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 1کجاست نخ و کو تاریکی؟!

 «[ مردم» داستان ناتمامِ چپِ انقالبی و]

هلیرا»برانوروا «سررط »تلگرامیدرکانالایمایهنوشتناینمتن،انتشاریادداشتکوتاهبیابتدائیانٔهبهنوشت:پیش
برهتراریخدرهمرینکانرال،یونیزانتشارفایلویردئوییدیگرر1400تیر22درتاریخ2«یرانیاستزنا ادفانیِنامبی
زنرد:گاردویرههفریرادمیماموربرسرستکهاززبا زنیاوردرمردمسوسوگاطیهایمربوطبهانتراض1400تیر27
گرچرهدر3.«...طوایممیمو روگوشکن!ماآبوزمین،نبرد روتنبرد ،آبِتروتوکهطاکِندازی؟...چراتیرمی»

(1/5/1400)پایمسائلوموضوناتدیگرینیزبهمیا کشیدهشد.ادامه

معاضدم.



متحردشرویم،ابتردامتحردشرویموبررایآنکرهپیشازآنکه
طرودقررارمیا فاصلیطورقطعیوصریحالزماستحدّبه

.بدهیم

لوین

هاینوشرتهکرهالبترهطورنردِرانسربتبرهمسرائلزنرا هاگیریموضر دسرتازاینتراحمقانهمقدمهبگویم؛بی

4.طوانیمجانمیجاوآ روزهاکمدراینهایمختلفاست،اینهاوکانالبسیاریازسایت

                                                           
گوگول.«شول»داستا ِگفتٔهطیاطِنووا متنبرگرفتهاستاز-1
دفانیِزنا ایرانیاستهلیانامبی-2

 دوبارهیکز ،پرچمدارمبارزه-3

اسرتکرهوجاهتیاسرِسوز فهمریتنکمتریننهداش،،کهدرباالنووانشقیدشداصطالحیادداشتبهاینبهنلتپرداطتن-4
درحردّبارانتایرنبلکره،-تُهینقردینیسرتمیا هیچِبر-ومخاطبشساطتفرضِمواجههیاطرفِنقدشگرفتبتوا پیش
درلبرا هاییاستکرههایمشترکچوینحرفیافتنزمیوهوازحیثکثرت،دستهاییازایننوشتهپُرِنخِانبا ِزد گره،نوشته
اند.آلودهکردهزهرچهبیشترفاارابهالطائالتشا روروزبه،«طواهیحق»
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بسرتهازهمهمبتویبردوناملِهمچویویدرکالمنویسودگانش،البتهصرفاًدرسطحگفتار،بیشموشأمواض این

میرا «توراق »و«تمرایز»،«تاراد»هرشکلازانداطتنِ(ازریخت2؛«مردم»نامبه(اتکابهکلِکثیری1است:

کرد وحررر فتب ْ،وبررره«آ »و«ایرررن»میرررا «پرررایگیهم»شرررکلیازآمد حاصرررلبه،«چیرررزآ »و«چیرررزاین»

هایدورونزدیرکیسرالدرتقالاطتنبهمباحثمختلف،پرد«ِتاطر»و«تقدم»انگاشتنهرتالشیدربیهوده

 «.باهمهستیمهمهما»البدچو ؛آنها

ایانقالبری،درهیبرتچیرزیآمرورفودرلحظره«مرردم»کرهاسرتایرنبرودهالبتهدرجایدیگرر،وقتریقررار

فر ن،چویوریهایایننویسودگا متنبرایطبیعتاً،وانقالبکوودهمدیگربپیوندندطورهیبریدیبهبهشکل،بی

دهاسرتمحلریازازروزاولهرمبورانبرو-چیرزچیزوآ این-میا اینوآ کرد هرگونهتاادوتمایزیطرح

چشمشا جلوهکود.بهایایفرنیوحاشیهچیزیجزمسئلهیااگرهمچویننیستانرابداشتهباشد؛

درو؛«اسرتزنرا ایررا دفانیِهلیانامبی»تکلیفرایکسرهکردهوگفتهاست:نوشته،ایشا درهما نووا ِ

«ز ایرانری»جاکود؟دراینایرانیرانمایودگیمیودطترا یکاززنا کدامادامهدوستنداردبپرسداودقیقاً

همرا کرلککثیرریسرهولتدربهونیوراً،داد(یشجرافرراطشودهرکسریرادردایررٔکهمی)«مردم»هممانود

رغمِادناهرایمطالرککانرالیکرهایرنبرهطورکرههما .شواسدنمی«هلیا»و«سوسوگردیز ِ»کهگیردجایمی

ایسرتاد وبرود ،درزمرینکرارگرا فرودسرتا مرثال درطررف،هایمشابهدرآ موتشرشدهاستوکانالتنم

مرزدکرارگربیا هرزارقرارداد کوارهم،نمال هادستحرفاینموطقنهایت؛دارحمایتازآنهادربرابرسرمایه

 وسوییواحداست.درسمت،نمامهبدو ِداراتومبیلنمایشگاهمثال ومواجک-و-جیروبی

درانتزانریمحر ،دسرتهلیراوز ِاگرربگر ریمومشرخ دراینمروردکهدیگرهمٔهازایوهاوهزارمسئل

ایرنٔدردستهمدیگرقراردهیم،بازهمازنکبتچیزیکرهنویسرودشا بودنز حیثِبهصرفاًسوسوگردیرا

برهایوکرهاگرردهردمیترینشکلممکن،کلمسرئلهراتقلیرلدستیبهدمِوقتیشود؛مطلکنوشتهاستکمنمی

گویررد،ونلرتحساسریتنسربتبررهمراجرایهلیرا،صرررفاًکوورردکسریچیرزینمیپرانیوتکرهکشریمرردا قمه

ست.وابود ِز 
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بررکرد جهتغلبهقرارگیریدربایستمیاصلیٔهکهمسئلوقتنخواهودفهمیدهیچهادرجایدیگرهمینهم

وبوررابراینوضررعیتیرابررهپرسررش؛«حقرروککررار»برررایبرررآورد ای،نررهصرررفاًمطالبررهباشررد«شرردهکرراربیگانه»

تریننیازهرایانسرانیرا،بلکهابتردائی«حقوککار»توهانهاستکهوقدرتیافتهقدرپیشرفتهگیرندکهآ نمی

سررباتیتررارفرر موابایسررتمیایکررهغررایتشاسررت؛ایوکررهچررراهربررارزمررینمبررارزهدریررککررردههررمازبسرریاری

هاییدا درمیرگیریهمرینحقروکابتردائیودوبرازپ شترمیوکوچکچککوباشد،مغزِاستخوا شیءواره

برازاهمیرتچوردانیجاسرتکرهودقیقراًدرهمیندشروارودشروارتر.باچورینغرایتی،نسبتِترودرقط فراخ

هرم«شردهکراربیگانه»غلبرهبرر«ٔهاید»حتااالطالکنلینواملیتحتچهمجمونهایوکهنخواهدداشتدانستنِ

تروا بررمحتروایچوریننمیایازامروربراچورینتلقریدیگرٔما ح فشدهاستوحتادرصدآیوددرمخیله

کویمکرهگمرا مریاند(قدرطواستما راتقلیلداده)آ دهیمقدرطواستما راتقلیلمیپ آ .فائقآمدکاری

(هرمآطررکرارینگرردکشیمرردا نمیکسیبهدیدٔتعجکبهقمهکشیزنا )چو شواطتنحققمهرسمیتبه

شررکلازاین،ایررنوضررعیترابرسراطتهاسررت،شرودطوانرردهمی«کمحرا»توهاآنچررهدرمجمررو چررو نرهاسرت.

مینهاییکهدرز«سازینادی»وابراینوبتعیکوی،گونه،درح فهرهاپایگیهموهاسازیها،همسا سازینام

برهپر یرد،صورتمیدایرٔنملشا ْنیزدرهاییوچوینمتنازجانکانتشاردهودگا «مبارزه»نامهوب«مبارزه»

.تاثیرنبودهاستبی،شدنشدروهلٔهفعلی«دفا بی»و،نیازبهیاریداردکهآ دستکرد درکوتاهسهمطود

«مرردم»نرامدرکلککثیریبرهگرفتنونیزادغامهمگا فرض«سوژه»باویچنینسِیری،رَپ بدبختانهباپیش

تاکیرد)بماندکهبسریاریازایرنجمانرت،«ناملیت»درح فتاکیدبر-«زنا ایرانی»بحث؛درمتنمورد-

ودا اصرراردارد(،دانوردکرهبِرطرفریمیبرود ِ«مر هبی»وبرود «سروتی»بود ،«اُمکل»ٔهنشانبهرا«ناملیت»بر

،اتکرابره«سرازما آگراهی»و«سرازما »نسربتوقط ِ،«سرازما سیاسری»کاستنازاهمیتوجودناطواهطواه

تنوشدوهووزآثارآ درطوردما دادههابهسالچو دارویوارداتیفرانسویکهدراین-«رطدادسیاسی»

هیبریردیپیوسرتن،وامثرالهمچرییادرکالمجمانتنِگری،روانکاوی،-دهدیادیبهبقاادامهمیندٔزروح

رسرریمبررهامررروزمی،«فررردایصرربحانقررالب»،«فررردایصرربحآزادی»قرررارداد ِْهرردفبررا،دیگرهمرربرره«مررردم»

کشرریوایارراًقمه،لمپویسررمردزنررا برابررریحقرروکطواهررا نمررال اشنویسررودهکررهیادداشررتیایدرماررحکه

کشریایبرابریبرقراراسرتکرههرمز وهرممرردبتوانورددرآ قمهدرجامعهپ ؛استهایمردا پرانیتکه
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جعرلشردهتوسر نویسرودٔهمرینچوردط ،ترهاکلکمحتوایدنوایدطهمجابماندکهدرهمینونیزکوود.

نهدفا شخصیدربرابررططرراسیدپاشری،گویدمینویسودٔاینمتنبرطالفآنچه،چو محتوایدنوا؛است

بودهاست.پسرقاپیدوستو«زد تیک»،«زد رِل»واییبرسرمردا ،کهدن

شد .واق دراستثمارشد ؛درشیءطواهیمبهمازنا حقوکبرابریبامردا میودرجایدیگر؛

انالیریسرمشرقِکهسَروسامانیدرپرداطتنبهمسائلدستبیاینطروارنمونٔهشتِمُشماراست،امامثالبی

کرهاست1«گریضدّکروناییمطالبه»ایبانووا بیانیه،استاستداللمتنموردبحثنظیرهاییاستداللبرای

محروربرا»ظراهراًاساسریطالبراتازمدرآ فهرسرتیو،موتشرر«رادیروزمانره»در1399فرروردین9بهتاریخ

گویرانویسرودگا یادشرا رفترهبرود.فقر لیسرتشردهبرود«تغییرساطتاری»جهتودر«مواف مردمقرارداد 

ترینچیرزیاسرتکرهممکرناسرتبرهمخیلرٔهکسری،مارحک«تغییراتسراطتاری»برای«بیانیه»پایاماای

ا ،فرودسرتا یراحتراطرودِی،مردم،کرارگرجمهوریاسالمومعلومنبودمخاطکاینمتنکیست؛.ططورکود

طودآمدیاطودبهمیفرودغیبیازآسما یابایددستِتحققشا کهبرایرالیستکردهبودندیمطالبات؟کرونا

اسرامیپرایبیانیرهوقتریبود؛درهما آغازمعلومشدهاینبیانیهمخاطکگویاتکلیفگرچهشدند.برآوردهمی

هااشرارهشرد،کراریکوورد،بلکرهانگرارمشرتریهاییکهباالتربردا غیابمجمونهطواهودبرایرف توهانمینه

گاهیوارادٔنمومی»توانیمیهاییهمهستود،رصچوینغیابپَروپاقُ راچو موجودیدوپافرضبگیرری«آ

هرایشرودفهمیردتمراماطتالفهاییاسرتکرهمیودقیقراًپرایچورینبیانیره.شودروبهاوچیزیگفرتمیهک

مرتاروی،حسرنسررکوهی،فرجصداقت،پرویزمالجو،محمدبیگی،معصوماکبرفرهادپور،مرادکسانیمثل

شررایدبرررایکرره-تر(تررروکوچررکت،امیرردمهرگررا و...)بزر مسررالحسررامنجفرری،صررالحزرافشررا ،ناصررر

بهقرولاسرپیووزا،کسرانیکرهوبُنصوریاست)ازبیخهایمورداشاره،درح فغیاب-یاستطودشا جدّ

چیرزدیگرریبراهرمنظردارنرد،درهیچبراهرماتفراک«[حاکمیرت»جرا]دراینچیزبرایرکضردّیت]صرفاً[در

آنهرا،ازاماراکوودگا بسریاریهرایبود اطتالفرغمصروریبهبعااً؛نشا بهایننشا که(نظرندارنداتفاک

توهراجراییاسرتکرهچویوریهاییاینوبیانیره؛داشرتهباشرودهمردیگررادیرد زورچشرمبیرو ازاینبیانیهبه

.رادرکوارهمببیویایناسامیتوانیمی
                                                           

گریضدّکروناییمطالبه-1

https://www.radiozamaneh.com/496250/
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،هرچرهبیشرتروبیشرتربرهسررانجامیبرسریدیگریباآ تولیدزبا مشترکیتوانیدرنمیهرچهبیشتروبیشتر

یاهمیتررنهایترراًیرراشررودیتسرراق میازموضررون«ا آگرراهیسررازم»بررا«سررازما »ونسرربت«سررازما »مسررئلٔه

«غائیرت»و«نلیرت»درفاصرلٔهگامبرهوضرورتمبرارزٔگام«ناملیت»کیدبراهرچهازتو،یابدچودممیِدست

گاهیوارادٔنمومی»هاییدربیا نویسودگا چوینبیانیه،شودکاستهمی مروردططرابقرراروبیشتربیشتر«آ

درلحظرٔهانقرالب،مثرلاماراهایپرایچو انتزانری،زیریکچتر«سوژٔسیاسی»نووا به«مردم»وگیردمی

رایتامرکلّیبظاهربه،شویترمیسرطوردههازامرجزئیهرچ.گیرندمیوبیشتردرکوارهمقراربیشتر،بیانیه

.یابدوجاهتبیشتریمی

رزمینسروتدکلکمسئلهرامثال کهدرزمانی-«امروزی»و«مدر »اینآژیتاتورهایبرطیازدستاوردودقیقاً

وبخصروص؛اصرال دوتراییسروت/مدرنیته،برسراطتٔهمدرنیترهاسرتازجاییگفتودکهفهمیدند؛ومدرنیتهمی

،بلکره«نرهآنهرا»کهمردم)آ هرم،یافتودطودشا «روزبه»هاینظریِلیلتازهبرایتحچیزی96واسطٔهدیبه

سررفرٔهایجهرانیبرررسرردیگررمتوجررهنقرشقرردرت،چررو اندهرراییگ شرتهدیگرررازچوریندوتایی،«(مرردم»

همرٔهالعلرلنلت«تشرخی »در«مرردم»ترادیرروز)گوکه«چیزجلودارشا نیستهیچ»واندمعیشتشا شده

آمرد وراهفائقبودنردفروبُرردهدوتاییسوت/مدرنیتهمنِبهداسر،گریبانشا راگرفتهبودکهبالیاییمصائکو

درهمرینبرودهاسرتکرهممکرندربهتررینحالرت-دانسرتود(تکلیفیکسررهبراآ میوضعیترادرتعیینبر

)گروشا تحلیلیسرِجورچینِآ راازاین،پیداکوودابزاریتازهای،میانجیهرواقعهبهح فیکسرِدیالکتیک،

شردهرادردیر ِیافتومولفرٔهتازهسررببرنردبرهآ باشرد(،«دیالکتیرک»کهدرسطحنظر،چورینابرزاریطرود

وبیشرتروبیشرترازقبرلشردند،«تررمردم»هربرار«مرردم»آنهرا،کرالمونظرروبورابرایندرتازهبپزنرد.حلیمی

ورویکاغر شا یدرسطحآگاهایوا برای«سوتز»کلکیبود،«سوتز»اگرهمچو چیزجلودارشا نبود؛هیچ

نیرروی»درپایگرا دوتراییشکوانهشالودهطیلیکه«غیابناملیت»مشتریا برایاینبوابراینشد.حاصلمی

اصرال ازروزطبیعیبودکره،رویکاغ (آ هم)البتهکهنیفتودچسبیدندسفت،طرفدومرا«مردم»/«سیاسی

.وچیرزیزمخرتواُمکلریباشرد«ویسیاسرینیرر»ضرورتوجودحدیثیدربارٔوکرد هرحرفمطرحنخستْ

شرد،پرداطتمیچیزیچوینبایستبابتایکهمیتب هزیوهروندطلقنیرویسیاسیوبههرچهبرایایوا باز

طرودرابرهبردلشردبرهایوکرهدودسرتیشرا اریبرایبسی«هزیوه»مسئلٔهتقبلمیزا هما ترشد،بهبالموضو 
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هایشرادرتاریخومافیناطواهباچوینرویکردیطواهگری،ارهموطقنظاینمبلغا وهرچه.1حاکمواگ ارند

طواهرد،دکرهطرودمیو ر،آ کُایدوواقعههرمیا تاریخها،وگ اشتود«لحظه»هاحوالهدادندبه«روند»ح ف

وهلٔهآمدنشرا برهطیابرا دلبسرتود؛بیشتربهانتظاروونیازتردیدند،شد بی«نیرو»رااز«مردم»رکالمشا د

وهرچررهازاوکررهبررودکررهبررهلوررین(96دراثوررایاتفاقرراتدیازجملرره)هاجرراودرهمررینلحظررهفقرر دراین

«.بیانیٔهسیاسریnارزدبهنوشتنِبهطیابا می«مردم»یکروزآمد ِ»:کردنداستوادمیساطت،دلخوششا می

96)ازدیاثوایوقرای آبرا ،پر ازدوسرالانتظراردرباردیگر،نوی ِباالیکیازمیا همینجمانتبیانیه

کرردکره:بهصرافتافتادهبرودوبرازازلوریننقرلمی،«طیابا »مردمدر«حاورمجدد»رویتبرای(سوبدین

پایمردمبهطیابا بازشد.؛کهیعویطداراشکرباز«دهودمردمباپاهایشا رایمی»

رغمبره«الحسرابنلی»وونرهچیرزیبیشرتر.اسرتهمیناستریمدرایناوضا مینجمانتچپِحالوروز

داستانودباهمهم«تباحاکمیضدّیت»کهچوانچهگفتهشدتوهادر-شا باهمدیگرصوریهایهمٔهاطتالف

.رهایشا کردجابهحالطودیکشودمی-ودیگرهیچ

،آ «براامپریالیسرمضردّیت»وکشتارهایآبا ،روحیکیازنمایودگا ِاصلیِکُشتوس ؛طرفازآ بشوویماما

ازهمرٔهایرناتفاقرات،نگررا کرهشریرازٔبروددارشرده،ککرشهرمنگزیرده،جریحره«دشمنِبالمواز طیابرا »

برهپیوسرتنِبرودزودمطلبینوشرتهوهشرداردادهترازهرحاکموحاکمیتی،آشوبههایشازهمبپاشد،دلمتن

:چرراایرنبرودیعویپ ازهمٔهاینوقای ،دغدغٔهاصرلیمرتناو.2اصولگرایا بهصفِاپوزیسیو پ ازاینِ

درافتراد ،بررایاوهرمکرلکمسرئلهپ برهجرگرٔهاپوزیسریو بپیوندنرد؟اصولگرایا همازاینشتیدکهحتاآدمکُ

حاکمیرتمجرازپر تنداشت؛سرِسوزنیاهمی«مردم»شتارکُووکشتبود،موردِنظرشظاهریباامپریالیسمِ

بازاندیشرینسربتبرهمسرئلٔهطلرقِرفرهایوکرهطُبهرگبارببودد.«طیابا »درطوارامپریالیسمراجیره«ِمردم»بود

قامرتدرآ راشردمیبرودو«سرپاه»وقتریهرمازهمرا ابتردابالموضرو برود؛یشرا بررایا«نیرویسیاسی»

.بهتصوردرآوردجها حاضرِتریننیرویسوسیالیستیحالِبزر 
                                                           

توددانسرراهرمنمی«تشکیالت»الفبایکههاییظاهراکتیویستبهازجانکِهادستفعالیتنتیجٔهاینموارد،بماندکهدربرطی-1
جراآ مرردمِبررایدرواقر هرراقردامیراجُزایننبودکره،«سرپواهحقک»ونکوذیلنووا ازجملهدرده،زدندامامدامازآ دَممی

ودوب .وک«دارهزیوه»
متمایلبهطروجگرانیگاه-2

https://mejalehhafteh.com/2019/11/24/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%90-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88/
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مطررح،تقابرلبراهرمظراهراًدرازسروینمایوردگا دوطیرفهراییکرهازهمٔهایوهاوبااستوادبرهنمرومبحث

آنهراطرودبرهراتشرخی داد.مسئلٔهناملیتکرد نیازیحتابهطرحتوا بیسادگیآبِطورد میبه،شودمی

یابورد.سسرتطرودرامیهایاندازنردوهرممتواضرعانهوهرمریاکارانره،صرفدوشکلایرنغیرابراجرامی

طودیوضرعیت،نمرال برهدرتغییررطودبره«مرردم»گررفتناوّلری،برامفروضهایگفتهطورکهگفترهشرد،هما 

گرفتنمسرئلٔهناملیرتسیاسری،سرپاهراپرسرشنیرازازبهدوّمری،بینظررنردارد؛و«چرو رژیم»چیرزیبریشاز

هرایشداند،وحرفمی1تریننیرویسوسیالیستیحالحاضرجها وسلیمانیرافرماندهیصاحکفرکهبزر 

؛فرمانرده«مستاعفینائمرهوپیشروایا برالقؤنرالمبشرریتهسرتود»شود:شباهتنیستباوقتیگفتهمیبی

فرکهاستومستاعفپیشوایبالقؤنالمبشریت.صاحک

بدلشدوحراالبورا«پ یرقشرآسیک»طلبا بهمنحاوراصالحباربهیُبدبختیمستاعفیافرودستیکهیک

براحر فطاسرتگاه،ایناستکرهدرکرالماول«پیشوایبالقؤنالمبشریت»بهشدهاستبدلبهجعلیدیگر

.شرودنیرزازاودریرکمی«بودنشمستارعف»حتراودرکرالمدوم،شرود؛جمر زدهمی«مرردم»اشدرطبقاتی

د،نرهاشکوورنمایودگینظامْ«طدوم»و«اللهیحزب»نیروهای،حکمِتازهقراربودمطابقاینبارایندرجاییکه

برمبوایموطقهمینبازییکالبدو.دانستیممی«مستاعف»و«استاعاف»امروزازتابهچیزهاییکههمٔهآ 

یافتورددیگرانشرا اجرازهمی،«مستاعف»و«استاعاف»جدیدازحتاپیشازاینتفسیرِکه،بامودوهوابود

یکریمرردداطلقف بیودازند،چو غیرِقانونیواردایررا شردهبرود،وآ افغا رادرشیرازودرانظارمهاجرِ

.بودونیواردایرا شدهچو غیرقان،افغا راستایشکوودکهبرایآنهادرسوریهجوگیدهوبهشهادترسیده

.داافتهماتفاکمیایبارهجاح فِدوبارهوسهندرهردوحالدرایو

دربرارٔ،«تراریخوآگراهیطبقراتی»کتراب«سرازماندهیشواطتیدربارٔمسرئلٔههایروشنکته»لوکاچدرفصل

]هر[وضعیتیرافقر مانودکهمح باقیمیسبکیوتوپیاپردازِآنا بدین»گوید:یوتوپیاپردازا ،میروزِوحال

حرلوتوانورددریابوردکرهراه،امرانمیکهبایدحلشرودوودبیایمیهمانودمسئلهصورتامرِواق یادرنهایتبه

بیوورد،نرهجوبرٔهانقالبریوآنا درفقرفق فقررامی»روهمینشیؤرسید بهآ درطودِمسئلهنهفتهاست.از

                                                           

رورفرماندها مقاومتدربارٔت-1

https://mejalehhafteh.com/2020/01/07/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C/
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راهدرپرولتاریرارَوی...همگرامبراپریش)فقرفلسرفه(،.«انجامدبراندازانٔهآ راکهبهسرنگونیجامعٔهکهنمی

1«پیوندد.زندٔنملمیآیدوبهدیالکتیکدرمی،فقرازحالتدادٔمح بهانقالب

«سرازما »نیازازمسئلٔهبیموردبحث،یوتوپیاپردازا توضیحدادهشدکهچگونهطودسهمِبهجاینوشتهتااین

«حر ف»،«ایراکهبایدحلشرودآ مسئله»یکی،«پرولتاریا»کرد ازموضونیتساق باو،2«سازماندهی»و

نررابودیامپریالیسررم،«ایراکررهبایرردحررلشررودآ مسررئله»یکرریوآ قیمتیدانسررت؛هراسررالمیبررهجمهرروری

نووا نیررویبهرا«مردم»،«نیرویسیاسی»و«مردم»برفاصلٔهتاکیدگ ارینیازازبیاولیبوابراین.قیمتیهربه

ترجیحداد.)مردم(رابهآنها«سپاه»هایشبُردنوشتهدرپیشدیگریآ وسیاسیپ یرفت

بودنشا بهحالطودرهراشردند.«مردم»درمقام«مردم»واق بهجاکهبهآنهامربوطبود،تاآ ودرهردوحال

بردارندوبگ ارندکارطودشا راانجامدهود.ستازسرمردمکهایوهادهما بهترگرچهباایناوصاف

،چرو غرایتی3جمهروریاسرالمی« فحر»یرا«حفر »هاییودراندیشرٔهدربلبشوینپرداطتنبهچوینغیاب

نهاد،موردیهایشرارمینمیدرصرحبت،«طداشد »و«طدایی»تکرارهربارٔایدٔبرایمثال،که،طوداستدر

ایN.G.O،وباهرنقردیکرهبرهشریؤکراراحیاناًفارغاززمیؤهحرفطوداو-را،موس جمعیتامامنلی

انتوراییچورینگفتارهراییدربیدربرابررلجراجتیشردمی-طوراط واردباشدمنلیبهتاماجمعیدرکُلو

واو«ِغایتدورازدستر »چو .تلقیکردهم-«کودکا »کاراووجمعیت:در-«مردم»مواجهٔهمستقیمبا

فعالیرتانارایدرمحردودٔکمِدستازوضعیتاسفواکشا «نجاتِکودکا »هماناالظاهرنلیکهجمعیت،

«بهایانقرالظرهلح»رابره«مرردم»یوتوپیراپردازانیکرهیراگفتارهاینسبتباناطواهدرقط ِطواهجمعیتبود،
                                                           

تهرررا :انتشرراراتتجربرره.(.ترراریخوآگرراهیطبقرراتی،ترجمررٔهمحمرردجعفرپویوررده)چررا دوم(.1378لوکرراچ،جررورج.)-1
.513-512ص 
چرو اگرر.نیسرتبرهآ بخشریتقد معوایبره،«سرازما »برهمسرئلٔهنوشرتهتاکیردایرنکرهایننکتههمضروریاستگفتنِ-2

ایارراًد،وسررازما سیاسرریباشرریِداشررتنِهمررهمرردنازدبیشتوانررمی«مجاهرردین»،گونررهبوگررریمبخررواهیمبررهمرراجراصرررفاًاین
وترسریمحساسریتدرقبرالِاهمیرتوجرودسرازما توهانرهاجرامرپ . ایچوا«کارِسازمانی»بود بهقائلتجلی«گریمجاهده»

،بورابرهتحلیرلمشرخ ازکرارآ «جهت»تر،مهمبلکه،قراربگیردهزاربارهتدقیقِمختصاتآ ،چو چیزیاستکهبایدموردِ
.استشرای مشخ 

لزوماًدردوسرِدیگریکهسیاسیهایجریا هاوتشکلجابیشترراج بهنمایودگا ایندوجریا صحبتشد.هستوددراین-3
امرابررسریآراوشریؤکارشرا شوند.تعریفنمی«باامپریالیسمضدّیت»و«باجمهوریاسالمیضدّیت»یگفتارهایحدّآونگِ

موضو اینمتننیست.
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بررایایوکرهبرهشرکلیازکردنرد،براامپریالیسرمپیرراهنسرپاهبرهترنمیضردّیتکردندوب ،یرادرواگ ارمی

داشرتنِکرودکیحترافقر بررایدوفرردایدیگرر،نگهبررایزندهتوانستنمیجاهمدراینتوهنزند،«غایتیبی»

شربیهایردٔاو،«ِرهیرافتیبرهدرو »و1بیابرد.،«رهیرافتیبرهدرو »برانوروا ،اوگفتارهایمجمونرهبدیلیجرز

(،احیاناًشربیهجبرریبرود«گفتار»درسطحصرفاً،وتاکیدکومفارغاززمیؤهحرفطوداو؛اش)گفتمطدایی

متوقفبماند.رضایتدهدوصرفوضعیت،«ِنامگ اری»برتوانستنمیکه

تروانیبرانمیطرفری،دیگرراطبرارْدارونهاندادیدراستخوا وپوستووقتیباانسا گوشتاینهمدرستکه

؛یاهرچیرزدیگرری،طیرالطرودتراراحرتکوری«بحرا »ذیلنووا ِدردورن آنها،وطالیطشکنامگ اریِ

برازمیورٔهبحرثِحراال،دروایاراً؛2ددا،بهپردرشنسربتمریتورگویف«پدرا وپسرا »درشبیهآنچهبازارف

برانوی»آ پزشرکدرفصرلبرهبررایتبییروشتوا می،کهح فیکسردیالکتیکطواندهشدچیزیبهآ شارها

داشرت،امراکهبشرریترافقر ازراهدوردوسرتمی؛ارجانشدادوسکیرامازوفداستایبرادرا کا«ِایما کم

کرد،نسبتبهشطوردوفینمیکرد،یاایوکهسرمامیاشرامحدودمیشدوآزادیکهکسینزدیکشمیهمین

شرد،درانتزانریمحر نشرقکراذبشبرهطورفردیبیشترازآدمیا بیرزارمیگرفت،وهرچهبهکیوهبهدلمی

صررفاًو»هادستفعالیتهمهناگفتهنمان داگرتوجیهِاینبااین؛3شدنام[بیشتروبیشترمی]انسا ِ«انسانیت»

اش،بیوانرهدرحالرتطوش،باشد،مرزفرارویازآ هرم«نامگ اریِصرفِوضعیت»نماند درمتوقف«صرفاً

آیردهرمآطررکراریاسرتودستِمنبرمیکهامروزازقدرباالطرههمین»کهمثال بگوییم:جُزایننخواهدبود

کسرانیکرههایمعر بجُرزارضرایوجردا ،ترباشریمبردبیناگرربخرواهیمو،«بابتشبایدطداروشکرگفت
                                                           

مروردجدیردنظرطواهیآنهراازرایانحراللهرموسیلٔهقؤقارائیهوتهر،مسئلٔهانحاللجمعیتامامنلیبحاضمتندرزمیؤه-1
نیست.بحث

ایقبرل،فقر وقتریکشد،ططاببهپدرشکهدقیقههایآطرشرامیکهبراثربیماریحصبهروبهمر استونف بازارف-2
ببینکهیرککلمرهچرهتراثیریدارد!»گوید:،می«طداراشکربحرا است.بحرا گ شت»تریافته،گفتهبود:دَمیحالاوراسبک

ایمعتقردقردربرهکلمرهتوانردآ ،کمیتسکینیافت.جایتعجکاستکهانسرا می«بحرا است»وگفتکهآ راپیداکردهمین
«باشد.

.340نلمیوفرهوگی.صهی)چا ششم(.تهرا :شرکتانتشارات(.پدرا وپسرا ،ترجمٔهمهریآ1375تورگویف،ایوا .)

انتشاراتناهید.تهرا :)چا هشتم(.)جلداول(،ترجمٔهصالححسیوی(.برادرا کارامازوف1387داستایوسکی،فئودور)-3
.87-86 ص
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یعوری]وبرندیوگدرلبا حمایتازکودکا ِکاریراهررشرکلازفرودسرتی؛«طواهودکاریکوودباالطرهمی»

.[باشد«هاطیریه»هاوN.G.Oتمایزکارتواندنقطٔهآنچهظاهراًمی

جامسئلهْطبیعتاًنهتروی ِشیؤکارجمعیتامرامنلریبرود،نرهتبلیرکرهراکرد ِوالزماستتاکیدکوم،دراین

گفتارهراییازرشردگیِواسطٔهچوینتفسیری،طواسرتمبرهجبرردرپُگریدرسطوحکال .بلکهبههرگونهمداطله

گرفتندیالکتیکجزءوکرل،برهنحرؤکرارهاییهم،درنادیدهدستاشارهکومکهبهدلیلحقؤهچوینغیاباین

یابد.چویننهادهاییتسریمی

درزمرین،دیالکتیرکجرزءوکُرلدرکرالملورین،اضرافهکرومکرهبوابهایوهاودرجهرتتکمیرلبوردهایگ شرته

هررا،اگررردرمحل»شررد:گونررهمعوررامیاینترروا برررایآ ملحررو،داشررت،هاییکررهمیقریوررهبررا،و«کلیررت»

گراهبهتررینروزنامرهبررایسراسررروسریههرمهریچاهمیتریهایسیاسینیرومودیپرورانردهنشرود،آ سازما 

هایسیاسریا نخواهدداشت.اینکامال صحیحاست.امامسئلههمبرسرهمیناستکهبرایپرورشسرازم

«.ایبرایسراسرروسیه،هیچوسیلٔهدیگرینیستنیرومود،غیرازایجادروزنامه

کرهاگررفقررتروا گفرتمی،«فقررفلسرفه»لوکراچوارجرانشبرهمرارک درقولِنقرلیرادآوریآ باپ حاال

وبرهدیالکتیرکهایکهرنبشروردنظامنلیهآ بوابهکهبتواندباشدقدرتیوواجد،ازفقربخواهدچیزیبیش

و«سرازماندهی»شبراونسربت«مسریرانقرالب»،«انقالبراهِ»باردیگریکالزماستزندٔنملپیوندبخورد،

کرهاینخواندهتوا متصوربودحتاکودکِکارِدر میگرچهلّااِوبهپرسشگرفتهشود.غایتیکهمدّنظردارد،

سرت،کرهبرهایفرادَنوجوانیازطانوادهتواندواجدبلوغیباشدکهمثال کود،میمیکاری رِپِسالگی10-9در

در،امرافاقردشباشرداست،زارِطراحیافو نرمپ-چهارزبا انگلیسیوومسل بهرودمدرسٔهغیرانتفانیمی

،ط شوش،میدا طراسرا ،لرکِهایحوالیمیدا کوچهپ کوچهدربسیاریکهچیزینگ شتههایپستوطانه

برردو دستشرروییوحمررام،انررد،کرررورآدمرویهررمافتادهکرورشرروند،می«قرمررزپالک»کو...غررار،طیکرردروازه

موقر وگردنردچیزمیهمرههراییکرهدورگودیردگیِرکِمگ ،درقُرشا راکثافتگرفترهاسرتاکطانهفاایات

تهدیدیبرایهریچهیچفقریقادرنخواهدبود«مووالبدین»شا ؛هایمهما سرِرنگیباالیپایپوسُ،طواب
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بشررارت»،1بررهمصررداکآ شررعرکسررانیکررهدیررروزوامررروزنیقربادرنقررشگوشررتِنظررامکهورریباشررد؛مگررر

وقرتتوهاهیچنهآنها،نیارزیستشا بازیستِنسبتیِتمامدربیکهکسانیجستود.میدها آنهاشا رادر«ریادف

تشبلکهحترافرصر،وشرای امکانشچیستیعویچههمراهآنهاآمد گامپیشبهنفعشا نبودکهبفهمودگامبه

طانٔهآطرکوچهبزنودوبرگردند.بستیدرآ حوالیبروند،دستشا رابهدرِنبُٔتاانتهایکوچهرانداشتود

بررایترسراند مجبرورشرددفرانیمحر ،دربیکودکی،هما حوالیدردرهمینیکسالقبل،کههمچوا 

چراقوییدرسررطرودبرود،اسربابتهدیردششرده،وبرودتررازاوبزر یسرالچهار-سرهفق کهدیگریک ِ

هرراونیررزومیرمثررالبسرریاراسررتومر .بمیررردبَرداشررتنِزطررمدلیلچِرکبررهفروکورردکررهفقرر چورردروزِبعررد،

صررفاًیکریاز،هایجمعیرتامرامنلریرضافیوجیازبچهمر )طودکشی(]شمارگونهبیاینهایطودکشی

.2هایاطیربودهاست[درسال(سالگی20درگرچهدربارٔاو؛)کودکا دستاینهایبسیارِمیا طودکشی

توانردمثرلورِآبریاسرتکرهمیبخرارآ آنارشیسرتبیطوردهوشکسرتشانرفق دراینوانفسا،کههمچوا 

نوحرهوآیوردبهطیابا کرهمیفرما دهدبرطبلشادمانٔهجوگبکوبود،بهمردموقیحانههمدستش،اپوزیسیو ِ

ازامثرالاووحالکهاگررطورد.دردجوگنمیطوا به نوحهچوخوانود؛ب«زجَرَ»جایشوبهزاریسرندهود،

ونرره،«مررردم»درمقررامایدد ،اایاًددا بپرسرریچررراازایرررا مهرراجرتکرررده)ونررههرکررهمهرراجرتکررردهاسررت(

طواهودگفتحاکمیتجلرویییکسرهسلبیدرپاسخبالفاصله،«نیرویسیاسی»بازطواستطوددرجایگاه

نکرد ِطروددرجایگراهقاراوتجراتهبودهاست]وتوجهداشتهباشیدکهدراینشا راگرف«هایمدنیآزادی»

دهررد،هررمبررهبررود وجاهررتمی«مررردم»،چوانچررهگفتررهشرردهررمبررهتواضعشررا درقالررک«نیرررویسیاسرری»

نمایشا [.هاینخاستایلدرجهتتامینالیفصرفاً،یشا درندمِپ یرشِهرگونهمسئولیتریاکاری

شردهوهراینووا ایآنکرهطرغغیابوبرسرش،پشتِ،بوابهجبریدر«مسئلٔهنجاتکودکا »وقتی،وانگهی

آ دیگررا «ِطرداکرد »طرودو«ِطداشرد »دهوردهدرجاتنجزآنچرهفرردِموف یهزارغیابدیگرراپُرکود،

                                                           

«اند.ایصبح،ایبشارتفریاد،امشکطرو را،درآستا ِآمدنت،سربُریده»-1
؛هوشوگابتهاج.«یادگارطو سرو»ازدفتر«فلق»شعر
جراوازایرنتراایننوشرتهچو مسئلٔهایرناشنداریم؛«نسلماهِ»مهو ِبرنامٔهاحسا نلیخانیوکاریباچودا جاهمدراین-2

بادیگرمسائلاست.متنموردِبحثهاییشبیهیمفروضمتن«ما»نسبتِحیث،
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درراآرزویریکرهنطفرٔهنرداردماحصرلیجرزایرندرنملبرایبرطریکودکرا یابد،نمیکودْوجویشمیجست

بررههرررهاییشررا اززیسررتندرچوررینمحلررهطررودیررانهایترراًطانوادهنجرراتِایرردئالشکررهبپرورانرردسرشررا 

سرانجامدرروزیاست.الحیلیلطایف

خمِحسرتیکهبابتِحاروراوتآ بافیوجی،درقیا رضاسوءاستفادٔصداوسیماازماجرای،ایوهاهمٔهبوابه

-شرا ازوضر ِفعلی«یرافتننجات»وف یبررایکنورد ومچو -وض اوهایهمدیگربچهدردلدرتلویزیو 

هاییچرو رجالرهتفادٔنبارتبهترر،مسرئلٔهاصرلینرهصررفاًسوءاسربرهیابرد.اهمیتیثانویمیشود،کاشتهمی

چوانچرهدرایرام-حتراپر ازطودکشریاوسرت1شرا ازکسانیچو رضافیروجیوافاضراتبعدینلیخانی

ازایرنکره-اوطودکشریِجانرهدرنسربتبرانودرایطواندیم؛جابسیارجاوآ فیوجیدراینطودکشیرضا

،[«برازیگر»،یرابرکشرید طروددرجایگراهدرنقطرٔهحارورشدرتلویزیرو ]شبیهِاوشرد تموایاحیاناًحیث

)یعوریدردلشرراکتینرهسرتبرااوضرا مشرابهاوبرطریکودکرا ِدر،یرافتنبرایکنورد ونجاتامکانیچو 

،کرهزد چورینوضرعیتیدرآنهابرایبررهمدرنسبتباوضعیتموجود،وطواستیهمگانیبرمبوایهمدردی

همررا همانوررد؛(اسررتشررراکتیدرنقطررٔهصررفرِفرررارازوضرر موجررودودرمسرریرهاییموفررردنرراطواهطواه

درشعرمحموددرویرشدررثرایادواردسرعید،جاکودکا فرودست[کهضعفیدردلِز شرقی]درایننقطه

داستایوسرکی،«ِجوا طرام»دالگورکیِوایااًدر،شدبِدا رهومو میجارسانهدرتمامیتش[]دراین«ژنرال»

طوانْد.میفراوبهناکجایشدادچو جوونیدرسرشپرورشمیشد را2«روتشیلد»اندیشٔه

سادگیح فکوردوآ رابه«آپاراتو »اندبهایوکهعیتیکهبرایدوریازمواجههنادتشدادهوضطوشامداما

«احسرا نلیخرانی»همریناسرتکرهدرهررمروردییرکشراندارکورد،راصرفاًدرهیبتچیزیاک ِطاصرین

                                                           

ضافیوجیسا نلیخانیبهطودکشیرواکوشاح-1
مرنهریچ»:کرهچرهآرزویریدارد،گفترهبرود،درجوابسوالنلیخانیازاواشسالگی13در،سالقبلهشت-رضافیوجیهفت

.«کاربودم،اصال نتونستمبهشفکرکومآرزوییندارم،چو وقتنکردمبهشفکرکوم،چو تاشکسرِ
هاازسالآننامٔهشودکهشجرهروتشیلدگفتهمیمودِبهاناایطانوادهبسیارثروت):Rothschild(آلمانی روتشیلد،بهطانوادٔ-2

18هایبانکداریطودراازقر است،فعالیت اشکوازی یهودیا  میالدیدرآلما قابلاستواداست.اینطانوادهکهازتبار1500
شردومحسروبمیجهرا میالدیکرهایرنطرانوادهدراوجقردرتطرودبرود،ثروتموردترینطرانواد18ٔ.درحدودسدٔآغازکرد

.شدهدرتاریخمدر رادارابودبیشترینثروتثبت

https://www.isna.ir/news/99101914077/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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ایبررایطرالصکورد؛گرچرهنلیخرانیرجالرهازشرکماجراطودشراوبیابدنووا ریشٔههمٔهبالیا،بهدستدمِ

تمامفصولباشدوالغیر.

فعراال حقروک»اصرطالحبهاز،سهز نگاهکویدبهویدئویحاور،بازگردیمبهنقطٔهآغازمتنآنکهپیشازاما

متررودرایرنویردئوزنریکرهدر.1(2019)هشرتمرار 1397اسرفود17درمترویتهرا درتاریخ،«زنا 

گویرد:کهرویصودلینشستهاسرت،مییگُلیبهز چادریدیگرشاطهبااهدای،اشراازسربرداشتهروسری

باچادر(هسرتی،جوری) کوارشماکهاوتوطیابو ،جوری)بدو روسری(،نمنبتونمایآرزویروزیکهبه»

«درآرامشقدمبزنم.

هرگونرهتارادوانگاشرتننادیدهدر«آرزویروزیکه...»جاگفتهشد،بازهمگویاستایوکهوبوابهآنچهتااین

نظرنردارد؛وقتریبرااهردایشراطٔهگُرلو«فردایصبحآزادی»میا اینیاآ ز ،بهچیزیجزتعارضِامروزه

آمرد ،برهطررحِطواسرتِگامپیشبرهنوضگامبرهجبرا همرٔهکارهراینراکرده،توا برهبعدشسوتوکنف،می

اللفظیزد آنهادرطیابا ،ازجانکاو،درآ فردایمعهرودهمکرتگماشرت.گرچرهمعورایتحرتدروغینقدم

روز)درآ نقطرره(بررامررنهمررراهبرراشترراپرر ازآ ،مثررلقبررلازآ ،هایز ایررناسررت:فقرر درآ گفترره

جرازازدوشریؤزیسرتود؛مرنرضرایتجاهمالبتهروسرریوچرادر،مَش.دراینهرکدامما برودپیکارطود

دهمبهشیؤزیستتو،توهمرضایتبدهبهشیؤزیستمن.والبدبایددرادامرههرمهمانوردطبرنگرارا می

هیچطواسرتیازبریکهازآغ«هما »با«هما »جاکهمخلزندگیهمنشویم.شکلیازرابطٔهاماتاآ «:افزود»

جوریکههسرتم،شرماهرمگونهکههست)منایندیگریباشد؛هما برایتغییر،رضایتدادهاستپ یرایآ 

معوراییمتررادفتککره«طورکلّیدموکراسریبره»طواهیوطلرکازدموکراسریصرورتیجوریکههستی(.او 

دارد.والبتهفق داشتنچویندورنماییاستکرهازایدیگریناست،وهیچمابه«دموکراسیبورژوایی»هما 

جراضمنآنکرهدرایندهد.وچویننحؤفعالیتی،پیشِطودوجاهتمی«فعال»همینامروزبهآنهادرجایگاه

درجایدیگر.«مردم»اندکهبازدرهما کلککثیریقرارگرفته«زنا »هم

                                                           

روزجهانیز ،درمترویتهرا -1

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=178006
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ادداشرتموردِبحرث،کرههراییشربیهیمتناستکره،طبیعیزمیویبرهوتچویندرباهمینموطقودقیقاًپ 

ههرربرمیرا هلیراوز ِسوسروگردیبرایپُرکررد درٔنمیرقطالیْدستآغازشد،باپرداطتنبهآ ایننوشته

چیرزینظرایرِبرهحتراکورد،کهآسا وجودهرشکافیراانکرارمیدراینملغمه،وشوندمتوسلابزاریجعلو

چیزدیگرریجرزبهآ دوز ،درهیچنفعشا نیستبهدرجایدیگرهمچوانچه؛ودرسنهم«حقوککار»چو 

.بدهودبود ،سهمیوشراکتیز 

«نیررویسیاسری»و«مرردم»میا ٔگرفتنهما فاصلهنادیدهتبعاتتواق طوزآلوداینشیؤبرطوردوازبابتی،

چرو برابریزنرا ومرردا ،مسرئلٔهنراکرد ازقاراپراک،اظهارنظرهراگونرهاینکهبراالتربرهآ اشرارهشرد،در

اگررکسرانینبارتدیگر،ایتاریخیدررف آ کوشید.بهمبارزهدرزمینبایستتبعیایتاریخیاست،کهمی

فعراال »دیگررمثرلآ کشیزنرا دفرا کوورد،رسدکهازقمهکارشا بهجاییمینظیرنویسودٔچوینیادداشتی،

-ونرهنرابرابری-برابرریرانیرویسیاسیدانستهبودند،کرد مسئلٔهناملیت،مردمنیازازطرحبیکه«سیاسی

چرو اگرر.انردتقلیلدادهیافتهیافتویرابهامریحصولحصولییعویامراند:گرفتهفرض ومردا راپیشزنا

دسررتبرهدامررنچورینراهکارهرراییحیرث،ایررننرردالتیاجتمرانیازغیررِایررنبرود،هربرراربرادیررد شرقّیازبی

«غرغررو»و«شاکی»،«ناراحت»آدمژستگرفتنهرگونهتعیوی،درنادیدهکهتاستهمیننلبهوشدند.نمی

ربابرتحارورمجرددانتظراربرابرری،مثرلانتظرابریوجودنردارد؛نالودکهچرابراگیرندوهربارمیطودمیبه

.مردمدرطیابا 

هلیرا،برهچیرزکسانیچرو ظاهری«بود ضد»رودسوایا میشکرد ِتاطرطرٔماجرا،یادرونهوبوابراینباوا

فعرالدرسرتادانتخابراتی«ِضدّ»اصطالحبهامثالتتلو)بهودکومثلاوراواگ ارمیوقتآ ،ووددیگریبیودیش

وامثرالاو«دیدگیآسریک»اتفاقراًبررگونره،وباحمرایتیاین؛وصاحکحرمسرایسلطانی(96رئیسیدرسال

نمرال وبراتاییردکارشرا ،نردبودمیچشرمگونرهتولیردکرردهاسرت،ایکسانیاینطورفلّهوضعیتیکهازآنهابه

]کرهاووز سوسروگردیمسرئلٔهارزکرد کراذبونیزباهمبایست؛کهنمیوددهیبهآنهامیقدرتیرادرجای

بایسرت؛وگیرنردکرهنمیقردرتیرادرجراییازاومیمثلحاکمیرت،اند[گرفتهکشی،کهآبراازاونهحققمه

،میرا نمرلنرهدر«الحسرابنلی»؛کووردهمطیانتمیشودوستمیکهبراومیز سوسوگردیمحرومیتهب

رویکاغ .احتکه
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ویکشرهرابراقمرهایهلبراری!اگرر.«ر اسرتهرایسرتُدلبازیجا وهماینوهمآ دسرت»گفت:بالزاکمی

آمرد بررتحجکررراهِفرائقزینو،پ امثالتتلمسئلٔهنابرابریزنا ومردانودآمد برراهِفائق،یوفحاشیسملمپو

آنکهاوجوفرودرودیبهسُخرهگرفتهشدهباشد.بی-اندیاسالمیجمهورتیازحاکمیناش

------------

کره،نهراجر برهنسربتمرردمبراوضر موجرود،نمایدکهمتنِحاضرودرآطر،گرچهگفتنِایننکتهبدیهیمی

ضرروریبرودکره،ایسوءاسرتفادهگیریازهررنسبتچپِانقالبیِموردِاشارهومردمبود،امابرایپیشدربارٔ

بهآ تاکیدکوم.


