزار60شوند و می« آنفوالنزا»ی نفر مبتال به بیمارمیلیون2۵ در آمریکا

که شود. درحالینمیانجام است  19ه برای کووید کخورد و اساسن هیچ تبلیغی نمیولی آب از آب تکان 

زرگ جلوه داده شده است! هدف چیست؟ افزایی کرده و بگونه ترس( این19ووید ویروس کرونای جدید )ک

دنیا با  باعث نابودی کل اقتصاد شده؛ در واقع اقتصاد، صنعت و بورس  ،اندوحشتی که از این ویروس ساخته

برند، یعنی های بیمه هستند که میلیاردی سود میها فقط شرکتفلج شده است. در کنار این 19همین کووید 

میرند به نفع هایی که در اثر این بیماری میآدممرگ های بیمه است؛ شرکتاز هر نظر که نگاه کنید به نفع 

که خرج باالیی روی دست بیمه خورده و کسانیمیرند؟ افراد سالمیچه کسانی  های بیمه است.شرکت

، پس تصادفات هم است ها کم شدهشهرها خلوت شده و مسافرت ،گذارند. از طرفی در اثر بیماری کرونامی

، هایی که بیماری کرونا در کل دنیا گرفتهاست. قربانیهای بیمه ئله باز هم به نفع شرکتند که این مسرکمت

توانند برند و میمردم نهایت استفاده را می ها از وحشتنشده است، ولی رسانه ی آنفوالنزای آمریکااندازههنوز به

 (مسکو ی فرودگاهداروخانه )داروخانهارویی که در این راحتی مردم را کنترل کنند. اگر این دسازی، بهوحشتبا 
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داده است، در این  قولش را به ایران« والدیمیر پوتین»پس  ،برای ویروس کرونای جدید باشد ،شودداده می

اگر قسمتی از تعبیر را روی این موضوع بگذاریم که این  خواهد رفت. یهای دیگرصورت کل بحث ما به سمت

است، باید برگردیم به آن بحثی که در مورد انتشار ویروس از طریق ایران  19روی کووید فیلم در مورد دا

و دنیا را  اندساختهرا  ویروسی ایران و چین و روسیه این مجموعهشود که یاست که ثابت م کردیم؛ آن موقع

د، تا اولن نوز است ادامه دارهنوز که هن« ماهانپروازهای »بینیم که میاند. با توجه به فیلم دوم؛ کرده گرفتار

که سریعن هواپیمای ماهان  شاهد بودیمسمت دولت باشد. ریستی افشا نشود و دومن حمالت بهیک حرکت ترو

ووهان به  که در چین حضور دارند، ازرا  ایی ایرانیه که باید دانشجوهادولت به ما دستور داد»اعالم کرد که 

ای حاال به آن نتیجه «، تا دارو را به ایران برسانید.آمد باشیدوباید در رفت»بعد گفتند که  «ایران انتقال بدهید.

همین به ،دهندمی پایانخیالش راحت است که تا اواسط خرداد به این ویروس  ایخامنه»رسیم؛ که گفتم می

داند؟ ز کجا میای اخامنه «شود.کلک این ویروس منحوس کنده می ،ماه آیندهدوگوید طی یکیمی مدامدلیل 

ستیزی ، وارد یک حرکت آمریکاجا برسیمهمین قبلن گفتم اگر به آن خاطربهعلم لدنی! احتمالن از طریق 

ایرانی طراحی شده  شویم؛ مثل این ویدیوهایی که ساختند و نشان داده شد که ویروس کرونا با توجه به ژن می

کند و میطرح ای هی که خامن«جن و انس»، یا بحث ماندگار کنند در ایرانخواستند این بیماری را و می

 «چون ممکن است این بیماری را ماندگار کنند. ،نپذیرفتیمبه این علّت مرز و داروها را پزشکان  بی»گوید: می

هایی که از چین آمده آلوده کماس» :گویندمی اکنون؟ چون برای اثبات این موضوع همگویمچرا این را می

دهند. انتشار چنین ر را بازنشر میکنند و این خببازی می رند در زمین جمهوری اسالمیمه داه «است.

سازی دهد. این یعنی آمادهمی حرکتهای دیگری مدام توپ را از زیر پای جمهوری اسالمی به سمتخبرهایی 

خواهد ما را نابود ولی آمریکا می ،هایش آلوده استمان است ماسکچین که دوست» :اذهان برای اینکه بگویند

تعریف  «پوتین»کنند، ولی در پس و پشت هم یک منجی به اسم یعنی مدام این را به مردم تلقین می «کند!

دشمن اصلی ما آمریکاست که دارد » :ای گفتبینید. با این تمهید است که خامنهکنند که در فیلم دوم میمی

 ستخواهند بگویند این ویروس از نوع ویروس جنیمییعنی  «دهد.، کارهای جاسوسی انجام میاز طریق جن

من با خواهد بگوید که ای میآمریکا آن را فرستاده است! در واقع خامنه که حکومت یا کشور کافر و شیطانی

زنجیر پاره  ، شک ندارم که جماعت  مسلمان! واقعن اگر به آن روز برسیمهای خوب در ارتباط هستمجن

ما ناگزیر هستیم که به آن  ،کندای درست میکه خامنه ایتمهید و فضای آخرزمانی کنند. یعنی با اینمی

شان را ها نهایت سعیداند که آنرا خوانده و می« هاگلوبالیست»اصلی  سمت برویم. البته فعلن ترامپ بازی 

شدن رنگب کمزندگی که موجقه حفظ کنند، و در مقابل با امیدبهکنند تا جمهوری اسالمی را در منطمی

ها این است که در مردم ایجاد اند. هدف آنافزایی را پیش گرفتهوحشتایجاد  افکار آخرزمانی شده، نوعی

افزایی کنند تا بتوانند افکار مردم را کنترل و به افکار آخرزمانی دامن بزنند؛ یعنی برای اینکه مردم را وحشت

تا از طریق  ،زودی شاهد اتفاقاتی خواهیم بودکنم بهمن فکر می باید مدام یک خرافه را تکرار کنی. ،کنترل کنی

چیز هم افتد تقدیر و جبر است و هیچق میهرچیزی که اتفا» :افکار آخرزمانی به مردم دنیا القا کنند نوعاین 
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ی همگان آمده! بعد از این ترس ست که باید پیش میچیزیچه که پیش آمده، آنیعنی آن «قابل تغییر نیست.

 کنند.را باور  ها هر موهومیست که آدمگیری، طبیعیتصمیم قدرت  و پایان 
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 اتمی آلودگیدلیل به خزر ماهیان   ژنتیکی جهش

 23/06/1398 تاریخ سخنرانی:

 

 فرستندمی برایم شمال از که سفیدی ماهی  شمایل و شکل شدم متوجه اواخر این که است قرار این از ماجرا

 ایران در بخوانم؛ خصوص این در مختلفی مطالب و کنم تحقیق مورد این در تا شد باعث همین و کرده تغییر

 قضیه اصل. پردازندنمی قضیه اصل به هستند روهروب سانسور با چون اما شودمی نوشته باره این در مقاالتی هم

دهد آلوده می انجام «یهپروس» کهای اتمی هاییالیتعّف ینتیجه در «خزر دریای» آبزیان تمام که ستا این

به این موضوع  ایران که هاستسال و است روسیه خزر، دریایاز  درصد80 آلودگی مسئول یعنی اند؛شده

 انجام جلساتی دلیل همینبه دهد،می انجام ایران خزر دریای ازرا  ماهی صید بیشترین چون کندمی اعتراض

 انتقال یلوله خط برای ایران سواحل از استفاده خاطربه که بود قزاقستان یجلسه هم نآ آخرین و دهندمی

 همین شکبی و شودمی برابرچندین آلودگی واقع در .شد خواهد افزوده هم آلودگی این به ،«ترکمنستان» نفت

 خاویاری ماهیاناز  صددر80بر اساس آمار،  داشت. نخواهیم آینده هایسال در هم را یافتهتغییرشکل ماهیان

 «برون اوزون» ماهی اسم به چیزی دیگر یعنی ،شد خواهند نابود زودیبه مانده باقی هاآناز  درصد20 تنها که

 یکارخانه و روسیه اتمی هایالیتفعّ ،شودمی انجام که کارهاییمجموعه و تحوالت این یریشه. داشت نخواهیم

 رفع برای کاری چه ایران حاال. است روسیه اتمی هایآلودگیاز  درصد80 عامل البته که است قزاقستان اتمی

 تغییرشکل هاماهی یهچهر که بینیدمی شویدمی مواجه وقتی با آبزیان دریای خزراست؟!  کرده موضوع این

 کهطوری ،دارد خود در را آلودگی از باالیی درصد خزر دریای. است کرده تغییر «کپور» ماهی رنگ یا و داده

 دریای آلودگی از درصد20 تنها که) بفاضال تزریق از حاصل محیطی هایآلودگی و نفتی هایآالینده بر عالوه

 کارهای از یکی است. روسیه اتمی هایالیتفعّ ینتیجه در هاآلودگیاز  درصد80 ،(شودمی شامل را خزر

 خواهدنمی روسیههمین دلیل به ،است «تمیا هایزباله دفن» ،کنندمی اتمی الیتفعّ که کشورهایی در پرهزینه

 اکولوژی یپژوهشکده و جهانی بانک که تحقیقاتی 2000 سال از واقع در. شود متقبل را بزرگی یهزینه چنین

 را نقش بیشترین خزر دریای کردنآلوده در که کشوری تریناصلی که داده نشان دادند انجام خزر دریای در

 دریای هایآلودگی از درصد9۵ عامل و منشاء که کرده اعالم پژوهشکده این ئیسر و است «یهپروس» دارد

 شمال، در قزاقستان و غرب شمال در روسیه یعنی چه؟ یعنی هستند، غرب شمال و شمال کشورهای ،خزر

 درصد1۵ قزاقستان سهم و درصد80 هادر این آلودگی روسیه سهمعاملین اصلی  آلودگی دریای خزر هستند )

 شما برای فریب داند؛می خزر دریای اصلی عوامل از یکی را غیربیولوژیک هایآلودگی «پورغالم رضا» (..است

 این از بخشی توانیدمی شما. کننداستفاده نمی «اتمی آلودگی» از و «غیربیولوژیک آلودگی» گویندمی

 ،آلودگی اصلی عامل اما ،دهندیم انتقال لوله خط توسط که کنید اینفتی هایآلودگی   متوجه را هاآلودگی

 مثلن .کندمی پیدا انتقال آن در آلودگی و است بسته در ظرف یک خزر دریای .است  روسیهاتمی  هایالیتفعّ

 از و شودمی تربزرگ مدام و کندمی حرکت لکه این ،شود ایجاد شوروی آذربایجان سمت در نفتی یلکه اگر
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کند؛ این مسائل می حرکت «گرگان» و «مازندران» ،«انزلی» ،«النگی» سواحل سمتبه آذربایجان سمت

 از درصد80 که کندمی مؤکد را یهپروس ،2000 سال در جهانی بانک ،این بر عالوه. است حل قابل راحتیبه

 هشدار ایران به و کندنمی قبول باره این در مسئولیتی هیچ و کندمی تولید را خزر دریای آبی هایآلودگی

 در ایهسته نیروگاه خزر «ایهسته آلودگی» دلیل ترینعمده ،گویدمی گزارش همین اساس بر. هددمی

 بسیاری مخرب ثیراتتأ آن ایهسته مواد تشعشعات و دارد قرار کاسپین دریای نزدیکی در که است قزاقستان

 رئیس ،«کامیاب مهدی» کهوقتی ،کنیم تأکید دوباره است بهتر. گذاردمی خزر دریای یزنده موجودات بر

را تحت ( شودمی مربوط ایران به که بخشی آن یعنی) ملل سازمان عمران یبرنامه دفتر زیست محیط بخش

برای  قزاقستان، توافق آخرین از قبل هم پیش سال چندین. شودمی مطرح موضوع این دهند،فشار قرار می

 بدون بخش که خزر دریایی تقسیم یجلسه یعنی ؛شودمی برگزار نتیجه بدون ایجلسهتقسیم دریایی خزر، 

 درصد9۵ دلیل که] شود مربوط خزر دریای آلودگی به که ایجلسههرگز  اما ،دارد قتعلّ ایران به آن گاز و نفت

، شیالت برداریبهره نظر از «کاسپین دریای»چون  .شودنمی برگزار [است روسیه و قزاقستان هم آلودگی ایناز 

 .کندمی وارد «اسرائیل» از را خود خاویاری هایماهی روسیه چون ندارد؛ ارزشی روسیه و قزاقستان برای

 ساحلی شهرهای جمعیت یاندازه به ترکمنستان و آذربایجان روسیه، قزاقستان، نشینساحل جمعیت

 خزر دریای آبزیان در را ژنتیک تغییر شما که طورهمان واقع در. ماست کشور( گلستان و گیالن مازندران،)

 را زیست محیط در تغییر گیرد،می صورت روسیه ایهسته هایفعّالیت که جاهایی در نسبت همان به دارید،

 توانندمی که اندکرده پیشرفت ایاندازهبه تکنولوژی نظر از ایرانی دانشمندان که نکنید فکر. هستیم شاهد هم

 کاری بخواهند اگر و هستند لمپنی موجودات هااین اسناس کنند؛ اندازیراه را اتمی رآکتورهای جایی هر در

 هم هاروس و است روسی خصوصن و «پاکستانی» ،«چینی» دانشمندان نظر تحت شکبی دهند انجام

 روسیه برایایران  چون دهند،می انجام ایران مثل سرزمینی در و خود خاک از خارج را آزمایشات شدیدترین

 و کند مالخور خواهد آن رامی روسیه که است زرخیزی یمنطقه ایران واقع، در است. پاالیشگاهی سرزمینی

 مسیر این در نیز اسالمی جمهوری هایسیاست کند؛ سکونت غیرقابل را سرزمین این باید ،تحقق این امر برای

 بساط برچیدن شانهدف تازیان مثل چون نامم،می «نوتازی» را هاروس من که دلیل است همینبه است،

 ماهیان ست؛نابودی حال در ایرانی انسان  اساسن. دارند نظر در را خود سود هاروس .ستیزندو ایرانی ستایرانی

 الزم گیری،پیش برای و است انقراض حال در هاآن نسل دارند، وجود خزر دریای در فقط خزر دریای خاویاری

 یکارخانه به فعّالیت یاجازه نباید نجام این کار،بگیرند؛ برای ا را قزاقستان درصدی1۵ آلودگی جلوی تا است

 مسبب که روسیه اینکه مانع یا و داد؛ نخواهند تن کار این به شک مالپاسدارانشود؛ بی داده قزاقستان اتمی

 شود.سرازیر می خزر به دریای روسیه و قزاقستان کشور دو فاضالب .شوند است خزر دریای آلودگی درصد از80

جز دریای کاسپین، مناطق دیگری از ایران را هم آلوده کرده. مالپاسداران  تروریست به لودگیآ شک اینبی

 حامل هواپیمای اینکه! اندالل شده هم نگارانروزنامه و کشندمی را ما دانشمندان کنند،می اتمی هایفعّالیت

 سکوت همه و دهندمی خودکشی زندان در را «سیّد امامی» آقای یا کنندمی منفجر را زیست محیط فعّاالن

 کنید، توجه اگر دهد؛اتمی، تأثیرات مخرب خود را در لحظه نشان نمی آلودگی. ستا راستا همین در کنند،می
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 جلوتر ما چه هر و اندشده مشکل دچار مثل تولید لحاظ به ایرانی مردان از خیلی هاآلودگی همین خاطر به

کنیم و این موضوعات را در  کاری بشری حقوق لحاظ باید از ما واهد شد.خ ترفجیع و ترمخرب آن تأثیر برویم

ی اتمی روسیه در قرمز )دفن زباله آژیر جهت نابودی کامل نژاد ایرانی، ما واقع در ی جهانی افشا کنیم.جامعه

 دهد.نمی شما به را اطالعات این کسهیچ و است وقوع حال در آرام کشینسل یک ایران در داریم. را ایران(

  .، در معرض خطرندخزر هستند دریای مختص که ایران آبزی   موجودات و حتی ایرانیان تمام
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 یهپبه روس جاعش تبریک  

 23/03/1399تاریخ سخنرانی: 
 

 را« روز ملّی فدراسیون روسیه»رجه، شخصن خاجمهور، رئیس مجلس و وزیر امور جمهور، معاون رئیسرئیس

جمهور و وزیر امور خارجه و رئیس مجلس افغانستان، که رئیس استتبریک گفتند. درست مثل این « پوتین»به 

ای هستند؛ ای از خامنهها زیرمجموعهتبریک بگویند. این یعنی چه؟! یعنی که آن« ایخامنه»بهمن را به 22روز 

گیری فدراسیون روسیه هور این کشور، روز شکلجمعنوان رئیسدر واقع، تمام رجّال سیاسی ایران به پوتین به

ی سیاسی و اقتصادی ترین مرتبهگویند! این وحشتناک است. جمهوری اسالمی اکنون در پسترا تبریک می

ی پوتین را ویران کنیم. مردم مدام کنار مردم خود قرار دارد. قرار است که با پوتین بجنگیم، پس باید خانه

ها انجام ندادند. به امروز نگاه نکنید که تمام ایروسیه صحبت کنیم، کاری که سوریه هستند؛ ما باید با مردم

دادن شما هستند؛ شما باید آماده شوید، در تابستان، یعنی از سیزدهم تیر به بعد و ها در حال فریبعروسک

در ان غوغا خواهیم داشت. ی تابستان در ایرماههست، یعنی در سهخصوصن در اواخر تابستان، اتفاقاتی در راه ا

میلیونی خواهد  یتمام مردم را در خیابان خواهیم داشت و تظاهراتخورد کلید میتظاهراتی که در تابستان 

وگو کنیم؛ افرادی که به زبان انگلیسی تسلّط دارند و در توییتر فعّال بود! اکنون باید با مردم روسیه گفت

براندازان  ها بگویند که چرا دهند و به آن دم روسیه را خطاب قرارهای خود مرهستند، مدام باید در توییت

توانند به ما کمک کنند، در این فرصت ما کنند. فقط مردم میوگو میخواهند با مردم روسیه گفتایرانی می

ها؛ رانیو نه ایعام کرده است سوریه مردم را قتلدر کنید، روسیه  باید این فضا را آماده کنیم. به اوضاع توجه

 و حاال سپاه و مجلس عام کرده است، در سوریه مردم را قتلپوتیندستور سپاه روسی  پاسداران بوده که به

ل خواهد اند. روسیه برای ما معضقرار دادهباف، هر دو روسی هستند و دولت را هم تحت نفوذ خود الیناملّی  خ

درصد از 20ست رتَهم )مردم( باور داشته باشید؛ کافیبه نیروی مَبزنیم.  شد. باید از درون به روسیه ضربه

فکر کار را شروع کنند. ما دیگر فرصت نداریم و کارهای بسیاری باید انجام دهیم. مردم های خوشتوییتریست

 گفتندمیلیدرهای شما به سپاه پاسداران تبریک  شدند ومی( کشته 1398در قیام آبان )قیام سراسری آبان 

ما از فضای اینستاگرام و توییتر  فهمم.این چیزها را نمی ند! من واقعناهاع مقدّس زحمت کشیدسال دف8که در 

کار را انجام  بار اینراه انداختیم و تأثیراتش را هم مشاهده کردید! چندینوگوهای زیادی با آمریکا بهگفت

م منتظرند تا ما کاری کنیم و خیابان را ایم، مردکه در آبان داده یهایدادیم. در این اوضاع وانفسا و با کشته

زنند! همین پاسداران، قاتالن ما هستند. سال دفاع مقدس حرف می8ی ای دارند دربارهشکل دهیم، اما عده

برابر شما سالح دارد و گردن شما ح شوید، سپاه چندینکنند که اگر به خیابان بروید و مسلّویدیو منتشر می

ست؛ از این خوریم، این خیانت بزرگیضربه میبا دید بازتری ببینید. ما داریم از درون زند! اطرافتان را را می

های سیاسی ای هم دارید، امروز اصلن وقت آرمانهای ملّیگرایی کثیف فاصله بگیرید، شما نقشاحساسات

ی اسالمی هستند، نگار جمهورها سایبری و روزنامهدرصد از توییتریست90نیست، بلکه فقط وقت مبارزه است. 

دهند. در حال دست توانند جنبشی بهها می، آنکنندمانده نگاه ملّی دارند و شعوری نگاه میدرصد  باقی10اما 
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ایم؟! امروز اوج قدرت ماست و ما در حاضر فضای توییتر پر از روایت خودکشی و افسردگی است، مگر ما باخته

جنگیم که در قلب و روح مردم خانه توری بسیار کثیف مذهبی میبهترین وضعیت قرار داریم. ما با یک دیکتا

ای آسان نیست، مزدوران  تحت اختیار کرده و هستی و جان مردم را گرفته است؛ جنگیدن با چنین دیکتاتوری

شان وگو هستیم و تشویقما مدام با مردم در گفت جا هستند. به هوش خودتان باور داشته باشید.ها همهآن

در کانال تلگرامی خود « رضا پهلوی»طرف م که برای مبارزات پیش رو سالح تهیه کنند، اما از آنکنیمی

ترسانند! از طرفی شدن میو مردم را از مسلّح« مردم مسلّح نشوید.»گوید: ویدیویی منتشر کرده که در آن می

توییت  رضا پهلویطرف و از آننفر از جوانان ما در آبان توسط سپاه تروریستی پاسداران کشته شدند  6000

سال جلوی نیروی بعث عراقی دفاع کردید! هرگز وارد حواشی 8کنندگان از وطن، شما ای دفاع»زند که می

ها حرف بزنیم ی آنفروشند، خیانت عیان است و شاخ و دم ندارد، قاعدتن نباید دربارهدارند ما را می« نشوید.

اندازند واهیم فضایی بسازیم و کاری را شروع کنیم رضا پهلوی را وسط میخبردار نیستند و تا ما میولی دست

کارها را هم شما باید انجام سری شود به او کاری نداشت؛ شما باید آگاه باشید، یکزند؛ نمیو ساز مخالف می

سوریه های بسیاری را در باید با مردم روسیه حرف بزنید و بگویید که سپاه روسی پاسداران کودک دهید.

اند، باج سال اجاره کرده49را که برای « طرطوس»اند. بندر کشته است، بگویید که چه بالیی سر سوریه آورده

همه آدم بکشد؟ به این« دریای مدیترانه»چه چیزی بوده است؟ آیا ارزش دارد که روسیه برای دسترسی به 

برای اینکه به خلیج پارس دسترسی داشته ارد؛ را هم برای ایران دهمین برنامه  پوتینمردم روسیه بگویید که 

دلیل نیست، دارند ایران  معدنی را های ایران بیزدن  جنگلآتش دهند.دست مید ایران  بایر را بهباشند، دارن

ها همه آواره شوند و مهاجرت کنند. مردم  روس و کنند که ایرانیدهند؛ در واقع، دارند کاری میدست میبه

ها نشان دهید که کند. اینکه به آنکاری میدانند که پوتین در ایران چهروسیه بهتر از همه می فکرهایروشن

است و مثل « کمونیست»شوند. حزب دوم روسیه دانید و احمق نیستید، الاقل برایتان ارزش قائل میمی

 ها احمقای از اینههستند، دست« هالیبرال»حزب سوم روسیه  گوش نیستند.بههای ایرانی حلقهکمونیست

ی مثابهخواه. صدایتان را به مردم روسیه برسانید، در آینده از پوتین بهفکران آزادیی دیگر روشنهستند و دسته

ها نقش بمب اتم های توییتری نیاز داریم. تلویزیونها و جنگامروز به طوفان استالین و هیتلر یاد خواهد شد.

توانیم کنند. اگر درست عمل کنید، میتری را در کشتار مردم ایفا مینقش فجیعهای اجتماعی را دارند. شبکه

عام پیام خود را به مردم دنیا برسانیم و بیش از پیش جمهوری پدوفیلی اسالمی را رسوا کنیم و جلوی قتل

تظاهرات کردند.  نفر )جورج فلوید( را در آمریکا کشتند، مردم آمریکا در حمایت از اوها را بگیریم. یکایرانی

های بزرگی را رقم زدند، اما شما مدام طرفدار هستید، عام کردند؛ مردم در ایران قیامدر ایران مردم را قتل

های بسیاری کنندهطرفدار چه هستید؟ هرکدام از شما رهبر و لیدر هستید و در صفحات مجازی خود دنبال

پیوندند. را آغاز کنید؛ حرکت که عالی باشد همه به شما میها صحبت کنید و جنبش خود دارید با چندنفر از آن

مدام منتظر نباشید که ما یک کاری انجام دهیم! شما مشارکت کنید تا اتفاقی بیفتد و مردم آگاه شوند و به 

هستم، هر نوع اعتراضی که در فضای اینترنت نباشد  ایخیابان بیایند. من موافق هر جنبش اعتراضی میدانی

مخالف هستم، تلویزیون  کنندزنند و عمل نمیفقط حرف می کهابان اتفاق بیفتد. من با کسانیو در خی
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کنیم؛ یعنی ها استفاده میهای غیرمیدانی را فقط در فضای اینترنت جهت ارتباط با خارجیفعّالیت ست.کافی

با مردم آمریکا حرف بزنیم، با اگر بخواهیم با مردم روسیه حرف بزنیم و ضدّپوتین عمل کنیم، یا اگر بخواهیم 

ست رسانیم. مردم ایران باید عادت کنند، فضای مجازی جاییها میطوفان توییتری نظر مردم ایران را به آن

در در فضای مجازی باشیم، ما در خیابان و  ایشویم، قرار نیست مدت طوالنیکه فقط با هم هماهنگ می

ی مدنی کارساز نیست. در حال حاضر منتقدتر یستی اسالمی، مبارزهمیدان هستیم. در برخورد با جمهوری ترور

سازد و برای هایی میسیما است؛ جمهوری اسالمی رو به جلو فرار کرده؛ عروسک، صداوهای مدنیاز همه

ها ست، این نامهکند! حرف و حدیث، نوشتن  نامه و گرفتن امضا، کافیها حمله میشان، به آندادنجلوهبزرگ

های خارجی نوشته شود. حرف ایران را باید در ایران زد، حرف میدان را باید در تواند خطاب به حکومتمی

کنند چه طرز فکری میدان زد، من موافق کار میدانی هستم. اصلن برای من مهم نیست گروهی که مبارزه می

ی کافی برای مبارزه ایده دارند. اندازهکنند یا نه؟ مردم بهدارند، برای من مهم این است که آیا کار میدانی می

خواهند بجنگند تر است. مردم میی شما از من انقالبیترند، بقّال سر کوچهامروز مردم  کف  جامعه از من مخالف

ست که عده این اترین خیانت یکشود؛ اکنون بزرگمنتها راهکار و برنامه ندارند، به مردم دروغ گفته می

ح شوید که اگر خواستید کار  خیابانی گوییم مسلّکنند. ما به مردم میمردم را گیج میکارشناس نیستند و 

)علی عبدالرضایی( گفته است « موتا»گویند که ها به مردم میکنید، از خود دفاع کنید و شما را نکشند، اما آن

های با چنین شیوه «.کشندمی نفر را10ها نفر را بکشید، آن1اگر شما » :گویندکه مردم بروند آدم بکشند! می

ح گوییم مردم مسلّایم که مردم بروند آدم بکشند؛ ما میترسانند. ما هرگز نگفتهای مردم را میکثیف و حکومتی

نفر کشته نشوند؛ وقتی مردم اومت کنند و صدهامق ،ها را بکشندشوند که اگر پاسداران  تروریست خواستند آن

بزدل هستند، اگر شما را « هااسالمیست»د ترسید و شلیک نخواهند کرد. ح باشند، پاسداران خواهنمسلّ

قدر آسان دانستند سالحی در دست ندارید. اگر کشتن اینخاطر این بود که میجمعی در آبان کشتند، بهدسته

ی زهمبار ۵7داشتند. تمام کسانی که سال « کُلت»و « 3ژ»ها زیر عبایشان کشت. مالبود شاه هم مردم را می

وتو و...( خود  حکومت هستند که سی، منبیمرزی )بیهای برونح بودند. تلویزیونکردند مسلّخیابانی می

دهند مردم را برای مبارزه در خیابان، آماده کنیم! حتی اجازه نمی« ی آرام باشید!گلّه رام باشید،»گویند: می

شود در مقابل کسی که اسلحه دارد از خود دفاع الی میخواهند ما از جزئیات بگوییم. مگر با دست خها نمیآن

ح ها مسلّگویند از خودتان دفاع کنید. در دفاع از خود، شما هم باید مانند آنها فقط در ظاهر میکرد؟! آن

ها، آهنگ خرید سالح در آمریکا دوبرابر شده، ح نیستند؟ در قیام اخیر گلوبالیستباشید. مگر مردم آمریکا مسلّ 

خرند. در ایران آمار دزدی بسیار نفر سالح می20خریدند حاال روزی نفر سالح می10اگر قبلن روزی  یعنی

کنند، پس شما حانه غارت میها هستند که اموال مردم را مسلّها و سپاهیافزایش یافته و اغلب دزدها بسیجی

« سازمان ملل»کنید. طبق مصوبات  هم اگر بخواهید مقاومت کنید، باید سالح داشته باشید و از خودتان دفاع

گویند. ما کشور وابسته ها این حقایق را به شما نمیاست، اما تلویزیون« حقوق بشری»هم، این دفاع انسانی و 

رقصند. روسیه اکنون رهبری خطرناک )پوتین( ها میو تحت استعماری داریم، حاکمان ایران فقط با ساز  روسی

مکد. پوتین با جمهوری اسالمی د و اگر جلوی او ضعف نشان دهید، او مدام میکندارد که مثل زالو عمل می



 

 

 سپاه  روسپیه

کند. سیستم ی خوبی ندارد، او گلوی جمهوری اسالمی را گرفته و دارد هستی شما را در ایران چپاول میرابطه

را تحت فشار  هاآنها، فیلم دارند و از طریق همین فیلمهم مالها  خوابست و از تختها قویاطالعاتی روس

عده فقط کار شویم، اکنون وقت استراحت نیست. در دو سال اخیر یکبهما باید دست ،دهند. عزیزانقرار می

« مقاومت مدنی خوب است!»عده مدام سخنرانی کردند و گفتند: لب و دهن بودند و ما تماشا کردیم! یک

سال است که این گارد 23برای ما رو شده، کنند که مقاومت مدنی را توصیه می ی کسانیی همهپرونده

حرف از مبارزه و مخالفت مدنی زد، این بازی  فریبنده « دوم خرداد»در « خاتمی»شکست خورده. از روزی که 

کنند، تا بیش از این مردم را فریب دهند و از خیابان دور نگه بحث را مطرح می بینیم و مدام دارند اینرا می

 دارند.
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 «واگذاری دریای کاسپین»ی تلویزیون الوند با علی عبدالرضایی، پیرامون مصاحبه
 

 10/11/1398 تاریخ مصاحبه:

 

 است؟ انداخته هیسا ما کشور سر بر خیتار یط در هیروس یقلدرمابانه حضور چرا: )مجری برنامه( ریپری عسگ

 و آب به هیروس یارض تعرضات برابر در رد؟یبگ انیانریا از را نیکاسپ یایدر که شد خواهد موفق هیروس ایآ

 یاقتصادیاسیس ضعف و ترس سر از میرژ که میدانیم همه ؟گرفت شیپ در توانیم یراهکار چه ،رانیا خاک

 جناب» برنامه گرانقدر همانیم با که ستیموضوعات هانیا حال هر به .است دهیغلط هیروس یسلطه ریز ینوعبه

 مرا دعوت که سپاسگزارم ،یگرام ییعبدالرضا جناب شما بر درود .گذاشت میخواه انیم در «ییرضاعبدال

 .دیآمد خوش د،یرفتیپذ

 .هستم شما با خوشحالمدرود،  علی عبدالرضایی:

 احتمالن کهکسانی یبرا خود یوگرافیب از یاندک ابتدا در دیکن لطف ،ییعبدالرضا جناب :ریعسگپری 

 .میبپرداز نیکاسپ موضوع به بعد تا دیده ارائه ناسندشینم را شما هنوز

 آغاز رانیا یفکرروشن در «هایکالج» اسم به یانیجر نترنتیا در من که است سال۵ علی عبدالرضایی:

 هاچپ و داشته نقش توده حزب الخرهاب است، هیروس و «توده حزب» از متأثر ما یفکرروشن معمولن. کردم

 فیتعر را «مستقل یفکرروشن» که بود نیا من هدف و کردند طرح ایران در را یسرو ی ستیکمون تیروایک 

 کار کهیکس عنوانبه و بودم گذرانده را ییهادوره هاسال نیا طول در و داشتم ییهاتجربه من .کنم

کالج » و «شعر کالج» دو تلگرام در گرفتم میتصم نیبنابرا داشتم، اییادب اطالعات کندیم «یپردازهینظر»

 حضور هنرجو هزار10 حدود شعر کالج در و هنرجو هزار18 حدود داستان کالج در ؛تأسیس کنم «داستان

 دیدند،آموزش می یمجان صورتبه انیهنرجوچون  که بود نیا کالج دو هر در آموزش یبرا من شرط .داشتند

 دیتول خوب مخاطب  و کردندیم سیتدر یمجان صورتبه زین خودهای متعدد، پس از گذراندن دوره دیبا

 چاپ کتاب رانیا در ،بودم داده پرورش که یسندگانینو و میبود شده مطرح یلیخ ما سال3 از بعد. کردندیم

 اتیادب در مثلن کردم،یم سیتدر را یاسیس یفلسفه . منمیداشت یفلسف یمبنا منتها مینبود یاسیس کردند؛

 و یاسالم یجمهور با که کردمیم مطرح را ییهابحث و مگفتیم «یمتن یدمکراس» و «ییچندصدا» از

 از ما و دادند قرار آزار تحت و کردند ریدستگ را ما شاگردان از یکیتی ح. نداشت مطابقت ناآن یهاخواسته

 1396 یدقیام  2017 سال در کهنیا تا .میکن آزاد را او میتوانست «پن نترنشنالیا» و «بریتیش پن» قیطر

 است دارهیسرما که یکس نبود معنا بدان نیا و بودند فرودست قشر از من شاگردان معمولن .اتفاق افتاد

 رودستف و یشهرستان یهابچه نترنتیا پول ،هیشهر عنوانبه افراد نیا ؛باشد داشته حضور کالج در تواندینم

)قیام  فرودستان امیق در و شد همراه استقبال با که بود یمردم جنبش کی صورت هر به .کردندیم پرداخت را

 کیاتومات طوربه یعنی ؛دادند دستبه من دخالت بدون یمختلف یهاانیجر هاشهرستان یهمه در( 1396دی 



 

 

 سپاه  روسپیه

 عزیزان نیهم یطراح زمان، آن یشعارها نیترمعروف و کرد رییتغ شعارها نوع .بودند اثرگذار هایسیشعارنو در

 استاد عنوانبه من از ناگهان .بود «ماجرا تمومه گهید گرا،اصول طلب،حاصال» معروف هایشعار یکی از این ؛بود

 در هیانیب نیا ،منتشر کردم هیانیب کیدر حمایت از این قیام  هم من. کنم کمک هاآن به که خواستند خود

 کی وارد هاطلباصالح با من جهینت در شد، مصادف هاطلباصالح مخالفت با و شد منتشر مختلف یهاکانال

 ؛دادمیم هیانیب شکل به را هاآن پاسخ من و شودیم «هیسور» رانیا که بودند معتقد هاآن. شدم یاسیس جنگ

 شکل به ،(دی هفدهم تا هفتم از) روز10 طول در من یهاهیانیب مجموع. شدیم منتشر جاهمه در هاهیانیب آن

 من. شد زده طلباناصالح یشهیر کتاب آن در. شد منتشر «فرودستان فراداستان» نام با پرخواننده یکتاب

 از یکی و شودیم سرکوب امیق نکهیا تا دادم،ینم انجام یاسیس ی  عمل کار و کردمیم کیتئور کار شهیهم

 کشته 96 ید امیق در ،بود «جانیقهدر» در نقاش یکارگر که «یمیابراه محمد» اسم به من یکالج شاگردان

. رفت هیحاش به اتیادب که بود جاآن و دادند ادامه را کار ،بودند شده یعصبان حادثه نیا از که کالج یاعضا شد؛

 «احزاب یهماهنگ یشورا» تا کند صحبت مختلف احزاب با بود بنا کهشد  یگروه به بدل کالج کمپ آن از بعد

 انواع و «خلق نیدمجاه» هواداران و «طلبسلطنت» چپ، احزاب از ما. ردیبگ شکل «یبرانداز» یبرا

 هاطلبسلطنت که میدید تینها در اما کردند، یسخنران گروه در هاآن یدرهایل و میکرد دعوت هاستیکمون

 به که گفتندیم هم خلق نیمجاهد باشند، داشته نینماد یچهره کی و باشند رأس در خودشان خواستندیم

 مبارزینی یبرا معمولن .میاداده لیتشک را «متمقاو یشورا» شیپ هاسال از ما ، چوندیشو ملحق ما کمپ

 نبودند برخوردار یدانیم قدرت از هانیا از کدامچیه ،واقع در ؛شدندینم قائل تیّهو دندیجنگیم ابانیخ در که

 جاآن و وستندیپ ما به ،بودند شده آزاد زندان از کمکم که مبارزینی .دندیجنگیم که بودند مردم خود  نیا و

تغییر  «ستیرانارشیا جنبش» به را آن همین دلیلبرد، بهراهی از پیش نمی یهماهنگ یشورا میدید هک بود

 .دادیم

 «منیسریبرتیل» شد؛یم لیتشک بخش چهار از تز نیا ؛بودم داده ارائه قبل سال10 من را «ایرانارشیسم»تز  

 سیرئضدّ مرکز،ضدّ قدرت،ضدّ چگونه شما که ستا نیا یدرباره «مشیساکوآنار» .است «یفرد یآزاد» یدرباره

 در ما که یزیچ همان. دیشویم .(کندیمبه عمل  مجبور را شما باال از که یزیچ یمعنابه) دولتضدّ و

 ینوع به همه ،واقع در جمهور؛سیرئ یگرید و شاه یکی است، هیفق ِّیول یکی ؛مینیبیم انهیخاورم یکشورها

 یناجمهورسیرئ هانیا اما ،اندگرفتهنام  جمهورسیرئ «افیعل» ای و «سدا بشار» مثلن .است یخواهسلطه

 سلطان واقع در یاخامنه مالشاه دادند؛ بیفر را مردم کلمه، رییتغ و زبان تغییر با یعنی ،هستند العمرمادام

 جنبش کی دیبا پس دارند، خود ذهن در کتاتوریکرودیم کی رانیا در همه کنمیم فکر من. است رانیا

نابود  ،دارند ذهن در که ای رایکروسانسورچیم نیای، یعنی درون کتاتور یداین  تا ،میانداختیم هرا یفکرروشن

 کی هم های آنههم بشنوند، ستندین حاضرو  کنندیم حذف را صداهای متفاوت ی دیگر،هاانیجر تمام .کند

 مباحث از گرید یکی .میرسینم ییجا به قیرط نیا از ما و است خودشان حرف حرف، و دارند ییغا قتیحق

 آزاد یجامعه اما ،میهست آزاد یجامعه دنبالبه ما که است درست. است «نیسملیبرتری» سمیرانارشیا جنبش

 نباشد انیب یآزاد تا ؛است انیب یآزاد هم یفرد یآزاد یشهیر «.یفرد یآزاد» طرح با مگر شودینم ممکن



 
 علی عبدالرضایی

 سم،یرانارشیا تز در گرید ینکته .داشت مینخواه یدمکراس هرگز ما ،کنند مطرح را دخو بحث نتوانند افراد و

 انیجر دانندینم کهیدرحال ،است «سمیکمون» همان ،«میسالیسوس» شودیم تصور .است «مسیالیاکوسوس»

 مددکار) «ورکر الیسوش» یفالن ندیگویم کهنیا. نداهکردحزب توده تمام مفاهیم را تحریف  و هیروس ؛ستیچ

 یستمیس هر .است مردم و جامعه به توجه م،سیالیسوس ،واقع در ؛کندیم خدمت مردم به یعنی ،است( یاجتماع

 از قبل چندین سال. باشد هم یستیکمون دیبا حتمن که ستین معنا نیبد نیا و باشد یستیالیسوس تواندیم

 .کردندیم بحث «نیزم یاشتراک تیّالکم» یدرباره و بود مطرح مسیالیسوس بحث انگلستان در ،«مارکس»

 به خودشان و بدل کردند« ابزار تیّمالک» به را موضوع نیا «نیاستال» و «نیلن» خصوصن و «مارکس» امثال

بدل  سرخ ی دارهیسرما کی به تینها در و دندیکش شیپ را تیّمالک بحث خودشان یعنی ؛شدندبدل  دارهیسرما

 جاکی در یوقت» :دیگویم مسیکمونال است؛ «مسیکمونال» بحث م،یداشت دیتأک آن یرو که یگرید بحث .شدند

 در ما جهینت در .«است آلوده و شرّ قدرت، خود   چون آمد، خواهد وجودهب فساد ،میباش داشته قدرت تمرکز

 رانای کل در ،آلمان مثل را قدرت و ثروت میتوانیم چگونه یعنی ؛میکنیم فکر «ییتمرکززدا» به مسیکمونال

 یاقتصاد مرکزسی است، ایسمرکز  «برلین» مثلن دارد، تیشخص کی شهر هر آلمان در ؟میکن پخش

 ستا نیا کار نیا یایمزا از یکی. دارد تیشخص کی شهر هر یعنی ؛«هامبورگ» ،یتجار مرکز و «فرانکفورت»

 در یاسیس ساختار کی میبخواه اگر که میکرد فکر ما .شوند پخش کشور تمام در هاشغل شودیم باعث که

 زیچهمه که میباش نداشته تختیپا کی یعنی؛ نباشد «مرکزمحور» ساختار آن است بهتر ،میباش داشته ندهیآ

 استان کی در خانهوزارت هر ، بلکهندیایب جاآن به کشور کل از باشند مجبور مردم و باشد مستقر جاآن در

 طوربه و مدام دیبا مردم ،میکن حل رانیا در را مشکل نیا نکهآ یبرا و میهست کتاتورسازید ما که جاآن از. باشد

 .کنند انتخاب نمایندگان خود را میمستق

 دنبال را اهداف نیا ،کرده دایپ شهرت «براندازان حزب» اسم به اکنون که یحزب یعنی :ریعسگپری 

 کند؟یم

 که را حزب نیا. بود «یندازبرا» کودک و نام داشت «تسیرانارشیا» حزب نیا قن،یدق علی عبدالرضایی:

 ،باشند داشته ییجا خواستندیم ،بودند رفته زندان کهیکسانو  ابانیخ در ز براندا مبارزین ،مینداشت قبلن ما

 یروهاین را اتیعمل نیا که گفتندیم هاطلبسلطنت ای نیمجاهد ،دادندیم انجام یاتیعمل که زمان هر چون

 یپ در جوانان نیا اساسن. نبودند هاطلبسلطنت ای و نیمجاهد هوادار ارزین  مامب کهیدرحال ،نداهداد انجام ما

 یدمکراس بهبلکه  شود، جمهورسیرئ «یرگعس خانم» مثلن که ندیبگو شیشاپیپ خواستندینم نبودند، قدرت

 کنند انتخاب مردم بعد کنند، غاتیتبل برابر یفضا کی در و باشند داشته فرصت دیبا همه کهنیا و بودند معتقد

 خواست و باشد مردم خواست زیچهمه یمبناباید  ؛دنباش شهردار و ندهینما و جمهورسیرئچه کسانی  که

 حضور هانویزیتلو و مطبوعاتهمه آزادانه در  یعنی م،یده یآگاه مردم به ما که افتدیم اتفاق یزمان مردم

 ونیزیتلو تا دیکن غیتبل و دیباش داشته ورحض امکان هم شما ،کندیم کار «BBC» که طورهمان. باشند داشته

 نیا طبق .بشنوند مردم دیکنیم مصاحبه هاآن با شما کهرا  یکسان یصدا تا ،باشد داشته مخاطب هم شما



 

 

 سپاه  روسپیه

 ما مردم  اکنون. کنند انتخاب توانندیم ترراحت و ابندییم دست اطالعات به مردم ،مختلف یهاگفتمان و آراء

 .«مالشاه» ای و باشد «شاه» دیبا ای م،یدار یحکومت ستمیس ود فقط که کنندیم فکر

 دریل شما و است براندازان حزب شما، حزب دیگفت که طورهمان ،یگرام ییعبدالرضا جناب ری:پری عسگ

 بعد یبرنامه ،دیبرانداز کهنیا ضمن د؟یدار را رانیا یفردا در( مسند) یکرس تصرف قصد شما ایآ د،یهست آن

 ست؟یچ شما یبرانداز از

 یبرا ما. رفت مینخواه قدرت یپ در ما. است ساختار انتخاب ما، یبرانداز از بعد یبرنامه علی عبدالرضایی:

 عنوانبه ما نیروهای گرفت شکل ساختار آن یوقت ستین قرار اما ،دیجنگ میخواههدف  مورد یاسیس ساختار

 مدام اما ،داشت مینخواه نقش گرفتنیکرس و تقدر در ما شوند؛ شهردار ای مجلس یندهینما بخواهند مثال

 .میباش داشته رانیا در دمکرات کاملن ستمیس کی تا بود میخواه مردم با

 داشت؟ دیخواه را حاکم ستمیس بر ناظر ای منتقد نقش واقع در :ریعسگپری 

 فکرروشن کار م؛یندار یواقع فکرروشن رانیا در ما داشت، میخواه را یفکرروشن نقش علی عبدالرضایی:

 ؛هم نباید باشد حکومت طرفدارچنین هم و باشد تحکومضدّباید ن فکرروشن باشد، قدرت یپ که ستین نیا

 درست حکومت قسمت  کدام ؟است غلط یزیچچه و درست یزیچچه که دهدب دهیا مردم به دیبا فکرروشن

 استیس ز یچهمه یهرکس که ستین قرار .دهد یآگاه مردم به دیبا ؟ در واقع،غلط قسمت کدام و کرده عمل

 نیا یاسیس فکر روشن ؛بداند را استیس زیچهمه ،کندیم کار فتیش سه کهیکس ای معلم کی ای ،بداند را

 مدام کندیم یسع باشد قدرت یپ ما حزب اگر چون ،دهدیم مردم به ،یجانبدار بدون را اطالعات و امکانات

 ینامهاساس در نیهم یبرا شود؛ نیجانش خود تا دهد جلوه یمنف هم را قدرت خوب کار و باشد قدرت ه یعل

 یکس ما «.شود ندهینما بعد و دهد استعفا حزب از اول ،شود مجلس یندهینما است قرار کهیکس» آمده حزب

 یمسند چیه ندارد حق ،شود معروف حزب قیطر از بخواهد اگر یول ،باشد کارهچیه که میکنینم مجبور را

 یانحله چیه با ما .میدهیم یآگاه مردم به ما ،واقع در ؛شودیم محسوب مردم به نتایخ نیا چون ،باشد داشته

 در نیا و میباش مخالففالن گروه  با ما است . ممکنباشند مردم بیفر حال در کهنیا مگر میندار مشکل

 حکومت کی نرایا در خواهدینم غرب که میدانیم ما .دهندیم بیفر را مردم دارند میکن احساس که ستیحال

 ،«هیترک» ،«عربستان» ،«عراق» در نیهم یبرا ،ستیکاف شانیبرا «لیئاسرا» همان م،یباش داشته کیدمکرات

 .وجود دارد یاسالم ی اکاریر است، مدرن یکشور که «امارات» یحت و «پاکستان»

 پروسه همان در ما هم اکنون ؟فتدین رانیا یبرا اتفاق نیا که میده انجام یکار چه دیبا ما :ریعسگپری 

 یهایگریالب رانیا رونیب در چه و رانیا درون در چه ،است همه از شتریب هاطلباصالح قدرت یعنی ،میهست

 ی صدا که میاهگرفت قرار یخیتار بزنگاه کی در قنیدق ما و خرندیم را ایماف و دارند پول ؛دارند را خودشان

 .شوند هم موفق بسا چه و هستند هاطلباصالح نیهم یهاسانهر هم هارسانه و شودینم دهیشن مردم یواقع

 ؟انجام دهیم یکار چه دیبا موجود طیشرا نیا در ما خواهد؛یم را نیهم هم غرب دیگفت شما که طورهمان

 دیتبع ویراد به و کندیم ریتصو ممنوع را «بهنود مسعود» ،سیبیبی اکنون !یآگاه با علی عبدالرضایی:

 و گذردیم حد از بهنود است، ارتباط در یاسالم یجمهور با سیبیدانیم، بیطور که میهمان ؟چرا کند،یم



 
 علی عبدالرضایی

 و یرسانیآگاه با دهد،ینم انجام خود لیم به را کار نیا که سیبیبی. اندازندیم رونیب را او که کندیم یکار

 اندخوانده را هاآن دست مردم که شوندیم متوجه هم هاآن و کنندیم اعتراض سیبیبی به مردم ما، یافشاگر

 چگونه مردم .فهمندیم مردم چون کند؟یم را کار نیا . چراستیاسالم یجمهور مزدور بهنود انددهیفهم و

 جوارهم یهاونیزیتلو و سیبیبی یهااستیس مورد در یروزشبانه طوربه ما. یآگاه پخش با فهمند؟یم

 انتیخ در حال «نترنشنالیا رانیا» و «وتومن» یهاونیزیتلو حاضر حال در که میدانیم ما. میکرد یگرروشن

 مردم که میکن یکار دیبا ما یول ،است درست هاست،طلباصالح دست دییگویم شما کهنیا. هستند مردم به

 هاونیزیتلو نیمه از را ضربه نیدتریشد 1398 آبان امیق در ما رند؛ینگ خط هانبویتر نیا از و به آگاهی برسند

 چطور؟ م،یخورد

 ؟انجام داد دیبا یکار چهجناب عبدالرضایی، باید  :ریعسگپری 

 .یسازآگاه علی عبدالرضایی:

 ستیکسان دست در بزرگ یهارسانه یول ،شود انیب هارسانه قیطر از دیبا یآگاه واقع در :ریعسگپری 

 .ستندین مدارمردم که

 جنگنظر شما به م،یجنگیم یروزشبانه طوربه ! ما دو سال است کهگرید است جنگ علی عبدالرضایی:

 حاال تا بود یاسالم یجمهور فقط ما مشکل اگر ؛در حال جنگیم هاونیزیتلو نیهم باما  کجاست؟ با ما یاصل

 درون در نه و مرزهاست برون   در ما یاصل دشمن است، پشت از خنجرخوردن ما یاصل جنگ .میبود شده روزیپ

 م،یکنیم آماده را ها، آنمردم ساختن و با آگاه میکنیم جمع روین ما ،واقع در. است نیهم ما یبدبخت ،مرز

 زدند،یم ضربه حکومت به هابانک زدنآتش با و دندیجنگیم داشتند و بودند العادهفوق مردم آبان امیق در مثلن

 مردم   که ستیزیچ همان بانک است؛ دروغ زیچنین چی! است المالتیب هابانک نیا گفتیم سیبیبی اما

 نیهم یبرانداز لیدل اصلن م،یدار را هاباختهمال آن قیطر از که ستییجا همان بانک .کرده چارهیب را ما

 و کرده قیتزر بزرگ یهاکارخانه و حکومت سپاه، به را مردم پولو  نبوده دارامانت بانک ،ندسته هاباختهمال

 باال یهانزول با بانک دارد، حضور بانک دیکن نگاه را جا هر شما ؛ه استبود مردم ییدارا اصلی غارت مسئول

 یباالبسیار  سود ، امااست الحسنهقرض و یاسالم ما یهابانک بودند گفته کهیدرحال کرده؛ بدبخت را مردم

 که زمانهم. کردند حمله هابانک به یدرستبه مردم واقع در. ستین گرید یکشورها با سهیمقا قابل هابانک نیا

 دیبا است، غلط کار نیا گفتندیم یمرزبرون یهاونیزیتلو ،میدیکشیم آتش به را هانیبنزپمپ ای هابانک ما

 و زور با و «رکس نمایس» دنیکشآتشهب با مال بفهمند ستیکاف ما مردم  !و مدنی باشد نرم شما یمبارزه

 ؛دیکش نییپا اسب یرو از را هاآن دیبا ،دیآینم نییپا خودخودبه و شدت قدر اسب بر سوار هایرانیا کشتن

 هیشب مردم آبان امیق در. دیبزن هم شما دیبا دیخورد کتک اگر یعنی ؛میکن غیتبل را «محورخشم یمبارزه» دیبا

 استفاده «هکلم ز  یت نوک  » از شعارها در و دندیکشیم آتش به را جیبس گاهیپا که کردند کار یکسان همان

 .میدار را  خشم  مردمی سونام و طوفان. در ایران انددهیرس خشم به مردم. کردندیم

 که داد صیتشخ شودیم دادندیم که ییشعارها یرو از کنمیم فکر من ،ییعبدالرضا یآقا :ریعسگپری 

 حضور هم مردم از یتعداد است ممکن مراکز ای هابانک زدنآتش در چون خواستند،یم چه رانیا مردم



 

 

 سپاه  روسپیه

 یرو از شتریب ما خاطر نیا به بوده، همراه هیقض نیا در سرکوب و تخریب یبرا هم نظام خود   اما ،نداهداشت

 .خواستندیم چه مردم که میبفهم میتوانیم شعارها

 شد، آغاز سپاه قیطر از آبان تظاهرات اول  روز   از و هاستطلباصالح یتوطئه حرف نیا علی عبدالرضایی:

 فرودستان ام  یق ند.بود سپاه یهاکانال ،منتشر کرد را نیچ در هانیماش بندانراه به مربوط لمیف که ییجا نیاول

 ها واگذار شود؛غارت کنند و به آن را «نیکاسپ» یایدر کهنیا یبرا ،شد آغاز هیروس دستوربه هم 96 ید در

 هیروس ،واقع در ؛نبود طورنیا نه «.ببرد الؤس ریز را یاخامنه داشت قصد سپاه» که شده گفته دروغ مردم به

 از انیجر اما ،کندیم آغاز را «مشهداعتراضات » یماجرا پس ،دهد قرار فشار تحت را یاخامنه خواستیم

 سرکوب را قیام سپاه و دهدیم دستور هیروس و شودیم یسونام کی به بدل و شودیم خارج هاآن کنترل

 سر بر سیانگل و هیروس همیشه .ردیبگ را آخر باج خواستیم هیروس و بود یاخامنه یرو فشار جانیا. کندیم

. کندمنتشر می را خبر نیا سیبیبی ،شوندیم سرکوب مردم کهیوقت هم آبان امیق در ،دارند توافق رانیا

 خبرنگار کی قیطر از و بردیم باال را خود داموکلس ریشمش هیروس ،شودیم راحت الشیخ یاخامنه کههمین

 «خبرگان مجلس در موقت یرهبر عنوانبه یاخامنه انتصاب» لمیف ،یفارس سیبیبی در)علی جوانمردی(  ردکُ

 که جاستآن ندارد، یدسترس هالمیف نیا به یکس و است هیروس و سپاه دست در هالمیف نیا. شودیم مطرح

 ای سه. آورد میخواه فرود را ریشمش ،دینده را «کاسپین یایدر» اگر که کندیم وارد فشار یاخامنه به هیروس

 برگزار کشور پنج حضور با قزاقستان ونیکنوانس روز فالن در که زندیم خبر سیبیبی ندمجد بعد روز چهار

 و دوم فاز هم اکنون ؛رسدیم فروش به کاسپین یایدر ،سپاه یکارگردان و هیروس فشار با جاآن در شود،یم

 .است خورده دیکل پروژه انهم یانیپا

 ونیسیاپوز اکنون. مردم کردنآگاه میبگو دیبا ؟میبکن میتوانیم یکار چه که شما پرسش  به پاسخ در

 بر و دیایب یکس که میهست نیا خواهان فقط حاال و شده باطل یاسالم یجمهور ییگو ،کنندیم رفتار یطور

 اکنون بود؟ کجا یپهلو رضا! ندیبنش تخت بر «یپهلو رضا» که است نیا همه بحث. ندیبنش یپادشاه تخت

. است دروغ نیا «.است یرفتن میرژ» که کنندیم عهیشا هاطلباصالح اما ،دارد وجود رانیا در مطلقه قدرت 

 نیتوهو  است مسخره... و نیمجاهد ،یپهلو رضا بحث کردنمطرح ،ردیبگ صورت یبرانداز دیبا اول ،واقع در

 دارند امروز کهیکسان ،دهندانجام نمی رانیا در یکارچیه هاطلبسلطنت نه و خلق نیمجاهد نه. است مردم به

 است نیا خاطربه زنندیم صدا را شما و من یگاه هم اگر .اندآمده ستوهبه که هستند یجوانان دهندیم تلفات

ی دهه و هفتاد یدهه جوان، نسل . ندارند را کسچیه هاآن م،یشنویم را هاآن یصدا ما کنندیم فکر که

 یجابه یحکومت و فرد هر که دارند را دهیا نیا فقط و ندارند خاص یاسیس ساختار یدرباره یادهیا ،هایهشتاد

 .است خوب ،دیایب یاسالم یجمهور

 شهر30 از شیب در یاعده که شوم موضوع نیا وارد خواهمینم من ،ییعبدالرضا جناب :ریعسگپری 

 بحث ،خواهندیم چه ویست چ شانمنظور ند،یگویم «شاهرضا شاد،روحت» ای و زنندیم صدا ار یفرد زمانهم

 .ستین ما امروز 



 
 علی عبدالرضایی

 امیق روز من ،نبودهچنین چیزی  میگوینم من. دارمنظر  اختالف شما با جانیا من علی عبدالرضایی:

تهران،  «رعصیول چهارراه» در عواق «دانشجو پارک» در که بدانند همه است بهتر و بودم ابانیخ در فرودستان

 گفتند بعدقهیدقپنج هایجیبس همان و زدندیمکتک  را هاآن هایجیبس بودند، شعاردادن حال در براندازجوانان 

 اصلن. بود پروپاگاندا ینوع ،شودیم رو زمان همان قنیدق «رضاشاه» ییایموم کهنیا .«!رضاشاه ،شادروحت»

که علیه  کرد مونتاژطوری  را ما یوهایدیو «توومن تلویزیون». کردند ولدب را آن نبوده، زهایچنیا مردم شعار

 ،بودند داده انجام را اتیعمل ما یروهاین کهیدرحال کردند؛ تکرار را کارنیا هم آبان در ،جریان براندازی باشد

کار  هاکه بگویند تخریب اماکن دولتی و بانک کردندیم پروپاگاندا و دادندیم رییتغ را هالمیف یرو یصدا هاآن

 بعد. گرفتندیم لمیف زیچهمه از ما مبارزین چون ،کردم منتشر زمان همان را یاصل یهالمیف منسپاه است. 

  .داد نشان را خودش یحکومت تیّهو و شد رسوا توومنتلویزیون  آن از

 شیپ را رضاشاه بحث یاسالم یجمهور اگر که دینکن تصور ،است دهیچیپ  جمهوری اسالمیحکومت 

 قزاق ارتش   همان هم سپاه اکنون ،بود قزاق یفرمانده رضاشاه .ستیپهلو رضا نشاندنبرتخت هدفش ،کشدیم

 را هافضا نیا ودهند را می «پاسدارها رضاشاه » لقب  «بافقالی» به اگر .کنند اسیق را آن خواهندیم است،

. کنندیم سوءاستفاده او از و کرده مصرف را رضاشاهها آن ؛کنندیم هیتوج را خودشان دارند واقع در ،ندسازیم

 بحث کاشیا .خورندیم بیفر و ندارند را یاسیس یدهیچیپ گاهدید آن ،هستند کشور از خارج در کهیکسان

 از هاآن .باشد شتهدا قدرت هندیآ در یپهلو رضاکه  بودمی ممکن اساسنکاش ای و بود رضاشاه واقعن هانیا

 نقش واقع در کنند،یم استفاده «یموسو نیرحسیم» از که طورهمان ،کنندیم استفاده هاانیجر نیا یهمه

 یفاجعه به دهمیم حیترج اکنون من. است یادهیچیپ بحث نیا کرده، فایا یپهلو رضا را یبعد ن یرحسیم

 که بوده نیا فرودستان امیق انیجر دیکنیم کرف شما ،ستیگرید زیچ قتیحق اصلن. میبپرداز نیکاسپ

 را تظاهرات هاآن و دهند قرار فشار تحت مشهد در را «یروحان» داشتند قصد سپاه اطالعات ای و «یالهدعلم»

 شهیهم شود،یم مربوط هیروس یهااکت به میمستق طوربه ماجرا ست،وخیش هانیا یهمه !نه ؟!کردند یطراح

 درست ل یدل مردم ،زندمین حرف باره نیا در کسچیه ؛رار داردق هیروس افتدیم رانیا در که یاتفاق هرپشت 

 ریز یاخامنه تا افتادیم یاتفاق دیبا جاآن .کندیم کیتحر را سپاه هیروس که میدانیم ما یهمه. دانندینم را

 فروش قرارداد یامضا بعد و رفت الؤس ریز یاخامنه. نمیبینم یروحان و یاخامنه نیب یفرق من برود؛ الؤس

 .شماست امروز بحث موضوع که آمد شیپ خزر یایدر

 گرفته؟ قرار هیروس استعمار تحت ،شده دچارش امروز که یضعف با رانیایا آ :ریعسگپری 

 خیتار کهنیا یکی م،یدار مشکل دو ما. میهست «یخیتار ینگامههناب» نوعی دچار ما علی عبدالرضایی:

 مشروطه انقالب در یبازمسلمان. شودیم تکرار اشتباه کی یکمد در ؛کندیم یرویپ یکمد فرم از ما ی اسیس

 ما یبدبخت باعث ۵7 انقالب در یبازمسلمان هم باز و کردند خراب را فضا «مدرس» امثال و درآورد را ما پدر

 جاآن در ،میدید غرب در را یتیمدرن و یوسط قرون یتجربه ما. ستا اشتباه اسالم به اعتمادکردن یعنی شد؛

 صیتشخ را خود یزمانهم دشمن میتوانینم ما. میدار ادیز هاتجربه نیا از خیتار درما هم  ،شد فیضع مذهب

این سریال  شود؟یم ساخته یزمان چه «ناپلئون جانییدا» الیسر. رویممی یدرزمان دشمن سراغ به و میده



 

 

 سپاه  روسپیه

 کار   ،کار» ست؟یچ الیسر نیا شعار .شودیم ساخته «ییتقوا ناصر» توسط ،«یپهلو محمدرضاشاه» زمان در

 موقعآن بوده، «کایآمر استعمار» غالب، استعمار و نبود یاکاره رانیا در «سیانگل» زمانآن اما« .هاستیسیانگل

 «قمصدّ» از قبل هیروس و سیانگل استعمار .«سیانگل بر مرگ» گفتند یول ،«کایآمر بر مرگ» گفتندیم دیبا

 یپشتوانه با را هیروس و سیانگل مصدق و دیآیم شیپ «مثبت یموازنه» بحث کهیوقت یعنی داشت، وجود

 دانیم وارد کایآمر تا رودیم کنار مصدق است، یباز کی هم مصدق یکودتا واقع در گذارد؛یم کنار کایآمر

 حیترج پس ،شود ثبت خودش اسم به خواستینم ،ودب رانیا به یگرید استعمار ورود کایآمر آمدن چون و شود

 از م،یبود استعمار تحت مدام ما که دینیبیم ،دیکن نگاه هیزاو نیا از اگر .شود ثبت محمدرضاشاه اسم به داد

 کهآن یجابه هاسال نیا تمام در اما ،میداشت را کایآمر استعمار ما ،۵7 انقالب تا افتدیم اتفاق کودتا کهیزمان

 مییگویم تازه ،رودیم رانیا از کایآمر کهآن از بعد .میگفت «سیانگل بر مرگ» مدام ،«کایآمر بر مرگ» مییبگو

 شاه ارتش کهنیا خاطر به ه؟یروس بر مرگ چرا ؛«هیروس بر مرگ» میگفتیم دیبا کهیدرحال «کایآمر بر مرگ»

 سمیکمون خواستندیمو  بودند سمیونالیاسانترن فکر در هاآن .داد نشان هیروس به قدرتمندی خود را عمان در

 نیا و دنکن غلبه عمان یپادشاه بر یروس یهاستیکمون نداد اجازه شاه ارتش و دهند گسترش منطقه در را

 اساسن .بود رساختادارای  یول ،داشت ضعف بود، اییعلم ارتش شاه، ارتش  . داشت وجود هاروس یبرا عقده

 طول در رانیا دلیل نیهمبه کند، تحمل انهیخاورم از قسمت نیا در را یقدرتمند کشور تواندینم هیروس

ی هسابق سال100 به کینزدحزب توده،  .میاهبود هیروس استعمار تحت مدام یعنی خورده، ضربه هیروس از خیتار

 که دینیبیم ،دیندازیب شاه یدوره به ینگاه اگر دارد؛ یجاسوس یساختار حزب نیا دارد، حضور در ایران را

 مردم ساختنآگاه و یگرروشن یاسیس حزب یکه وظیفهدرحالی است، داشته جاسوس جاهمه در توده حزب

 درد چه به ارتش اطالعات! د؟یکردیم یجاسوس ارتش در چرا کرد؟یم اشتباه شاه د؟یهست شاه دشمن  است.

 با ،کندیم انقالب از بعد هیروس هک یکارنیاول. دارد ازین اطالعات نیا به هیروس چون خورد؟یم توده حزب

 ارتش   همان سپاه نیا. شودیم یگذارهیسرما سپاه یرو و کندیم یمتالش را ارتش ،«سپاه جادیا» یدهیا طرح

 بود آن یفرمانده رضاشاه که یارتش به قزاق ارتش  نیا و( دارد ربط من یقبل بحث به موضوع نیا) است قزاق

 یوقت ،داشت یمدرن ذات چون اما ،نبود یباسواد آدم رضاشاه. دهند ربطش خواهندیم هانیا یول ،ندارد یربط

 در یجالب یکارها و ردیگیم ادی او از ،ندیبیم جاآن در را «آتاتورک» دستاوردهای و کندیم سفر هیترک به

 ادی را خوب یکارها کردیم یسع والئیک بود  آتاتورک مثل درست داشت، یمدرن ذهن رضاشاه. کندیم رانیا

 کهیزمان مینیبیم ما و است «سکوالر» شاهمحمدرضا م؛ینیبینم محمدرضاشاه در ما را یژگیو نیا اما ،ردیبگ

 نداشت امکان که یکار! بوسدیم را مالاین  یشانه او و رودیم شوازشیپ به «یکاشان» گرددیبرم رانیا به او

 .شودیمتبدیل  «سمیرسکوال» به «تهیسیالئ» آن یعنی دهد، انجام رضاشاه

 شد ناچار شاه دیشا وبود  رانیا شمال در یخطر که بود «یشورو» وجود لشیدل دیشا :ریعسگپری 

 .کند دایپ شیگرا ونیمذهب به اندکی ،کند دفع را هیروس فشار یهجمه کهنیا خاطربه

 نقد دیبا مینیبیم را که هچ هر و است خیتار صورت هر در. مییبگو را نیا میتوانینم ما علی عبدالرضایی:

 تجربه خودتان و دیباش زمان آن در شما که است مهم یلیخ بودم، سالههشت ای هفت من 13۵7 سال. میکن



 
 علی عبدالرضایی

 اندکرده منتشر که ییهاکتابها و بقیه در کمونیست و هاطلبسلطنت از یمختلف یهاقرائت ما د؛یکن

 یطعمه مردم ،دادیم انجام درست را کارش شاه و باشد بوده آلهدیا فضا اگر ،دانمیم را زیچکی منخوانیم. می

 در که ستین نیا ما کار ،میکن نقد که ستا نیا ما کار داشته، یمشکالت شاه حتمن پس ،شدندینم مالها

 چون ،است خیتار نقدکردن  ما کار. میریبگ دهیناد را یمنف بخش و مینیبب را افراد مثبت بخش و میبگرد خیتار

 میاهکرد انقالب بارششیا  پنج ما است، دارخنده ما یاسیس خیتار افتد؛یم اتفاق دوباره یکمد آن مینکن نقد راگ

 انقالب» در مثلن م،یاهنکرد انقالب هرگز ما نبود؛ یواقع انقالب کدامچیه اما ،رفت یبرانداز سمت به همه و

 ۵7 انقالب در ،بود یقبل ساختار همان ساختار چون ،مینداشت «انقالب» اما ،میداشت یبرانداز «مشروطه

 د.آم ترعیفج چیزی بسیار بلکه نکرد رییتغ مردم یشهیاند م،ینداشت یساختار رییتغ اما ،میداشت یبرانداز

 .آمدیم وجودهب اصالحات دیبا که بود یزمانی محمدرضاشاه دوره واقع در :ریعسگپری 

 .میکردینم انقالب اصلن ،میتداش را امروز شعور اگر علی عبدالرضایی:

 خوب جامعه یمدن طیشرا و بود شده مدرن رانیا ؛بود شرفتیپ به رو طیشرا حال هر به بله، :ریعسگپری 

 .انقالب نه و شدیم انجام یاصالحات دیبا بود هم ییهاضعف که اگر بود؛

 بهتر را مردم وضع که بودیم یانقالب و بخشیآگاه انقالب شد،یم هم یانقالب اگر ای علی عبدالرضایی:

 از ما یعنی ،کرده عمل العادهفوق شاه ،یاجتماع یهایآزاد ینهیزم در. هستند شاه یآرزو در همه امروز .کند

 کنند دفاع شاه از ستندین بلد هاطلبسلطنت از برخی م؛یرفت شیپ یاجتماع نظر از ۵7 سال تا مشروطه انقالب

 یجالب اریبس یکارها شاه ،یاجتماع یآزاد ینهیزم در که ستا نیا هیقض اصل. ندیگویم فیاراج شتریبو 

 کشور وارد شنیزیمدرن با همراه یتیمدرن ،کندیم حجاب بردنازبین به شروع رضاشاه کهیزمان داده، انجام

 ،میداشت رانیا در هم شاه زمان  م،یدار یساالرزن و یمردساالر ما سیانگل در هم هنوز است درست .شودیم

 مشروطه از شاه .برگردانده عقب به را کشور یاسالم یجمهورشوید که متوجه می ،دیکن اسیق امروز بااگر  اما

 بهبرد، دقیقن می مشروطه از قبل به دوباره را کشور یاسالم یجمهور اما ،بردیم جلو به، کشور را ۵7 سال تا

 رانیا در مدام. شود لیتحل یساختار لحاظ از دیبا مسائل نیا ؛«هیصفو» یدورهو  «یکرک محقق» یدوره

 فقط و فقط ما یبدبخت لیدل کا،یآمر نه و است سیانگل نه واقع در اما ،است سیانگل ما یبدبخت عامل گفتند

 اسالم ساختار هاافغان و هایرانیا از بهتر هاروس ،واقع در سازد،یم را اسالم ساختار هیروس چون ،است هیروس

 ؛بودند الفعّ توده حزب هم افغانستان در و «بعث حزب» هیسور و عراق در توده، حزب ،ایران رد. سازندیم را

 که یکشور چهار یهمه در و بردند،یم شیپ را هاروس یپروپاگاندا کار ینوع به هانیا یهمه ،واقع در

 از رسند،یم «طرطوس بندر» به هیسور قیطر از هاروس. دینیبیم را نیا ،بود یقو آن در یروس سمیکمون

 نقشه اکنون اند،رفته «بوشهر» و «بهارهچا» سراغ به هم اکنون ،کردند خود مال را «خزر یایدر» رانیا قیطر

 یهاآب به ارسپ جیخل قیطر از ،کردند دایپ اشراف اروپا بر «ترانهیمد یایدر» قیطر از که طورهمان جاست،آن

 ترانهیمد یایدر به دنیرس (اوست از متأثر نیپوت) «نیلیا»و  هیروس و «ریکب پتر» یآرزو؛ افتندی دست گرم

 ترانهیمد یایدر به و کرد پهناور را)روسپیه(  یقطب خرس نیا توانیم چگونه که بود نیا یآرزو در ایلین .بود

 هاسرو ؛است دهیرس آن به هیروس قزاق، ارتش همان ای جمهوری اسالمی پاسداران سپاه قیطر از حاال ؟دیرس



 

 

 سپاه  روسپیه

 میتصم و دنکن بوشهر و بهارهچا بندر با خواهدیم را کار نیهم و کرده خود مال سال49 یبرا را طرطوس بندر

 و هندوستان کل یعنی د،نده قرار یاتم موشک بهارهچا در تأسیس کنند، ییهوا گاهیپا بوشهر بندر در دندار

 ما دائمی انیمشتر از یکی. دنکن خود مال را جاآن نفت بازار و دنده قرار خود یطرهیس تحت را پاکستان

 دیجد یپروژه امروز ،دیخریم هیترک را ما گاز اگر است؛ گرفته ما از را آن هیروس اکنون که بود هندوستان

 یخال سکنه از ،یشگاهیپاال ن یسرزم نیا است قرار یعنی ؛است گرفته قرار هیروس دست در هم گاز صادرات

 قانون طبق اکنون که افتاده اتفاق یانتیخ چنان ست،ین نیکاسپ بحث فقط رد،یبگ قرار هیروس اریاخت در و شود

 و کند بیتصو را قرارداد نیا دیبا مجلس ،کند منعقد یقرارداد یگرید دولت با رانیا دولت اگر ،رانیا یاساس

 به اما ،ستیرفتن حکومت این .شود منتشر ساعت72 از بعد آن به مربوط خبر مجلس یرسم یروزنامه در

 .کند یقطع را قرارداد نیا که شده داده فرصت هیروس

 یاپرده پشت مذاکرات و قراردادها ای شده رانیا وارد موضوع نیا خاطربه ،هیروس یدوما ایآ :ریعسگپری 

 هاندهینما نیا هرحال به ست؟یچ( است یشیفرما که چند هر) مجلس یهاندهینما نقش جانیا ؟ دردارد وجود

 باشد؟ تواندیم چه وسط نیا هاآن نقش دهند،ب پس جواب رانیا مردم به دیبا فردا و هستند یرانیا

 .هستند مردم یواقع منتخبان هاآن ییگو که دیکنیم صحبت هاندهینما از یجور شما علی عبدالرضایی:

 همه هانیا است، یوخش «مجلس یندهینما» نام به یزیچ واقع در م،یدار یتیرعارباب ساختار کی رانیا در ما

 هامهره با دارد و نشانده جاآن در یاخامنه اسم به یعروسک ،هیروس. قرار دارند ساختار کی و بستر کی در

 با حاضر حال در و یرهبر دفتر به را قدرت نیا گرید یزمان و دهدیم سپاه به را قدرت یزمان کند؛یم یباز

 اکنون ،دیباش داشته توجه اگر و است «یروحان» هایتیّامن پیدرشیل که کندیم کار هایحراست و هایتیّامن

 یپروپاگاندا کی است، جوک کی نیا کنند،یم تیحما یروحان از و هدف گرفته را سپاه و ینیخمحمالتشان 

 یاخبار و فضا اکنون که ستا نیا هیقض اصل سازند.می جعلی یدوقطبیک  شما یبرا هاآن .ستیروس

 مرکز را خبر نیا ؛خوردیم برگشت پروازها و کندشلیک می ییکایآمر یمایهواپطالبان به  نمثل سازند،یم

پرسند، در این باره می هاآن از که هم بعد است، رانیا در هیروس یدوما امروز کهنیا خاطر به دهندیم قرار توجه

 یاعضا همهآن با هیروس مجلس   یعنی «!میریبگ وام دالر ونیلیم۵ میخواهیم ما ،بله» :ندیگویم در پاسخ

 یبرا بعد ،میدهیم «اسد بشار» به سال در دالر ونیلیم6 فقط ما! اندآمده وام دالر ونیلیم۵ خاطر به مرتبهبلند

 یهااددرقرا طبق هیروس! نه! کنند؟یم میتقد را نیکاسپ و دهندیم باج هیروس به همهنیا ،وام دالر ونیلیم۵

 و شیهما یبرنامه جاآن در و رودیم هیروس به (یزادنخا) ییایدر یروین یرماندهف گذشته، یجوال در ،یقبل

 انینظام بعد و مستشاران اول ،واقع در کنند؛یم امضا را بهارهچا و بوشهر در ییهوا و ییایدر گاهیپا دو سیتأس

 یکار دارند ،بوشهر و هاربهچا در هیروس حضور با .است خزر یایدر یواگذار از ترعیفج خطر. ندیآیم یروس

 میمستق ینشاندهدست الت یا یک به را رانیا ،رندیگیم ما از را منطقه ی ژاندارم کهنیا بر عالوهکه  کنندیم

 اتفاق مأل در پنهان استعمار اکنون ،میداشت رانیا در را هیروس پنهان استعمار قبلن ما. کنندیمبدل  هیروس

 یعنی ،باشند داشته یحکومت یاستحاله خواهندیم هاآن ،ستین رانیا در یدازبران دنبالبه هم غرب .افتدیم

 ،دارند نظر مد که یرییتغ یپروسه نیا در حاال .کند رییتغ ساختار کهآن بدون ،دیایب گرید یکی و برود یکی



 
 علی عبدالرضایی

 سوآن از ،برندیم شیپ را خود یمعامله دارند هاآن کند؛ اعمال را نفوذش و انجام دهد را خود کار دیبا هیروس

 و هیروس طرفآن از .فروشدیم عراق به را خود« 400اس» هیروس سونیا از و کندیم حمله عراق به کایآمر

 در را 400 اس و ینظام حاتیتسل یروس مداراناستیس گرید طرف از و دنزنیم را ینیاوکرا یمایهواپ سپاه

 ماه۵ ه،یروس یدوما مجلس سیرئ معاون   .فروشندیم را خود حاتیتسل و کنندیم غیتبل عربستان و لبنان

 «!شد خواهد میتقس کشور شش به یزودبه رانیا» هکنیا بر یمبن ،بود داده ارائه دوما مجلس به یطرح شیپ

 هاییکایآمر چرا است؛ جوک کی آن طرح و ندارد وجود کشور داخل در لیم نیا ،شد نخواهد هیتجز هرگز رانیا

 شد، خواهد میتقس قسمت چند به رانیا باشند گفته هاییکایآمر که میادهینشن هرگز د؟زننینم را حرف نیا

 در ،ندارد وجود پروژه نیا .کردندیم هیتجز را افغانستان ای عراق ،فتدیب اتفاق نیا انهیخاورم در بود قرار اگر

 ردیبگ را مردم اتحاد یجلو ،یرانیا اقوام نیب یجداساز و ییافزاترس جادیا با تا کندیم را کارنیا هیروس ،واقع

 سیرئ معاون شیپ ماه۵ دهد،یم انجام هیروس ران،یا در را یاسیس کار ،واقع در. کندیم ترآسان را خود کار و

 چه هاآن! دیآیم رانیا به همراه ئتیه با دوما سیرئ مینیبیم امروز و« .شودیم هیتجز رانیا» :دیگویم دوما

 «ییسنا» شود،یم عوض هیروس در رانیا ریسف شیپ چندی! دینیبب را هانشانه زمانهم ند؟یآیم رانیا به یزمان

 ناگهان اما ،دادیم انجام خوب هم را یاسالم یجمهور یبرا خود تیمأمور و بود هیروس در رانیا ریسف سال6

 چهار که یکس باشد، تهداش ژهیو نفوذ رانیا مجلس در که خواهندیم را یکس چون چرا؟ کنند،یم عوض را او

 کهیکس !«یجالل کاظم یآقا» یعنی ،بوده مجلس پژوهشگاه سیرئ کهیکس باشد، بوده مجلس یندهینما دوره

 و کندیم یدیمر اظهار یجانیالر به نسبت ،عیتود زمان در کهیکس دارد، کینزد اریبس روابط «یجانیالر» با

 در هیروس مزدور و خارجه امور وزارت کارمند یجالل اظمک که مینکن فراموش است، هیقض بعد کی تازه نیا

 ،واقع در .کندیم دارید هیروس مقامات تمام با حاال و شودیم مجلس وارد قیطر نیا از و بود خانهوزارت نیا

 .کند آماده قزاقستان ونیکنوانس بیتصو یبرا را مجلس چگونه که دهندیم خط او به

 کندیم صحبت مورد نیا در دشیجد یمقاله در ،کندیم بحث نفت تمیق مورد در که «لیاو یهینشر»

 دیدانیم ایآ «.است داده هیروس به را بوشهر و بهارهچا بندر دو در ینظام گاهیپا احداث یاجازه رانیا» اساسن که

 استان و بهارهچا تیّامن یهمسئل شود،یم هیروس خزر یایدر تیّامن مسئول که طورهمان یعنی چه؟ یعنی نیا

 از یخبر مینیبیم طرفآن از. افتدیم اتفاق دارد فاجعه کی یعنی افتد،یم هیروس دستبه هم بوشهر

 ینقشه فرستد،یم کایآمر در یرانیا انیتماشاچ یبرا کیالمپ یتهیکمکه  یراهنیپروی  !ستین «خوزستان»

 یلیتما هیروس افتد؟یم اتفاق نیا چرا دانندب دیبا مردم! بود شده حذف رانیا ینقشه از خوزستان و خزر یایدر

 نیا حذف شاهد ما حاال و داشته نفوذ جاآن شهیهم که است سیانگل نیا ،واقع در ،ندارد خوزستان در نفوذ به

 یبرا بلندمدت در و کنندمیکار مردم  یرو یروان طورروی مردم به دارند هاآن .میهست رانیا ینقشه از نقطه

مشغول  احمقانه یزهایچ به را ما و ستندین رانیا در یبرانداز خواهان که است نیهم یبرا ،ارندد برنامه ایران

 کنندیم را کارهایی ؛ چنینکند دیتمج و فیتعر شاه از است ممکن یگاه که دارند هم ییهاونیزیتلو .کنندیم

 مردم تا ،کنند فیتعر شاه از دیبا پس ،رودیم( یاخامنه سلطنت) یسلطنت ساختار سمتبه رانیا ساختار چون

 یرقبا تمام یاخامنه اکنون اما ،بودند گفته «یاسالم یجمهور» از ۵7 سال هاآن .دیایب خاطرشان به دوباره



 

 

 سپاه  روسپیه

ی حت و همه از هدف نیا به دنیرس یبرا و شود آماده «امجتب» یبرا سلطنت تا زندیم کنار را یجمهوراستیر

 یته غرور از را ما دارند اکنون. است ساده یخوانیباز و ویسنار نای .کنندیم سوءاستفادههم  هاطلبسلطنت از

 وقتآن بزنند، گاهیپا هم بوشهر و بهارهچا در و رندیبگ ما از را خزر یایدر ستیکاف چه؟ یعنی نیا کنند،یم

 که دیادهید یزمان هچ. افتدیم جاآن در دارد عملن اتفاق نیا شویم.بدل می هیروس بردگان به کامل طوربه ما

 و رندیبگ یادگاری عکس و بروند تهران در هیروس سفارت به سپاه سرلشکر و سردار ه،یروس یملّ جشن یبرا

 اریاخت در کامل صورتبه را «نوژه» گاهیپا است؟ گفته را نیا ما قانون یکجا! د؟یاین در شیصدا هم کسی

 کردنیقطع یبرا دوما مجلس که ستیعیطب !کندینم اعتراض ایینظام یروین چیه و دهندیم قرار هیروس

 ینفت دانیم دو ما چون، شده هم یینها قرارداد نیا که دیآیم نظر به البته. است آمده نیکاسپ یایدر فروش

 شرکت و «یفرانسو» شرکت بوده، همجوار رانیا به مربوط بخش با که میداشت «جانیآذربا» در یگاز و

 در یگاز و ینفت یرهیذخ یکاف قدربه چون ،کنند یگذارهیسرما جاآن در که ندبود نکرده قبول ییکایآمر

 هر و افتاده جانیآذربا دست در کامل طوربه بخش آن ،اندفرستاده عقب به را رانیا که اکنون نبوده، جاآن

 شرکت نیترفمعرو با هیروس اما کند، قبول را پروژه آن است حاضر پاداش نیکمتر و باج نیشتریب با یشرکت

 دو بارنیاول یبرا اما ،دارد نفت یاریبس به یبریس در هیروس. دهدیم انجام را کارنیا جانیآذربا یبرا خود

 یسهم رودیم جاآن به شرکت آن یوقت یعنی فرستد،یم جانیآذربا به یگذارهیسرما یبرا را خود ینفت شرکت

. درک خواهند غارت هیروس ینفت یهاشرکت همان، دارد قعلّت جانیآذربا به ظاهر در و گرفته رانیا از کهرا 

 اما ،زندینم حرف باره نیا در یونیزیتلو چیه و کنندینم آگاه را مردم شود،ینم گفته که ستیزهایچ هانیا

، یمرزبرون یهاونیزیتلو تمام و چپ اتینشر و« وتومن»و  «وزیانیگو» ،شود بیتصو قراداد نیا کهنیا محض به

 در است ریناگز میرژ. است «مردم به یبخشیآگاه» راه ست؟یچ راه حاال .کرد خواهند بحث باره نیا دره هم

 اکنون بدرند، را دهایکاند یبنرها و بروند دیبا ،ستین دنیشن وقت گرید حاال کند، باز را فضا انتخابات یآستانه

 .است مردم با تیاکثر

 یول ،داد انجام را آن شودیم و است یمعمول یکار بنرها کردنپاره ز،یعز ییعبدالرضا جناب :ریعسگ پری

 خواهدیم بلکه ،ردیبگ صورت یبرانداز خواهدینم غرب( دییگویم هم درست البته که) دییگویم دیدار شما

 مانور خود یبرا که هم هیروس و میستین یبرانداز به لیما ما که دیگویم هم کایآمر خود   دهد؛ وهیش رییتغ

 نیا در حاال ،خواهندیم یگرید زیچ رانیا مردم  اما رد،یبگ صورت یبرانداز رانیا در که خواهدینم و هددیم

 کرد؟ دیبا چه انیم

 اصلن ما ندارد؛ وجود یراه نیا جز است، (مردم) «دوم ابرقدرتتشکیل »تنها راه نجات،  علی عبدالرضایی:

 اندبرده بشر حقوق از ییبو مرداندولت ،ییاروپا یکشورها و کایآمر ،هلند در. میبمان کایآمر دیام به میتوانینم

 آبان در که چنانهم ،بزنند ادیفر را خود خواست دیبا مردم د،یبزن دور را مردم خواست دیتوانینم شما یعنی

 کهیکس. میبجنگو  میکن یجانباز دیبا که میاشده مبارزات از یفاز وارد ما ،را هم پذیرفتند نهیهز و زدند ادیفر

 دیخواهیم اگر رد،یبگ دست کف در را خود جان دیبا ،باشد مستقل که خواهدیم اگر ،کندیم یاسیس کار امروز

 یجمهور با دیبا هم ما است؛ جنگ وقت امروز ،موکول کنید یبرانداز از بعد آن را به ،دیشو جمهورسیرئ و شاه



 
 علی عبدالرضایی

 و فردا ویراد و کایمرآ یصدا و فرانسه ویرادو  ولهچهیود و سیبیبی با ؛غرب خواست با هم و میبجنگ یاسالم

 میمستق یسانسورچ. میبجنگ ترعیفج دیبا ،دندار قتعلّ  سپاه به کهو...  یتتوومنتلویزیون  و نترنشنالیا رانیا

 لندن به کهنیا محض به ،بوده «یمهاجران» معاون یزمان که ییآقا همان است، نترنشنالیا رانیا ریمد ،من

 توبه ؛ستین طورنیا نه! شودمی یاسالم یجمهور مخالف به لیتبد و کندیم حجاب کشف همسرش رسدیم

 در کهیکسان یهمه خیتار طول در ؟!شود عوض حد نیا تا یآدم شودیم مگر است، اسالم بخش نیترفیکث

 .کردند ما به را هاانتیخ نیتربزرگ «.میاکرده توبه ما» گفتند استیس

 دیبا چگونه دیبریم نام آن از شما که اییرسانیآگاه نیا است، گونهنیا تیوضع کهیوقت :ریعسگپری 

 شود؟ انجام

 کشته یلیخ ما افتاد؟ اتفاق چگونه آبان امیق .افتاد اتفاق آبان در که اییرسانیآگاه علی عبدالرضایی:

 آبان امیق ،داشت سرکوب قصد سپاه اگر و کند سرکوب خواستینم سپاه چون افتاد اتفاق آبان امیق م،ینداد

 ادی به اگر. بوده هایتیّامن و هایحراست نیب سناریویی یباز داشتند، لیدل آبان یماجرا سر بر افتاد؛ینم اتفاق

 کرده رها ابانیخ در را خود یهالیاتومب مردم که شد پخش نیچ نیمعترض به مربوط یلمیف دیباش داشته

 یهمه ناگهان آن از بعد شد، منتشر پاسدارانتروریستی  سپاه «قدس لشکر» توسط بارنیاول لمیف نیا بودند،

 را هایتیامن خواستیم سپاه خواست،یم شدهکنترل تظاهرات کی سپاه یعنی کردند، منتشر را آن هاکانال

 دولت  » هک بود گفته خرداد یسخنران در یاخامنه که طورهمان ،ردیبگ دست در را قدرت خود و بگذارد کنار

 داشته یاللهحزب و جوان یجمهورسیرئ دیبا ،1400 در یعنی «.باشد یللهاحزب و جوان یدولت دیبا ندهیآ

 جوان مجلس شودیم مگر ،میباش داشته جوان یمجلس دیبا ابتدا کارآن یبرا چون است دیتمه کی نیا م؛یباش

 نوانعبه را «بافیقال» حاضر حال در .شود جوان دیبا مجلس پس شود،ینم! باشد؟ جوان دولت بعد و نباشد

 بالماسکه ،یانتخابات یهاگاهیپا به بایز دختران آوردن با مشهد انتخابات در. اندفرستاده مجلس به مجلس، سیرئ

 یدایکاند یسخنران در یظاهر نیچن با دختران یاسالم یجمهور در که است بیعج نیا و انداختند راه

 .دارد را خود لیدال زین نیا البته که کنندیم شرکت مجلس

 نگه باال آن در هم یاسالم یجمهور اسم یول ،بدهد ییهایآزاد تواندیم که داندیم میرژ :ریعسگپری 

 .دارد

 یاسالم یجمهور گرید که دارند یاقتصاد مشکل قدرآن چون ،هستند مجبور گرید علی عبدالرضایی:

 استحاله ای رانیا یندهیآ در ما کند؛ دایپ ادامه بتواند گذشته شکل به که است محال و داشت مینخواه را سابق

 سمتبه و رفت خواهد کنار یاسالم یجمهور صورت هر در .یپادشاه ستمیس کی ای و داشت میخواه

 کی مردم به افتدیم اتفاق دارد که ییهانشانه. رفت نخواهد هرگز دیکنیم را فکرش شما که اییپادشاه

 باشند، داشته آبان از دتریشد یامیق دیبا بگذارند، کنار دیبا را یباز نیا تمام مردم یعنی هد،دیم هشدارباش

 داشته «مولوتوف کوکتل»باید  همه حتمن نشوند، دانیم وارد یخال دست با و باشد محورخشم امیق بارنیا

 هزارنفر60 که دینکن کش ،میده نشان خشم خود مبارزات در ما اگر است، نفررهزا80 سپاه پرسنل .باشند

 نرم یمبارزه با مثلن که دینکن فکر نیا به اصلن یعنی ،میهست یجانباز از ریناگز ما. داشت خواهند زشیر



 

 

 سپاه  روسپیه

 را رانیا تواندیم مردم ابرقدرت  فقط است، هیروس دست در کامل طوربهامروز  ایران . دیرس یروزیپ به شودیم

 معامله توانندیم فقط هانیا خلق، نیمجاهد نه و کند یکار تواندیم یپهلو رضا نه .درآورد هیروس چنگ از

 م،یخواهیم مطلق ی برانداز کی اکنون ما ،واقع در شود؛یم ترعیفج هیروس نفوذ هم صورت نیا در که کنند

 ما خواهدینم غرب ؛غرب خواست ه یعل بلکه ،یاسالم یجمهور هیعلای براندازی تنهانه و یجهان یبرانداز کی

 تمامدلیل  نیهم، بهباشد داشته ایران در را اسالم که خواهدیم ،میباش داشته کیدمکرات یکشور رانیا در

 ما که است سال1400 دارند؛ را اسالم یهوا ینوعبه همه ،هستند ایران در حکومت انجام داوطلب   کهیکسان

 که دیپرسیم شما اکنون. کردند قیتحم را مردم اسالم کمک به م،یادهید اسالم از را هاضربه نیترعیفج

 امیق افتاد، اتفاق یتیوضع چه آبان در که دیدانینم شما بکنند؟ کارستان یکار توانندیمچگونه  مردم ابرقدرت

 پاسداران سپاه اسم به یزیچ گرید، دیانجامیم طول به هفته دو زمان نیا اگر ،داشت ادامه روزسه آبان

 هاونیزیتلو نیا در ما ،دادند بیفر را مردم دوباره توومنتلویزیون  و «نژادیعل حیسم» امثال با م؛یداشتینم

 که داشت نیآنال یبرنامه کی)ایران اینترنشنال(  عنترآشغال رانیا ونیزیتلو مثلن. میدیدیم مزدور فقط

 اسالمضدّو  کیالئ و ندازانهبرا شعارها ؛دادندیم رییتغ خودشان را مردم یشعارها اما ،دادیم نشان را تظاهرات

 مصاحبه «یاریبخت ایپو» پدر با ولهچهیدو. کردیم حذف را نیمعترض یشعارها یصدا ونیزیتلو نیا اما ،بود

 نیمعترض انیم و ابانیخ در پس نبود یاسیس اگر «!نبوده یاسیس اصلن من پسر» :دیگویم ایپو پدر و کندیم

 کشته آبان در که میداشت یانیخدا ما نبود، قدرتمند یلیخ اما ،بود حزب خوب نیروهای از ایپو! کرد؟یم چه

 در ست؟ین انیم در یاسم شد کشته و بود او یفرمانده تحت «کیمارل» یماجرا که یکس از چرا .شدند

 شود؟یم آورده الویل از ینام ایآ شد، کشته و بود تظاهرات یفرمانده «الویل» نام به یدختر ،«اشهریآر» یماجرا

 یآرزوها رانیا که دننیبب اگر ایدناگر کشورهای  رند،یبگ دست در را ابانیخ دهیدآموزش یروهاین ستافیک

 شعار که ندیبیم را یاعده وقتی .ماند دننخواه تفاوتیب خواهد،یم کیدمکرات حکومت و یآزاد و دارد بزرگ

 یآزاد مییبگو دیبا اول ما«. !دارند شاه و رهبر کهخب، اکنون »ند: یگویم خود با ،دهندیم سر «دشاهیجاو»

 هنوز باشد، یروسضدّ شعارها دیبا اکنون. است کرده چپاول را آن هیروس و رفته برباد کشورمان و میخواهیم

 امروز که ستا نیا بحث اما ،ندارم یخوب یرابطه کایآمر با من! «کایآمر مسیالیامپر» ندیگویم ما یهاچپ

. دهدیم قورت را ما دارد که است هیروس نیا ،«است هیروس ما کینزد گرگ» ت،سین کینزد گرگ کا،یآمر

. کرد نخواهد سکوتدر ایران،  هیروسها و چپاول سیاست به نسبت باشد، داشته یملّ عرق یاندک کهیکس

 ،کند بیتصو را قزاقستان ونیکنوانس رانیا مجلس تا ،کندیم آماده یطور را فضا دارد هیروس یدوما اکنون

 است ممکن چون ،بدهد را قرارداد نیا بیتصو فرمان یرهبر حکم با و میمستق طوربه تواندینم یاخامنه

 کاله چه که دیفهم خواهند مردم ناگهان و کنندیم شلوغ را فضا پس کنند؛ اعتراض مردم و شود جادیا چالش

 خواهندیم حاال و نداهشد یراض نیکاسپ فروش به مردم که جاستنیا فاجعه اما ؛است رفته سرشان بر یبزرگ

 نعمت کی هاآن یبرا نیکاسپ هاست،آن یپروپاگاندا یوهیش نیا! کنند یریجلوگ بوشهر و بهارهچا فروش از

 دارند، نگه ساکت را مردم کهنیا خاطربه ،نیکاسپ یماجرا با زمانهم یول ،است پول دالر ونیلیچندتر و بزرگ



 
 علی عبدالرضایی

 دهیخواب ما ثروت همو  دارد وجود ینفت یهاشهیر هم جاآن در ؛دندیکش شیپ هم را بوشهر و بهارهچا یماجرا

 .است

 یاسیس گاهدید ،دارند دست در ونیزیتلو کهیکسان. میندار تمرکر ما و شودیم حمله ما به دارد طرف هر از

 را افراد نیا اصلن من ،واقع در. کنندیم خراب هم را کوروش ،«کوروش» از احمقانه دفاع با و ندارند یملّ و

 اعتراض ما اگر. کندیم یراض را همه خطبه، کی با مال کی که ندنمسلما یمشت هانیا دانم،ینم دوستوطن

 از یکی. شد خواهد ممکن یروزیپ ،مینرو ابانیخ به یخال دست با گذشته مثل بارنیا و میکن دتریشد را آبان

 !شوند کشته تا روندیم دانیم به است، شهادت فیکث یکلمه نیهم افتاده، ما تملّ جانبه که هاییکثافت

 علم را ایپو هانیا که استدلیل  نیهمبه. دیاداده دیشه و کشته یقدرکافبه! دیریبگ انتقامو  دیکن یزندگ دیبرو

 قرار! دیبجنگ دیبرو نشود، زارنفره60رنفر، هزا6 نیا تا بجنگید ،میدار رانیا در ایپو از فراتر هزار6 ما کنند،یم

 یروین تهران ینقطه دو در بود، شده یعلن خشم یوقت آبان امیق دوم روز در .دیکن شروع را جنگ شما ستین

 تیاکثر چون بود، فراتر مردم قدرت چون کردند؟ را کارنیا چرا وستند،یپ مردم به و شد سالح خلع یانتظام

 فضا یوقت که هستند یثروتمندان هم افراد نیا اکثر !کجا لمپن یسپاه هزار80 و کجا نفرونیلیم8۵ ماست، با

 فقط رانیا در ما. ندارد مدافع یاسالم یجمهور ،واقع در روند؛یم رانیا از و کنندیم فرار شود ناامن شانیبرا

 به و ی تأسیس کندونیزیتلو توانستیم دارهیسرمایک  اگر. شوند هماهنگ دیبا فقط مردم م،یندار تیریمد

 اتیعمل و تظاهرات شدیم ونیزیتلو نیا قیطر از وقتآن ،دادیم را خود یمعرف فرصت مختلف احزاب و هاگروه

 اخیر سال2 در که را یاتفاقات یهمه اگر. زدندو تظاهرات می اعتراض به دست هم با همه و کرد هماهنگ را

 .میبودمی رانیا از مزدورانش و هیروس فرار شاهد گرفت،یم صورت هم با میداشت

 مردم که نندیبب ایدن سراسر یوقت یول ،کندیم پروپاگاندا مدام «کیاسپوتن» کند،یم تماشا را ما دارد ایدن

 داشته مشکل کایآمر با هابعد ما است ممکن. برندیم ماجرا قتیحق به یپ ،ندیگویم «هیروس بر مرگ» رانیا

 که ییهااحمق طرفآن از .ماست کینزد گرگ ه،یوسر اکنون م،ییبگو «کایآمر بر مرگ» دینبا امروز اما ،میباش

 هاآن ،ندارد یتیاهم شانیبراایران  اصلن و ندارند یملّ نگاه  ،«کایآمر مسیالیامپر بر مرگ» ندیگویم مدام

گر معامله اما دارند یفیکث استعمار هاینیچ م،یندار هم نیچ و سیانگل و کایآمر مسیالیامپر اکنون .مزدورند

 اکنون ما ،واقع در م؛یکنیم حس کاملن ما را هیروس خطر کند، خود مال را ما ی هست خواهدیم هیوسر .هستند

 به! کنندیم تماشا دارند همه نم،یبینم من اما ،شود یعلن دیبا جنگ نیا م،یهست جنگ در گانهیب یکشور با

 است؛ شده تمام کار و شده رید گرید زمانآن اما ،زد خواهند را هاحرف نیا همه بعد ماه1 دهمیم قول شما

 نرم و احمقانه و آن را دهندیم بال و پر من یهاحرف یهمه به، هاونیزیتلو و نگارانوزنامهر نیا تمام یعنی

 افتد،یم دارد یاتفاق چه که نندیبب را تیواقع مردم اگر اما ،کنندیم مطرح خود یهاونیزیتلو در و کنندیم

 انتخابات، نیهم در پس شوند؟ دیشه خواهندینم هانیا مگر کنند،یم یاسالم یمهورج یعاشورا را انتخابات

 «هیّقادس انتقام» دیبا ،شده که هم بارکی یبرا انیرانیا ما. رساند خود یآرزو به و کرد دیشه را پاسداران دیبا

 نیا. است غاصب حکومت نیا چون ستین نیا جز یراه م،یبرسان شانیآرزو به را مسلماناتهگُ نیا و میریبگ را

 زندههزند آسمان در را گناهیب انسان17۵ و دهدیم قرار هدف مورد را یرانیا مسافران یمایهواپ حکومت



 

 

 سپاه  روسپیه

 یگرید زیچ یمانیسل سردار اما»: دیگویم و دهدها را مورد تمسخر قرار میآن جمعه نماز در بعد و سوزاندیم

 یاسیسشعارنویس و به بودند و اغلب جوانان نخ شدند کشته که ییهاانسان است، مطلق وقاحت نیا «.بود

 !کنندفقط تماشا می مردم و شوندیم کشته مأل در اما ،بودند کشور جان  هاآن ،نبودند

 تظاهرات و اعتصاب در ام مردمتم زمانهم کهطوریبه م،یخواهیم «یسراسر اعتصاب» کی رانیا در ما

 نیا توانستمیم وقتآن ،رسدیم مردم به ما امیپ ،میباش داشته پرمخاطب ونیزیتلو کی ما اگر. باشند همراه

 مرا یهاحرف یزمان چه دیدانیم و رسدینم اجرا به من یصدا اما ،میبگو مردم به مدرک با را هاحرف

 براندازان گروه در ما یهابحث ،قزاقستان قرارداد از قبل ماه6 !چندماه بعد ،شیپ یدفعه مثل درست فهمند؟یم

. منتشر نکردند را قرارداد نیا خبر کدامچیه اما ،فرستادم هایخبرگزار به را خود یروهاین تمام من! دینیبب را

 هاتیساوب تمام کند، امضا را قرارداد و برسد هیروس به یروحان یپا کهنیا محض به کردم اعالم زمان همان من

 بروز از قبل را وحشتناک یجلو دیبا ما. افتاد اتفاق نیا و زد؛ دخواهن خبر اتفاق نیا مورد در هاونیزیتلو و

 دنیا به بلکه مجلس به تنهانه را خود اعتراض یصدا دیبا اکنون داشت؛ نخواهد یادهیفا چیه آن از بعد ،میریبگ

 اکنون کرده، فرض احمق را ما اروپا .کند وحشت صدا نیا از هیروس دیبا شود، دهیشن دیبا ما یصدا م،یبرسان

 در دارد روسیه شود؛یم نیتوه ما شعور به دارد خندد،یم ما به ندیبیم را ماجرا نیا یوقت ییاروپا جوان کی

 محض کثافت یعنی هیروس! ؟نه ای بجنگند هیروس با که دارند شک هنوز یاعده بعد ،کندیم نیتوه ما به مأل

 .میبگذار پا ریز را بشر حقوق اصول میریناگز ما و

 تا شود دیتول دیبا کار .کند دیتول کار کشور در دیبا ثروت آن ما، ثروت ها دالرونیلیتر یعنی خزر یایدر

 ،شودیم کم کارگر حقوق نشود دیتول که کار شود،ینم دیتول کار نباشد ثروت تا. باشد داشته اشتغال کارگر

 هستند رانیا در یشگاهیپاال نیسرزم نبالدبه هانیا چرا. شودیم یکار هر به مجبور زیناچ حقوق یبرا ناچاربه

 جهان یایپاتا به و داده جواب پروژه آن مشهد، در چون ند؟اهکرد جادیا مشهد در را یگریروسپ یفضا ای و

 هتل به یرانیا زنان با سکس یبرا میمستق و ندیآیم مشهد به میمستق پرواز با هایتیکو. است شده بدل اسالم

 گذارند،یم هیما دارند ما جان  از که ستا نیا بحث ست،ین مطرح سمیتور بحث رگید جاآن در روند،یم

 کند،یم را کار نیا دارد سپاه حاضر حال در. ناچارند که یزنانبا  کنند،یم تجارت ما یبایز زنان با هایمالزامب

 که یکسان یهمه و اجراست حال در هم تهران در ویسنار نیهم و میهست طرف جاکشان سپاه با ما واقع در

 و کندیم لهیم رقص   حجاب با یرانیا زن   امروز. اندزده تیّخر به را خود و تماشاگرند دارند قدرت یادعا

 شش که گذارندیم شینما به ونیزیتلو در را ییمال ای و! گذاردیم شینما به را آن یاسالم یجمهور ونیزیتلو

 من که ندیگویم علنن یعنی ؛اندکرده ازدواج یمال مشکل اطرخبه که ندیگویم زنان آن و دارد یاغهیص زن 

 ،دیگویم «یاریاخت حجاب» و «یواشکی یآزاد» از یخانم وقتآن ،اندگرفته یرانیا زن   از را تیّهو! امیروسپ

 یزودهب! بود؟ کجا حجاب است؛ شده نابود یرانیا زن کهیدرحال ،ستیاریاخت حجاب اشمسئله تنها یعنی

. باشند داشته یسودآور دیبا نفت مثل هم یرانیا یبایز زن   از چون ،کندیم آزاد را حجاب حکومت خود 

 دادنفحش از ما کار ؟کنمیم استفاده کلمه زیت نوک از من چرا ندیگویم یاعده بعد ماست، یبدبخت هازیچنیا

 .است رممکنیغ یانسان اتکلم با ه،یروسپ فیتوص ،یاسالم یجمهور فیتوص یعنی است؛ گذشته هم



 
 علی عبدالرضایی

 یسقف یآزاد که دیرس جهینت نیا به دیبا واقع در ،یگرام ییعبدالرضا جناب شما از سپاس :ریعسگپری 

 و کنند پرداخت را آن یبها که ناچارند ،هستند یآزاد طالب رانیا مردم اگر و دیآینم دستهب ارزان و دارد

 که دهند یزیچهرآن و بارخفت و یجیتدر یمرگ به تن دیبا باشند طیشرا نیهم در و نکنند پرداخت اگر

 .سپاسگزارم شما حضور از بسیار .خواهندیم مال یمشت

 تا خلق نیمجاهد از م،یبگو همه به خطاب جمله کی خواهمیم فقط انیپا در علی عبدالرضایی:

 دارد، که یادهیا هر با ستیرانیا کندیم فکر که یکس هر تا و هاطلبسلطنت ها،ستیالیسوس ها،ستیکمون

 بندر در اگر کند، خود مال را خزر یایدر اگر شود، موفق خود یهاطرح یاجرا در هیروس اگر باشد ادتانی

 جاآن در را خود نظر مد حکومت دیبخواه شما که ماندینم یباق یرانیا گرید ،بزند گاهیپا بوشهر و بهارهچا

 نجات را رانیا فقط و گذاشت کنار را هایباز نیا و یترییتو یابلهانه یهاجدل نیا دیبا جهینت در د؛یباش داشته

 جدا کشور از هارکتُ ای ردهاکُ است ممکن که بود نیا شانمشکل و داشتند یطلبهیتجز بحث کهیکسان. داد

 هدبخوا ترکمنستان و میباش نداشته را خزر یایدر اگر رود؛یم برباد دارد ما ثروت و یهست اکنون ،شوند

 را جنوب یحت داشت، مینخواه هم را النیگ یسرسبز گرید دهد، عبور مازندران از را خود گاز انتقال یهالوله

 نیا به. خورد خواهد شگاهیپاال درد به فقط که شودیم لیتبد ریبا ینیسرزم به رانیا یعنی داشت، مینخواه هم

 مزدوران و سپاه و یاسالم یجمهور و یرونیب مندش با مبارزه وقت .است جنگ وقت امروز که دیکن توجه نکته

 با جنگ ،یاسالم یجمهور یمرزبرون یهاونیزیتلو با کشور، از خارج گانگان یب با . وقت جنگیدناست سپاه

 هاآدم یشناسنامه به. کنندیم تالش یاسالم یجمهور تداوم یبرا کشور از خارج در امروز که میرژ یروهاین

 رهبر شاه، من مثلن که ستین نیا یدعوا وقت امروز کنم،یم خالصه. اندکرده عوض اسم هایلیخ د،یکن توجه

 یملّ عرق یاندک اگر ،کشورند از خارج در کهیکسان .است کشور نجات وقت امروز خواهم،یم جمهورسیرئ ای

 .دیباش زنده. بجنگند رانیا در ران،یا و انسان تیرعا یبرا دیبا ،دارند یانسان و

 که ماست یهاشهیاند از فراتر رانیا .است رانیا ینابود مسئله اکنون است، طورنیهم بله :ریگعسپری 

 .میگویم بدرود و سپاسگزارم شما از من. میبجنگ هم با آن سر بر میبخواه
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 علی عبدالرضایی )موتا( یهای منتشرشدهفهرست کتاب

 

 ارسیهای پکتاب

 

 شعرمجموعه 

 

 .1372، تهران، ویستار، زنندی در باران زنگ میهای آهنتنها آدم .1

 .1374 ، تهران، زیرزمینی،نام این کتاب را شما بگذارید .2

 .1376 ، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .1377تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .1379نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .۵

 .1379نگاه، ، تهران، نیمجامعه .6

 .1380، تهران، همراز، شینما .7

 .1384، پاریس، نشر پاریس، کردممیمن در خطرناک زندگی  .8

 .138۵، پاریس، 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

 .1389ندن، پساهفتاد، ، لدوربین مخفی .14

 .1390، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .1۵

 .1390، دبی، پساهفتاد، 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، نده گازگاز د .22
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 .1393، تهران، چشمه، حاال نه، خدایا مرا ببخش .23

 .139۵، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .139۵، لندن، نشر کالج، اروتیکا .2۵

 .139۵، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .26

 .139۵، لندن، نشر کالج، الکوآب .27

 .1396لندن، نشر کالج، لیالو،  .28

 .1396کالج،  شعرنوگرافی، لندن، نشر .29

 

 داستان و رمان

 

 .1384پاریس، نشر پاریس، ، هرمافرودیت .1

 .1390)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا،  بدکاری .2

 .139۵، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3

 

 سیاسی

 

 .139۵، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .1

 .1396، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 .1396فراداستان فرودستان، لندن، نشر کالج،  .3

 .1397اند، لندن، نشر کالج، ها از فردا آمدهایرانارشیست .4

 .1397شرلوژی، نشر کالج،  .۵

 .1398نارشیستی، انتشارات حزب براندازان، ایرا ینامهفرهنگ .6

 .1399چپ  ملّی، انتشارات حزب براندازان،  .7

 .1399 گان، انتشارات حزب براندازان،آپان .8

 .1399گرگ  نزدیک، انتشارات حزب براندازان،  .9
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 ادبی ینظریه

 

 .1386پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .1

 .1390پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .139۵، لندن، نشر کالج، دیل گپ .3

 .139۵، لندن، نشر کالج، ال ابدیؤاین س .4

 . 139۵ج، ، لندن، نشر کالمن با قبول مخالفم .۵

 .1397چگونه شعری ننویسیم، لندن، نشر کالج،  .6

 

 انگلیسی

 

  London SkoolShort and little like i,  ،2012 لندن. 
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 هاپارسی به دیگر زبان زبان شده ازترجمه

 

لی، پاریس، نشر )ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبی کردممیمن در خطرناک زندگی  .1

 . 1383پاریس، 

)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن، اگزایلد رایترز ،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

1387. 

 .1389)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، پاریس، نشر پاریس،  (Sixology) سیکسولوژی .3

 .1389لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس، ( )ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الیزابت Eseآن ) .4

 . 1390)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن، پساهفتاد،  دوربین مخفی .۵

 . 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

 .1388نشر پاریس، )ترجمه به عربی(، مترجم: الحبیب الواعی،  زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .10
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 .1390)ترجمه به ترکی(، مترجم: جعفر بزرگ امین ،  کومولوس .11

 ،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  ام به بیابان تو محتاجمبرای عطسه -

 .1388ایی، پاریس، نشر پاریس، عبدالرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :«حزب ایرانارشیست»و  «حزب براندازان»آدرس صفحات اینترنتی 
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 ی یوتیوب حزب براندازان:صفحه

www.youtube.com/poetrycollege 

 

 حزب براندازان:ابرگروه 

https://t.me/joinchat/LkP9MEPJ_EPVC9SvBUrURg 

 

 حزب ایرانارشیست:ابرگروه 

DJNiQA-VVmTdYb-https://t.me/joinchat/LkP9MFR 

 

 در توییتر:موتا( )ی رسمی علی عبدالرضایی صفحه

www.twitter.com/aliabdolrezaei 

 

 ی اینستاگرامی علی عبدالرضایی )موتا(:صفحه

http://www.instagram.com/iabdolrezaei 

 

http://www.youtube.com/poetrycollege
https://t.me/joinchat/LkP9MEPJ_EPVC9SvBUrURg
https://t.me/joinchat/LkP9MFR-VVmTdYb-DJNiQA
http://www.twitter.com/aliabdolrezaei
http://www.instagram.com/iabdolrezaei
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