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کجاست نخ و کو تاریکی؟!
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[چپِ انقالبی و داستان ناتمامِ «مردم»]
مایهایدرکانالتلگرامی«سررط »برانوروا «هلیرا
نوشتناینمتن،انتشاریادداشتکوتاهبی 

پیشنوشت:بهانٔهابتدائی

نامبیدفانیِزنا ایرانیاست»2درتاریخ22تیر1400ونیزانتشارفایلویردئوییدیگرریدرهمرینکانرال،برهتراریخ

گاردویرههفریرادمیزنرد:

مربوطبهانتراضهایاطیرمردمسوسوگردواززبا زنیاستکهبرسرمامور

27تیر1400
میطوایم3.»...گرچرهدر
گوشکن!ماآبوزمینمو رو 

چراتیرمیندازی؟...توکهطاکِترونبرد ،آبِترونبرد ،

«

ادامهپایمسائلوموضوناتدیگرینیزبهمیا کشیدهشد )1400/5/1(.

م.معاضد 


متحردشرویموبررایآنکرهمتحردشرویم،ابتردا

پیشازآنکه


بهطورقطعیوصریحالزماستحدّفاصلیمیا طرودقررار

بدهیم .
لوین 

نوشرتههای

گیریهانسربتبرهمسرائلزنرا راکرهالبترهطورنردِ
ازایندسرتموضر  

احمقانهتر

بیمقدمهبگویم؛

جانمیطوانیم 4.

روزهاکمدراینجاوآ 


هایمختلفاست،این

هاوکانال

بسیاریازسایت

-1نووا متنبرگرفتهاستازگفتٔهطیاطِداستا ِ«شول»گوگول .
هلیانامبیدفانیِزنا ایرانیاست 

-2
-3دوبارهیکز ،پرچمدارمبارزه
بهاینبهاصطالحیادداشت،کهدرباالنووانشقیدشد،نهداشتنکمترینوجاهتیاسرِسوز فهمریاسرتکره

-4نلتپرداطتن
بتوا پیشفرضِمواجههیاطرفِنقدشگرفتومخاطبشساطت-برهیچِمیا تُهینقردینیسرت،-بلکرهدرحردّبارانتایرن

هایمشترکچوینحرفهاییاستکرهدرلبرا 


یافتنزمیوه
هاییازایندست،ازحیثکثرتو


نوشته
گرهزد نخِانبا ِپُرِ
نوشته ،
آلودهکردهاند .

روزبهروزهرچهبیشترفاارابهالطائالتشا 

حقطواهی»،
« 
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موشأمواض اینچویویدرکالمنویسودگانش،البتهصرفاًدرسطحگفتار،بیشازهمهمبتویبردوناملِهمبسرته
)ازریختانداطتنِهرشکلاز«تاراد»«،تمرایز»و«توراق

بهنام«مردم»؛2
است)1:اتکابهکلِکثیری 

»میرا 

همپرررایگی»میرررا «ایرررن»و«آ »،وبرررهتب ْحررر فکرد و
بهحاصرررلآمد شرررکلیاز« 
اینچیرررز»و«آ چیرررز» ،
« 
یسرالهایدورونزدیرک

بیهودهانگاشتنهرتالشیدر«تقدم»و«تاطر»ِپرداطتنبهمباحثمختلف،درتقال

آنها؛چو البد«ماهمهباهمهستیم».
درلحظرهایانقالبری،درهیبرتچیرزیآمرورفو

البتهدرجایدیگرر،وقتریقررارایرنبرودهاسرتکره«مرردم»
هایاینچویوری،نفر 

طورهیبریدیبههمدیگربپیوندندوانقالبکوود،طبیعتاًبراینویسودگا متن

بیشکل ،
به

اینچیزوآ چیرز-ازروزاولهرمبورانبرودهاسرتمحلریاز
طرحکرد هرگونهتاادوتمایزیمیا اینوآ  -

ایفرنیوحاشیهایبهچشمشا جلوهکود .


چیزیجزمسئله
انرابداشتهباشد؛یااگرهمچویننیست
هلیانامبیدفانیِزنرا ایررا اسرت»؛ودر

ایشا درهما نووا ِنوشته،تکلیفرایکسرهکردهوگفتهاست«:
کود؟دراینجا«ز ایرانری»


ایرانیرانمایودگیمی
کدامیکاززنا ودطترا 
ادامهدوستنداردبپرسداودقیقاً 
بهسرهولتدرهمرا کرلککثیرری
کهمیشودهرکسریرادردایررٔفرراطشجرایداد)،نیوراًو 

هممانود«مردم»(
برهرغمِادناهرایمطالرککانرالیکرهایرن
نمیشواسد.هما طورکره 
جایمیگیردکه«ز ِسوسوگردی»و«هلیا» 

متندرآ موتشرشدهاستوکانالهایمشابه،مرثالدرطررففرودسرتا برود ،درزمرینکرارگرا ایسرتاد و
کرارگربیمرزد

کوارهمقرارداد هرزارا 

دستحرفها،نمال

حمایتازآنهادربرابرسرمایهدار؛نهایتموطق 
این

درسمتوسوییواحداست.

نمایشگاهداراتومبیلبدو ِنمامه،

وبیجیر-و-مواجکومثال

ازایوهاوهزارمسئلٔهدیگرهمکهدراینمروردمشرخ

بگر ریمواگرردرانتزانریمحر

،دسرتهلیراوز ِ

بهحیثِز بودنشا دردستهمدیگرقراردهیم،بازهمازنکبتچیزیکرهنویسرودٔایرن
سوسوگردیراصرفاً 
میدهردبرهایوکرهاگرر
دستیترینشکلممکن،کلمسرئلهراتقلیرل 

مطلکنوشتهاستکمنمیشود؛وقتیبهدمِ

وتکرهپرانیکوورردکسریچیرزینمیگویررد،ونلرتحساسریتنسربتبررهمراجرایهلیرا،صرررفاً

مرردا قمهکشری
ز بود ِاوست .
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جهتغلبهکرد برر

میبایستقرارگیریدر
هیچوقتنخواهودفهمیدکهمسئلٔهاصلی 
ینهادرجایدیگرهم 
هم 
«کرراربیگانهشررده»باشررد،نررهصرررفاًمطالبررهایبرررایبرررآورد «حقرروککررار»؛وبوررابراینوضررعیتیرابررهپرسررش
،بلکهابتردائیتریننیازهرایانسرانیرا

نهتوها«حقوککار»
نمیگیرندکهآ قدرپیشرفتهوقدرتیافتهاستکه 

میبایسررترفر مواسررباتیتررا
هررمازبسرریاریدریررککررردهاسررت؛ایوکررهچررراهربررارزمررینمبررارزهایکررهغررایتش 
ترمیشودوبرازپ گیریهمرینحقروکابتردائیدرمیردا هایی


وکوچک
چک
مغزِاستخوا شیءوارهباشد،کو 
فراخترودرقط ِنسبتباچورینغرایتی،دشروارودشروارتر.ودقیقراًدرهمینجاسرتکرهبرازاهمیرتچوردانی

کراربیگانهشرده»هرم

نلیاالطالکحتا«ایده»ٔغلبرهبرر«
تحتچهمجمونهنواملی 

نخواهدداشتدانستنِایوکه
نمیتروا بررمحتروایچورین
براچورینتلقریایازامرور 

درمخیلهما ح فشدهاستوحتادرصدآیودٔدیگر

کاریفائقآمد.پ آ قدرطواستما راتقلیلمیدهیم(آ قدرطواستما راتقلیلدادهاند)کرهگمرا مریکویم
کسیبهدیدٔتعجکبهقمهکشیمرردا نمینگررد)هرمآطررکراری

شواطتنحققمهکشیزنا (چو 


رسمیت

به
اینشررکلاز
اسرت.چررو نرهتوهاآنچررهدرمجمررو «حراکم»طوانرردهمیشرود،ایررنوضررعیترابرسراطتهاسررت ،
نادیسازی»هاییکهدرزمین

پایگیها،درح فهرگونهتعیکوی،وبوابراین«

سازیهاو 
هم

سازیها،همسا 


نام
بره
صورتمیپر یرد ،

چوینمتنهاییونیزدردایرٔنملشا ْ

«مبارزه»وبهنام«مبارزه»ازجانکانتشاردهودگا 
بیتاثیرنبودهاست .
بیدفا »شدنشدروهلٔهفعلی ،
درکوتاهکرد دستآ کهنیازبهیاریدارد،و« 

سهمطود
فرضگرفتنونیزادغامهمگا درکلککثیریبرهنرام«مرردم»

پ بدبختانهباپیشرَویچنینسِیری،با«سوژه»
درمتنموردبحث؛«زنا ایرانی»-درح فتاکیدبر«ناملیت»(بماندکهبسریاریازایرنجمانرت،تاکیردطرفریمیدانوردکرهبِردا اصرراردارد)،و

بهنشانٔه«اُمکل»بود «،سروتی»برود و«مر هبی»برود ِ
بر«ناملیت»را 
طواهناطواهکاستنازاهمیتوجود«سرازما سیاسری»،وقط ِنسربت«سرازما »و«سرازما آگراهی»،اتکرابره

سالهابهطوردما دادهشدوهووزآثارآ درتنو
«رطدادسیاسی»-چو دارویوارداتیفرانسویکهدراین 
یادیبهبقاادامهمیدهد،-روانکاوی،یادرکالمجمانتنِگریچریوامثرالهم،هیبریردیپیوسرتن

روحندٔز
«مررردم»بررههمردیگر،برراهرردفْقرررارداد ِ«فررردایصرربحآزادی»«،فررردایصرربحانقررالب»،امررروزمیرسرریمبرره
قمهکشرریوایا راً
ماررحکهایدریادداشررتیکررهنویسررودهاشنمررالطواهررا برابررریحقرروکزنررا درلمپویسررم ،
درجامعهایبرابریبرقراراسرتکرههرمز وهرممرردبتوانورددرآ قمهکشری

پرانیهایمردا است؛پ 
تکه 
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بماندکهدرهمینجاهمکلکمحتوایدنوایدطترها،توسر نویسرودٔهمرینچوردط جعرلشرده

کوود.ونیز
میگوید،نهدفا شخصیدربرابررططرراسیدپاشری
است؛چو محتوایدنوا،برطالفآنچهنویسودٔاینمتن 
دوستپسرقاپیبودهاست .

تیکزد »و
مردا ،کهدنواییبرسر«رِلزد » «،
طواهیمبهواق دراستثمارشد ؛درشیءشد  .

ودرجایدیگر؛مازنا حقوکبرابریبامردا می
دستبیسَروسامانیدرپرداطتنبهمسائلکهسرمشرقِانالیری

مثالبیشماراست،امامُشتِنمونٔهطروار 
این

مطالبهگریضدّکرونایی»1استکره

بیانیهایبانووا «
استداللهایینظیراستداللمتنموردبحثاست ،

برای
بهتاریخ9فرروردین1399در«رادیروزمانره»موتشرر،ودرآ فهرسرتیازمطالبراتظراهراًاساسری«برامحرور
قرارداد مواف مردم»ودرجهت«تغییرساطتاری»لیسرتشردهبرود.فقر گویرانویسرودگا یادشرا رفترهبرود
،مارحکترینچیرزیاسرتکرهممکرناسرتبرهمخیلرٔهکسری

اماایپای«بیانیه»برای«تغییراتسراطتاری»
ططورکود.ومعلومنبودمخاطکاینمتنکیست؛جمهوریاسالمی،مردم،کرارگرا ،فرودسرتا یراحتراطرودِ
آمدیاطودبهطود

کرونا؟مطالباتیرالیستکردهبودندکهبرایتحققشا یابایددستِغیبیازآسما فرود 
می
برآوردهمیشدند.گرچهگویاتکلیفمخاطکاینبیانیهدرهما آغازمعلومشدهبود؛وقتریاسرامیپرایبیانیره

غیابهاییکهباالتربردا هااشرارهشرد،کراریکوورد،بلکرهانگرارمشرتری


مجمونه
توهانمیطواهودبرایرف 


نه
میتوانی«آ گاهیوارادٔنمومی»راچو موجودیدوپافرضبگیرری
رصچوینغیابهاییهمهستود ،

پَروپاقُ
شرودفهمیردتمراماطتالفهرای


هاییاسرتکرهمی
میشودروبهاوچیزیگفرت.ودقیقراًپرایچورینبیانیره
که 
معصومبیگی،محمدمالجو،پرویزصداقت،فرجسررکوهی،حسرنمرتاروی،

کسانیمثلمرادفرهادپور،اکبر
ناصرررزرافشررا ،صررالحنجفرری،حسررامسررالمت،امیرردمهرگررا و(...بزر تررروکوچررکتر)-کررهشررایدبرررای
ازبیخوبُنصوریاست(بهقرولاسرپیووزا،کسرانیکره

طودشا جدّیاست-درح فغیابهایمورداشاره،
نظردارنرد،درهیچچیرزدیگرریبراهرم


براهرماتفراک
[دراینجرا«حاکمیرت»]

برایرکچیز

[صرفاً]درضردّیت
رغمصروریبود اطتالفهرایبسریاریازاماراکوودگا ،آنهرا

اتفاکنظرندارند)؛نشا بهایننشا کهبعااً 
به

هاییاینچویوریتوهراجراییاسرتکره


وبیانیره
بیرو ازاینبیانیهبهزورچشرمدیرد همردیگرراداشرتهباشرود؛
میتوانیایناسامیرادرکوارهمببیوی .

مطالبهگریضدّکرونایی 

-1
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نمیتوانیدرتولیدزبا مشترکیباآ دیگریبرهسررانجامیبرسری،هرچرهبیشرتروبیشرتر
هرچهبیشتروبیشتر 
مسررئلٔه«سررازما »ونسرربت«سررازما »بررا«سررازما آگرراهی»ازموضررونیتسرراق میشررودیررانهایت راًاهمیت ری
برهگامدرفاصرلٔه«نلیرت»و«غائیرت»
وضرورتمبرارزٔگام 

چودممییابد،وهرچهازتاکیدبر«ناملیت»

ِ
دست
کاستهمیشود،دربیا نویسودگا چوینبیانیههایی«آ گاهیوارادٔنمومی»بیشتروبیشترمروردططرابقررار

بهنووا «سوژٔسیاسی»زیریکچتر،چو انتزانریدرلحظرٔهانقرالب،مثرلاماراهایپرای
میگیردو«مردم» 

بهظاهرامرکلّیبرایت
ترمیشوی ،


سرطورده
میگیرند.هرچهازامرجزئی
بیانیه،بیشتروبیشتردرکوارهمقرار 
وجاهتبیشتریمییابد .

ودقیقاًدستاوردبرطیازاینآژیتاتورهای«مدر »و«امروزی»-کهدرزمانیمثالکلکمسئلهرادرزمینسروت
ومدرنیتهمیفهمیدند؛ازجاییگفتودکهاصرالدوتراییسروت/مدرنیته،برسراطتٔهمدرنیترهاسرت؛وبخصروص

بهروز»طودشا یافتود،کهمردم(آ هرم«نرهآنهرا»،بلکره
لیلهاینظریِ« 
بهواسطٔهدی96چیزیتازهبرایتح 

«مرردم»)،دیگرررازچوریندوتاییهرراییگ شرتهاند،چررو دیگررمتوجررهنقرشقرردرتهایجهرانیبرررسررسررفرٔ
هیچچیزجلودارشا نیست»(گوکهترادیرروز«مرردم»در«تشرخی
معیشتشا شدهاندو« 

نلتالعلرلهمرٔه
» 

وراهفائقآمرد 

مصائکوبالیاییکهگریبانشا راگرفتهبود،سربهدامنِدوتاییسوت/مدرنیتهفروبُرردهبودنرد
وضعیترادرتعیینتکلیفیکسررهبراآ میدانسرتود)-دربهتررینحالرتممکرنهمرینبرودهاسرتکرهدر

بر
تحلیلیشا (گرو

ابزاریتازهپیداکوود،آ راازاینسرِجورچینِ

میانجیهرواقعهای،

ح فیکسرِدیالکتیک ،
به
یافتشردهرادردیر ِ
ومولفرٔهتازه 

کهدرسطحنظر،چورینابرزاریطرود«دیالکتیرک»باشرد)،برهآ سررببرنرد
مردمترر»شردند،وبیشرتروبیشرترازقبرل
حلیمیتازهبپزنرد.وبورابرایندرکرالمونظررآنهرا«،مرردم»هربرار« 
یشا ورویکاغر 
هیچچیزجلودارشا نبود؛چو اگرهم«سوتز»یبود،کلک«سوتز»برایایوا درسطحآگاه 

شالودهشکوانهدرپایگرا دوترایی«نیرروی

حاصلمیشد.بوابراینبرایاینمشتریا «غیابناملیت»کهطیلی

سیاسی»«/مردم»،طرفدومراسفتچسبیدندکهنیفتود(البتهآ همرویکاغ )،طبیعیبودکرهاصرالازروز
مطرحکرد هرحرفوحدیثیدربارٔضرورتوجود«نیررویسیاسری»چیرزیزمخرتواُمکلریباشرد.و

نخستْ
پرداطتمیشرد،

چوینچیزی
ایکهمیبایستبابت 

روندطلقنیرویسیاسیوبهتب هزیوه

بازبرایایوا هرچه
اریشرا بردلشردبرهایوکرهدودسرتیطرودرابره
ترشد،بههما میزا مسئلٔهتقبل«هزیوه»برایبسی 

بالموضو 
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تاریخومافیهایشرادر

باچوینرویکردیطواهناطواه

ارهگری،
حاکمواگ ارند.1وهرچهاینمبلغا موطقنظ 
دکرهطرودمیطواهرد،

دوواقعهای،آ کُور

ح ف«روند»هاحوالهدادندبه«لحظه»ها،وگ اشتودتاریخمیا هر
درکالمشا «مردم»رااز«نیرو»شد بینیازتردیدند،وبیشتربهانتظاروهلٔهآمدنشرا برهطیابرا دلبسرتود؛و
فقر دراینجرراودرهمررینلحظررهها(ازجملررهدراثوررایاتفاقرراتدی)96بررودکررهبررهلوررینوهرچررهازاوکرره
استوادمیکردند«:یکروزآمد ِ«مردم»بهطیابا میارزدبهنوشتنِnبیانیٔهسیاسری».

دلخوششا میساطت،
یکیازمیا همینجمانتبیانیهنوی ِباال،باردیگردراثوایوقرای آبرا ،پر ازدوسرالانتظرار(ازدی96
بهصرافتافتادهبرودوبرازازلوریننقرلمیکرردکره:

بدینسو)برایرویت«حاورمجدد»مردمدر«طیابا »،

«مردمباپاهایشا رایمیدهود»؛کهیعویطداراشکربازپایمردمبهطیابا بازشد .
برهرغم
نلیالحسراب» 
میناستریمدرایناوضا همیناسرتونرهچیرزیبیشرتر.و« 
حالوروزجمانتچپِ 
باهمهمداستانود

صوریشا باهمدیگر-کهچوانچهگفتهشدتوهادر«ضدّیتباحاکمیت»

همٔهاطتالفهای

یکجابهحالطودرهایشا کرد .
میشود 
ودیگرهیچ -
امابشوویمازآ طرف؛وس کُشتوکشتارهایآبا ،روحیکیازنمایودگا ِاصلیِ«ضردّیتبراامپریالیسرم»،آ 
،جریحرهدارشرده،ککرشهرمنگزیردهبرودازهمرٔهایرناتفاقرات،نگررا کرهشریرازٔ

«دشمنِبالمواز طیابرا »
آشوبهترازهرحاکموحاکمیتی،زودمطلبینوشرتهوهشرداردادهبرودبرهپیوسرتنِ


هایشازهمبپاشد،دل

متن
پ ازاینِاصولگرایا بهصفِاپوزیسیو .2یعویپ ازهمٔهاینوقای ،دغدغٔهاصرلیمرتناوایرنبرود:چررا
آدمکُشتیدکهحتااصولگرایا همازاینپ برهجرگرٔهاپوزیسریو بپیوندنرد؟بررایاوهرمکرلکمسرئله،درافتراد 
وکشتوکُشتار«مردم»سرِسوزنیاهمیتنداشت؛پر حاکمیرتمجراز

ظاهریباامپریالیسمِموردِنظرشبود،
جیرهطوارامپریالیسمرادر«طیابا »بهرگبارببودد.طُرفرهایوکرهبازاندیشرینسربتبرهمسرئلٔهطلرقِ
بود«مردم»ِ 
میشردآ رادرقامرت
«نیرویسیاسی»بررایایشرا هرمازهمرا ابتردابالموضرو برود؛وقتری«سرپاه»برودو 
بزر تریننیرویسوسیالیستیحالِحاضرِجها بهتصوردرآورد .
راهرمنمیدانسرتود

ظاهراکتیویستهاییکهالفبای«تشکیالت»

دستفعالیتهاازجانکِ 
به


نتیجٔهاین
بماندکهدربرطیموارد،

-1
ازجملهدردهونکوذیلنووا «حقکسرپواه»،جُزایننبودکرههرراقردامیرادرواقر بررایمرردمِآ جرا

امامدامازآ دَممیزدند،
هزیوهدار»کوودوب  .
« 

-2گرانیگاهمتمایلبهطروج 
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ازهمٔهایوهاوبااستوادبرهنمرومبحثهراییکرهازسروینمایوردگا دوطیرفظراهراًدرتقابرلبراهرم،مطررح

نیازیحتابهطرحکرد مسئلٔهناملیتراتشرخی

بهسادگیآبِطورد میتوا بی
میشود ،


داد.آنهراطرودبره

سسرتطرودرامییابورد.

اندازنردوهرممتواضرعانهوهرمریاکارانره،صرفهای


دوشکلایرنغیرابراجرامی
درتغییررطودبرهطودیوضرعیت،نمرالبره

گفتههایاوّلری،برامفروضگررفتن«مرردم»
هما طورکهگفترهشرد ،
پرسرشگرفتنمسرئلٔهناملیرتسیاسری،سرپاهرا


نیرازازبه
رژیمچرو »نظررنردارد؛ودوّمری،بی
چیرزیبریشاز« 
داند،وحرفهرایش

بزر  تریننیرویسوسیالیستیحالحاضرجها وسلیمانیرافرماندهیصاحکفرکه 1
می
شباهتنیستباوقتیگفتهمیشود«:مستاعفینائمرهوپیشروایا برالقؤنرالمبشرریتهسرتود»؛فرمانرده


بی
صاحکفرکهاستومستاعفپیشوایبالقؤنالمبشریت .
قشرآسیکپ یر»بدلشدوحراالبورا

منحاوراصالحطلبا به«

بدبختیمستاعفیافرودستیکهیکباربهیُ

بهجعلیدیگربدلشدهاستبه«پیشوایبالقؤنالمبشریت»،ایناستکرهدرکرالماولبراحر فطاسرتگاه
نیرزازاودریرکمیشرود.

مستارعفبودنش»

طبقاتیاشدر«مرردم»جمر زدهمیشرود؛ودرکرالمدوم،حترا«

نمایودگیاشکوورد،نره

حزباللهی»و«طدوم»نظامْ

اینبارقراربودمطابقاینحکمِتازه،نیروهای«
درجاییکه 
میدانستیم.والبدبرمبوایموطقهمینبازییک
تابهامروزاز«استاعاف»و«مستاعف» 
همٔهآ چیزهاییکه 
بامودوهوابود،کهحتاپیشازاینتفسیرِجدیداز«استاعاف»و«مستاعف»،دیگرانشرا اجرازهمییافتورد
مهاجرِافغا رادرشیرازودرانظارداطلقف بیودازند،چو غیرِقانونیواردایررا شردهبرود،وآ یکریمررد
افغا راستایشکوودکهبرایآنهادرسوریهجوگیدهوبهشهادترسیده،چو غیرقانونیواردایرا شدهبود .
هماتفاکمیافتاد .

بارهای
نجاح فِدوبارهوسه 
ودرهردوحالدرای 
هایروششواطتیدربارٔمسرئلٔهسرازماندهی»کتراب«تراریخوآگراهیطبقراتی»،دربرارٔ

لوکاچدرفصل« 
نکته
حالوروزِیوتوپیاپردازا ،میگوید«:آنا بدینسبکیوتوپیاپردازِمح


باقیمیمانودکه[هر]وضعیتیرافقر 

توانورددریابوردکرهراهحرلو


،امرانمی
ایمیبیوودکهبایدحلشرود


همانودمسئله
بهصورتامرِواق یادرنهایت

همینرو«آنا درفقرفق فقررامیبیوورد،نرهجوبرٔهانقالبریو

شیؤرسید بهآ درطودِمسئلهنهفتهاست.از

-1دربارٔترورفرماندها مقاومت 
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...همگرامبراپریشرَویپرولتاریرادرراه

براندازانٔهآ راکهبهسرنگونیجامعٔهکهنمیانجامد(».فقرفلسرفه)،
انقالب،فقرازحالتدادٔمح

زندٔنملمیپیوندد 1».

درمیآیدوبهدیالکتیک

به

بینیازازمسئلٔه«سرازما »
بهسهمِطودتوضیحدادهشدکهچگونهیوتوپیاپردازا موردبحث ،
تااینجاینوشته 

و«سازماندهی»،2وباازموضونیتساق کرد «پرولتاریا»،یکی«آ مسئلهایراکهبایدحلشرود»«،حر ف»
جمهرروریاسررالمیبررههرقیمتیدانسررت؛وآ یکرری«آ مسررئلهایراکررهبایرردحررلشررود»،نررابودیامپریالیسررم
بهنووا نیرروی
بینیازازتاکیدگ اریبرفاصلٔه«مردم»و«نیرویسیاسی»«،مردم»را 
بههرقیمتی.بوابرایناولی 

درپیشبُردنوشتههایش«سپاه»رابهآنها(مردم)ترجیحداد .

سیاسیپ یرفتوآ دیگری
بهواق «مردم»درمقام«مردم»بودنشا بهحالطودرهراشردند.
ودرهردوحالتاآ جاکهبهآنهامربوطبود ،
گرچهباایناوصافهما بهترکهایوهادستازسرمردمبردارندوبگ ارندکارطودشا راانجامدهود .
دربلبشوینپرداطتنبهچوینغیابهاییودراندیشرٔه«حفر »یرا«حر ف»جمهروریاسرالمی،3چرو غرایتی

موردینهاد،

درصرحبتهایشرارمینمی

درطوداست،کهبرایمثال،تکرارهربارٔایدٔ«طدایی»و«طداشد »،
موس جمعیتامامنلی،را-احیاناًفارغاززمیؤهحرفطوداو،وباهرنقردیکرهبرهشریؤکرارN.G.Oای
منلیبهطوراط

درکُلوجمعیتاما

بیانتوراییچورینگفتارهراییدر
میشردلجراجتیدربرابرر 
واردباشد -

مواجهٔهمستقیمبا«مردم»-درکاراووجمعیت«:کودکا »-همتلقیکرد.چو «غایتدورازدستر »ِاوو
دستکمدرمحردودٔفعالیرتانارای
ِ
نلیالظاهرهمانا«نجاتِکودکا »ازوضعیتاسفواکشا 
جمعیت،که 
ظرههایانقرالب»
طواهناطواهدرقط ِنسبتباگفتارهاییوتوپیراپردازانیکرهیرا«مرردم»رابره«لح 
جمعیتبود ،
-1لوکرراچ،جررورج.)1378(.ترراریخوآگرراهیطبقرراتی،ترجمررٔهمحمرردجعفرپویوررده(چررا دوم).تهرررا :انتشرراراتتجربرره.
ص

 .513-512

برهمعوایتقد بخشریبرهآ نیسرت.چرو اگرر
-2گفتنِایننکتههمضروریاستکرهتاکیردایرننوشرتهبرهمسرئلٔه«سرازما » ،
ازهمررهمرردنیِداشررتنِسررازما سیاسرریباش رد،وایا راً
دبیش 

میتوان ر
بخررواهیمبررهمرراجراصرررفاًاینگونررهبوگررریم«،مجاهرردین» 
نرهتوهاحساسریتدرقبرالِاهمیرتوجرودسرازما وترسریم
قائلبود به«کارِسازمانی»ایچوا .پ مراجرا 
مجاهدهگری»تجلی 

«
مهمتر«،جهت»کرارآ ،بورابرهتحلیرلمشرخ
مختصاتآ ،چو چیزیاستکهبایدموردِتدقیقِهزاربارهقراربگیرد،بلکه 

شرای مشخ

است .

از

تشکلهاوجریا هایسیاسیدیگریکهلزوماًدردوسرِ

دراینجابیشترراج بهنمایودگا ایندوجریا صحبتشد.هستود

-3
تعریفنمیشوند.امرابررسریآراوشریؤکارشرا 

آونگِگفتارهایحدّی«ضدّیتباجمهوریاسالمی»و«ضدّیتباامپریالیسم»
موضو اینمتننیست .
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براامپریالیسرمپیرراهنسرپاهبرهترنمیکردنرد،بررایایوکرهبرهشرکلیاز

واگ ارمیکردندوب ،یرادرضردّیت
نگهداشرتنِکرودکیحترافقر بررایدوفرردایدیگرر،
بررایزنده 

نمیتوانست
دراینجاهم 

بیغایتی»توهنزند،
« 
مجمونرهگفتارهایاو،برانوروا «رهیرافتیبرهدرو »،بیابرد1.و«رهیرافتیبرهدرو »ِاو،شربیهایردٔ

بدیلیجرز
طداییاش(گفتم؛فارغاززمیؤهحرفطوداو،وتاکیدکومصرفاًدرسطح«گفتار»)،احیاناًشربیهجبرریبرود

نمیتوانستبر«نامگ اری»ِصرفوضعیت،رضایتدهدومتوقفبماند .
که 
نمیتروانیبرا
پوستواستخوا دارونهاندادیدراطبرارْطرفری،دیگرر 

اینهمدرستکهوقتیباانسا گوشتو
طشکوطالیدردورن آنها،ذیلنووا ِ«بحرا »یاهرچیرزدیگرری،طیرالطرودتراراحرتکوری؛

نامگ اریِ
،بهپردرشنسربتمریداد2؛وایاراًدرزمیورٔهبحرثِحراال،برا

شبیهآنچهبازارفدر«پدرا وپسرا »تورگویف
میتوا بررایتبییروشبرهآ پزشرکدرفصرل«برانوی
اشارهبهآ چیزیکهح فیکسردیالکتیکطواندهشد ،
کمایما »ِبرادرا کارامازوفداستایوسکیارجانشداد؛کهبشرریترافقر ازراهدوردوسرتمیداشرت،امرا

طوردوفینمیکرد،نسبتبهش


کرد،یاایوکهسرمامی

اشرامحدودمی

شدوآزادی

کهکسینزدیکشمی

همین
گرفت،وهرچهبهطورفردیبیشترازآدمیا بیرزارمیشرد،درانتزانریمحر


کیوهبهدلمی

نشرقکراذبشبره

دستفعالیتها«صررفاًو

بااینهمهناگفتهنمانداگرتوجیهِاین
نام]بیشتروبیشترمیشد3؛ 

«انسانیت»[انسا ِ
اش،
بیوانره 


درحالرتطوش
متوقفنماند در«نامگ اریِصرفِوضعیت»باشد،مرزفرارویازآ هرم،

صرفاً»
قدرکهامروزازدستِمنبرمیآیردهرمآطررکراریاسرتو
باالطرههمین 

جُزایننخواهدبودکهمثالبگوییم«:
بردبینترباشریم،جُرزارضرایوجردا هایمعر بکسرانیکره

بابتشبایدطداروشکرگفت»،واگرربخرواهیم
-1درزمیؤهمتنحاضر،مسئلٔهانحاللجمعیتامامنلیبهوسیلٔهقؤقارائیهوتجدیردنظرطواهیآنهراازرایانحراللهرممرورد
بحثنیست .

کشد،ططاببهپدرشکهدقیقهایقبرل،فقر وقتری


هایآطرشرامی
-2بازارفکهبراثربیماریحصبهروبهمر استونف 
،میگوید«:ببینکهیرککلمرهچرهتراثیریدارد!
دَمیحالاوراسبکتریافته،گفتهبود«:طداراشکربحرا است.بحرا گ شت» 

قردربرهکلمرهایمعتقرد

همینکهآ راپیداکردوگفت«بحرا است»،کمیتسکینیافت.جایتعجکاستکهانسرا میتوانردآ 

باشد ».
تورگویف،ایوا .)1375(.پدرا وپسرا ،ترجمٔهمهریآهی(چا ششم).تهرا :شرکتانتشاراتنلمیوفرهوگی.ص .340
-3داستایوسکی،فئودور(.)1387برادرا کارامازوف(جلداول)،ترجمٔهصالححسیوی(چا هشتم).تهرا :انتشاراتناهید.
ص

 .87-86
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باالطرهمیطواهودکاریکوود»؛وبرندیوگدرلبا حمایتازکودکا ِکاریراهررشرکلازفرودسرتی[یعوری

«
طیریهها»باشد] .

تواندنقطٔهتمایزکارN.G.Oهاو«

آنچهظاهراًمی
والزماستتاکیدکوم،دراینجامسئلهْطبیعتاًنهتروی ِشیؤکارجمعیتامرامنلریبرود،نرهتبلیرکرهراکرد ِ

هرگونهمداطلهگریدرسطوحکال .بلکهبهواسطٔهچوینتفسیری،طواسرتمبرهجبرردرپُرشردگیِگفتارهراییاز

هاییهم،درنادیدهگرفتندیالکتیکجزءوکرل،برهنحرؤکرار


دستاشارهکومکهبهدلیلحقؤهچوینغیاب

این
چویننهادهاییتسریمییابد .

بوابهایوهاودرجهرتتکمیرلبوردهایگ شرته،اضرافهکرومکرهدیالکتیرکجرزءوکُرلدرکرالملورین،درزمرین
اگررردرمحلهررا،

گونررهمعوررامیشررد«:

هاییکررهمیترروا برررایآ ملحررو،داشررت ،
این


قریورره
«کلیررت»،وبررا
سازما هایسیاسینیرومودیپرورانردهنشرود،آ گراهبهتررینروزنامرهبررایسراسررروسریههرمهریچاهمیتری
نخواهدداشت.اینکامالصحیحاست.امامسئلههمبرسرهمیناستکهبرایپرورشسرازما هایسیاسری
نیرومود،غیرازایجادروزنامهایبرایسراسرروسیه،هیچوسیلٔهدیگرینیست» .

میتروا گفرتکرهاگررفقرر
نقرلقولِلوکراچوارجرانشبرهمرارک در«فقررفلسرفه» ،
پ حاالبایرادآوریآ  
نظامهایکهرنبشروردوبرهدیالکتیرک
بخواهدچیزیبیشازفقر،وواجدقدرتیباشدکهبتواندبوابهآ نلیه 
یکباردیگر«راهِانقالب»«،مسریرانقرالب»ونسربتشبرا«سرازماندهی»و
زندٔنملپیوندبخورد،الزماست 
نخواندهایکره

میتوا متصوربودحتاکودکِکارِدر 
غایتیکهمدّنظردارد،بهپرسشگرفتهشود.واِلّاگرچه 
نوجوانیازطانوادهایفرادَسرت،کرهبره

کود،میتواندواجدبلوغیباشدکهمثال

در10-9سالگیپِرِ کاری 
می
مدرسٔهغیرانتفانیمیرودومسل بهزبا انگلیسیوچهار-پو نرمافزارِطراحیاست،فاقردشباشرد،امرادر

کوچههایحوالیمیدا شوش،میدا طراسرا ،لرکِط ،
کوچهپ  

پستوطانههایبسیاریکهچیزینگ شتهدر

کرورکرررورآدمرویهررمافتادهانررد،برردو دستشرروییوحمررام،
میشرروند ،
پالکقرمررز» 

دروازهغررار،طیکرکو«...

چیزمیگردنردوموقر 

اکطانهشا راکثافتگرفترهاسرت،درقُررکِمگ هراییکرهدورگودیردگیِ 
همره

فاایات
بدینمووال»هیچفقریقادرنخواهدبودتهدیدیبرایهریچ
رنگیباالیسرِمهما هایشا ؛« 

طواب،پایپوسُ
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نظررامکهورریباشررد؛مگررردرنقررشگوش رتِقربانیدیررروزوامررروزکسررانیکررهبررهمصررداکآ شررعر«،1بشررارت
توهاهیچوقرت

دربینسبتیِتمامنیارزیستشا بازیستِآنها ،
نه

میجستود.کسانیکه
فریاد»شا رادردها آنها 
گامپیشآمد همراهآنهایعویچهوشرای امکانشچیست،بلکهحترافرصرتش

بهنفعشا نبودکهبفهمودگام 
به

نبستیدرآ حوالیبروند،دستشا رابهدرِطانٔهآطرکوچهبزنودوبرگردند .
تاانتهایکوچهبُ 
ٔ
رانداشتود
دربیدفرانیمحر

همچوا کهدرهمینیکسالقبل،درهما حوالی،کودکی

،مجبرورشردبررایترسراند 

ک ِدیگریکهفق سره-چهارسرالیازاوبزر ترربرود،واسربابتهدیردششردهبرود،چراقوییدرسررطرود
فروکورردکررهفق ر چورردروزِبعررد،بررهدلیلچِرکبَرداشررتنِزطررمبمیرررد.مثررالبسرریاراسررتومر ومیرهرراونیررز
رضافیوجیازبچههایجمعیرتامرامنلری،صررفاًیکریاز

گونهبیشمار[مر (طودکشی)

طودکشیهای 
این

درسالهایاطیربودهاست] .2

ایندستکودکا (گرچهدربارٔاو؛در20سالگی)
میا طودکشیهایبسیارِ 
آنارشیسرتبیبخرارآ ورِآبریاسرتکرهمیتوانردمثرل

شکسرتطوردهو

همچوا کهدراینوانفسا،فق شانر
اپوزیسیو ِهمدستش،وقیحانهبهمردمفرما دهدبرطبلشادمانٔهجوگبکوبود،بهطیابا کرهمیآیوردنوحرهو
دردجوگنمیطورد.وحالکهاگررازامثرالاو

نوحهطوا به

وبهجایش«رَجَز»بخوانود؛چو
زاریسرندهود ،
(ونررههرکررهمهرراجرتکررردهاسررت)بپرسرریچررراازایرررا مهرراجرتکررردهای د ،اایاًددادرمقررام«مررردم»،ونرره
بازطواستطوددرجایگاه«نیرویسیاسی»،بالفاصلهدرپاسخییکسرهسلبیطواهودگفتحاکمیتجلروی
قاراوتنکرد ِطروددرجایگراه

تهبودهاست[وتوجهداشتهباشیدکهدراینجرا

آزادیهایمدنی»شا راگرف

«
«نیرررویسیاسرری»،چوانچررهگفتررهشرردهررمبررهتواضعشررا درقالررک«مررردم»بررود وجاهررتمیدهررد،هررمبرره
هاینخنمایشا ] .


استایل

درجهتتامینالیف
ریاکاریشا درندمِپ یرشِهرگونهمسئولیتی،صرفاً

ایآنکرهطرغغیابهراینووا شردهو

وانگهی،وقتی«مسئلٔهنجاتکودکا »،بوابهجبریدرپشتِسرش،وبر
جاتدهوردهدر«طداشرد »ِطرودو«طرداکرد »ِآ دیگررا 

هزارغیابدیگرراپُرکود،موف یجزآنچرهفرردِن
«-1ایصبح،ایبشارتفریاد،امشکطرو را،درآستا ِآمدنت،سربُریدهاند ».

شعر«فلق»ازدفتر«یادگارطو سرو»؛هوشوگابتهاج .
ترااینجراوازایرن

دراینجاهمچودا کاریبااحسا نلیخانیوبرنامٔهمهو ِ«ماهِنسل»اشنداریم؛چو مسئلٔهایرننوشرته

-2

یمفروضمتنهاییشبیهمتنموردِبحثبادیگرمسائلاست .

حیث،نسبتِ«ما»
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نمییابد،درنملبرایبرطریکودکرا ماحصرلیجرزایرننرداردکرهنطفرٔهآرزویریرادر
وجویشمیکودْ 


جست
سرشررا بپرورانرردکررهایرردئالشنجرراتِطررودیررانهایترراًطانوادهشررا اززیسررتندرچوررینمحلررههاییبررههررر
لطایفالحیلیسرانجامدرروزیاست .

بوابههمٔهایوها،ماجرایسوءاستفادٔصداوسیماازرضافیوجی،درقیا باآ تخمِحسرتیکهبابتِحاروراو
نجاتیرافتن»ازوضر ِفعلیشرا -

هایهموض او-چو موف یبررایکنورد و«


دیگربچه
درتلویزیو دردل
رجالرههاییچرو 

برهنبارتبهترر،مسرئلٔهاصرلینرهصررفاًسوءاسرتفادٔ
اهمیتیثانویمییابرد .

کاشتهمیشود،

نلیخانیازکسانیچو رضافیروجیوافاضراتبعدیشرا 1حتراپر ازطودکشریاوسرت-چوانچرهدرایرام
نجانرهدرنسربتبراطودکشریِاو-کرهازایرن
فیوجیدراینجاوآ جابسیارطواندیم؛ودرای 

طودکشیرضا
حیثاحیاناًتموایشبیهِاوشرد [درنقطرٔهحارورشدرتلویزیرو ،یرابرکشرید طروددرجایگراه«برازیگر»]،
چو امکانیبرایکنورد ونجاتیرافتن،دربرطریکودکرا ِبرااوضرا مشرابهاوسرت(یعوریدردلشرراکتینره
درآنهابرایبررهمزد چورینوضرعیتی،کره

برمبوایهمدردیدرنسبتباوضعیتموجود،وطواستیهمگانی
طواهنرراطواهشررراکتیدرنقطررٔهصررفرِفرررارازوضرر موجررودودرمسرریرهاییموفرررداسررت)؛همانورردهمررا 

نقطهضعفیدردلِز شرقی[دراینجاکودکا فرودست]کهدرشعرمحموددرویرشدررثرایادواردسرعید،

[دراینجارسانهدرتمامیتش]بِدا رهومو میشد،وایااًدردالگورکیِ«جوا طرام»ِداستایوسرکی،

«ژنرال»
میطوانْد .
اندیشٔه«روتشیلد»2شد راچو جوونیدرسرشپرورشمیدادوبهناکجایشفرا 
رابهسادگیح فکوردوآ 
عیتیکهبرایدوریازمواجههنادتشدادهاندبهایوکه«آپاراتو » 

اماطوشامدوض
راصرفاًدرهیبتچیزیاک ِطاصرینشراندارکورد،همریناسرتکرهدرهررمروردییرک«احسرا نلیخرانی»

-1واکوشاحسا نلیخانیبهطودکشیرضافیوجی 
سالگیاش،درجوابسوالنلیخانیازاوکرهچرهآرزویریدارد،گفترهبرود«:مرنهریچ

هشتسالقبل،در13

رضافیوجیهفت-
آرزوییندارم،چو وقتنکردمبهشفکرکوم،چو تاشکسرِکاربودم،اصالنتونستمبهشفکرکوم ».

شودکهشجرهنامٔهآنهاازسال


روتشیلدگفتهمی
-2طانوادٔروتشیلد،به آلمانی):(Rothschildبهاناایطانوادهبسیارثروتمودِ
است،فعالیتهایبانکداریطودراازقر 18

1500میالدیدرآلما قابلاستواداست.اینطانوادهکهازتبار یهودیا اشکوازی
محسروبمیشردو

آغازکرد.درحدودسدٔ18میالدیکرهایرنطرانوادهدراوجقردرتطرودبرود،ثروتموردترینطرانوادٔجهرا 
بیشترینثروتثبتشدهدرتاریخمدر رادارابود .
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طرالصکورد؛گرچرهنلیخرانیرجالرهایبررای

،بهنووا ریشٔههمٔهبالیابیابدوطودشراازشرکماجرا
دمِدست 
تمامفصولباشدوالغیر .
بهاصرطالح«فعراال حقروک
اماپیشازآنکهبازگردیمبهنقطٔهآغازمتن،نگاهکویدبهویدئویحاورسهز ،از 
زنا »،درمترویتهرا درتاریخ17اسرفود(1397هشرتمرار .1)2019درایرنویردئوزنریکرهدرمتررو
کهرویصودلینشستهاسرت،میگویرد:

شاطهگُلیبهز چادریدیگری

روسریاشراازسربرداشته،بااهدای

نجوری(بدو روسری)،توطیابو ،کوارشماکهاو جوری(باچادر)هسرتی،
«بهآرزویروزیکهمنبتونمای 
درآرامشقدمبزنم ».
نادیدهانگاشرتنهرگونرهتارادو

وبوابهآنچهتااینجاگفتهشد،بازهمگویاستایوکه«آرزویروزیکه»...در

تعارضِامروزهمیا اینیاآ ز ،بهچیزیجز«فردایصبحآزادی»نظرنردارد؛وقتریبرااهردایشراطٔهگُرلو
گامپیشآمرد ،برهطررحِطواسرتِ

نوضگام 
بره

بعدشسوتوکنف،میتوا برهجبرا همرٔهکارهراینراکرده ،
بره
دروغینقدم زد آنهادرطیابا ،ازجانکاو،درآ فردایمعهرودهمکرتگماشرت.گرچرهمعورایتحرتاللفظی

گفتررههایز ایررناسررت:فقرر درآ روز(درآ نقطرره)بررامررنهمررراهبرراشترراپرر ازآ ،مثررلقبررلازآ ،
ش.دراینجاهمالبتهروسرریوچرادر،مَجرازازدوشریؤزیسرتود؛مرنرضرایت

هرکدامما برودپیکارطود
می دهمبهشیؤزیستتو،توهمرضایتبدهبهشیؤزیستمن.والبدبایددرادامرههرمهمانوردطبرنگرارا 

ازبریهیچطواسرتی

«افزود»:اماتاآ جاکهمخلزندگیهمنشویم.شکلیازرابطٔه«هما »با«هما »کهازآغ
گونهکههست(مناینجوریکههسرتم،شرماهرم

برایتغییر،رضایتدادهاستپ یرایآ دیگریباشد؛هما 
متررادفتکمعورایی

دموکراسریبرهطورکلّی»کره

ازدموکراسریطواهیوطلرک«

او جوریکههستی).صرورتی
است،وهیچمابهازایدیگریندارد.والبتهفق داشتنچویندورنماییاستکره

هما «دموکراسیبورژوایی»
ضمنآنکرهدراینجرا

همینامروزبهآنهادرجایگاه«فعال»وچویننحؤفعالیتی،پیشِطودوجاهتمیدهد.
هم«زنا »بازدرهما کلککثیریقرارگرفتهاندکه«مردم»درجایدیگر .

-1روزجهانیز ،درمترویتهرا  
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متنهراییشربیهیادداشرتموردِبحرث،کره
پ دقیقاًباهمینموطقودربرهوتچوینزمیوی،طبیعیاستکره 
دستطالیبرایپُرکررد درٔنمیرقمیرا هلیراوز ِسوسروگردیبرههرر
ْ
ایننوشتهباپرداطتنبهآ آغازشد،
متوسلشوند،ودراینملغمهکهآسا وجودهرشکافیراانکرارمیکورد،حترابرهنظرایرِچیرزی

جعلوابزاری
بهنفعشا نیستبهآ دوز ،درهیچچیزدیگرریجرز
چو «حقوککار»همنرسود؛چوانچهدرجایدیگرهم 
ز بود ،سهمیوشراکتیبدهود .
ازبابتی،تواق

نادیدهگرفتنهما فاصلهٔمیا «مرردم»و«نیررویسیاسری»

طوزآلوداینشیؤبرطوردوتبعات

ازقاراپراککرد مسرئلٔهنرابرابریزنرا ومرردا ،چرو 

اینگونرهاظهارنظرهرا،
کهبراالتربرهآ اشرارهشرد،در 
مبارزهایتاریخیدررف آ کوشید.بهنبارتدیگر،اگررکسرانی

تبعیایتاریخیاست،کهمیبایستدرزمین

رسدکهازقمهکشیزنرا دفرا کوورد،مثرلآ دیگرر«فعراال 

نظیرنویسودٔچوینیادداشتی،کارشا بهجاییمی
نیازازطرحکرد مسئلٔهناملیت،مردمرانیرویسیاسیدانستهبودند،برابرری-ونرهنرابرابری-

سیاسی»که 
بی
تقلیلدادهانرد.چرو اگرر

یافتویرابهامریحصولیافته


حصول
گرفتهاند:یعویامری
فرض 

زنا ومردا راپیش
غیررِایررنبرود،هربرراربرادیررد شرقّیازبینرردالتیاجتمرانیازایررنحیرث،دسررتبرهدامررنچورینراهکارهررایی
درنادیدهگرفتنهرگونهتعیوی،ژستآدم«ناراحت»«،شاکی»و«غرغررو»

نمیشدند.وبههمیننلتاستکه

گیرندوهربارمینالودکهچرابرابریوجودنردارد؛انتظراربرابرری،مثرلانتظراربابرتحارورمجردد


طودمی

به
مردمدرطیابا  .
ضدبود »ظاهریکسانیچرو هلیرا،برهچیرز
رونهکرد ِتاطرطرٔماجرا،یادشا میرودسوای« 
وبوابراینباوا 
بهامثالتتلو(بهاصطالح«ضدّ»ِفعرالدرسرتادانتخابراتی

دیگریبیودیشود،وآ وقتمثلاوراواگ ارمیکوود
آسریکدیدگی»امثرالاوو

وباحمرایتیاینگونره،اتفاقراًبرر«

رئیسیدرسال96وصاحکحرمسرایسلطانی)؛
میبودنردوبراتاییردکارشرا ،نمرال
ایکسانیاینگونرهتولیردکرردهاسرت،چشرم 

وضعیتیکهازآنهابهطورفلّه

ونیزباهمارزکرد کراذبمسرئلٔهاووز سوسروگردی[کره

کهنمیبایست؛

یبهآنهامیدهود

قدرتیرادرجای
گیرنردکرهنمیبایسرت؛و


قردرتیرادرجراییازاومی
گرفتهاند]،مثلحاکمیرت
کشی،کهآبراازاو 


نهحققمه
نلیالحسراب»نرهدرمیرا نمرل،
همطیانتمیکوورد؛« 

وستمیکهبراومیشود

بهمحرومیتز سوسوگردی
کهحتارویکاغ  .
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هرابراقمرهکشریو

بالزاکمیگفت«:هماینوهمآ دسرتودلبازیجا هرایسرتُر اسرت».براری!اگررهلیا

لمپویسموفحاشی،راهِفائقآمد برمسئلٔهنابرابریزنا ومردانود،پ امثالتتلونیزراهِفرائقآمرد بررتحجکرر
بیآنکهاوجوفرودرودیبهسُخرهگرفتهشدهباشد .
یاند -
ناشیازحاکمیتجمهوریاسالم 
 -----------ودرآطر،گرچهگفتنِایننکتهبدیهیمینمایدکهمتنِحاضر،نهراجر برهنسربتمرردمبراوضر موجرود،کره
سوءاسرتفادهای،ضرروریبرودکره

دربارٔنسبتچپِانقالبیِموردِاشارهومردمبود،امابرایپیشگیریازهرر
بهآ تاکیدکوم .

