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 متنشیپ

 

 

 انزجار کایآمر از ایران مردم آحاد اگر. افتاده هرگز اتفاق نمیانقالب مشروط ،سیانگل با زیست یسراسر یخوبی

 شود باز رانیا به گانهیب یپا اگر هک اندداده نشان خیتار طول در انیرانیا. غیرممکن بود 57 بهمن یبرانداز نداشتند،

  !نفرندکی همه آن، با جنگ در کند، خانه کشورشان در استعمار و

 یروس یهاستینیلیاستیفاش خلوتاطیح به ،هیروس استعمار و طرهیس تحت رانیا که ستا دهه چهار به بیقر

راسر س، یبراندازبلند  موج حاضر حال در. خبرندیب پنهان استعمار نیا از کههستند  یانیرانیا هنوز اما، شدهبدل 

 !یبرانداز است محال نشود، بیترک «هیروس استعمار از انزجار» موج باکه  یوقت تا اماایران را فرا گرفته 

 مورد را کشورمان در پروپاگاندا یروس یهاوهیش و پردازدیم رانیا در هیروس استعمار به «کینزد گرگِ» کتاب

 است رانیا در هیروس یهااستیس یدرباره میهایسخنران از یبرخ شامل کتاب نیا. دهدیم قرار یساختار لیتحل

خاصی صورت گرفته  تاریخها در هر کدام از سخنرانی. کندیم برمال را معاصر یروس مزدوران و هاجاسوس نقش و

 است.آمده  در ذیل عنوان مربوطهتاریخ هر سخنرانی  و

 .سپاسگزارم اند،پوشانده نثر لباس هایسخنران یصوت لیفا به که سانمیپارت شاگردانتمام  از
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 ی از روسیهتنفر ملّ 

 29/05/1398تاریخ سخنرانی: 

 

عنوان استعمار به مردم شناساند. چرا را به راحتی توانست انگلیس را از ایران خارج کند؟ چون آنبه« مصدّق»چرا 

 جانداییزمانی ساخته شد؟  چه« جان ناپلئوندایی»را شناختیم. پیروز شد؟ چون استعمارِ حاضر  1357انقالب 

ها بود و انگلیسی کارِ ،کار ،مصدّقکه تا زمان درصورتی« هاست.کار، کار انگلیسی»ساخته شد تا بگوییم:  ناپلئون

ماه پیش شعارِ ن چندهاست، ولی تا همیتا به امروز، کار کارِ روس 57ها، از آمریکایی ، کار کار57ِپس از آن تا سال 

 است.  صدر بوده در« هاستآمریکایی کارِ ،کار»

ایم و سخنرانی و فایل ویدیویی علیه روسیه ساخته 500ایم و بالغ بر روزی کار کردهطور شبانهماه به 29ما 

شعاری  ازانکه براند جاکنیم. هر خود را عنصر غالب شعارهای« روسیه مرگ بر»که ایم چند هفته است موفق شده

ماه پیش از امضای کنوانسیون قزاقستان )در تاریخ  هم یکی از آن شعارهاست. ما دو مرگ بر روسیهدهند، سر می

؛ پرداختیمگری روشنبه ی آن و درباره یمخود را نسبت به روسیه بیشتر کرد (، میزان حمالت2018ِآگوست  11

های سنّتی هم دیگر حتی چپ« مرگ بر روسیه!»گوید: ، میدهدایم و هر گروهی که شعار میاکنون پیروز شده

 57توان کرد. ما در انقالب بار آمده که هیچ دفاعی نمی قدر رسوایی بهآن چونتوانند از روسیه دفاع کنند، نمی

ا را ، آمریک57در انقالب «. مرگ بر آمریکا»را شناختیم و گفتیم:  «آمریکا»پیروز شدیم، چون دشمن بیگانه، یعنی 

همراه هر  بیرون کردیم، اما بالفاصله آن انقالب شکست خورد و فاشیستی تازه )خمینی( روی کار آمد. به ایراناز 

شود؛ با فاشیستِ تازه، استعمار روسیه واردِ ایران شد و چون استعمارِ روسیه فاشیستی، استعماری تازه هم وارد می

 تا زمان قیام فرودستانرا حفظ کرد.  «بر آمریکا مرگ»ذشته و شعار ت ایران آگاه بود، دشمن گملّ به روانشناسیِ

دادند. قیام فرودستان میسر  مرگ بر آمریکاها، شعار های چپ و راست و مسلمانتمام گروه(، 1396)قیام دی 

. شناختیمرا  ها(طلباصالح؛ قش دوست، کنار ما ایستاده بودندهایی که در نخودی)ما دشمن اصلی  چون ،پیروز شد

استعمار »اما هنوز دشمن خارجی یعنی  ،سر دادند را «گرا، دیگه تمومه ماجرا!طلب، اصولاصالح»: ناگهان مردم شعارِ

کم از کم مرگ بر آمریکاایم تا شعار های بسیاری کردهرا شناسایی نکرده بودیم. از آن هنگام تاکنون، تالش «پنهان

روی زمین در دانشگاه  جلویتی جمهوری اسالمی پرچم مرگ بر آمریکا را ای که وقصحنه خارج شود، به اندازه

 بدیهی است که آمریکا کنشِ  تا پا روی پرچم آمریکا نگذارند. ،پریدند، دانشجویان از روی پرچم میگذاشته بود

ت و دیّ. تمام این ضنداستعمار غالب بر ایران نیستهاست که آمریکا و حتی انگلیس سالاما  ،استعماری دارد

شده شود، زیرساختی ارائهداده می شعارها علیه آمریکا، انگلیس، اروپا و فرانسه سر زیرساختی که امروزه در گفتمانِ
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زنند. اکنون سند می بردهی نامهای روسی، پیوسته اعمال خود را به نام کشورهاتوسط روسیه است. پروپاگانداییست

از ها، روساند؛ ها پای ثابتِ استعمار در ایران بودهروس چونهاست، وسمربوط به ر ،های انگلیسیتمام خصیصه

اند ما را مکیده زالو هستیِ  مانند، مدام امروزتا  57ی مصدّق و از سال سال پیش( تا دوره 210ی قاجار )حدود دوره

 خطر در کمین است. هنگامی ایم، اما هنوزاند. اکنون موفق به یافتن دشمن اصلی شدهمان را به یغما بردهو ثروت

قیام گونه که در همان ؛انداست که دشمن را شناسایی کرده، به این معن«مرگ بر روسیه»گویند: که مردم می

هنوز  برخی افرادها را شناسایی کردیم، حاال این دست روسیه است که برای مردم رو شده. طلباصالح فرودستان

دشمنان که زیاد شود،  تعداد ،«مرگ بر انگلیس»، «مرگ بر آمریکا»، «سیهمرگ بر رو»: گویندمی اجتماعاتدر 

 «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر روسیه»که دیدید در کنار  کاری از پیش ببریم. ما به تمرکز نیاز داریم. هرجا توانیمنمی

د؛ نه اینکه آمریکا و انگلیس گیرنها از جمهوری اسالمی دستور میاند، بدانید که آنرا علم کرده« مرگ بر انگلیس»و 

دانیم که های خوبی باشند، نه! بودوباش فرانسه هنوز پابرجاست و میدر استعمار نقشی نداشته باشند و یا دولت

ی اروپا دلیل که در اکتبر، بریتانیا از اتحادیه دیدار داشته است، به این« پوتین»( با 2020ژوئن 27امروز )« مکرون»

ای جز اتحاد بیند. اروپا برای ارتباط با روسیه چارهاقتصادش آسیب می چونمتحد خواهد شد،  خارج و با آمریکا

سازی اروپاییان باید انزجار خود را از روسیه نشان رو، برای آگاهاینبه زیان ماست، از اروپا اروسیه ب اتحادندارد. 

، «مرگ بر روسیه»گویند: اشته باشیم. مردم میتمرکز د« مرگ بر روسیه»چنان روی شعار دهیم؛ به این معنا که هم

 غالمجمهوری اسالمی که «. مرگ بر انگلیسمرگ بر روسیه، مرگ بر آمریکا، »نویسند: ها میها و رسانهاما کانال

روسیه تا استعمار کثیف  ،دهدرا سر می انگلیس مرگ بر و مرگ بر آمریکامدام شعار  ،روسیه است گوشبهحلقه

ها هنوز بین ما هستند. در دار است و آنرا پشت آمریکا و انگلیس پنهان کند. بالهت هنوز سکان دوباره خودش

آید مان میشما را منحرف کنند. هر بالیی که سر ،است روسیهی اصلی که همان هیچ شرایطی اجازه ندهید از سوژه

ویم، این روسیه است که دارد سرکوب شاست. اگر در هر جنبشی سرکوب میعدم تمرکز ما بر روی روسیه خاطر به

؛ اگر بخواهند افتداین اتفاق میشود، توسط روسیه کند؛ اگر جمهوری اسالمی در سازمان ملل نجات داده میمی

ی اول باید شعار مرگ بر روسیه را الینه کنیم (. در وهلهکند )و با فاصله چیناست که وتو می وتو کنند، این روسیه

فرانسه؛ در حال حاضر ، انگلیس یا نه آمریکا باشد،« مرگ بر چین» ، بایددیگری در کار باشدو اگر بناست مرگ 

 . من درکنندخاطر منافع خودشان از رژیم ایران حمایت میها تنها بهفقط استعمار سرخ، استعمار پنهان است. آن

ی بسیار مهمی قرار ا کنید. ما در مرحلهو رد مزدور را پید زنگ باشیدبهام، پس گوشهصحبت کرد بسیارباره  این

 داریم.

ی بیرون کرد )البته با پشتوانه ایران، هم روسیه و هم انگلیس را از ی منفیسیاست موازنهق با اتخاذ مصدّ

ق )خروج شوند. در حقیقت، من کار مصدّ ایرانها وارد که در قدرت بود اجازه نداد آمریکایی آمریکا(، اما تا زمانی

شدن صنعت نفت شکست یدنبال آن ملّدانم، اما آن انقالب و بهستعمار روسیه و انگلیس( را کاری انقالبی میدو ا
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آید و همراه جوان می آید. فاشیسمِروی کار می فاشیسم تازه ،ایخوردهخورد و پیوسته پس از هر انقالب شکست

آمریکا . عمار آمریکا در ایران برقرار بود، است57گام تا سال آورد، باید بسیار مراقب باشیم. از آن هنخود آمریکا را می

 ، اما چون فاشیسم تازه را قبول کردهمان کشته شدندجوانانبیرون کردیم، زحمات بسیاری کشیدیم و  نارایرا از 

هی خوااین تمامیت ،در نتیجه قرار داد، اهل تبعیض بود و مذهب رسمی را شیعهو  مردمی نبود بودیم و حکومت

 آورد. ارمغانبه نیز را  حکومت دیکتاتورینوعی از استبداد و 

جای به چونآورد، میهم همراه خود استعمار خارجی را  که یک دیکتاتور در کشوری ظهور کند به هنگامی

روسیه را با خود  آغاز حکومت،نیازمند حامی خارجی است. توجه کنید که جمهوری اسالمی از  ،حمایت مردم

. روسیه پس از فروپاشی بزرگ )فروپاشی اتحاد کندرا غارت میسال است که ایران 40استعمار روسی  داشت و

است؛ بخش  ارس دسترسی پیدا کردهپ چنین به مدیترانه و خلیججماهیر شوروی( به قدرت فعلی خود رسیده و هم

 57دست آمده است؛ از سال پول ایران بهتریلیون دالر ها با سیآورددست ی اینتراژیک داستان این است که همه

 دانید این یعنی چه؟! حتیمی، میلیارد دالرهزارسی این رقم برابر است باایم، از دست داده تریلیون دالرسی، تاکنون

ه تا کایران وارد کرده، طوری زرگی بهای بهضربه تاکنون ! جمهوری اسالمیل کردتخیّ این پول هنگفت را تواننمی

وجود ندارد که بتوان به روسیه  ایرا جبران کنیم. اساسن هیچ صفت منفیهای بزرگ های سال باید این ضررسال

مان چه که روسیه بر سر، اما این ضرر حتی قابل قیاس با آناندرساندهضرر  هم به کشور نسبت داد. انگلیس و آمریکا

همه خیانت؟ چرا ست؟ چرا اینچه دروغی آورید؟ اینروسیه می نام این کشورها را کنارنام آورده نیست. چرا 

را آگاه  مردمکنیم تا همه تالش میدر کار سیاسی افتاده است؟ این یابله مزدور وجود دارد؟ چرا هرهمه بین ما این

کنند؛ ب میو کارمان را خراشوند ای ابله و مذهبی وارد کار میعده ها نشان دهیم، اماو استعمار پنهان را به آن کنیم

ها پیوسته باید نارشیستآایر کنند.سکوت می فعّالیتی ندارند و مدام اند؛ هیچدانیم از کجا آمدهیما اصلن نم

رمز پیروزی، شناسایی دشمن خارجی است. چرا من در قیام فرودستان و در کتاب  چونشان باشد، حواس

 زدم؟ آن موضوع چگونه مد شد؟ این حکومتاز حکومت غاصب جمهوری اسالمی حرف « فراداستان فرودستان»

ها که روس کمونیستی است. هنگامی اسالم کمونیستی و چپِ و  جا روسیهو آن گیردغاصب از یک جایی انرژی می

 ی؛ آمریکا به دشمنکردندجنگ با آمریکا  تظاهر بهها را گرفت، مالها فقط ایران جای آن ،در جنگ سرد باختند

چین بود. ها با فاصله حامی بعدی آنی اول، روسیه و شت و حامی آن دشمن فرضی در درجهنیاز دا )ایران( فرضی

 حالفروخت. تابهضررش بود ایران را می کرد و هرگاه بهاز ایران دفاع می ،منفعتی وجود داشت روسیه هرگاه برای

 ،ی ایرانگوشهدر گوشه ها؛ آنتاسضرر بوده  هیچ سودی از روسیه به ما نرسیده، تنها چیزی که نصیب ایران شده

اند؛ واج دادهجا رفروشی را در آنمزدوری و وطن اند و فرهنگِها مزدور ساختهایها و تودهطلباصالح و هااز خودی

شعور غایب است؟! اولین  در ایران! چرا نامندت میپرسنژاد و فاشیسترا شما  ،کنیداز وطن دفاع  اگرکه  ایگونهبه

 ندهمیت... روسیه اس نروسیه است، سومی ن، دومیاست «روسیه»، خارجی که در حال مکیدن خون ماستدشمن 
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 دشمناولین  نخورید، فریب. است «چین» مانخارجی دشمن یکمینوصد و است روسیه نصدمی است، روسیه

 منظورمان نداریم، کاری وسر مردم با هم ما میرد،نمی کشور که دانیممی) روسیه بر مرگ است؛ روسیه ما یبیگانه

 ،ست(؛ شک ندارم اگر روسیه از ایران برودنسانیاضدّ کثیف هایسیاست آن دولت و آن به استراتژی، آن بر مرگ

مالها که  خیانتترین کثیف مان آمده است.سر کشور بالیی برها خواهیم فهمید چه تاجیک مانند هاپس از مدت

زودی افشا خواهد مسائل به ی این. همهبود« روسیه در ایران های اتمیزباله دفن»، برای ایران به ارمغان آوردند

ی باشیم، روسیه مجبور خواهد شد ملّ ی. اگر دارای حکومتخواهد کردرسوا  دنیاشد و این موضوع روسیه را در 

در کشور ما مدفون  رایگان طوربهرا  خود های اتمیزباله چونصورت ماهیانه به ما پرداخت کند، میلیاردها دالر به

ها قصد آن چونایم، بیگانه را هم داشته ئیسم در ایران وجود داشت، حکومتِکه مال و مال زمانی. از ستا کرده

! شکی وجود آمریکا و انگلیس بر مرگ :گوییدمی روسیه بر مرگوقت شما در کنار تخریب ایران و ایرانی است. آن

اما اکنون نقشی ندارند. در حال حاضر،  ،انددر ایران بوده بزرگ دو استعمارگر قدیمیِ ندارد که انگلیس و آمریکا

مان را بین چند کشور تقسیم کنیم، باهوش باشید! استعمار جهانی در ایران، روسیه است، بر روی نباید سهم خشم

ی نقشه ای،چنین نقشهی خواهیم بود. ی این بازصورت بازندهاینغیر تا در ایران منفجر شود، در روسیه تمرکز کنید

 :بگویید ،دهنداست که به مزدوران خود فرمان می هادیگر اسالمیستها و اللهیحزب و جمهوری اسالمی و هاایتوده

چرا مرگ بر آمریکا؟! چون با  «.را هم بیاورید آمریکامرگ بر و  مرگ بر انگلیس آن اما در کنار ،مرگ بر روسیه»

ای . شک نداشته باشید که هیچ دولت بیگانهبه فکر ما نیستای هیچ کشور بیگانه جنگد؟ی میجمهوری اسالم

خودش است. منافع کند و به فکر را دنبال می خود درستی سیاستِکشور بیگانه به کاری برای ما نخواهد کرد،

ابتدا  ،رفتندگدرت را در دست میکه قمحض آنبه ،مردان سابق ایرانی برای آنکه بین مردم محبوبیت پیدا کننددولت

سران گذشته ( 1397)سال همین . کردندها طلب حمایت میاز آنسپس و وگو کرده گفتبا کشورهای خارجی 

احمقانه است. چنین چیزی اکنون قرار است با سران آمریکا مالقات کنند؛ ، یا همندبه روسیه رفت چند حزب ایرانی

زند. ما تنها به اتحاد نیاز داریم؛ کاری می هر به ، دستخود بقایای تدوام برو  در هراس استجمهوری اسالمی 

تیار مردم ایران های خود را در اخچند هفته تریبون فقطاصلن نیازی نیست که احزاب خارجی به ما کمک کنند، 

جوانان ما  فقطکند. همراهی مردم یاران را من  مانندتواند نهایتن می ،است ایرانکه خارج از قرار دهند. کسی

ما نام  کنند؛میسانسور ما را  (تو و صدای آمریکاومن و سیبیبی)ها تمام تلویزیونجنگند. میدر میدان هستند که 

تا از سانسور عملیات جوانان ایرانی  ،های خود برداشتیمرا از روی عملیات «علی عبدالرضایی»و  «نارشیستآایر»

تمام کشور را برداشته است. مگر شما خبرنگار نیستید؟ الاقل انسان ای جوانان ما هعملیاتبردارند. موج  دست

کردن توسط سپاه برای سانسورکه  سوادیهوش و بیکم هایآدم .و ما را سانسور نکنید باشید، خائن و مزدور نباشید

باشند، کسی نباید به  هوشیارا ه. پارتیزانهستند مرزیهای بروندر کار خبرنگاری برای رسانه ،اندمور شدهأما م

 خود راکه  ایعده؛ جلوتر ببرید یبراندازی را قدم شتیِتا کِ  ،کنیدشما خیانت کند؛ شما با جان خود بازی می
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است! دیگر  «ننگ بر روسیه»هم کنند. اساسن، یک شعار خارجی داریم و آنشما را تحریف می اند،نامیده «برانداز»

ایران را باید از ما بترسد، چون گردد؛ پوتین برمی« پوتین»های کثیف به سیاست ننگ، هم نگویید مرگ بر روسیه

. تمرکز کنید و نفرت خود را نسبت به آن است مان را در سوریه و ایران مکیدهیملّ و مثل زالو ثروت چپاول کرده

 نشان دهید.

اند، از جمهوری اسالمی ضربه خورده اخیر،ی کسانی که طی چند سال همه ( وچپ و راست) تمام براندازان

پس از چهار دهه اکنون ؛ شوندها در دنیا آن باعث رسوایی و ها را بزنندی اسالمیستتا ریشه کردندسال تالش  40

مرگ بر » :گفتندتوانستیم دشمن خارجی را شناسایی کنیم، همه می 57ایم. سال رسیده ی ارزشمندآوردبه دست

 بر مرگ شعار ایم و توانستیم در میان مردم،را شناسایی کرده ایران است که دشمن فعلیِ ه، تازه چند ما«آمریکا

و حاال به  به نام خود سند زدهرا  کاسپیاندریای  نمانده که روسیه کلِّرا جا بیندازیم. دیگر هیچ شکی باقی  روسیه

می گرفته و به هندوستان داده و بسیار بدهکار از جمهوری اسال طور رایگانبهجنوب را  چشم دارد؛ نفتِ  ایران جنوبِ

. برای همین خیال من راحت است که دست روسیه در ایران کندحساب خود را صاف تواند نمیولی با قلدری  ،است

وقتی دشمن بیگانه را بشناسیم پیروز خواهیم شد. اکنون که ذات  چونیش کنیم، چنان باید رسوارو شده و هم

این  ایمزدوران توده و طلباناصالح مان را منحرف کنند. نباید بهیم، نباید بگذاریم شناختاهختکثیف روسیه را شنا

ی براندازی به کار شوند، زحمات پروژهبهدست آورند و دوباره مزدورها دستفرصت را بدهیم؛ اگر این فرصت را به

 ح کنید.با تنفر از روسیه مسلّخود را توانید می تا رود. این هشدار نهایی من است: به مزدوران امان ندهیدباد می
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 چرا باید از روسیه و احزاب روسی انزجار داشته باشیم؟

 06/03/1397تاریخ سخنرانی: 

 

های روسیه علیه ایران، منابع ایران و منافع مردم ایران و نیز از ی سیاستبارهایم؛ دربسیار گفته« روسیه»ی بارهدر

«! تاجیکستان»زبان ارسیپکشور  ی اتمی در بخشی از ایران گرفته تا؛ از دفن زبالهروسیهتخریبی  خصوصیات

یزرع مانند سیبری، طی سالیان متمادی، از عدم آگاهی همه وسعت عرضی و داشتن سرزمینی لمشوروی سابق با آن

. پس از فروپاشی شوروی، روسیه کرددفن  های اتمی خود را در این کشوراستفاده و تمام زبالهمردم تاجیکستان سوءِ

های گزافی بود در دست گرفت و هزینه آن توسط کارشناسان آلمانی ساخته شدهاز درصد 70نیروگاه بوشهر را که 

کند؛ حاال های اتمی خود را در سرتاسر ایران دفن میی تکمیل نیروگاه، زبالهآورد. پس از آن، به بهانهبه بار می

به  ،اتمی یخاطر دفن زبالهروبل به میلیارداز دو بیشتر هر سالکند. روسیه اجیکستان را بازی مینقش تایران 

بزرگ است و  یمعضل ،ی اتمی برای هر کشوری که تکنولوژی اتمی دارد. دفن زبالهدهدجریمه می تاجیکستان

چیز د و ماجرا این است که روسیه همهروشنفچیز را میاید پرداخت کند، اما مالیان همهی بسیاری برای آن بهزینه

ایم. دستی تقدیم او کردهایم و بخشی از ایران بزرگ را دوما به روسیه بسیار باخته. خرداز ایران میطور رایگان بهرا 

را  کاسپیانبرداری از دریای بهره ست مفت به روسیه بخشیدند! حقِّ بهاییرا که دریای گران« کاسپیاندریای »

و  در فقر باشند آستاراو  اردبیلباید شدند. چرا تر میبرابر غنیکه باید تمام مردم آن منطقه چندینداریم، درحالین

توانند. چرا و اردبیل نمیاست، اما آستارا  کاسپیانبرداری از نفت در حال بهره باکودر ثروت؟!  (باکو)سوی آب آن

 ی ظلمی که روسیهبارهدر کشیم از روسیه است.چه میهر !یه استقر مطلق باشد؟ دلیل آن روسباید در ف خلخال

الیت حزبی داد )مثل حزب ها فعّسیس کرده و به آنأکه در ایران ت ایهای جاسوسیسازمانهای روسیه و سیاست و

ایران روسی در  سازمان جاسوسیِیک عنوان حزب توده به های مختلف خیانتتا دریابید جنبه ،توده( تحقیق کنید

 هایی به ما کرده است؟!چه بوده و چه خیانت

روسیه ضدِّو  های روسیسیاستت ضدِّشدّست، یک حزب چپ که بهمارکسینا یک حزب چپِ «نارشیسمآایر»

ی فرضیه ،ی محاسباتی خودنارشیسم در پروسهآاست، چراکه ایر «روسیه»نارشیسم، آاست. دشمن اول و آخر ایر

 .تر استا گرگ نزدیک همیشه خطرناکخوار است، امرا دارد. گرگ، درنده و مرده «دور گرگِ »و  «نزدیک گرگِ »

عنوان ایم؛ بهپوشی کردهایم، به این معنا که همیشه نسبت به ظلم روسیه چشمنزدیک را ندیده در طول تاریخ گرگِ

بود و حتی با آن معامله گری کامل حزب جاسوسی توده عدم افشا «پهلویمحمّدرضا »های مثال، یکی از خیانت

به اختناق دامن نزند و به احزاب  ند وجای آنکه آزادی را برپا کد. بهبو دست داده ایرانی را از فکریِروشن چونکرد، 

به مالییسم  فضادادنی حزب توده نشود، با ایجاد اختناق و فکری ایرانی طعمهالیت سیاسی بدهد تا روشنی فعّاجازه
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مجالت و  و از طریق مطبوعات ،ها با سیستم فکری روسیی حزب توده قرار داد. آنفکری را طعمهو ارتجاع، روشن

که جان ایرانی همین فکریِکردند. در حقیقت، روشنفکری ایرانی را به مردم معرفی میهای خود، روشنتریبون

از  ،بردجرای جاسوسی آن پی میمحض آنکه شخصی به مابهای شده و ماه تودهسه تاپس از گذشت دو  ،گرفتمی

صادق »و حتی « ابراهیم گلستان»، «یاییویداهلل ر»، «احمد شاملو»، «احمد جالل آل»شد، مثل حزب جدا می

معنا که یک شخص  این ست؛ بهاین ویروس جاسوسی یاساسکار کند و حزب توده مثل ویروس عمل می «!هدایت

حزب توده های طور کامل بر تمام خیانتهبماند و ما هنوزاهنوز می باقی جاسوستربیت شده و  جاسوس ،ایتوده

چرا گویند: میهم ای عده و بین رفته و دیگر وجود ندارد شان ازحزباند که ظاهرن مدعیها ایتوده. اشراف نداریم

 به طلبانصالحا طلبی و گاردهایساختار اصالح کنید؟ اگر کمی دقت کنید، خواهید دید که تمامبه آن حمله می

شان و حتی کند، نوع ریاکاریبازی می« سعید حجاریان»که  ایحال قدیمیهاست؛ نقش تازه و درعینایروش توده

است که گویی یک « راه توده»و « نتپیک»اکنون تریبون حزب توده، ای است. همها تودهشکل عملیات سیاسی آن

ایرانی  هر .نددهموریت جاسوسی خود ادامه میأاختار سیاسی، به مهنوز با همان سست، اما طلبیسایت اصالحوب

 قرارداد»مانند دادهای ننگینی شرایطی به قرار تحت چه های پیشینپی ببرد که حکومتتا  ،باید بررسی کند

 را از دست« ارمنستان»و « گرجستان» ماننداند بخش بزرگی از ایران حاضر شده چگونه ؟نداهدادتن « گلستان

یا یک « گیلک»ست یک دارند، کافی« هاتفلیسی»و « هاگرجی»ها بیشترین نزدیکی فرهنگی را با بدهند؟ گیالنی

رهنگ، رفتار شود که فتوجه کند، بالفاصله متوجه می شان کمتر«ارمنی»قدم بزند و به زبان « ایروان»در « مازنی»

چرا  !؟ند. این جدایی چگونه اتفاق افتادیچ فرقی با ما ندارایرانیان است و ه مانند خودِ های آنو حتی حرکات چهره

آزادی از های موجود در ایران ها و زبانی نژادایم که در آن همهما هرگز از یک ساختار سیاسی ناب پیروی نکرده

ن واقعی و ایراایم؟ چرا برای برپایی یک های ایران اتحاد برقرار نکردهباشند؟ چرا هرگز بین ایالت یکسانی برخوردار

های روسیه است! روسیه هنوز هم در ایران کارگردان و در خاطر توطئهها بهی اینهمه !؟ایمانسانی تالش نکرده

 روسیه کار خود ،یماههر زمان که در ضعف بود .زندضربه می ایرانهر زمان که الزم باشد به  است؛ خواریایرانحال 

را که « نیروگاه بوشهر»ی است و جمهوری کثیف اسالمی پروژه «وسیهر»ی نزدیک را کرده است. گرگ درنده

الیت اتمی را بهانه کرده و اتم و فعّروسیه  !؟چه اتفاقی افتاد .وسیه تقدیم کردبه ر ،آن انجام شده بود از درصد70

ات مشکوکی که در بینید، این اتفاقمأموران مشکوکی که می؛ این در خاک ایران دفن کرد اتمی خود را هایزباله

ثیر گذاشته و تغییر ایجاد أست تدهند و در بیولوژی محیط زیپری ربط میوایران رخ داد و مالیان آن را به جن

در ایران است. روسیه برای ما گرگ دور هم   روسیههای اتمیِ های اتمی و دفن زبالهالیتکند، محصول فعّمی

« استاکس»مثلن ویروس کشد؛ میان باشد، پای اسرائیل را وسط می در شانعجا پای منافمعنا که هر این سازد، بهمی

کار اسرائیل »کند که کند و ادعا مینیروگاه میاین ی مرکزی های خود وارد نیروگاه بوشهر و رایانهسینرا توسط تکن

اند و را پیشاپیش گرفته آن پروژهند؛ پول انجام بود اندرکاردستجا در آنها که خود روسحالیدر «.بوده است
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ها دوباره کار را از شود و آنچیز تخریب میدوباره همه ؛کنندیروسی وارد میو ،بار بنشیندکه قرار است بههمین

شمال ‒هاست که برای ساخت بزرگراه تهرانسال گیرند.ی دیگری بابت آن میکنند و هزینهی اول شروع مینقطه

ترسند ها این بزرگراه هنوز تکمیل نشده است! حتی مالیان هم از روسیه میذشت سالکنند، اما پس از گهزینه می

عرض یکی دو ساعت  تواند درالسیر خود میهای سریعروسیه با تانک ،شود احداثدانند که اگر این بزرگراه و می

ای در دست نیست، یچ مقالهو هزند باره کسی حرف نمی این جا را تسخیر کند؛ دراز شمال به دل تهران برسد و آن

ای ای وزیر، تودهجا حضور دارند، تودهها در همهایباره نظر بدهد، چراکه توده این کند حتی درت نمیأکسی جر

ها بر تمام آن آلوده است؛ روس ای کیهان! هر کجا سخن از خیانت است، دست روسیه نیز بهجمهور و تودهرئیس

 فقطنداریم، بلکه  «کمونیست»ای نگاه کنید، خواهید دید که ما در ایران هر زاویه . ازنقاط ضعف ما واقف هستند

اند، چرا؟ را در ایران به کثافت کشیده «سوسیالیسم» نامبزرگ به  یآلها ایدهایم. آنروسی پرورش داده جاسوسِ

که  بود ی و قهرمانملّ و متفکر او .ایمبزرگ را از دست داده« ل ملکیخلی»اند. ما شخصی مثل بردگان روسیه چون

رسیدند، اما کسی از آرزوهای خلیل ملکی به گرد پای او هم نمیهم « بازرگان»و « قمصدّ» و «شریعتی»حتی 

اما از آن  ،کندروسیه در ایران دفاع می هایکاریکند، از کثافتی همه نطق میدرباره« براهنی»گوید. چیزی نمی

شود که او چقدر گوید و تصور میکند؛ پیوسته از تبریز میبار هم یاد نمی، حتی یکی()خلیل ملک متفکر تبریزی

ی چون ملّ ؟کنندیاد نمیاز او چرا هرگز تبریز، خلیل ملکیِ تنها بود!  تاریخِ  دوستِولی تنها وطن ،دوست استوطن

، اشاره کردمطور که ار داشت. همانهای روسیه در ایران انزجشناخت و از سیاستروسیه را خوب می و و متفکر بود

 که در چنگال گرگِ ست زمانیزدیک وجود دارد؛ طبیعیی گرگ دور و گرگ ننارشیستی فرضیهآایر در تفکرات

بگوییم وقتی تمرکز  «مرگ بر آمریکا»نزدیک هستیم و گرگ نزدیک، روسیه است، باید پیوسته مراقب باشیم. چرا 

 ؛رسدخود می اهدافو گاز کشور ما به تمام  نفت ؛ این روسیه است که از طریق پولباشد «مرگ بر روسیه»باید روی 

رسد، از آسمان ما برای حمله می کاسپیانرسد، از طریق ما به دریای از طریق ما، در سوریه به دریای مدیترانه می

اما  ،«نه غربی، نه شرقی»گوید: میجمهوری اسالمی  همه خواجگی احمقانه است!ند. اینکبه عراق استفاده می

، کنند و او باید تصمیم بگیرده میمراجع «پوتین»به  ،مشاوره حصار روسیه است! نظامیان ما برایآسمان ما در ان

برای هر کاری با  ایران،ی ت ملّ رود! دبیر امنیّاز عراق به روسیه می «سلیمانی قاسم»سپس عملیات را آغاز کنند! 

 هااند! احمقانه است! ایناز روسیه بدل کرده یرا به ایالت ایران !؟سته کشور مستقلیکند! این چمی مشورت پوتین

های منحط! کسی کمونیستی و ایدئولوژی اسالمی، اسالمِ روسی، سوسیالیسمِ  ؟ با کمونیسمِه استچگونه اتفاق افتاد

ی دربارهن م هایشوند. بحثمه الل میه ،کنیمی آن بحث میکه دربارهما هم  زند، زمانیباره حرف نمی این هم در

گویند که نمی هرگز «.آمریکا نیست و آمریکا را دوست داردعبدالرضایی ضدّ»گویند: کنند و میمیرها را روسیه 

که نفت و گاز دارد برای غرب و شرق، است و تا زمانیکشور ما طعمه  !کندنزدیک فکر می عبدالرضایی به گرگِ 

 !؟نزدیک نیندازیم ور را به جان گرگِ د و گرگِ  ندهیمشود، پس چرا هوشمندی به خرج میای چرب محسوب لقمه
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که کار نداریم روسیه است! از زمان ادعای  اما به تنها جایی ،ایمخاطر روسیه از دست دادهرا به مانچیزما همه

سال است که نیروگاه بوشهر 30 زبیشتر اتاکنون  «.امبینی کردهمن فروپاشی شوروی را پیش» :گفتکه می خمینی

، ه بودانجام شد پیشترهااین پروژه توسط کارشناسان آلمانی  از درصد70؛ بیش از دهبه روسیه تحویل داده ش

ها روسسال که 30 پس از گذشت ؛دهندها تحویل میشد به روسمی درصد از پروژه20مانده را که حدود باقی

آوریم! دست نمیچیز بهنهایت هیچ کنند و درمه تعلل میهستانند، اینالیان پول میآلمان از م برابر بیشتر ازینچند

در جنگ با عراق از چه  تر؟!بود. خیانت از این واضح «ویروس استاکس»ترین آن ای آوردند که فجیعهم بهانه بارهر

 و ترینبزرگ !؟به یاد دارید کردندران حمله میبه ایکه وقتیرا های روسی میگآیا کشوری ضربه خوردیم؟ 

این غرب است که به » :گفتندی تسلیحات جنگ عراق، روسیه بود. مالها میکنندهترین تأمینترین و کثیففجیع

کار هایی که صدام در جنگ با ایران بهسالح از درصد90لی هرگز از روسیه حرفی نزدند؛ و «.کندصدام کمک می

 ؛دست روسیه بودسازی در ایران بهگوید! فرماندهی تفرقهاین موضوع چیزی نمی ولی کسی از ،برد روسی بودمی

ای و یا روسی وجود دارد؛ از گرا یک جاسوس تودهیهای ملّاگر تحقیق کنید خواهید دید که در پشت تمام گروه

جایی که تفرقه  واهید دید. هرجا خها را در آنایالیت وافر تودهجای دیگر، فعّماجرای کردستان گرفته تا تبریز و هر

 رسید!میپای حزب توده   ِّردبه بینید، می

را  اما آن ،وقتی در آسیا خبری نبود، ما علم آزادی را باال بردیم ،زمان با جهان غربسال پیش، هم110

 از و تگفمی «استقالل»ایم که از داشته را «انقالب مشروطه»سال پیش، در ایران  110گذاری نکردیم. هدف

 کسانی سرکوب شد؟ ارتشِ  توسط چهمشروطه کرد. انقالب می بحث« جدایی دین از سیاست»و  «گرایییملّ»

نابودی  را دوباره به دمکراسی و آزادی« شاهرضا»نام ز همان سربازان قزاق بهروسیه، سربازان قزاق! در نهایت، یکی ا

را که  «یملّ  بستن مجلسِتوپبه»و « کلنل لیاخوف»؟ ماجرای خواهان افتادندها به جان مشروطهکشاند. چرا قزاق

شان خواهی سخن گفتند، روسیه سرکوبزمان که مردمی از آزادی ی تاریخ را نگاه کنید، هرگوشه به یاد دارید؟ هر

حاضر،  دیکتاتورِ  چون، چرا؟ بودنفع دیکتاتور  به دهی روسیهحرکتی کنند، جهت خواستندکرد. هر زمان که مردم 

از وجودشان  ایتکه ها حق دارند،زخمی هستیم، آذریرساند. ما هنوز ی نیست و بیشترین زیان را به ایران میملّ

ایران  شمالی بزنیم، آذربایجانِ آنکه حرفی از آذربایجانِ ! ما هم بیگذاشتند« آذربایجان شمالی»آن را  نامجدا شد و 

ها، روسیه دست دارد؛ روسیه در ها و بالهتتمام این جداسازی یقت، دررا به شرقی و غربی تقسیم کردیم؛ در حق

قدر آنها اکنون سازمان جاسوسی روسکند و همو کار می داردجا دفتر ی قم، در مشهد و در همهی علمیهحوزه

 کاسپیانیای های روسیه را باید در در. سیاستستسیستمِ جاسوسیبخشی از آن  فقط حزب تودهکه  شدهگسترده 

(، کاسپیاندرصد از دریای 50نزدیک به دنبال کرد. عجیب است که بیشترین ساحل متعلق به ایران است ) )خزر(

درصد از دریای خزر سهم 10 تر ازو در حال حاضر، چیزی کم تر شدهپیوسته کم و کماخیر، سال 40اما در طول 

را که  کاسپیاندرصد را هم نداریم. دریای 10گاز در این  و تو استخراج نف برداریی بهرهایران است! حتی اجازه



 

 گرگِ نزدیک 11

مرگ  گفتنِ! «کامرگ بر آمری» :گویندشان مدام میوقت مزدوراناند، آنبه روسیه تحویل داده ست،ملّی ایگنجینه

گرگ دور  چراکه آمریکا ،مرگ بر آمریکاگویند های ما پیوسته میتنها به سود روسیه است. کمونیست ،بر آمریکا

گرگی ) ر را به جان گرگ نزدیکتوانستیم گرگ دوولی ما می ،است درست است که استعمار آمریکا هم درنده .است

سال استبداد جمهوری اسالمی، پس از فروپاشی شوروی، 40 طی. بیندازیم (ضعیف شده بود ی اخیرهاکه طی سال

 ،توانستیم با آمریکا معامله کنیمبود؛ ما می کا شدهآمری زیردستبلوک شرق ضعیف شده و در حقیقت، روسیه هم 

این همان سیاست است.  کهپس بگیریم  کاسپیاناز دریای را تا هم او به منافعی برسد و هم ما حداقل سهم خود 

یک کمونیست واقعی و یک سوسیالیست  و یملّ کار را کرد؟ تاکنون حتی یک کمونیستِ اینکدام سیاستمدار ایرانی 

 :گویندکشیم، میگوییم و بحث طراحی را پیش میهم که از سیاست سخن می ایم، زمانینداشتهواقعی 

منافع خودمان ی اول باید به اصلن آمریکا چه اهمیتی دارد؟! در درجه «.عبدالرضایی به آمریکا چشم دوخته است»

کند. ی ضعیف، ایران را قوی میروسیه کاری باید انجام دهیم؟ یک فکر کنیم، اینکه منافع مردم ما در کجاست؟ چه

اخیر  سال40که در صورتیاشد، دری ضعیف بسمتی پیش برود که حاصل آن یک روسیهی ما باید بهی ملّبرنامه

. است شدن روسیه استفاده کردهترویبرای ق خود هایاز تمام قدرت و جمهوری اسالمی این ماجرا برعکس بوده

ت که جمهوری سایاندازه دنبال دارد و این وحشتناک است؛ این تحقیر بهایران را به تحقیرِ  ،ی قدرتمندروسیه

خواهند آن پروژه تمام شود، تواند به پایان برساند. در حقیقت، نمیبزرگراه شمال را نمی اسالمی از ترس روسیه

. صل باقی بمانندأضعیف و مست است کهود مردم بوده این خواست خ !شودبه مردم گفته نمی پرسشچرا؟ پاسخ این 

 یسیاستمدار و یملّ یاکنون، نیازمند فردبار آورده است. هماین سیاست را به شانبودنصدا که منفعلمردمی بی

ایم و حتی افراد اما هنوز درک درستی از ساختار مدرن پیدا نکرده ،مدرن و هوشمندانه هستیم یساختار و واقعی

رضا »شدن شخص عنوان مثال، معیار اساسی برای مطرحکنیم. بها هم اشتباه انتخاب میگر آن ساختار کذایی رعمل

 «نبودبخو آدمِ »اند؟! کشورداری، سیاست، آگاهی و یا فلسفه در او دیده آیا تخصص، فنِّ  ت؟!چیزی اسچه «پهلوی

کنند که با ارند فکر مید 57 کافی نیست، قرار است که یک کشور را اداره کند! مردم اکنون درست مثل سال

 «.خوان و خوبی استنماز آدمِ » :را انتخاب کردند و گفتند خمینیلوحی ساده

گونه نیست که آمریکا باید با روسیه بر سر آن به توافق برسند. این ،هرگونه اتفاقی که در ایران قرار است بیفتد

بازی که در سوریه برگزار شد و پول ایران شبهمین خیمه مثلبخواهد حکومت را بدون توافق با روسیه عوض کند؛ 

شدن پول نفت است، مهم نیست آن کشور ایران باشد، عراق مهم خرج !ی تسلیحات نظامی شدسوریه هزینه در

های عرب را دهند تا جیب شیخها را در عربستان و امارات هم ترتیب میباشد و یا عربستان؛ بدون شک، این برنامه

منطقه است. از طرفی جیب آمریکا باید پر شود و به اهداف خود برسد و در ایران نیز هر  بازیِخالی کنند. این 

هاست. با وجود اشراف شرطشان با روسیه از پیشواقع توافق رضایت آمریکا و انگلیس مالک باشد و در ،اتفاقی بیفتد

 ،یک سیستم و ساختار سیاسی در ایراندنبال چاره بود؛ یک سیاستمدار، یک دستگاه، هاست که باید بهبر این



 

 علی عبدالرضایی 12

را  یباید هوشمندانه عمل کند. اگر عروسک یسیستم چنین؛ ای داردار و شرایط بسیار پیچیدهی بسیار دشواوظیفه

 !گیردد و فقط از دیگران مشورت میدانچیز نمیدر رأس قرار دهند، نابود خواهد شد؛ عروسکی که هیچ

ردمی حضور دوست و محال وطنگر و درعینهای حیلهست که در آن آدمساختار سیاسی مطلوب ما ساختاری

در آن جایی « خاتمی»و  های پوپولیستمحبوبو  «قمصدّ»و افرادی چون  های اپورتونیستآدم و داشته باشند

بوده و فکری ما باید در میدان حاضر همین روشن ست، نباید فریب بخوریم؛ برایها ریاکاریندارند؛ پشت این آدم

ست که تحقق هر اتفاقی در ایران به اق باشد. طبیعیمند و خلّ ار، حیلهدنبال شخصی مکّی سیاست بهدر عرصه

سال پیش ایران در 40قدرت بگیرد؛  سنگاپور و مالزی و و کره ژاپن مانندتواند ست، اما ایران نیز میروسیه متکی

عنوان مثال، بخشی از بهترین نویسندگان دنیا و ابعاد فرهنگی، بهچه جایگاهی قرار داشت و این کشورها کجا بودند؟! 

که یکی از شاعران خوب لندن « مونیزا الوی»ها افتاده است؛ همین مدرنیسم، در دست پاکستانیمدرنیسم و پست

تنها ها آن !؟طورهحال پیشرفت هستند، ایرانیان چ ها نیز دراست، از مهاجران پاکستانی است، حتی بنگالدشی

مال جز به مگر فکر نابودی! اصلن  صحرای کربال هستند! تنها به« حسینِ»و « لحسنااحمد»، «مهدی»دنبال به

که صورتیهم درر امام زمان است! آنآل مال ظهوآل مال چیست؟ ایدهکند؟ ایدهفکر می ، به چیز دیگری همنابودی

چیز را خواهد آید و ترتیب همهوقت امام زمان میبگیرد؛ آنکثافت کشیده شود و جنگ سراسر زمین را فرا دنیا به

پنداشتن نابودی ایران و شهادت و نیک و هم در نهایت نابود خواهد شد! مال یعنی ترویج امر موهوم جهانداد و 

شار قرار را تحت فمردم به تاراج رفته است. مالها و سپاه پاسداران مردم ی بودوباش چنین شرایطی، همه در ایرانی.

نظام روسیه در و پیاده خوردهد؛ از منظر سیاسی و اقتصادی شکستچیز نمانده تا حکومت به آن ببالاند و هیچداده

کند که قطب قدرتمند شرق است، اما ادعا می دوباره اند. روسیه از طریق سوریه به مدیترانه رسید وسوریه بوده

سرباز روسی در جنگ سوریه کشته شده است و این  25گویند یها مرسد؟ آنروسیه چگونه به مدیترانه می

اند، ردهمیلیون دالر در سوریه خرج کگویند که پانصداند و باز خودشان میکشته داده 4000که ایرانیان  ستدرحالی

ی بدون اجازه« اسد حافظ»اند! روسیه، هزینه کرده برابر60ِعبارتی حدود میلیارد دالر، بهاما ایرانیان بیش از سی

روسیه تصمیم گرفته است که سپاه پاسداران را از سوریه بیرون کند. همین  حاالو  دهدکاری انجام نمییچهروسیه 

ی پاسداران همه کردنخارج تصمیم به «.ستایرانیبه ایران و وفادارترین » :گفتمی قاسم سلیمانیکه  بشار اسد

همه در سوریه خرج مالها شکایت داشتند که چرا این ،«برجام»از « امپتر»از سوریه گرفته است. قبل از خروج 

بخش کوچکی  و دست روسیه افتادهسازها بهواختبرداری در سوریه است، تمامی ساند و اکنون که وقت بهرهکرده

فت خود را است؛ در حقیقت، ایران دالل روسیه است، حتی ن کارههم به ترکیه رسیده و در این میان، ایران هیچ

ست وکه رقیب نفتی ارا به روسیه  خود نفتایران  .تریان نفتی ایران، هندوستان استیکی از مشتواند بفروشد. نمی

ها ایرانی فروشد!ب وستانرا به هند نفتاین ش نقش دالل را بازی کرده و برای ، این داللِ نفت،روسیهکه دهد می

خرند، در برابر قیمت از طریق واسطه میالهای آمریکایی را با چندینگویند با آمریکا دشمن هستند و بعد کامی
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ای به داستان نگاه کنید این کار اشتباه است و زاویه از هر همین کار مشغول بودند. تمام مدت جنگ با عراق نیز به

است. کشور ما،  هم ساختار سیاسی نادرست در اساس سیستم است؛ زمان شاه نیز همین داستان برپا بودهدلیل آن

در رسای پوتین و منافع روسیه  نت همیشهنویسند؛ پیکام دروغ میمد« نتپیک»امثال مندی نیست. کشور ساخت

. کند منافع روسیه استست و به تنها چیزی که فکر میارسیپیک خبرگزاری نت پیکدر حقیقت،  ؛ددارخبر 

شان چیز برایهیچ ،جز منافع روسیه؛ هستند «هاایتوده»ند اترین کسانی که در تاریخ ایران ظهور کردهفروشوطن

بینید که ای علیه روسیه نوشته باشد، هیچ چپی را نمیوجود ندارد که مقاله ایکمونیست ایرانی هیچ؛ مهم نیست

 .«نارشیستآایر»گوییم: علیه روسیه بنویسد، برای همین است که می

ایم کرده« یملّ»ست، ولی ما آنارشیسم را ا العادهبسیار فوق «شیسمآنار»و  «سوسیالیسم»های برخی از آرمان

« یسمنارشآایر»ی فکری کالسیک ندارد. نحله هیچ ارتباطی به آنارشیسم ،کنیمی آن بحث میو چیزی که درباره

ها را آن و ی قدرت را گرفتهدرباره« فوکومیشل »و بحث « دلوزژیل »های تئوری و های آنارشیسمبخشی از آرمان

بسیار  ما است که برای «ایران»، اما این نارشیسمآایر گوییماست. درست است که می های دیگری بردهبه سمت

 ایرانمنافع  محوریت اصلیِ  ،ایمرا تعریف کرده که آن )ایرآنارشیسم( مهم است، در حقیقت، در این ساختار سیاسی

های یم و نه زباناهنظر قرار داد؛ ما شهروند ایرانی را مدرفتار شویمگاست، بدون آنکه بخواهیم در دام ناسیونالیست 

نژاد و چیزهای دیگر  و است، پس از آن به زبان «بودنشهروند ایرانی»است  ایرانی را، اولین چیزی که برای ما مهم

های ی روشپشت همهها گرفت؛ توان نژاد و زبان مادری را از آنست و نمیتوجه داریم. ایران کشوری چندنژادی

 ، استبداد و اتوریته قرار دارد. ضدّفرهنگی و ضدّایرانیغلطِ

نفری هزارها گروهی صداست که یکی از آن های خود پنج گروه مختلف را تعریف کردهنارشیسم در سیاستآایر

ساختار سیاسی فردای  ی اینکه درعنوان مثال، بحث دربارهست؛ بهها و اهداف سیاسیی ساختاربارهبرای بحث در

کردن چه اهدافی چه اهدافی را دنبال کند و دنبال ،چه گاردهایی باید داشته باشد جهایران، بخش وزارت امور خار

انیان بهترین نژاد دنیا معنا که ایر به چه معناست؟ به این ،شودی زده میبه نفع ماست؟ اینکه حرف از منافع ملّ

گذاری شود و مسائل باید هدف ی اینی یعنی چه؟ روی همهاصلن توجه به منافع ملّبرتر هستیم؟  ما ژنِ  و هستند

 فقطست که ها مباحث مهمینمعناست؟ ای چه اول از همه باید بدانیم که ماجرای گرگ دور و گرگ نزدیک به

م با آنارشیسم بسیار نارشیسآایرشود. نارشیسم به آن توجه دارد و نشانی از آن در مفهوم آنارشیسم پیدا نمیآایر

نارشیست به آن آعنوان یک ایربلکه به «علی عبدالرضایی»عنوان نه به ،گویمجا میایندر چه من تفاوت داشته و آن

 کنم.های مختلف را تحلیل مینارشیسم پدیدهآی دید ایرزم و با توجه به زاویهپردامی

گردانی را در ایران ببیند، دست از روسیه اگر این هوش ی نیست. همینشرّونگاه خیر ،اساسن نگاه ما به مسائل

است، چراکه ما در ایران شرافت نداریم،  شدهتبدیل حقیقت، ایران به مومی در دستان روسیه  دارد؛ درچپاول برمی

را  ست که باید آنهاییشرفی یکی از خصیصهکنند؛ بیبر ما حکومت می شرفمالهای خائن و سیاستمداران بی
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وزیر و معاون وزیر شوید! مگر  یا دانشگاهرئیس ی مجلس، رئیس اداره یا اشته باشید تا بتوانید در ایران نمایندهد

عنوان مثال، مردمی باشد؟! بهشود ضدِّجا اجرا میهایی که آنستسیا تمامشود ریاست بخش بزرگی را داشت و می

مردم یمن است، هیچ  عالوه بر اینکه ظلم در حقّ ،دهدمی در یمن انجام جمهوری اسالمیهایی که الیتفعّمجموعه

است؛ در  انگلیس نفع مردم درهرصورت به ،کندهای دیگر ظلم میبه کشورانگلیس سودی برای کشور ندارد. اگر 

برابر شان پنجاههای انگلیسی مرتبط، ثروتکند و شرکتی آمریکا به عراق، انگلیس به آمریکا کمک میحمله

اش ن اساس بوده، نتیجهبر ای« تونی بلر»کند و اگر سیاست کشی می. در حقیقت، اگر انگلیس در عراق آدمشودمی

شود، تر میبرابر کمها پنجاهی ایرانیکند و سرمایهعام میدر سوریه قتل ایخامنهاما  ،هاستشدن انگلیسیثروتمندتر

نفع ایران تمام  چیز بهها باج بدهند و هیچرانی باید به سوریهای ایشود، نسلی تاریخی بدنام میایرانی از جنبه

خورد، اکنون کاری که انجام دهد به نام شما سند می ی شماست و هرجمهور نمایندهشود! یک رهبر و یا رئیسنمی

ای هشما باید به مردم سوریه و عراق تاوان دهید؛ سردار سلیمانی سگِ منطقه بود و کشورهای دیگر و گروه

ست و کشورهای کوچک منطقه باید خود را مجهز ریستیکرد، در نتیجه، ایران کشوری تروتروریستی را تحریک می

 ،کرده و از آمریکا و روسیه تسلیحات بخرند؛ این بدان معناست که سلیمانی با ایجاد ترس در کشورهای منطقه

طور مستقیم از شوند. این تسلیحات را باید بهیها مجبور به خرید تسلیحات نظامی مکند و آنایجاد ناامنی می

را ندارد. پس از خرید هم بهتر است  آمریکا، انگلیس و یا روسیه خریداری کنند، چراکه ایران توانایی فروش آن

رفته و  ها نیز از بینزیرساخت ،ی جنگکار آید و در نتیجهتسلیحات نظامی به میان باشد که این جنگی در

ی جالب شد. نکته دامن انگلیس، آمریکا و روسیه خواهندبهنطقه دوباره برای بازسازی آن دستکشورهای م

هستند و این معنای روشن بالهت اسالم است! مسیحیت هم ابله است،  ی این کشورها مسلمانجاست که همهاین

 شک اگر این اتفاق بیفتد، بدون !؟جمهور شودکه یک کشیش رئیسحال در کدام کشور اروپایی دیده شده بهاما تا

 شود! جمهوررئیس تواندمی ی سیاسی نیز بوده است، اما در ایران هر مالییآن کشیش یک نابغه

فهمند که در چه بدبختی بزرگی گرفتار گویند و نمیمی رضا پهلویاز  عشقبا  ،خوردهفریب برخی از دوستانِ

چه زمانی وضعیت کشور را تحلیل کرده  رضا پهلویکسانی اعتماد کنیم. دانند که نباید به کس یا ایم و نمیشده

پسر یک نابغه است؟ ممکن است این شاهچه چیزی برای ارائه داشته  ،کشیدهاتو جز گفتن سخنانی کلی و است؟ به

باید حرف ادار اما باید بحث کند و تحلیل خود را از جهان ارائه دهد. در ساختارهای کالسیک سیاسی، هو ،باشد

 بتوانید به ،اما تأمل و تفکر کجاست؟ شما باید ساختاری داشته باشید که اگر لیدر اشتباه کرد ،لیدر را تکرار کند

 !؟میمات اشتباه بگیرد، چه باید کردآسانی او را نقد کنید. اگر رضا پهلوی به پادشاهی برسد و مدتی بعد تص

سال بعد نسل 40تبعید و آواره شوند و  و گری بپردازندمن باید به روشن التوان انجام داد. دوباره امثکاری نمیهیچ

زنند. سال پیش را می40های همان حرفامروز  ،ابله ایعده چوندیگری برای تغییر وضعیت تالش کند، چرا؟ 

ن عمل شاهاحمدچیز خوب پیش رفت. از آن همه سال پس10نقالب مشروطه اتفاق افتاد و تا سال پیش ا110
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خواست شاه میرضا .افتندخواهان میا به جان مشروطههکند و قزاقکودتا می شاهرضاکاره بود، سپس هیچ

 چراکه اگر سیستمِ  «.سیستم باید پادشاهی باشد» :گویدمی« مدرس»نام  جمهور شود، اما مالی خائنی بهرئیس

فکران وارد میدان گیرد و روشنمی انزوا قرار در و دهدشغل خود را از دست میبرقرار نباشد مال نیز « شاهیمال»

و ماجرا شود میشاه  شاهرضا! «شاه و شیخ»شوند؛ در حقیقت، شاه قصد داشت تا مال نیز نقشی داشته باشد: می

 کند.ادامه پیدا می

بسیار مهم  ،شان را خودشان انتخاب کرده باشندمداران خود را دوست داشته باشند و رهبراینکه مردم سیاست

کنند. کشور ما باید دارای نوعی از ساختار سیاسی باشد که در ها برای مردم انتخاب میاست. در حقیقت، رسانه

و  آن هستیم ست که به دنبالن کنیم، این چیزیبتوانیم جایگزی ،سال نخواستیم آن، اگر رضا پهلوی را پس از یک

« الییک» یحکومت آنسرقت اسالمی نیست، پاسخ  پرسشین پادشاهی نیست، پاسخ ا پاسخ این خواست، سلطنت

حکومتی که مردم صاحب آن باشند و بتوانند رأی دهند. در  ؛کومت دموکرات، سوسیالیست و مردمییک ح ؛است

پرسی اجرا شد؛ هرجا که نمایندگان در انجام کاری تردید مرتبه همه ، پانزده2019در سال « سوئیس»کشوری مثل 

پرسی جا که ضعفی ببینند همهکردند و پیوسته مردم در امور کشور شراکت دارند، هرنظر مردم رجوع  به ،داشتند

فرماست. چرا کشور ما نباید حکومتی مثل جا حکمکنند؛ خواست مردم آنانجام داده و آن ضعف را برطرف می

خاطر که مردم ما در  این م؟ بههای ایالتی و کنفدراسیونی داشته باشیسوئیس داشته باشد؟ چرا نباید حکومت

ها حکومت که نادان وقتی ،ت استاکثریّ این همان دیکتاتوریِ  !؟حبس بوده و درکی از جهان ندارند زیرزمین جهان

اما در  ،ت ببرنددهد تا از زندگی لذّاست که راه را به مردم نشان می )نخبه( ی الیتکنند! در تمام جوامع، طبقهمی

اید این ب ،بار برای همیشهدر دست مال و شاه بوده است! یک و دست بالهت داشتهدروسته دستایران حکومت پی

ها به فجایعی که این ، مانندکشور حاکم هستند. در تمام تاریخ ایران سال است که مالیان بر40پایان داد. را شیوه 

ارتجاع رها  برای همیشه از شرِّ  ،هاابودی آنایم. بخش مثبت ماجرا این است که پس از ننداشته ، هرگزبار آوردند

ت رضا شاه! دوباره دارند سنّ :گویندای میدوباره عده ؟گذارنداما مگر می ،ت را کنار زدخواهیم شد. اکنون باید سنّ 

 ا آمریکاباید ب ،ت آزاد و از موضع برابرعنوان یک ملّانگلیس و روسیه؛ ما به ،زنند، دوباره آمریکاع را صدا میو ارتجا

انگلیس و روسیه معامله کنیم. مردم باید پشت میز مذاکره بنشینند و تعیین کنند. این معنای کامل تحقق  و

جمهور را دوست نداشتید، این معنا که اگر شاه و یا رئیس چه معناست؟ به پرسی بهاست. همه «کراسی مستقیمودم»

ی بدهند؛ این گزینه باید در قانون اساسی کشور أخواهند رمیچه که ی آنم دربارهشود و مرد برپاپرسی یک همه

فقیه برای خودش سپاه پاسداران  پرسی باشد، نه اینکه ولیِّ قرار گرفته و نهادینه شود، باید ارتش تحت فرمان آن همه

گیرد میسیستم دهستانی که کدخدا تصمیم  ؛رعیتی استابی اربحاضر، سیستم کشور برپایهداشته باشد. در حال 

است،  جا رواج پیدا نکردهکند. در حقیقت، ما در ایران دِه داریم، هنوز سیستم مدنی در آنو روستایی را بیچاره می

 توانید پیروز این میدان شوید. هنگامیراحتی میاند و اگر این آگاهی را داشته باشید، بهنظر فریب داده شما را از هر
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بیاید و خود را در  ،جمهور شودخواهد رئیسرضا پهلوی! رضا پهلوی اگر می :گوییدمیکه این آگاهی نباشد، دوباره 

رضا پهلوی را برجسته  بودنِقدر شاهزادهوارد شود. آن (بودنشاهزاده)قرار دهد، نباید از موضع باال  موقعیت برابر

جای گویند؟ پس بهتر است بهنیتی نمیس پیدا کرده است! ایشان مگر از مدراند که مانند امام زمان حالت تقدّکرده

ای مالزاده، خودشان را در معرض پرسش و پاسخ مردمی قرار دهند. هرگز به مال و های نمایشی با عدهمصاحبه

کردن رحمی دور انداخت؛ دیگر فرصتی برای اشتباهبی ها دوری کرد و در نهایتِاز آنباید مالزاده اعتماد نکنید! 

است، لیدرهای  «قیام فرودستان»انتقام بگیرند. اکنون زمان  فقطآیند که ها میداد، آن فضاال به منباید نداریم، 

اید وارد میدان شوند. ها هستند که باین فکران فرودست؛یت فرودستان، روشنهای فرودستی، عقالنفرودستی، کنش

های خود حرکت کنیم. مردم، گروه، تهکار شویم، گروه و جمعیت بسازیم و به سمت خواسبهزودتر دستباید هرچه

نسل ی بهترین استفاده را باید کرد؛ جمعی باید تصمیم بگیرد. ایران دیوانه است، از این دیوانگ ساختار و عقالنیتِ 

 توانند ریسک کنند و خواجه نیستند. اند، میفکر و تازهاند، خوشالعادهی هفتاد فوقدهه

های سابق بینیم؛ کمونیستها را میآنکه امروز هم ر صحنه حضور داشتند دسواد ای آدم بی، عده57در سال 

توانند یک صف تشکیل دهند، کنند و حتی یکدیگر را نیز قبول نداشته و نمیکه چریک بودند، فقط از دور نگاه می

د. نباش واضح بعد باید محکم ایستاد و اهداف باید به یک جایی . ازستندهداری خنده شوخیِمانند ها آن

گویند پیچیده نیست؛ شرایط کنونی ما پیچیده است، گونه که میآن، سیاستیند. آمان باید به رؤیت درهایواستهخ

است، ما بلکه آشکار  ،ت پیچیده است، اما سیاست پیچیده نیستشدّوضعیتی که ایران و ایرانی در آن قرار دارد به

بپوشانیم، را  ایم که آنایم. حقیقت لخت است، ولی ما عادت کردهشتهایم و برای آن لباس گذاآن را سخت کرده

باسن است؛ ما شخصیت را از و زیبایی پستان  ،گذاریم. حقیقتآن حجاب می کنیم و برایحقیقت را شرمنده می

مرد با ریش » :ندگویکنیم. مالها میگیریم و مرد را نازیبا تعریف میگیریم، زیبایی را از مرد میپستان و باسن می

 ها باید بهی اینجداسازی، اخالق اسالمی و اخالقی که زندگی در آن هیچ نقشی ندارد؛ همه .«و پشم زیباست

وظیفه ما شود، ختم نمی خاصی سیاسی رکتحبه جانبه است و همهدان تاریخ بپیوندد. در حقیقت، کار ما زباله

 ر کنیم.جا که خزعبالت است در آن تجدید نظهر داریم

اما از روسیه انزجار داریم و  ،پرست نیستیمبلکه دشمن روسیه هستیم! ما نژاد ،ما هیچ مشکلی با روسیه نداریم

 اند چه بالیی بر سرشان آوردهها فهمیدهمتوجه شود که ایرانی پوتینتا  ،چنان نهادینه کنیمآناین خشم را باید 

طلبی هستند، چراکه شان در جناح اصالحتکها مشخص است، تکد. گارد آنها را باید ترسانایتودهو . روسیه است

ای متفاوت به قضایا ها را باید دور انداخت. ما وظیفه داریم تا از زاویهاند، اینطلبراحت گروهیاند، خواهها سرمایهآن

الهه »کنند؟ می پنهاناز مردم را  این مسائلِ مهمنگاه کنیم؛ باید بفهمیم که روسیه چه بر سر ما آورده است و چرا 

تحقیق چنین همو  انجام داد کاسپیانی منافع ایران در دریای ای بود که مطالعاتی در زمینهتنها نماینده« کوالیی

ستیزی باید در ما چرا روسیه ، کرده است.ظلمی که به ایران شدهو  ایرانیان یرفتهدستمفصلی در مورد حقوق از
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های آوردترین کاربران دستآورد کمونیسم و مارکسیسم بسیار اساسی بوده است و بزرگدست نهادینه شود؟

تفکرات مارکس  های اجتماعی انگلیس که حاصلبیمهمانند انواع  ،همین کشورهای کاپیتالیستی هستند ،«مارکس»

! کنندهای مارکس استفاده میآوردها از دستها و لیبرالیستکاپیتالیستها، جز مارکسیستبه ،نظر مناست. به

! «هامارکسیست»گوید: ترین مخالفان شما چه کسانی هستند؟ در پاسخ میبزرگ :پرسندکه از مارکس میزمانی

این پاسخ بسیار بزرگ است. باید مسئله را جدی گرفت و بدانیم که چرا نسبت به روسیه بغض داریم؟ چرا تفرقه 

بر ما تحمیل کرده است؟ آذربایجان شمالی را از جنوبی جدا کرده و تفرقه ست که روسیه هاییمحصول جداسازی

ترین ایران را ضعیف دید، فجیع زمان که روسیه خود را زدند. هر یضربه ،ایجاد کردند و تا ایران را ضعیف دیدند

ا زمانی که ضعیف های خود را زد و ما نسبت به گرگی که در همسایگی نزدیک ما بود کور بودیم! این گرگ رضربه

 برایجای آنکه نابود و تحقیرش کنیم، او را قوی کردیم؛ تمام منافع ایران در سوریه شد از بین برد، اما بهبود می

جا در آن« ترامپ»تا روسیه به دریای مدیترانه دسترسی داشته باشد و به قدرتی برسد که پیوسته  ،شد خرج روسیه

 ،بخواهدطرز فجیعی ما را احاطه کرده و هر بالیی که پای روسیه بهاستعمار هزار حقیقت، . درمعامله کندپوتین  با

تصمیم  تواند علیه ایران و ایرانیقدر قوی است که در لحظه میها آنآورد؛ سیستم جاسوسی روسبر سر ما می

 بگیرد.

سرعت و مستقیم  دهیم، بهکه انجام  یکار ثیرگذار است. هرأتست و قدرت ما فکریگروه ما، یک گروه روشن

در هیچ کجا ندارد  ،اندازه که روسیه در بین ما جاسوس دارد رسد؛ جاسوس زیر گوش ماست، آنبه گوش پوتین می

، هر انجام دهیمکه در ایران  حرکتیهر  ؛رسدمی هاش آنهای مجازی انجام دهیم به گوالیتی که در رسانهو هر فعّ

دانند چه بالیی شود، چراکه میها گزارش داده میشود، به آنشان که موجب هراسها بنویسیم ه آنشعاری که علی

فکری ما به گوش همگان رساند. ما در قبال روسیه با های اتمی را گروه روشناند. ماجرای زبالهمان آوردهسر بر

ست که وسیه تنها کشوریهای روسیه در ایران است، رکاریهای ما محصول کثافتفاجعه معاصریم، تمام بدبختی

زبان تاجیکستان ارسیپی اتمی را در کشور داشت، زباله همه مستعمرهخواهد. شوروی سابق اینما را ضعیف می

ست ایجاد گروهی ،ی ایستادگی در برابر روسیهالزمه واقع، این روسیه است که نژادپرست است. در ؛کرددفن می

دنبال کسب مقام نباید بترسیم. ما به فقطکند چگونه گاردی اتخاذ کنیم، کند. فرقی نمی مخصوصی اتخاذ که گارد

رفته از آسیاب را به آسیاب خود  نبوده و نیستیم، باید فدای مردم شده و آبروی رفته را دوباره به چنگ بیاوریم؛ آبِ 

را فروخته است؛ حکومتی که ایران و ایرانی  چیزِحیثیت دهیم. جمهوری اسالمی همه برگردانیم و دوباره به ایرانی

ها، نارشیستآکند. ما، ایرایرانی را صادر می شرف است که زنزند، تا این اندازه بیپیوسته دم از ناموس و شرف می

ی خود قرار اهداف بزرگ را دنبال نکنیم، دوباره فریب خواهیم خورد؛ این شعار را سرلوحهو  اگر محکم نایستیم

 ،خواهیمچیز را برای دیگران می، همه«خواهیمچیز را برای همه میخواهیم، بلکه همهچیز نمیما هیچ»دهید که 

خواهیم، چیز را میتنها شغل بلکه همهشود، نهنمیمحدود به فقر چیز؛ بحث ما چیز، بلکه همهچیز و دواما نه یک
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 که است . در حال حاضر، تنها شرارتتان را بلند کنیدچیزی که به ما تعلق دارد باید مال ما باشد، پس صدای هر

دانش و و  م با شعور واقعیأآید، شجاعتی توبه کار ما می شجاعتآید، شرارتی علیه روسیه. امروز کار ما میبه

ای و روسی بسیجی، توده پاسدار، مال، تی،هر آدم سنّ باید اطالعات. ایران نیازمند یک انقالب خشنِ شعوری است.

 ؛کنندکاری نمیهیچکه  سالکهن ایعدهها هستند، طلبسلطنت ها شبیهِطلبنشاند؛ استمرار را باید سر جای خود

جمهوری کاندید ما برای ریاست» :گویندکه نمی منفعل گروهیحاال هم نیستند؛  ،ای نبودنددر قیام فرودستان کاره

برای شعورمندان است و نیازمند دانش  دموکراسی تنها! «خواهیمما سلطنت می» :گویندمیبلکه ، «رضا پهلوی است

ها جاست که آنارشیستکند. اینافتاده باشد مثل سم عمل میای که عقبست؛ دموکراسی برای جامعهیملّ و حسِّ

فهمد، قشر الیت پیوسته ت است که میای، اقلیّکشند؛ همیشه در هر جامعهت را پیش میبحث دیکتاتوری اکثریّ

آمدن کار رویفکران خواهان ، روشن57در سال » :گویندسواد میای بیشود! عدهه میت است و شکنجدر اقلیّ

 ،ت ناداناکثریّ ؛ن مذهبیون خمینی را در ماه دیدندفکران شاه را کنار زدند و ناگهاکه روشندرحالی «.خمینی بودند

کسی  و روشنگری کرد، ریاد زدف «شاملو»هرچه  «.خواهیمما خمینی را می»ها ظاهر شدند و گفتند: در خیابان

 .«فکران بوده استکار روشن 57انقالب »: گویندمی طلبشنید. اکنون جماعت سلطنتنمی

مان مشخص شود، هایهای روسیه در ایران را جدی بگیرید. جنبش ما باید صدا داشته باشد و آرمانسیاست

های خود را اعالم خواهیم خواستهچه که نمیخواهیم شده و پشت آنچه نمیخواهیم و آنچه میتا متوجه آن

 کنیم.
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 ستی، درود بر واقعیتیمرگ بر حقیقت ایلین

 11/04/1398تاریخ سخنرانی: 

 

ها و حماسه و هاهب در ایران الینه شد؛ واقعیتی صفویه مذای مذهبی داریم. از دورهسال است که جامعه1400

آریو »های ایرانی تحریف شد و تغییر کردند؛ داستان ،عربی شدند های ایرانی،ردند؛ ناموقایع ملّی رنگ عوض ک

به « مِهر»و  مهدی موعودبه « سوشیانت»، حسین صحرای کربالبه « سیاوش»بدل شد و  حضرت عباسبه « برزن

ان اسالمی همین نسبت خردِ ایرانی نیز تغییر گارد داد؛ خردِ ایرانی برای آنکه زنده بماند، به عرفبه. طالبابیابنعلی

ها همه اند. اینمعروف« یارستانی»ها که امروزه به شدند؛ همان اللهیعلیای در کردستان تن داد. ناگهان عده

چه کاری به واقعیتِ موجود ندارد و آن ،واقع ست؛ درتایپیای و آرکیای کاملن اسطورهاند. این جامعه، جامعهنشانه

در ذهن دارد مهم است. ملّاها را نگاه کنید، کاری به واقعیتِ بیرونیِ خود  چهافتد مهم نیست، بلکه آناتفاق می

همین دلیل است که ما مدام در زنند و حرف خودشان هیچ ربطی به واقعیت ندارد. بهندارند و حرف خود را می

 گونه است؟م. چرا اینهستی ال باختنح

هم « ایخامنه»آورد، تخاب کمونیستی به اجرا درمیعنوان یک اندارد مسیحیّت را به« پوتین»گونه که همان

چیزند. این ها همه یکاست. این پوتینهمان  ایخامنهواقع،  دهد؛ دراین کار را با اسالم انجام میدر ایران، 

توانیم این طور دقیق تمهیدی طرح کنیم. بدون درک این تمهید نمیست که برای درک بهتر آن باید بهچیزی

را به مردم  ها به این درک اشراف داشته باشند تا بتوانند دید خودکنیم؛ الزم است که ایرآنارشیست بحث را درک

هایی هستند زنند. همان آدمدهند و سرنوشتِ شما را رقم میانتقال دهند. مردم کسانی هستند که در آینده رأی می

ست. امروز هم کاری به واقعیتِ تایپینیست و آرکیاند. دیدنِ خمینی در ماه واقعی را در ماه دیده خمینیکه قبلن 

اند. همین بینند. مردم همانتایپی دارند. باز هم دارند خمینی را در ماه مینداشته و رفتارزنی آرکی« رضا پهلوی»

« صفویه»و « رضاشاه»و « محمّدرضا شاه»اند که قبلن آورند و همین مردممردم هستند که جمهوری اسالمی را می

داشتند. همین دیکتاتورها باعث شدند که مردم تغییر نکنند، یعنی عمدی وجود داشته که در ایران مدام تزریق  را

کند. استخاره می خواهد کاری انجام دهد، وقتی می«علی دایی»خرافه داشته باشیم و برای همین است که امروزه 

جا این اند؛ حاالگویند که چندروز قبل استخاره دیدهیزنند مبسیاری از اساتید دانشگاه وقتی در تلویزیون حرف می

فرار از واقعیت در قالب استخاره  ،واقع گویی که در ایران راه افتاده، دربینی و پیشفال چیست؟ این جوِّ« استخاره»

را چرا این »پرسیدم: « گوی قهّار هستید.آقای عبدالرضایی، شما یک پیش»ترها شخصی به من گفت: پیش است.

؛ مسخره است! «آیددرست از آب درمی دهی،ارائه میگویی و هر تحلیلی که چون هرچه می»پاسخ داد: « گویی؟می

شناس( هستم؛ های ما این است که به واقعیت متّکی هستیم. من یک سمیولوژیست )نشانهدلیلِ درستیِ تحلیل
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 ،واقع کند؛ دربینی میبیند، تحلیل و پیشهایی که میست که با توجه به اتفاقاتِ پیرامون و نشانهشناس کسینشانه

از هر چیز، به شناخت ما از شناخت عینی  گراست. این ویژگیِ انسان، بیشهستیم. بشر موجودی واقع« گراواقع»ما 

شود. دقیقن همین ویژگی باعث شده است که ی ما آغاز میگانهگردد و با توجه به حواس پنجو فیزیکی برمی

گرا بداند. اساسن تمام توان پیدا کرد که خود را موجودی غیرواقعگرابودن مأنوس باشد. کسی را نمینیّت با واقعانسا

ای که بر مبنای شوند، بار منفی دارند. در زندگیِ عادی، هر ایدهگرایی تعریف میهایی که در تقابل با واقعواژه

ی شناسیم، نظریهآلیست میعنوان ایدهانی که امروزه بهواقعیت نباشد، باری منفی دارد. حتی تمام فیلسوف

بوده و نسبتی با حقیقت چرا؟ چون تخیّلی  ،اندگرایانه معرفی کردهای واقععنوان نظریهآلیستی خود را بهایده

ابل شود. اگر دقت کنید خواهید دید که مدام یک تقنامیده می «واقعیت»اند. حقیقتی که وجه عینی دارد، نداشته

واقع،  کنند؛ درست، خود را واقعی معرفی میآلیستی و ذهنیشان ایدهیرغم اینکه ایدهها علیوجود دارد و تمام این

گرایی )رئالیته( بشر بوده است. در ارزشِ واقع «گراییِی واقعنظریه» ،چه در طول تاریخ فلسفه در حال تکامل بودهآن

گرایی(، در روند. این خاصیت ذهن بشر )واقعها خالف جهت میعمل، خیلی گرابودن شکی نیست، اما درو واقع

های سیاسی ما در اثرِ توجه به گرا باشیم، فضای سیاسی امروز و تحلیلدارد؟ اگر واقع شرایط امروز ما چه معنایی

دو نکته اشاره کنم خواهم به کند؟ میهایی پیدا میها و گشایشاین مفهوم و این خاصیتِ ذهن بشر، چه شفافیت

ی اول این است که سرزمین ما تحت سلطه و استعمار کند؛ نکتهها ربط پیدا میکه دقیقن به شرایط امروزِ ما ایرانی

فاشیستی  ایلیناست و « ایلین» پوتینفاشیسمی قرار گرفته که حداقل ارزشی برای واقعیت قائل نیست. مقتدای 

پریشان و  ها )حقایق( جهانیکه جهان فکت قع ندارد. ایلین معتقد بودوا ست که اساسن کاری به جهانِمسیحی

اما این گزاره در وضعیت فعلی ما واقعن چه اهمیتی دارد؟ ما بارها شاهد بودیم که  ،است سرشار از تضاد و تناقض

ری این تحریف روال عادی تلویزیون جمهو ،واقع در ؛ها را تحریف کردی اسالمی واقعیتتلویزیون جمهور

 ،روز را حذف کرده و توجیه اصلی این اندازه از سانسور هایی از واقعیتِایم که بخشست. بارها شاهد بودهاسالمی

در » :شوداینکه گفته می. «ستا ها جهان پریشان و متناقضیواقعیت جهانِ»ست که همین باور عمیق ایلینی

ها و مین بدبینی و عدم باور به جهان حقایق )فکت، دقیقن ریشه در ه«کندفاشیسم، هدف وسیله را توجیه می

ی هر انقالب نتیجه» :کنم که معتقد بوداشاره می« والتر بنیامین»ی اساسی دوباره به همان جمله ها( دارد.واقعیت

خمینی بعد از انقالب  رضاشاهی بعد از انقالب مشروطه؛ فاشیسمِ ؛ فاشیسمِ«ای یک فاشیسم استخوردهشکست

ایم وقتی انقالبی به وقوع پیوست، در نهایت گویی انقالبی رخ نداده و بارها دیدهدنیا، بسیاری از کشورهای در  .57

ای هم یک فاشیسم تازه خوردهبه عبارت بهتر، آن انقالب شکست خورد و استحاله شد. پشت هر انقالب شکست

 شهر شعار انقالبی دادند 150ان دیدیم که مردم در اتفاق افتاد. قیام فرودستان قیام انقالب بود. ما در قیام فرودست

اتفاق افتاد، اما چه برخوردی با آن شد؟ آن انقالب واقعی را شکست  انقالب کردند؛ انقالبی واقعی که در خیابانو 

گری جور دیها را طلبهمان اصالح ،سیونی، ولی در دل اپوز«طلبنه اصالح ،گرانه اصول» :گفتدادند. انقالبی که می
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جاست که ما با یک فاشیسم طرفیم. در جهانِ یک فاشیست، حقایق چیزهایی نیستند که پس از ارائه دادند؛ این

هایی فرضهای پیشینی و پیشگزاره» :اند ازفاشیستی عبارت آیند، بلکه حقایقِ دست میها بهدرک و تحلیل واقعیت

 پیش حقیقت از ،برای یک فاشیست. «اندمان به ارث رسیدهیها براهای موجود از جهان اسطورهکه فارغ از واقعیت

ها مشغول شود. برای تا به تحریف واقعیت ،دهدشده است. برای همین یک فاشیست به خود این اجازه را می تعیین

 دلیل استهمین کند. بهشده عمل میتعیینها مطلقن ارزشی ندارند و براساس قواعد ازپیشیک فاشیست، واقعیت

کید أبودن، تبینیتفاوت و غیرقابل پیش و گریکنش و اب زندگیی جذّتجربه و تغییرو  ها از تصادفکه فاشیست

غیرقابل  علی عبدالرضاییاند؛ بینیها غیرقابل پیشنارشیستآبودن وحشت دارند. ایربینیکنم، از غیرقابل پیشمی

 ،های فاشیستیکنند، چراکه اخالق حکومتنسورمان میترسند و ساست. برای همین است که از ما میبینیپیش

برای »ها دقیقن این است که ایلینیستکند. شعار فاشیستمیبدل بینی اعضای جامعه را به ماشینی قابل پیشتمام 

خودشان است.  غیرعینی و ذهنیِ  و منظورشان از این حقیقت، حقیقتِ« .ها را عقیم کردتحقق حقیقت باید واقعیت

واقعی درآورد و به جمعیت  باید واقعیت موجود را عقیم کرد و مردم را از این حالت ،آنکه امام زمان ظهور کندبرای 

یقت؟ ها را عقیم کرد، ولی کدام حقبه جمعیت شیعه و حجتیّه. برای حفظ حقیقت باید آدم؛ کردبدل مجازی 

 عقیم کرد و همه باید شبیه هم باشند.های مستقل را ضدّواقع. باید ذهنو  حقیقت خودشان، حقیقت مذهبی

ها، پیروپاتالیزم، طلبها، اصالحها، ملّاها، مجاهد خلقپهلوی ها، رضاها، خاتمیایامروزه شاهدیم که خامنه

یعنی  ،هستند ایلینفکرهای ها و... همکموسلمان و اساسن تمام هاکارگری ها، راهاکثریّتی ها،ایتوده

راحتی به ؛کنندهای خودشان را ترویج مییدهزنند و ای دنیا حرف میهای زندهزبان تمامبه ها ایلینیستفاشیست

تر باشد، قابل باورتر کنند هرچه بزرگدروغی که طرح می»ها با این ایده که کنند و گویی آنها را انکار میواقعیت

ی واقعیت هند. امروز شاهد سانسور گستردهدهای سیاسی و باورهای سیاسی خود ادامه میبه اجرای مناسبت« .است

توان گفت به معیاری برای ست که تقریبن میها هستیم. این سانسور به حدی جدیایلینیستاز طرف فاشیست

جا یعنی هرجا سانسور و حذف شدید دیدید بدانید که آن ،ها بدل شده استایلینیستشناخت فاشیست

ی خبری، یک کانال تلگرامی، ست بررسی کنید و ببینید که آیا یک شبکهیدارند. کاف حضورها ایلینیستفاشیست

که را گر سیاسی، یک متخصص امور خاورمیانه یا یک متخصص در سیاست داخلی ایران، این واقعیت یک تحلیل

 ی روسیهکند یا نه؟! چه کسانی معتقد هستند که ایران مستعمرهسانسور می «.ی روسیه استایران مستعمره»

چه که شما ی روسیه است. آنایم که ایران مستعمرههای مختلف اثبات کردهماه اخیر به شیوه 18است؟ ما در 

های کند. این واقعیت تنها بخشی از واقعیتبینید دقیقن از ذهن پوتین ترشح میای میعنوان صدای خامنهبه

یای سیاست را کنار بگذاریم و تنها به این واقعیت های دنسیاسی موجود در دنیاست. قرار هم نیست که تمام واقعیت

جاست که این بخش از واقعیت سیاسی موجود، اثر ی روسیه است، اما مسئله ایناصالت دهیم که ایران مستعمره

ی دوم این نکته؛ ی دوم اشاره کنمخواهم به نکتهجاست که میهای ما خواهد داشت و اینبسیار مهمی روی تحلیل
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های خود تبدیل کرده و ما در ایران هرچه روسی داریم یک مستشار ایران را به یکی از مستعمره ،سیهاست که رو

فرض و پیش یصورت حقیقتی روسیه است. ما این موضوع را بهاست. واقعیت بعدی این است که ایران مستعمره

ایم؛ بررسی ایران به این نتیجه رسیده روسیه و نپیشینی طرح نکردیم، بلکه با بررسیِ مدامِ رفتارهای سیاسی رهبرا

نتایجی که این ؛ بررسی شان وجود داردسیاسی ت رفتارزنیای که پشفلسفه و هاآن هایها و شباهتشناخت

 اندما را به این نتیجه رسانده ،های مختلفها و حقیقتو نیز بررسی واقعیت انددست دادهای سیاسی تاکنون بهرفتاره

ایم به این واقعیت پی برده ،های گوناگونهای مختلف در حوزهبا بررسی حقیقت ی روسیه است.رهکه ایران مستعم

های ندارد. بسیاری از رهبران اپوزیسیونهم سیاسی مستقلی  انمستقل نیست و متعاقبن رهبر یگرکه ایران کنش

های ایرانی که این روزها ی از چپعنوان یک عنصر وابسته دارند. حجم بزرگایرانی مستقل نیستند و کارکردی به

آمریکا و اروپا را وحشتناک نشان  ،هاآن هایکنند. تریبونکنند، در آمریکا و اروپا زندگی میضدِّآمریکا عمل می

ها چنین شد اینشود و اگر نمیاند که در آمریکا و اروپا حقوق بشر رعایت میحال بر این امر واقفدهند و بااینمی

سازند تا دشمنی به و مدام از آمریکا یک غول می کنندپنهان میاما حتی همین را هم  ،کردندگی نمیجاهایی زند

 از بند و بالهت رها ،دانند اگر مردم ایران دشمن خود را بشناسندفراموش شود، چراکه همه می «روسیه»نام 

عنی آمریکا، توسط مردم ایران بود. بعد از اتفاق افتاد، دلیل آن شناخت و نابودی دشمن، ی 57شوند. اگر انقالب می

شان بر این است که ها نهایت سعیایلینیستها، تمام ملّاها و فاشیستآن، دشمن بزرگ، روسیه بود و تمام چپ

را به مردم حقنه  «مرگ بر آمریکا»به سرعت  ،کنیدمردم این دشمن را نشناسند. هر وقت سرنخی از روسیه پیدا می

این  ؛ست، روسیه و ملّای روسی«گرگ نزدیک» ،ماست «گرگ دور»شق آمریکا نیستیم و آمریکا کنند. ما عامی

طور بهد؛ دهنبه مردم می شدهتحریفخبرهای ، های خبریی کانالست که باید درک شود. تقریبن همهچیزی

 کندسخنرانی مینطنز، فقیه در  ی ولیِّ، نماینده«صفاری نطنزی امرتض»در مراسم ختم  ظریف محمّدجوادمثال، 

های طور کاملن شفافی فعّالیتبه ،چه اعالم شدهکیلو گذشته و لذا براساس آن300از مرز  مانسازیغنی»گوید: و می

هدف او  ،واقع در «دانیم.کنیم و این را از حقوق خود در برجام میو براساس آن عمل می ایمخود را شرح داده

 شهامتندارد،  قدرتجا کسی مهم است. آن قدرتی مچوئیستی در آن جامعه«. کلفت است مانگردن»گوید: می

است. تنها چیزی که در ایران  روسیهجا در آن شهامتکند. کید میأخودشان ت عرضگیبیبر  ظریفوجود ندارد و 

ست. ناگهان و تمثیل ا استعارهجا یک این« کلفت است مانگردن»ی جملهاست.  شهامتایم ها ندیدهطی این سال

این ، ندنکشان را که بر باد رفته تحریک مییکند. خوی ملّتحریک می یذهنیت چنینبخش بزرگی از عوام را با 

و رفتارزنی نوع این  دادن بهتنها؛ زند، از لمپنملّاها دم می از حقیقتِ  ،واقع ها ربطی به واقعیت ندارد؛ دررفتارزنی

کنند تا اروپا ها یعنی ضرر دوچندان؛ از طرفی مقابله میای روسیه است. اینفقط بازی بر ،کردنعملشیوه  نبه آ

ها را تحریم خواهد کرد و ماحصل اروپا این ،زنندگونه رفتار میها را تحریم نکند و از طرف دیگر، وقتی علنن ایناین

خیلی مهم است که  یابی به اهداف بیشتر برای روسیه نیست. برای روسیهچیزی جز سود بیشتر و دست آن
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گیرد که در انگلیس، انگلیس تصمیم می« برگزیت»کشورهای اروپایی از این اتحاد خارج شوند؛ مثلن در ماجرای 

 بودنِ کند که شخصیت واقعی بریتانیاییبه کنش امپراطوریک خود برسد و از اتحادیه جدا شود، چون احساس می

همان کشورهایی هستند که در  ،فتد؟ بخش زیادی از اروپای بزرگااما چه اتفاقی می ،است دادهاز دست  خود را

اند؛ کشورهایی نظیر رومانی، اکراین، لیتوانی، بخشی از لهستان، استونی و بسیاری ی روسیه بودهگذشته مستعمره

 یشوند. در نتیجه برای روسیه خیلی مهم است که اتحادیهکشورهای دیگر که اکنون بخشی از اروپا محسوب می

کند. این گارد اروپا و کشور بزرگی که به دست آمده است از بین برود، برای همین مدام علیه اروپا توطئه می

توسط اروپا تحریم شود. وقتی ایران از لحاظ عقیدتی ایران شود که جمهوری اسالمی و این نوع رفتارزنی باعث می

که جز روسیه کسی را ندارد. شناسایی این  شودبدیل میتبه نوکری  ،گیردطور کامل علیه اروپا و غرب گارد میبه

ست. خبرهای جعلی را یک پروپاگانداییست اند. این یک پروپاگاندای روسیها برای نجات ایران خیلی مهمنشانه

هفتادهزار نفره در اینستاگرام و تلگرام طوری پخش کنند  هایصفحهدهد تا در های مزدور میسازد و به ادمینمی

آورند و ربطی به شما ندارد؛ پیامی که در ذهن شما به وجود می ؛این پیام غیرواقعی به گوش همه برسدکه 

خاطر بدبختی کند یا بهست که این کارها را میآیا واقعن جمهوری اسالمی از سر قلدری«. کلفت است مانگردن»

کند و در نهایت با بازخوانی وسیه بازی میاست؟ جمهوری اسالمی فقط برای ر استعمار کثیف روسیه بهو وابستگی 

 بینیم که حتی سردار سلیمانی هم یک روسی است. ها مینشانه

مداران، قدرت گران و سیاستی تحلیلی سیاسی که همهدر این فضای آشفته» :پرسندها از خودشان میخیلی

زنند و این مدام به هدف می چگونهها تنارشیسآاند، ایرهای موجود را از دست دادهبینی و تحلیل موقعیتپیش

در یک کالم، راز موفقیت ما  «ها چیست؟نارشیستآدهند؟ واقعن راز موفقیت ایرکارها را هم خیلی ساده انجام می

های مختلف، با توجه به وابستگی ذهنی است. ممکن است با توجه به دالیل و انگیزه« گرایی ایرآنارشیسمواقع»در 

اند؛ وابسته هاب درک کنید، چراکه تمام گروههای سیاسی روز را خونتوانید واقعیت ،بستگی دیگریو مالی و هر وا

ی ها و همهی اپوزیسیونهای راست، حکومتی، مجموعههای چپ، زیردست پوتین هستند؛ تمام گروهتمام گروه

اند و براساس ها به اسالم وصلاند. مجاهد خلقبه پوتین متصل ،کسانی که دشمن واقعی جمهوری اسالمی نیستند

 چنینتوانند ها نمیو آنتاخت اسالمِ جمهوری اسالمی به اند؛ باید دهکر سکوتاسالم باید عمل کنند، برای همین 

عمل  ایانهطرفبی به شکلست که در زمان تحلیل، بدون وابستگی و یک ایرآنارشیست کسی را انجام دهند. یکار

فرضی ندارد و بر این امر واقف است که حقیقت پیشینی و حقیقتِ پیشینی و پیشکند. یک ایرآنارشیست می

کنند آن ست؛ اگر ببیند که مردم اشتباه میفرضی یعنی شیوع فاشیسم. یک ایرآنارشیست با واقعیت در آشتیپیش

شان کند و حذفان میشاند تشویقو کار مفیدی کرده گروه کنش موفقی داشته اشتباه را خواهد گفت؛ اگر ببیند یک

کند و نیازی اعتراف می خود به اشتباه، اگر ببیند که اشتباهی مرتکب شده کند، حتی اگر مخالفان او باشند؛نمی

اعتراف نکرده است. هیچ  خود همه اشتباه و خیانت، به اشتباهند که هنوز بعد از اینکرفتار  دکتر سروشندارد مثل 
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ها زنند؛ اینتایپی رفتار میها آرکیید که از مردم عذرخواهی کرده باشد، چراکه اینبینای نمیطلب و بسیجیاصالح

گرا نیستند؛ ها واقعاین «.دهیمرا از دست می خود یم جایگاهاهست و اگر بگوییم اشتباه کردحقیقت یکی» :گویندمی

ها د. آننکناشتباه نمیمرده فقط موجودات کردن است. واقعیتِ سیاست این است که شخص ناگزیر از اشتباه

ر مذهبی. برای کردن رفتاگردند و امام یعنی معصوم و بدون اشتباه، یعنی حقنهمی «امام»دنبال اند و بهتایپیآرکی

کدام از طلبی، هیچند. هیچ اصالحنکهرگز عذرخواهی نمی اهاملّ دیگرخمینی و  و همین است که خاتمی

. «ما آدم کشتیم و قاتل بودیم» :نگفتند و اندعذرخواهی نکرده هرگز («حجاریانسعید »ی مثل انکس) گرهاشکنجه

اند و شاهد ها دیدهکرده است، با اینکه خیلیها پونز فرو میکند که به پیشانی زنهنوز هم انکار می« اکبر گنجی»

اند و امام ها امامییی نیست. اینگراوجه واقعهیچاست و این رفتار به هنوز هم عذرخواهی نکرده اواند، اما بوده

توانند فعّال باشند. ایرآنارشیست شوند و دیگر نمیدانند که اگر اقرار به اشتباه کنند باطل میها میمعصوم است. این

 گراییواقعقدرتِ خود را از وفاداری به ویژگی مهم و بنیادی ذهن بشری وام گرفته است و این ویژگی مهم چیزی جز 

شناسیم و الت سیاسی را میها و تخیّگرا هستند. درست است که ما جهان اسطورهها واقعنارشیستآرنیست. ای

الگو و ی هیچ کهنبستهست. ما مطلقن دلشناسیکنیم، اما این بخشی از تکنیک ما در دشمنخوب هم تحلیل می

ای برخوردار نیستیم؛ ما حکومت هیختهل فرنیستیم. این بدین معنا نیست که از تخیّ ایلیو تفکر تخیّ اسطوره

شود و ای دارد نابود میکنیم که خامنهل میکنیم؛ ابتدا تخیّل میرا تخیّ ی خودچنین ساختار مبارزهآینده و هم

کنیم. می بدل مان را به امر محتوملکنیم، اما تخیّل نکنیم عمل نمیتکه شده است. ما تا تخیّحکومت کثیف او تکه

ست و ما معنای تخیّل مان هم واقعیتخیّل ،واقع در ؛ایمی عمل پوشاندههمایم، جال کردهچه تخیّهرآن تاکنون به

سال است که همه در حال 40کنیم. میبدل پرداز نیستیم، بلکه خیال را به واقعیت ایم. ما خیالرا عوض کرده

. تمام براندازنماها مدام ما را سانسور اندبودها همه علیه م  اخیرماهِ 29اند؟ در اند، پس چرا پیروز نشدهجنگیدن

 ؛یمهست ی هیچبستهل کردیم که جمهوری اسالمی باید نابود شود و نابود خواهد شد. ما دلاما ما تخیّ ،کنندمی

و فرداست که ما را  کس جز آینده به آن دسترسی ندارد. ایرآنارشیست از فردا آمدهی حقیقتی که هیچبستهدل

زنیم، گو هستیم یا شهودی رفتار میاین نیست که ما غیب ،بینی آینده را داریمیسد. دلیل اینکه ما قدرت پیشنومی

بسته شویم، دلدچار فاشیسم و خودفریبی نمی ،حقایقبلکه به طرز فجیعی با واقعیت در آشتی هستیم و در تحلیل 

نسبتِ  ما هایکنیم. تحلیلشده تحلیل نمیتحریفهای فرضی نیستیم و براساس واقعیتبه حقایق پیشینی و پیش

تا های موجود باعث شده های آینده دارند. صمیمیّت و صداقت ما با واقعیتبسیار صمیمی و درستی با واقعیت

بینیم، بلکه خودشان را ها را پیشاپیش نمیما آن واقعیت ،واقع در ؛بینی کنیمهای آینده را بهتر پیشواقعیت

 ؛ایمی ما از آینده به امروز آمدهایم و برای همین است که همهما آینده را به امروز احضار کردهبینیم. می

سخت است. اگر امروز کسی بخواهد قدرت  چنین چیزینام کتاب ماست و درک « اندها از فردا آمدهایرآنارشیست»

ران داشته باشد، باید این واقعیت را را در ای جمهوری اسالمیای به اسم تحلیل صحیح رفتارهای سیاسی مجموعه
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محال  ،بدون این درک !ی روسیه استکنم، ایران مستعمرهکید میأت «.ی روسیه استایران مستعمره»بپذیرد که 

است بتوانید فردای ایران را درست ببینید یا بتوانید گارد درستی برای نجات ایران اتخاذ کنید. اگر دالیل و 

تواند با نقد ما و با مداری میگر و سیاستاین مسئله طرح کردیم کافی نیست، هر پژوهش هایی که ما برایتحلیل

رسید. ما این فضا را در اختیار هر ما می ایجاما از هر راهی بروید به نت ،بیشتر به نظر خاص خودش برسد پژوهشِ

کنند. ی که مدام سانسورمان میهایدهیم که تحلیل دیگری خالفِ نتایجِ ما داشته باشد، حتی آنکسی قرار می

های هروقت سانسورچی ،واقع در ؛ایمهای خودمان هم دفاع کردهگونه بوده است و ما حتی از سانسورچیهمیشه این

ت نگذاشتیم سرشان منّهرگز اما ما  ،های سیاسی براندازنما( گیر افتادند، دست به دامان ما شدندها و گروهما )کانال

 .ای نیستهای سیاسی و رسانهو سلبریتی طلبفرصتهای ردیم. روی این سخن من با رسانهشان کو مدام کمک

به قهرمان ها بدل وجود آمد که در پی آن تمام متوسطی در ایران بهنژاد جوّبعد از احمدی، دانیدمیطور که همان

های فیک و صنعت مان کردند. آدمها را بدل به قهرمتوسط اسمیت «قهرمان مرگِ »تئوری شدند؛ برای مقابله با 

 او روی و اوین بردند زندان و به دستگیر کردندغیرسیاسی بود  را که . ناگهان هرکهندال شدسازی در ایران فعّفیک

دانیم که چگونه قهرمان شدند؟ می متوسطسراها و بازیگران ها، ترانه. خوانندهشدبدل به قهرمان  اوکار کردند و 

چیزشان ی فیک ساختند، همهگذشته هاآن حتی برای و ای ندارند و تمامن فیک بودندسیاسی هیچ واقعیتها آن

 د. این قدرتِ نشومیبدل  قهرمانای سی و... به چهرهبیملّازاده و مداح ناگهان در صدای آمریکا و بی !ستتحریفی

حاد امروز، این در شرایط ؛ ساختند عیهایی غیرواقچهره ما های جادو و هیپنوتیزم برایتلویزیون است. در جعبه

های جمهوری شان روی یکی از شاخههرکدام ،واقع در ؛اعتراضی واقعی داشته باشندتوانند نمیحتی ها چهره

ها، هنوز به تبلیغ جمهوری اسالمی پایبند است؛ یکی خود با دیگر شاخه غیرواقعیاسالمی نشسته و با مخالفت 

 شخصیست؛ ا دساالر خاتمیسیّو معتقد به  متنفر است روحانی؛ یکی از «النی مخالفممن عارفم و با ف» :گویدمی

. اندسکوت کردههم  هاآن های سوخته را قبول ندارد. آوانگاردهایگوید و باقی مهرهمی نژاداحمدیهای از خوبی

 «د خاتمیمحمّ»همان  ر دوهاست و  میرحسیناند. رضا پهلوی همان را علم کرده رضا پهلویهاست هم سال ایعده

تایپی آرکی ها هستیِ. ایناندیی جمهوری اسالمهستند و هسته هاموسوی خوئینیهمان  نفر؛ این سهندهست

 سال10که در کسانیروی سخن ما با ، کنمکید میأاند و قرار نیست برای مردم کاری کنند. تجمهوری اسالمی

 اندپارسی، تریبون داشته طلبفرصتها در مدیای مایهمیان سازیِخصوص بعد از سیستم موجهبهاخیر، 

ای مردمی که در آینده ؛روی سخن من با مردم ایران است، بلکه ، نیست(های بندتنبانی داخلی و خارجیسلبریتی)

 دوباره ،شدّت نزدیک استکه به ایهای اقتصادیگیرند. مردمی که در آشوبنزدیک سرنوشت خود را در دست می

و تمام  وتومن، سیبیبیی فریب خواهند شد. های دروغ قرار خواهند گرفت و باز هم سوژهی رسانهآماج حمله

و ما باید سدِّ این سانسور را بشکنیم. خواهند کرد که مردم را فریب دهند دوباره سعی  ،اندهایی که ساختهسلبریتی

ت شدّد تبدیل کرده است. مردم ایران بهی خون را به مستعمرهباید مردم را با این واقعیت آشنا کرد که روسیه ایرا
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ها را خودشان تکلیف ابرقدرت ،ند. اگر این مردم را از این زنجیرهای سانسور نجات دهیمهست خواهآزاده و آزادی

دولت )العینی کار دولت استعماری یکسره شد مردم دشمن را شناختند و در طرفه 57کنند. در سال یکسره می

ست. ما هرگز در ایران دولت و ساختار ایاستعماری کنونی هم حکومت خامنه . دولتِ(استعماری یعنی دولتِ پهلوی

ست ا آن زمانِ اکنون ایم. خصوص بعد از پیدایش نفت، مدام دولتِ استعماری داشتهایم، بهنداشته ایسیاسی ملّی

انقالبی را به حساب یک ملّا )خمینی( نوشت.  یمردمرنج دست تمامهای مسلمان دوری کرد. نباید از چپکه 

افروزی، خشونت، ترور و وحشت چیزی در چنته نداشت. انقالب ایران که جز جنگ بودسواد خمینی، پیرمردی بی

به خورد مردم  مذهبی()ملّی منقلییمسلمان و ملّ و اینوتوده و ایچه نویسندگان توده، برخالف آن57در سال 

ی شناخت دقیق مردم از یک به اسم خمینی نبود، بلکه نتیجه لمپن یمحصول رهبری کاریزماتیک ملّایند، اهداد

دانستند و به این باور داشتند که ایران مردم می 57ی آمریکاست. در سال واقعیت بود؛ اینکه ایران مستعمره

ند و درک این واقعیت منجر به انقالب نتوانند وابستگی و بردگی را قبول کها نمیی آمریکاست و ایرانیمستعمره

 ترین مفاهیم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غریبه بود.که با ساده هوشکمشد، نه حضور یک ملّای 

پوتین هم خودِ ست، چون های امنیتی روسی کار آسانیرهبرسازی برای سیستم»ام که در گذشته هم گفته

شما برای پیروزی بر »ایرانیان این است:  تمامها به نارشیستآایرامروزِ ام پی«. هاستمحصول یکی از همین پروژه

ترین حقیقت، بزرگ« لخت، لختی. گرایی دارید، واقعیتِاستعماری نیاز به رهبر ندارید، بلکه نیاز به واقع حکومتی

ار روسیه است. رود محصول استعمهاست. همه باید درک کنند و بدانند غبنی که بر ایران میدشمن فاشیست

زمان استعمار مستقر انگلیس بود و استعمار آن) کنار زدیماستعمار انگلیس را  مصدّقطور که در دوران همان

با و  بودآمریکا  ی اوکه پشتوانه، هرچند کنار زدی منفی، هر دو را با اعمال سیاست موازنه (. مصدّقگر روسیهکنش

ی ایم و در این پروسهاستعمار آمریکا را داشته 57بعد از مصدّق تا سال . کمک آمریکا موفق به انجام آن کار شد

اما چرا شکست خوردند؟ چون استعمار مستقر رفت و استعمار  ،اندگفتهمی «مرگ بر آمریکا»مردم به درستی  ،زمانی

وسیه را داشتیم. ر به ثمر نشست و ما استعمار مستقرِ هاایتوده ی مزدوری و جاسوسییعنی نتیجه ،گر آمدکنش

گفتند. روسیه هنوز هم مدام در ایران مظلوم جلوه داده  «مرگ بر»به هر کشوری  جز روسیه،، بهاخیر سال40در 

تا ، د. به کشورهای اروپای شرقی برویدهاست که خودشان را مظلوم جلوه دهنهای روسشود. این از تکنیکمی

دادن جلوههای سیستم پروپاگاندای روسیه، مظلومحال یکی از خصیصهکه همه از روسیه انزجار دارند. بااین ببینید

پیرامون  ،شودروسیه مطرح می ی ِدربارههای ایران در روزنامهکه خودش است. توجه کنید که هر روایتی 

ظلم  به ایران و مدام اندریال هم به ایران کمک نکردهیکتاکنون که درصورتی ؛است «روسیه به ایران کردنِکمک»

گیرند. بقدرت ها، ی آنهمسایه کشورهایاند تا نگذارند که و همیشه در تالش اند. اساسن از ایران متنفرندکرده

شان فریب «.کنیمبه ایران کمک مالی می» :گویندزمان که میبگیرد. هم قدرتمحال است روسیه بخواهد که ایران 

 ها روسیکه خودِخرج این سامانه کنند، درحالی دالر میلیاردهانی دهیع ،را بخرند «400اسی سامانه» تادهند می
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ست ی روسیه است و این چیزیدهد ایران مستعمرهموارد زیادی هست که نشان می کنند.این سامانه را کنترل می

را بشناسیم  باید گرگ نزدیک «.مان را بشناسیمما باید دشمن واقعی» :رمز پیروزیِ ما این است !که همه باید بدانند

افتد و که این امر اپیدمی نشود، براندازی اتفاق نمیکنیم. تا زمانیو مبارزه شعوری برخورد طور بهو با آن 

رضا  چونالب کردند، دوباره و دوباره اشخاص دیگری غطور که خمینی را جای شاه به ما ها همانپروپاگانداییست

هر آدمی برای ما خطرناک است، حتی اگر مسیح یا ؛ خواهیمدم نمی. ما دیگر آخواهند کردالب غپهلوی را به ما 

ما مردم و گروه قهرمان  ، بلکهخواهیمهر و مانی و زرتشت باشد، برای ما خطرناک است. ما دیگر قهرمان نمیمِ

ا. هساالری( یعنی تداوم بدبختی ما ایرانیوحشتناک است. هرگونه تمایل به مونارشیسم )تک «فرد»خواهیم. می

 ست که باید مدام تبلیغ کرد.چیزی ،«واقعیت»و  «ودنبگراواقع»
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 هاتیرچی؛ مجلسِ هفتبافخالی مجلس ناملّیِ 

 08/03/1399تاریخ سخنرانی: 

 

اما برای اینکه مردم بیش از این فریب نخورند و مدام  ،دانیممتجاوز و قاتل می و هرچند جمهوری اسالمی را غاصب

 ،زنگی دینامیک داشته باشند و به آگاهی برسند، باید بدانند که مجلس جدید حتی به شکل شماتیک همبهگوش

درصد از مردم در انتخابات شرکت نکردند، پس این مجلس، مجلس 90کند. بیش از دیگر ایرانیان را نمایندگی نمی

ها مدام باید انزجار خود را از نانماینده مجلس نمایندگان مردم نیست. مردم ایران و تیرکشان استهفتو پاسداران 

واقع تمام  . درسرخ است« گانآپان»شدگان هایی نشستند که از خون کشتهابراز کنند. این نمایندگان بر صندلی

اند؛ نمایندگانی ها بر گورستان آن اجساد نشستهاین نانماینده و نیان آبان در همان مجلس دفن شدندمقتوالن و قربا

ی کشورهای خانه! همهرخانه است، نه عدالتگوجا آن ؛گذارندنیان آبان را به نمایش میشدن خون قربامالکه پای

ی قانونی برخوردار نیستند و هرگونه طرح هدنیا باید بدانند که این مجلس و این نمایندگان از اعتبار مردمی و وجه

 پیشاپیش باطل است؛ در، شودمین مجلس تصویب که توسط ایداخلی و خارجی  و قرارداد عهدنامه و و الیحه

ی قانونی برخوردار نیست. کدام از قراردادهای حکومت ایران با کشورهای خارجی از وجههاز این به بعد هیچ ،واقع

ند نکهایی که کشورهای مختلف با دولت ایران منعقد میادجمهوری اسالمی در کمال ضعف قرار دارد؛ تمام قرارد

 مجلس» این نامجلس تبعیت کنند. یِ ، مردم باید بدانند هیچ لزومی ندارد از قوانین ناملّاست ایران به ضرر مردم

 اساسن ،مجلس این. است «جاعش» گاهقتلاین مجلس  شکبی؛ است اسالمی جمهوری مجلس آخرین «یازدهم

 یهوجه یک از حداقل اما ،دندبو قاتل و غاصب هم هاآن چند هر است؛ متفاوت بسیار  اخیرسال41ِ مجالس تمامی با

 که هستیم شرایطی در ما. کردند خارج حد از هم را وقاحت هااین ولی بودند، برخوردار نمایشی و شماتیک

 احیا را اسالمی جمهوری یجنازه ،کسب زمان بیشتر با تا هستند فرصتی دنبالبه براندازی صف درونِ  براندازنمایان

 و اجتماعی هایشبکه طریق از پروپاگاندا تولید با مگر ،شودنمی ممکن ریقیط هیچ از احیاکردن این؛ کنند

 شکستجمهوری اسالمی ، 1398 اسفند دوم )انتخابات( انتصابات در! درزیبرون هایتلویزیون و ماکرومدیا

 بزرگِ  و تاریخی پیروزی این کرونا، جوِّ بر سواریموج با براندازنماها خیانت خورد که مردم از و سهمناکی مفتضحانه

 جشن به بزرگی پیروزی چنین تا شدند آن مانع براندازنماها و مزدورها راند؛ حاشیه به کامل طوربه را مردمی

 و بردمی رنج تریبون نبود از چند هر براندازی یجبهه نداشتیم. را براندازی جشن این ما. شود تبدیل براندازی

 غافل رویدادی هیچ از و است ایرانی مرتهم در روزمره وقایع پیگیر باز یچشمان با و هوشمندانه اما ندارد، رسانه

 دنیا سرتاسر به کشور، داخل بر عالوه را خود مبارزات و جنگ پیام «رسانه یک برانداز هر» شعار با و شودنمی
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 وضعیت که ندکمی آغاز را فساد و تجاوز جنایت و جدید فصل حالی در هاجاعش مجلسِ یازدهمین. کندمی مخابره

 کندمی تالش زیرکانه طوربه زمانی مقطع این در مالپاسداران رژیم. دارد قرار حساس و اسفناک ایبرهه در کشور

 این در ما. بسپارد فراموشی به عمومی اذهان در را بزرگ رویداد آن و کند فرار اسفند دوم شکست بار زیر از تا

 «رومینا» و دهدمی رخ هم ناموسی یواقعه یک جاعش، مجلس رینآخ کار آغاز با که هستیم این شاهد روزها

رومینا »نام شدن دختری به)اشاره به ماجرای کشته شودمی کشته فجیعی طرز به پدرش توسط «تالشی» دختر

. ها اعالم کردند که این دختر توسط پدرش با داس کشته شده است(دست پدرش دارد؛ در تمام رسانهبه« اشرفی

 مواجه رابطه این در باورپذیر یاخبار با و نیست روشن ما بر «آبی دخترِ » داستان مانند خبر اینرستیِ د هنوز

 هایتلویزیون و اجتماعی هایشبکه چگونه که است این آن و است آشکار کاملن ما بر چیزیک اما ،یماهنشد

 یالیحه ضرورتها ؟ تلویزیونکنندمی خود نفع به ار برداریبهره نهایت خبر این از مالپاسداران به وابسته مرزیبرون

 ،جدید مجلس و کنندمی کرنا و بوق در دوباره بود، معطل مجلس و نگهبان شورای بین که را کودکان از حمایت

 چه عمومی، اذهان تمام در را گذاریقانون در آن اهمیت و مجلس نقش ایفای و کشید خواهد پیش را امر این

 را اسالمی احکام ترینانسانیضدِّ سال،40 طی که ستمجلسی همان این .کرد خواهد پررنگ جی،خار چه و داخلی

 و کند وضع جدید قانون کودکان، وضعیت بهبود برای رودمی انتظار مجلس همان از حاال و کرده بدل قانون به

 که شرعی براساس ،بودنابالغن یا و بالغ منتظرند برعکس؛ یا شود بدل سال14 به سال13 از کودکان ازدواج مثلن

. است کشیده بند به را ایرانی انسانِ و کرده خدعه گونهاین اسالم که است سال1400. شود تعریف است انسانضدِّ

 هستند آن دنبالبه حیله با دوباره ،اندشده روروبه اسفند دومِ  در مردمی بزرگِ  ی«نه» آن با مالپاسداران که هم حاال

 مردم بر ارتجاعی قوانین تصویب با تا دارند، مجلس به ویژه یتوجه خود اوضاع بهبود برای مردمه ک کنند وانمود تا

 گذاشتند مسکوت را بزرگ پیروزی آن رندانه بسیار حقیقت در یعنی کنند؛ دنبال را شانمطالبات و بگذارند تمنّ

 زنده براندازی اند،نمرده هنوز «هارشیستایرآنا» .کنندمی جلب خود سمت به را مردم موافقت دارند ریاکاری با و

 اما ،برسد دنیا گوش به انتصابات در اسالمی جمهوری بزرگ یفاجعه نگذاشتند مزدورها براندازنماها و شاید. است

 هیچ مجلس این که ندواقف ایران، مردماز  درصد92 حدود یعنی نکردند، شرکت انتخابات در که مردمی یهمه

. خورد نخواهیم و نخورده را هابالماسکه این فریب هرگز هانارشیستایرآ و براندازها ما ارد؛ند اییملّ یوجهه

 بر اشراف و مختلف ابزار با، رزیمبرون هایتلویزیون کمک به ،روسی پروپاگانداییست طویل و عریض هایدستگاه

 کنیممی اعالم مالپاسداراها به عیار،مامت جنگ این در ند؛هست ایران مردم فریب برایدائمن در تالش  ،عمومی اذهان

 که چنانهم ،بدانند دنیا هم و مالپاسدارها هم این، بر عالوه. شماست شرِّ  از ما خالصی راه تنها «انتقام جشن» که

( یازدهم مجلس) مجلس این ایران، مردم ما» :کنیممی اعالم ،شناسیممی قاتل و متجاوز و غاصب را جاعش حکومتِ

 رسمیت به هرگز ،زده جنایت کرسی بر تکیه ،گانآپان رساندنسرخیبهما و  جوانان خون کردنپایمال اب کهرا 
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 مجلس همان مجلس این ؛بود خواهد باطل اساس از ،مجلس این یمصوبه یالیحه یا طرح هرگونه و شناسیمنمی

 ایران مردم خواست این بدانند باید هم یخارج هایدولت. است شکُایرانی و قاتل)قالیباف(  "بافِخالی" درصدیِ 4

 کمال در جاعش حکومت که جاییآن از باشند؛ داشته ویژه توجه و بگذارند احترام خواست این به باید و است

 مابینفی قراردادهای و کنوانسیون نامه،مقابله معاهده، هرگونه ،است مواجه مردمی اعتبارعدم  و رأی عدم با و ناتوانی

 کشور و تملّ بر شدهمتحمل هایخسارت تمامی براندازی از پس و ندارد رسمیت است و باطل اعشج حکومت با

 مطالبه ،هاتمام آن هزینه شکی هیچبی و شودمی پیگیری دارند جهانی صالحیت که قضایی مراجع طریق از ،ایران

جماعتِ  خارجی،داخلی و  هایاپوزیسیون و براندازنمایان و هاگروه و احزابسخنِ دیگر ما با  .«شد خواهد

 با چهچنان بدانند، خوباست، همگی  «قاجار احمدشاه» پیروان و هامخنث و خاکستری جمعیت و لشکرسیاهی

 اسفند در از مردم درصد90 از بیش) مردم تاکثریّ و براندازان با گامهم ،(یازدهم مجلسجاعشی ) مجلس کاربهآغاز

 هاآن ما شکبی نکنند انزجار اعالم ،شرکت نکردند( 1398اسفند  2و در انتخاباتِ  زدند فریاد را بزرگ ی«هنَ» 98

 رفتار جاعش با که طورهمان براندازی فردای در و کرد خواهیم قلمداد جاعش و اسالمی جمهوری ردیف در هم را

 هایتلویزیون همین و مرزها رونِ یب ،جاعش اصلی سنگر که نداریم شکی هیچ ما شد. خواهد رفتار نیز هاآن با شودمی

 عملِ  هیچو  کشندمی دوش بر را براندازی تابلوی کهی هایگروهمزدوران و  این تمام شکی هیچبی. سترزیمبرون

( 1398اسفند  م)دو اسفند دوم در ما. شد خواهند مجازات ایران مردم توسط و ایران در ،دهندانجام نمی ایبراندازانه

 )انتخابات( انتصابات ،کامل دانشِ  با مردم. بود روزیشبانه کار سال یک محصول اسفند ومد. داشتیم بزرگ حضوری

 تمام باید را این و شناسیمنمی پارلمان عنوانبه چیزی ما ندارد و مجلس ایران ،واقع در ؛کردند تحریم را اسفند دوم

 آن در ایران جمعیت از درصد6 حدود هک بدانند باید ،برخوردارند سیاسی شعور حداقل از اگر بدانند؛ هادولت

 آبانِ  قاتالن مجتمع ،مجلس آن. است خانهتیرکشهفتبلکه  نیست، مجلس مجلس، آن و کردند شرکت انتصابات

 و براندازان تمام با پیشاپیش ؛شوند مجازات باید ،فعلی مجلسِ  در حاضر نمایندگان تمام من نظر از. است 1398

 در باید و ندآبان قاتل ،دارند حضور نماینده عنوانبه مجلس در که کسانی تمام. هستم میدان در زنان و مردان تمام

 !است مرگ شد خواهد صادر هاآن علیه که حکمی حداقل ،شکی هیچبی و شوند محاکمه صالح دادگاهی

حظه و در هر م. شما در هر لهست تک شما براندازان قائلای برای تکپیشاپیش باید بدانید که من احترام ویژه

زمان چندین جنبش مید و هرهای صعبی هستید، همیشه در میدانید و در حال انجام کااهوفادار بودو کنش همراه 

ید، مدام هست و خیابان صحنهتان تعطیل شده، مدام در خواهم، زندگیمیازحد بیش از شما بریم. منپیش می را

ی شما بر جنازه مدام سازند، جماعت انیرانی. همه بدل شما را میسازندشما را می مدام بدلِ  و شویدسانسور می

 هاآن برایکند و میمرا جعل  هایتحلیلپاسداران سپاه  ،واقع در؛ دزدندما را می گفتمانِ کنند، سفره پهن می

 سپاه مدام بدلاطالعات ست. وزارت اطالعات و سازیسازد. جمهوری اسالمی متخصص در امر بدلمیمعادل 
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شود به دست یی ما را که موفق مهر ایدهسازند، ما هم بدل می عملِند. برای هر در این امر استادسازند و می

بینید و سرمایه می« طلبسلطنت»کسانی که به نام  ،واقع در؛ را جعل و منحرف کنند تا آن دهدکسان دیگری می

شود، هر اصطالح و ادبیات سیاسی ما و هرچه را می حمطرما که  گفتمانکنند، هر نمی کاریهیچ، شان استپشت

ها حتی از کنند، اینهیچ ابایی مال خود می...( بیو شود )مثل مبارز میدانی و پارتیزان و براندازیکه مردمی می

رند ای ندادزدند و از خود هیچ ایدهاند! حتی کلمه را هم میجهل جعل و جماعتِ آیند.گذاری هم برنمیی نامعهده

 )دروغ( یم. من اهل دروجاهسفانه کار صعبی را آغاز کردأمت .خواهممی بسیارمن از شما  کنند.اندازی میسنگ فقطو 

هم کلید « انقالب آگاهی»زمان با براندازی باید . همخواهیم باختنتیجه بگیریم،  خیلی زودنیستم؛ اگر بخواهیم 

انقالب کلید خواهد خورد،  ،بعد از براندازی که به این باور داشته باشید افتد.بخورد و انقالب آگاهی در مغز اتفاق می

 دهد )درکه ساختارها را تغییر می ست، انقالبی«ساختاری نقالبِ ا»بژکتیو ندارد. ا آگاهی ربطی به انقالبِ اما انقالبِ 

کند و از نو بنایی تخریب می جاستکه در آنرا تی هر بنا و سنّ و ساختاری وجود ندارد( در جمهوری اسالمی ،واقع

داریم، اصالت ما و گفتمانی که با دنیا « اشکانی»شود. با توجه به تمام علمی که از دوران نوین و ایرانی ساخته می

ت طی . بشریّاستت از بشریّ ما از ی بزرگ داریم و آن برداشتایهشکل خواهد گرفت. ما یک سرم ،خواهیم داشت

ندگی ز« مارشال مک لوهان»ی جهانی ی بزرگی رسیده است. اگر ما قبلن در دهکدههاها به پیشرفتاین قرن

ها زودی بشر خواهد فهمید که مرزها و کشورها و جداسازیکنیم؛ بهزندگی می« موتای کلبه»کردیم، اکنون در می

انگار همه در  ؛شودراگیر میدر سراسر دنیا ف سرعتبهو )ویروس کرونا( تولید  ست. یک ویروس در چینمعنیبی

مان کنیم، حتی دیگر در یک دهکده هم نیستیم، پس باید حواسدر یک خانه زندگی می هستیم وی کنار هم اتاق

  خودتِزنیم، از هویّباستان حرف می ت استفاده کنیم، وقتی از ایرانآوردهای بشریّتوانیم از تمام دستباشد. ما می

کنیم. ما مدرن دنیا استفاده نمیمدرن یا نوآوردهای مدرن و پستاز دستزنیم، معنایش این نیست که حرف می

ترین فکرها برای من تازه روزهر  ؛اندرکار فکرهای تازه هستیما دستاهل فردا هستیم، اساسن فردا مال ماست، م

د؛ در رومانی، نمن فکرپرداز هست دوستانگیرم. تمام میها قرار روزه در جریان فکرکردن شود و هرمی فرستاده

توانیم از ما نمی ،واقع در ؛گذاریمزه را با هم به اشتراک میای فکرهای تادر هر زمینه لندنو  هلند، آمریکا

ای زنیم؛ جامعهزنیم، از انسان و زیبایی حرف میحرف می« اشکانی»آوردهای تازه استفاده نکنیم. وقتی ما از دست

 ، اصلن وحشتناک است و باورپذیر نیست.برسد نوناکشرایطِ فجیعِ چنینی و به نای یها به بودوباشکه با این ویژگی

است که این مجلس  اصل قضیه این یم!اهفرو رفتها فقط در این سال، ما نهیم یا اهخواهم بگویم ما پیش رفتنمی

بازی از ما با مطبوعات کنندفکر می ،هاگراها، حراستیها، اصولها، امنیتیطلبی بزرگ است. اصالحیک توطئه

با  ما و نیستی مجلس ملّ این ،واقع در ؛م که باید آن مجلس را تأیید کنیمما هستیاین ، ولی اندپیشی گرفته

دروغین است.  ،بافخالی مجلسِ؛ )استعاری( استیم. این مجلس ایمایی و متافوریک هست طرف« بافخالی مجلسِ »

شان که دروغ باشد قانون ؛شان دروغ استیعنی قانون ،وقتی دروغین باشد گذارقانون؛ گذاریعنی قانون «مجلس»
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رویم راه صعبی است. جمهوری . راهی که ما میکرد نابودهای دروجین را باید کل بسترشان دروجین است، سیستم

دهد. می یبها را فرشود، نفت یعنی دالر و این دالر آدماسالمی پول دارد؛ در جمهوری اسالمی نفت تولید می

 بههمه  و اندال شدهفعّ ،هاطلباصالح و هامنقلییها و ملّ تیاکثریّ و یی ملّ جبههاعضای  و هاایبینیم که تودهمی

همان  بلکههای مختلف نیستند، ها گروهاین ؛کنندحمله می «موتا»الیت دارند و به فعّ مشخص سبکِ یک

ما از  ام.نهاده «پیروپاتالیسم»را  هانام آنو من  جبهه هستندکه در یک  مزدورانیاستمرارطالبان هستند، 

پردازی من است؛ مهم از نظریه یست و این بخششود، پیروپاتالیسم یک ترم سیاسیمان میپیروپاتالیسم چندش

« کهن»و « زدیرو»و  «پیر»مان از ! ما حالبالهت و کثافتیعنی  ،ی پیرنگاه پیر و ایده و پیر به این منظور که فکرِ 

چیز زیباتر هیچ خواهیم، همین لحظه را.حاال را می . ما فقطشودمان میهمیشه از قدیمی چندش و خوردهم میبه

ها نآتوانیم به ق دارند. ما فقط میها به فردا تعلّارشیستآنایر ؛ایدان همه از فردا آمدهاز فردا نیست و شما زیبای

م لبخند ها توهّتوانیم فقط پوزخند بزنیم که آنمی ،شویمشان مواجه میجالب کارِ خند بزنیم. حتی وقتی با یک پوز

م، شما اهباشم، من فقط تحمل کرد ها را تأیید کردهمن حتی یک لحظه این که ما را داشته باشند. هرگز باور نکنید

اند و بازندهو  ماندهعقب ،نیستند ها حتی شنیدنیکنیم، این ها را تحملگونه باشید. ما ناگزیریم فقط اینهم این

کنند، بودن را تبلیغ میها بازندهسازد. اینشهید میو از تو یک بازنده  ،آور است. بودوباش با بازندهبازنده چندش

ها، منقلیی، ملّاندگونهاینکه غیر از مسلمانان بهاست.  شهادت فرهنگِ بودن همان و بازنده شهیدیعنی  بازنده

ها تیو اکثریّها ایهستند. توده کثافتیک  ،اندکه علیه ما متحد شدهکسانیی و همه هاایرانیستها، پانیلّی مجبهه

 کاریکند و هرچه بیشتر هیچنمی کاری، راستی که هیچتیسنّ اما همه راست هستند؛ راستِ ،بودن دارندادعای چپ

ها حمله رسید، زامبیوقتی شما به هستی می اند.گونه بودهناین تاریخ ای در کلِّ  ،خواهدکند، بیشتر سهم مینمی

، «قیمصدّ»ی، زامبینهضت ملّمنقلی، زامبییملّمال، زامبیپیروپاتالیسم، زامبی یعنی «زامبی»کنند. می

 «پان»آور است. هرگونه پانی چندش ،اند«پان»ها زامبی هستند، زامبی ی این، همهشاهی، زامبی«بازرگان»زامبی

ها کنید و هرگز به آن شانآورست. پس فقط تحملخواهی چندشآور! هرگونه قدیمییعنی نژادپرست و چندش

ها هیچ محلی از پاسخ ندهید. ما برای هر صدایی گوش نیستیم، دهانی علیه بالهت مطلق نیستیم. از نظر من این

« پاکستان»، «افغانستان»ام ای به نایران، همسایه بینیم.شنویم و فقط جلو را میاعراب ندارند، ما فقط فردا را می

انی را به فرهنگ بشری گره اروپایی هستید؛ ما ناگزیریم که یاد بگیریم و فرهنگ اشک یل کنید کشورتخیّ ؛ندارد

 بزنیم.

 ،یدخواهید به قانون اساسی تکیه کناگر می ،ی گذاربعد از براندازی و در دوره که کننددارند به شما تلقین می

مالیان  هم قدیمی و قانون اساسیِ مطلق است، چراکه آن کثافتِباشد و این « مشروطهقانون اساسی »آن قانون باید 

مترقی، کشوری  کنیم، بر قانون اساسی یک کشورِ ی حقوقی انسانی تکیه میاست. ما در دوران گذار به یک دایره

آورتر از مشروطه، از شاه، از کثیفی، از مالشاهی و چندشچیز هیچ. که اساس آن بر رعایت انسان و آزادی باشد
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 خواهی نیست.زنی و قدیمیت و این اخالقآورتر از این سنّچیزی چندشهیچ، برای ایرانی شاهی نیست.اسالم

ن قانوباف که باشید، یعنی ضدِّمجلس خالیباف هستیم. ضدِّمجلس خالیباف را فراموش نکنید، ما ضدِّخالیمجلس 

، پس شودمی گو()دروغ گودروجدروج است، مجری قانون هم  جا قانونِ گذار هستید، پس آنقانونباف و ضدِّیخال

هم احمقانه است. در آن مجلس قرار است اتفاقات عجیب بیفتد، جنگ را باید آغاز  «جمهوررئیس»نام چیزی به

 کنیم و این بسیار مهم است.

 ا باشد. به بسیاری کتاب بخوانیدها از بالهت جدنارشیستآف ایراست که ص های ما اینترین جنبشیکی از مهم

تا جایی  !خوانیدکتاب می شوید،تلویزیون خیالِ اگر بیتوانید تلویزیون. زبان نبینید، اساسن تا میتلویزیون فارسیو 

ی چشم است؛ در ت سیطرهدنیا تح ،واقع در ؛ت و مجاز خالص شویدتا از این سطحیّ ،توانید کتاب بخوانیدکه می

مغزتان را تمرین  ،هاکردن و نیز تعمیق ایدهتر از مغز نیست. با مطالعه و غورای زیباچشم زندگی نکنید، هیچ آشیانه

آل چه ایدههر آنو  چیز داشته باشیدشماست. شما حق دارید که همه طلبی حقِّدهید. همیشه بیشتر بخواهید، جاه

شود و انسان ابتدا در ذهن ساخته می ؛ل کنتا اتفاق بیفتد! اول تخیّ تفاق بیفتد؛ بخواهتان اتان است برایذهنی

 کند.فردا و تازگی حرکت میشود و روبهچیز بهتر میهمهمدام بعد  ،وقتی انقالب در مغز اتفاق بیفتد

ت. اول مردم برای ما بسیار مهم اسآن تصمیمات قرار است در آن مجلس تصمیمات کثیفی گرفته شود، پس 

گذاری ها را پایهو کالب «توانند دایر باشندها میخانهروسری اجباری نیست و جنده» :گویندو می دهندفریب میرا 

زنند و به مالهای کنند، یعنی مالهای حکومتی را کنار میتی ایجاد میکنند. فضایی علیه مالهای حاکمیتی سنّمی

دهند ی میسکوالریست و از سیاست هستند و شعارهایی عرفی دین اهان جداییِتا بگویند خو ،دهندتی میدان میسنّ

چیز ولی هیچ ،کنندتان میقانع غیرواقعی چیز درست شده است و به این اندازه از آزادیِ کنید همهو شما فکر می

جا ای در آناحمقانه ، به هیچ تغییرخواهیممی زیربناییو اساسی  یجا ما تغییرشدنی نیست! در آندرست ایراندر 

ها م، سلطنتی شود. آنباف قرار است سیستنشان دهید. در مجلس خالی باف را به همهخالی قانع نباشید. مجلسِ 

ماهی خود را چندداشته باشیم.  یجمهوری دیگرمانند که یک انتخابات ریاستسال دیگر منتظر نمیهرگز تا دو

 بدل وزیرشود و حزبی که بیشترین نماینده را دارد به نخستته میفجیع گرف یکنند و بعد تصمیمنام میخوش

)قالیباف(  بافخالیوزیرشان هم همان ها دارند و نخستها را حراستیشود و درحال حاضر هم بیشترین نمایندهمی

هم یک ! در نهایت خواهد شد پاسدارخانهچیز جمهور نخواهید داشت و همههمین راحتی! دیگر رئیس! بهشودمی

 فریبشما را با تغییرات سطحی  سادگیهمین . بهخواهید داشت« ایخامنه مصطفی»یا « مجتبی»نام بهمالشاه 

«. رضا پهلوی»کنند، چیزی شبیه به م میرا علَ ایخامنه مصطفیاحتمالن . «این هم انقالب» :گویندو می دهندمی

 ،واقع در ،ستیاخامنهزاده همان پسر رشان از شاهجا طی نخواهد شد و منظوآن رضا پهلویاساسن هرگز بحث 

های کثیف است. هم روسیه و هم جهت اجرای پروژه ،افتدهایی که اتفاق میسازیها، جریانات و بدلتمام بالماسکه

آمریکا و هم کشورهای دیگر در این بازی دست دارند. غرب و شرق هیچ امکانی بهتر از جمهوری اسالمی ندارد، 
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های من صعب است، اما حرف دهند.ها دوباره شما را به خرافه عادت میشود، اینها پیدا نمیاسالمیستاز  رتاحمق

 ،زنم، پس شما که تاکنون وفادار بودیدفردا را امروز می شان دیر نشود. من حرفِ حقیقت دارند و امیدوارم برای فهم

تری را آغاز های بزرگتر خواهد بود. ما جنگر و اساسیهای من همیشه لیبروتباید بیشتر در تالش باشید. حرکت

تر دقیق و تر رفتار بزنیدم. شما باید عمیقخواهیم کرد، ولی ما پیروزیم. پیروزی رمز ماست! حتی اگر نباشیم، پیروزی

. نیست در ایران داریتی که شما دآورتر از سنّچندشچیز هیچنه است. اشارفتار کنید. این یک جنگ اساسی اما عیّ

قوانین »یا « سکوالریسم»مناسبات شما که بقیه به آن اسالمی نیست. مجموعه آورتر از اخالقِچیز چندشهیچ

قانون اساسی مالها نباشد و قانون اساسی » :گوینددهند، میتان میآورترست. دارند فریبگویند، چندشمی« عرفی

ما باید یک قانون اساسی مترقی  یپایهآور است. ان چندشخواهی در این برهه از زماین قدیمی «.مشروطه باشد

رعایت »و محوریت  «آزادی»آوردهای زیادی استفاده کنیم. برای اینکه با محوریت توانیم از دستباشد، ما می

را  آلمانیا  فرانسه، آمریکا چونی هایتوانیم قانون اساسی کشوریما م ،ای نوشته شود، قانون اساسی تازه«انسان

خوار آن را ها آن را تصویب کرده باشند و فکر کنیم اگر مجلس خونداشته باشیم. قرار نیست که حتمن ایرانی

توانیم با توجه به یک کوتاه می یدورهخورد. ما فعلن کشور را برای یک تصویب نکرده باشد پس به درد ایران نمی

 حقوقدانکرده و افراد تحصیل ،وص در کشورهای اروپاییخصدر خارج از ایران، بهقانون اساسی مترقی اداره کنیم. 

به  ،. در نتیجهمند شویمها بهرههای آنتوانیم از تخصص، میاندالملل خواندهحقوق بینو متخصص بسیار داریم که 

 ؛گریکثیفیو  ارتجاعو  ه عقبتی اصلن گوش نکنید. قانون اساسی مشروطه یعنی برگشت بپیشنهادات احمقانه و سنّ

، یا جاهای دیگر« شهرام همایون»مثل تلویزیون  ایهای خصوصیی تلویزیونواسطهبهشویم! یعنی هرگز نو نمی

گردیم؛ در پشت سر جز خالء نیست. وحشتناک است! ما برنمی چنین چیزیکنند و را حقنه می ارتجاعکم کم دارند

چه که هست هیچ است و ما خواهان این وحشتناک ردهد، خالء یعنی هیچ، یعنی هیمعنای کثیفی م خالءجا در این

 نیستم.
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 روسیه، این دشمن اسَری و اَپَدیِ ایران

 16/06/1397تاریخ سخنرانی: 

 

، این یعنی شوداکنون در تهران برگزار می ،بود در تبریز انجام شود تا دیروز قرارکه « اردوغان»و  «پوتین»دیدار 

ایم که مسائل دیگر بوده قدر درگیرآناما  ،را تغییر دهیم های آنبرنامهایم انستهثیرگذار بوده و توکه مخالفت ما تأ

تا  دوشتظاهراتی علیه پوتین منجر به توانست وقت بگذاریم. پرداختن به آن می علیه نشست تهران همم ینتوانست

ائل دیگری پیش کشیده . هر وقت پای مسبیشتر توجه کنند« به روسیه خزرواگذاری دریای »ی به مسئله مردم

 طرز فجیعیبهمان شود؛ کار ما زیاد است و امکاناتفراموش میارتباط داشته باشد، خزر  هر چیزی که به ،شودمی

بایست آن می علیهدر تهران که  روحانیو  پوتین و اردوغاناول نشست  ؛کم. اکنون دو مسئله پیش روی ماست

دادیم برسد؛ باید انزجار خود را از روسیه نشان می انیرانیانتا به گوش  ،یمدادترتیب می ی کثیفروسیهتظاهراتی ضدّ

زمان خیلی مهم است و برای مقابله با آن باید هم این مسئله ؛نددر ایران چه جایگاهی دار هاببیند که روس دنیاتا 

 شعارِبرگزار کنیم.  ،ر ایرانهای آن دالیت در توییتر و اینستاگرام، تظاهرات بزرگی علیه روسیه و سیاستبا فعّ

کثیف بود های شوروی سیاست تر همپیش .باید بر روی دیوارهای کشور نقش ببندد« پوتین سفیر مرگ در تهران»

« حزب توده»پس از آنکه  ،سال پیش77از  گری خواهم کرد، چراکه نسل جدید ناآگاه است.اش روشنو درباره

، تمام 62تا  57های گوناگون در ایران هستیم. از سال روسیه با شیوه های کثیفتأسیس شد، شاهد اجرای سیاست

برای حفظ میراث  ،ی اسکندریو خانواده« اسکندری»و پیش از آن  (دبیر اول حزب توده)« نوری کیا» هایمزدوری

در  روسی حزب توده، نه یک حزب بلکه یک سازمان جاسوسیِ ،واقع های روسیه در ایران بوده است. درسیاست

نخواهیم رسید.  استقاللو  آزادیمان در ارتباط با کدام از اهدافی آن خشکانده نشود، به هیچایران است و تا ریشه

 ،کنندها در ایران پیاده میهایی که آنای و تمام تکنیکهای تودهسازیای، فرهنگهای تودهی سیاستباید ریشه

های جمهوری اسالمی موجود است کنینداریم. مدارک تمامی کارچاقافشا و سوخته شود؛ جز این، هیچ راه دیگری 

عنوان مثال، کاری که در کودتای نوژه کردند. تمام اند، بهها همکاری کردهها با روسایچگونه و در کجا توده که

مطبوعات از  این انزجار تاریخی شوند. بدون شک عمدی وجود دارد که این مسائل را باید باز کرد تا همگان متوجه

چرا به » :پرسنداز من می ایگویند! عدهها هم چیزی در این مورد نمیزنند، حتی چپاین تاریخ کثیف حرف نمی

دهید! چه فرقی  ی این تفاوت توضیحدرباره ،اگر فرق دارید! «داریم ها فرقایما با توده ،کنیدله میها حمکمونیست

 شما خودتان کمونیست» :گویندای هم می! عده؟بینیمه روسیه نمیهیچ گاردی از سوی شما علی وقتی دارید

آرمان  چراکه ،پسندمرا می مکمونیسمن خیلی از چیزهای  ،بله «ها مشکل دارید؟کمونیست پس چرا با ،هستید

وجود  کمونیسمیآنارشیسم پیشااست؛ این آرمان در هر شکلی از « کمون» ، تحققِکمونیسمو  آنارشیسماصلی 

موارد باید با جزئیات توضیح داده شود، چون نسل  این. اندکرده منحرفا در ایران ر ها آناما کمونیست ،ه استداشت
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خاطر مسائل گوییم. انزجار من از حزب توده بهرا بدون دلیل می زهاکند این چیجدید اغلب ناآگاه است و خیال می

الیت است جز بدبختی ورانی که حزب توده در حال فعّایران است. در تمام این د خاطر خودِ شخصی نیست، به

ی در ایران نکرده است. کارجز کثافت)پوتین( ایم و حاال کسی در ایران است که از وقتی رهبر روسیه شده نداشته

 درهای اتمی گرفته تا چپاول ایران پوتین مصادف با چپاول گسترده در ایران است؛ از دفن زبالهگرفتنِ قدرت

همکاری « خمینی»برای ما نکرده است. حزب توده مدام با  مثبتی کارهیچهم تاکنون  ...،و« نیروگاه بوشهر» ایماجر

خورد؛ در جنگ ایران و عراق، ناگهان هم به های آنشان برای خمینی رو شد، رابطهکه دست کرد و هنگامیمی

و بعد داده تحویل « حزب بعث»بسیاری به  هایشود که حزب توده سالحجمهوری اسالمی متوجه این موضوع می

شود. علت اینکه خمینی خیلی از سران حزب توده را زندانی و شکنجه صورت شماتیک بد میبه هاآن از آن روابط

کردند می کار میی قبل از آن، تمام اعضای حزب توده بدون استثنا برای جمهوری اسالاما در دوره ،کرد همین است

« نورالدین کیانوری»عام جوانان همواره ساکت بودند. در فرصت مناسبی توضیح خواهم داد که چرا و نسبت به قتل

های کنونی این موضوع را که بفهمید خیلی از سیاست کرد،ی خمینی بود و چه هدفی را در آن دوره دنبال میبرده

ها و سناریوهایی وجود دارد هرگز متنگویم پشت وضعیت حاضر، پسهم برای شما روشن خواهد شد و اینکه می

 طراحی تظاهراتِ »ها دلیل نیست. حقیقت امر این است که همگی باید روی دو مسئله تمرکز کنند؛ یکی از آنبی

 درصد10آن شرایط مهیا است و اگر تنها  است. در حال حاضر، «تظاهرات هدفمندکردن آن»و دیگری  «سراسری

متأسفانه  مختلف به تظاهرات خواهند پیوست. کمک کنند، مردم زیادی در شهرهای گویند براندازندکسانی که می از

ی ا دربارهنویسند، یی عراق و بصره میبینید که حاال دربارهها نرود و میبه این سمتتمرکز عمدی وجود دارد که 

ی سوریه ت مسئلهشود. طبیعتن موتیف مقید این نشسصحبت می روحانیو  اردوغان و پوتینی گانهنشست سه

 ؛ن خواهد داشتای با پوتیای هم خواهند داشت، به این معنا که روحانی جلسهاما آنان برخوردهای دوگانه ،است

گانه، کند، یعنی در حال حاضر این نشست سهشود فرق میها طرح میو مسائلی که بین آن روحانی با اردوغان

هزار رزمنده ها حدود سیزدههم مشخص است؛ آن« ادلب»له در هم در خود مستتر دارد. مسئ اینشست دوگانه

جا خواهد شد و ممکن است ی بمباران شیمیایی وسیع در آنآماده اوبوده و  اسدبشار دارند که مخالف حکومت 

کند و حامی بشار اسد است. از طرفی، پوتین گناه کشته شوند. جمهوری اسالمی در این مسیر هزینه میهزاران بی

کند. از سوی در این پروژه شرکت می ،ی هوایی( که داردهای جنگنده)سیستم ایتوجه به سیستم اسکاترانی با هم

را با  ی خودندارد با حمله به ادلب، رابطه دیگر، حاال که بین ترکیه و آمریکا تنش وجود دارد و پوتین هم قصد

کنند در خطر است، چراکه ترکیه در ادلب منافعی یمیلیون نفری که در ادلب زندگی مکند، جان سه قطعترکیه 

های مخالف بشار اسد که اکنون در ادلب هستند با ترکیه مواضع مشترک داشته و در حمله دارد و بسیاری از گروه

از یک طرف پوتین های دیگری هم وجود دارد، اند. پیرامون این مسئله بحثهم به ترکیه کمک کرده« عفرین»به 

 ،همین منوال و عالوه بر آنهم نخورد، ایران هم بهترکیه بهاش با فتمانی برقرار کند که در آن رابطهخواهد گمی
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بردن به مقاصد پی وجود دارد.مباحث دیگری هم چنین بین اردوغان و پوتین و همدارد مباحث دیگری با اردوغان 

صورت گیرد به ضرر نیست؛ هر بحثی که  چنان دشوارها خواهد شد آنپشت این مباحث که موجب کدام سیاست

منافع مردم ایران است، چه در نشست روحانی با اردوغان، چه در نشست پوتین با روحانی؛ در هر دو نشست موضوع 

شک، پوتین مجلس شود. بدون  بدترلحظه ممکن است شرایط ایران  در میان خواهد بود و هر« کاسپیاندریای »

خزر بوده که ضدِّرا ای یعنی الیحه ،«قزاقستان»چه زودتر طرح نشست گذاشت تا هر ایران را تحت فشار خواهد

ی اصلی . مسئلهمهم است برای پوتین، مسائل دیگری هم ی سوریه و ادلبمسئله عالوه بر اهمیت تأیید کند. پس

تر مجلس معاهده را تأیید چه سریعفشار بیاورد تا هر ای()خامنه ایران در این نشست این است که پوتین بر رهبری

زند؛ اگر مجلس این معاهده کس در مورد آن حرفی نمیکند. این بدان معناست که خیانت بزرگی در راه است و هیچ

حکومتی که در  شود و قرارداد جدید مبنا قرار گرفته و هراز اعتبار ساقط می 1940و  1921را تأیید کند، قرارداد 

در الهه کار بسیار سختی در پیش خواهد داشت.  ،تواند بکند و یا اگر هم بتواندری نمیکاهیچ ،آینده داشته باشیم

خاطر ی حضور پوتین در ایران که مطبوعات کثیف ایرانی بهکار ما رسیدگی به این فریب بسیار بزرگ است. مسئله

ی ها به فکر منافع ملّ قیقت، آنکند. در حگویند، این سیاست را دنبال میی آن نمیچیز دربارهترس از روسیه هیچ

اند توتر اتفاق بیفتد؛ اگر کسی کمی خبره باشد میکنند که چگونه جایگزینی راحتنیستند و به منافع خود فکر می

مدار، دانند؛ ژورنالیسم، سیاستاما این شرایط در کشور وجود ندارد، مردم چیزی نمی ،اخبار را سپیدخوانی کند این

فروشی، تن نوعییا به  ،اندای خود را به خواب زدهگونهدهد. همه بهرا درست انجام نمی دفکر کار خوروشن

 ،سوم شودارز یک کشور یکقیمتِ ند. معمولن اگر بین شش تا نه ماه، هست فروشی مشغولفروشی و یا وطنآرمان

چهارم رسیده ارز ایران به یکهدیم که ماه شا6تر از معنای آن است که فروپاشی اقتصادی اتفاق افتاده و در کمبه

تومان؛ این همان فروپاشی اقتصادی است که کسی از آن حرف 15000سوی به 3800یعنی کاهش ارزی از  ،است

هدفمند و گسترده صورت بگیرد و هر چیزی غیر از آن به مردم ضربه خواهد  یزند. در حال حاضر، باید تظاهراتنمی

پوتین و  و زجار مردم ایران از جاسوسان روسیبرداری کنیم که انای فیلمگونهیم و بهشده عمل کند. باید حسابز

تا همگان به ارتباط آن با روسیه پی  ،مرزی باشددر آن محرز و قابل استفاده در مدیاهای برون« ایاُف خامنهعلی»

آن  ثیرگذار خواهد بود.أی بسیار تملّ یعملعنوان ت نیازمند آن هستیم و برای ما بهشدّست که بهببرند. این چیزی

ای که باید وقت بگذارد و اخبار را حول عملیات و تظاهرات تنظیم کند وجود ندارد، شعور، هوش و آن نگاه حرفه

الهام »از قبیل  ایکردن مشکالت بزرگ و نه حواشیاخبار کنونی باید حول محور خیزش بچرخد، حول افشا

گفت باید به ؛ اکنون وقت پرداختن به اصل مسئله است. آن کمونیستی که می«نژادمسیح علی»و « چرخنده

عنوان یک نوشت، امروز باید از خزر بگوید، چراکه حاال خزر بهی کارگر مقاله میکارگران بپردازیم و مدام درباره

ی نفت و گاز ها بشکهنتریلیوی ثروتی مملو از میلیاردها و سازی و سرچشمهتولید کار و کارگر الگو، معدنِکهن

سازند؛ کشوری که ثروت نداشته خانه و ثروت می وپول  هاکه در آینده برای کارگرچنین منابعی هستند  ؛است
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شود و پیوسته ارزان می کارگر که شغل تولید نشود قیمتِ  هنگامیشود و باشد کار و شغل هم در آن تولید نمی

چراکه شود، تر میها سختها و تمام سندیکالیستها، آنارشیستتی کمونیسست که در آن وظیفهاین وضعیتی

گرا یعبدالرضایی ملّ» :گویندفهمند. برخی میهای ایرانی این را نمیسفانه کمونیستأدیگر ثروتی وجود ندارد؛ مت

ن به در حال پرداختکنند که اند و خیال میکه خود بر روی مسائل دریای خزر چشم بستهدرحالی «.شده است

ها در حمایت از کارگر نیست، بلکه های چپ بیندازید! کار آنست نگاهی به سایتهستند؛ کافی هامشکالت کارگر

ی عمان کارگری است، پرداختن به اجاره« کارگری» کردن بحث خزر امریهاست. مطرحبه شکل مضحکی فریب آن

کارگر تنها کسی است که در کارخانه چکش  های جنوبی کشور کارگر نیستند؟ مگراستان است؛ مگر صیادانِ

مگر کشاورزان و برزگران به ی کارگری نیست؟ زند؟ مگر یک کشاورز، کارگر نیست؟ مگر بحران آب یک مسئلهمی

رود؛ ثروت ثروت کارگران یک کشور دارد به یغما می !؟ها مگر معضالت کارگری نیستی اینهمه آب نیاز ندارند؟

معضل  و ها، محال است که در مورد پوتینیا، تریبون توده«راه توده»ه تاراج رفته است. یعنی دریای خزر که ب

های ود، روسیه و سیاستشهایی که در کشور درست میروسیه و خزر مطلبی بنویسد! در حقیقت، مولد تمام تراول

ی ها سردستهروس ،نگاه کنیدشود. اگر در تمام کشورهای اروپایی بحث من تنها به پوتین خالصه نمی .پوتین است

اند. دست آوردهانسانی مثل تجارت مواد مخدر و یا سکس بههای غیراما ثروت خود را از راه ندثروتمند ؛هستند مافیا

دنبال دارند. یک تاجر سکس روسی را به حتمن حمایت ،شوندبخشی از زنان ایرانی که توسط پاسدارها صادر می

ها شود، یک مافیای روسی وجود دارد؛ روسبه آلمان آورده می« ویتنام»و « تایلند»از هایی که پشت اغلب روسپی

که از روسیه سخن  دهند. هنگامیترین کارها را انجام میاند و در ایران نیز کثیفتمام اروپا را به کثافت کشیده

اید بارها مجازات کرد، چراکه خائن ایرانی را بهای روسیجاسوس .شودتین ختم نمیبحث ما تنها به پو ،گوییممی

دوست نیست، انزجار یک انسان گرا و وطنیها، انزجار یک فرد صرفن ملّایبه حضور ما هستند. انزجار ما از توده

های مانند خانواده ،بردار هم نیستنددستاند و به کُشت آن مشغول در ایران، جای کِشت انسانها بهاست. آن

 ی این مسائلدربارهفروشی قهرمان شدند! هایی از این سنخ که با جاسوسی و وطنکثافت کیانوری، اسکندری و

رهبری حزب توده را به  نورالدین کیانوریای که کشورمان تباه شد ترین دورهتحقیق کنید و تاریخ را بخوانید! مهم

 ها فنِّ آنبخوانید.  62تا  57ز سال های این آدم را اخیانتشود. ها هیچ حرفی زده نمیی آنعهده داشت. درباره

اند، تمام وزارت اطالعاتی که امروز داریم حاصل طراحی و همکاری ی روسی( را انتقال دادهشیوهکشورداری )به

داده « رفسنجانی»به « عمویی»و ، از طریق کیانوری «کودتای نوژه»ی ها است؛ بسیاری از اطالعات دربارهایتوده

اند و امروز هم در حال انجام این کار هستند. مرتبه جان انقالب اسالمی را نجات داده ها چندینآن ،واقع در ؛شد

ربطی به  ،در ارتباط با حزب توده ما هایالت را بهتر بشناسید! بحثرا بخوانید تا این معض« نتپیک»سایت 

هایی اند و دیگر گرایشکثافت کشیده ها کمونیسم و سوسیالیسم را در ایران بهکمونیسم و سوسیالیسم ندارد، این

را منحرف کردند، چراکه شعور سیاسی  قرار گرفت و آن هاآن یوجود آمد به سرعت تحت سیطرهجا بههم که آن
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برخوردهای سوسیالیستی. در  و کمون رو هستیم، انحراف از خطِو درک تئوریک نداشتند. ما مدام با انحراف روبه

تا جهانیان  ،با خودمان باشد دنیاکردن ای برای همراهدهنده و کلیدواژهتواند نجاتاز روسیه می حال حاضر انزجار ما

روس هستند که حتی وقتی از ایران  های سیاسیِبرده هاایتوده رو هستند.بفهمند مردم ایران با چه مظلومیتی روبه

فرستند. تا پیش از ها را به آلمان میشان آنادندکند و پس از شکنجهها نمیکنند، روسیه توجهی به آنفرار می

سیاوش »اند! نگاهی به زندگی شاعر مستعد ایرانی به آلمان شرقی رفتهاز جمله کیانوری ها ایاغلب توده 57انقالب 

باشد. توانست یک شاعر خاص بیندازید و ببینید حزب توده چگونه او را بدل به برده کرده است، او می« کسرایی

رسیده و دردپیمان با جمهوری اسالمی بوده است. مردم ایران، مردمی بهحرکت و همداری مدام ضدِّ فت سرمایهکثا

زنیم، اما بیگانه حرف می یکنند که از کشورها گمان میخیلی ،گوییموقتی از روسیه می ی انتقام هستند.آماده

هر کثافتی که در ایران شاهد هستید، هر سیاست  ؛ینیدبست که در اطراف میهاییکثافت روسیه مترادف تمام

جا بدون مشورت با روسیه تصمیم بزرگی گرفته شک روسیه در آن نقش دارد؛ در آنبینید بیجا میکثیفی که آن

ی ما را گرفته. همه دهه است گریبان تی که چندست، ماهیّتیک ماهیّ .بار استشود و این یک وضع اسفنمی

شود. اساس اینکه مالها این معضل شروع می 1328گردد، یعنی از سال موضوع به دوران شاه برمیی این پیشینه

چیز  ،«روسی کریفروشن»گویم روسی در ایران است. اینکه می فکریِفریب حزب توده و روشن ،ستیزندآمریکا

بودن با شوروی را سوو هم های روسیاه خواندن کتابطور ناخودآگفکران ایرانی بهعجیبی نیست؛ اساسن روشن

 یی مدرنیزیشنای رقم خورد که کشور در حال تجربهگونهزمان به دانستند؛ شرایطِ آنمینوعی کالس طبقاتی 

های ت با قرائتشدّرا نخوانده بودند و به« مارکس»ها حتی بدون هیچ درکی از مدرنیته و مدرنیسم بود. آن

بود. منظور از سیاست فرهنگی این است که « تزار»واقع شکلی از  هم در« نلنی» استالینیستی همراه شدند؛ خودِ 

تمام آن سیستم ؛ نابود شود پیشین فکری کثیفِ ستیزی را در خودمان الینه کنیم تا آن روشنباید خوی روسیه

مثل  زنیم شخصیها که حرف میباید کنار گذاشت. از کمونیست ،ای داردرا که زیرساخت توده ایفکریروشن

شود، از هایی که دنبال میها، سیاستگوییم، از این سالما از اکنون می .دانیمرا جدا از آنان می« د اشرفحمی»

سطحی و فکران کند، از روشنکه هر روز بیشتر توسعه پیدا می زنیمحرف میستیزی و خوی وطنفروشی وطن

 ؛دهندمی گونه پوشششان را اینیسوادند که فقر مطالعاتی بیاها تنها عدهها که درکی از وطن ندارند. آنمایهمیان

 «وطنجهان» ،ستیز باشدکه وطناست، هر «ستیزیوطن»در ایران مترادف با مفهوم  «انترناسیونالیسم»واقع،  در

ی ترجمه وطنجهاناند! ترجمه کرده احمقانه است! حتی انترناسیونالیسم را هم به اشتباهچنین چیزی است! 

را  Globalی واژه« داریوش آشوری»شان از جهان غلط است. مثلن ست، حتی در ترجمه درکغلطی

که  ستدانند و این درحالیمی «گراییجهان»را  Globalismها ی آنترجمه کرده است! همه« گراییجهان»

تواند می «دنیاگرایی» ؛است ی کائناتجهان؛ جهان مجموعه گرایی مرتبط است نهمفهوم گلوبال به زمین و زمین

اما  ؛ستهای این دنیاسم مربوط به انسانها بوده و بخش وسیعی از گلوبالیای از انسانچون دنیا مجموعه ،باشد
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چه که مربوط به زمین، امکانات زمین و اند، آنها با امکانات زمین گره خوردهجاست که این انسانمسئله این

طرف هستیم.  «اندیشیزمینی»و یا  «گراییزمین»است؛ در نتیجه، در گلوبالیسم با  چه در زمینهاست و آنانسان

اما  ،خرافات و موهوم ندارد و اندیش است و کاری به آسمانزمین این بدان معناست که یک گلوبالیست واقعی،

است که به  آشوریداریوش از اساس با تحریف و درک کج همراه بوده است. نوع خوب آن  ،چه در ایران داریمآن

فکریِ گویم این روشنهمین دلیل است که میکند! بهامپ از برجام را امضا میپتیشنی علیه خروج تر« ژیژک»همراه 

سالگی 16تخار آشوری این است که از ال اندیشمند هستند و افرجّ ازاصطالح ها بهآلوده هوشمند نیست. تازه این

خاطر خوی خلیل ملکی به ،الالرجّکجا و این کجا! در آن قحط ملکی یلخلاست، اما  بوده« خلیل ملکی» شاگرد

قدر ال دیگر آنمعنای آن است که رجّاندیشید آدم جالبی بود و این بهی میدوستی و اینکه مدام به منافع ملّوطن

یم به این گوینمی حمید اشرفکند! اگر از کسی مثل آور هستند که کسی مثل خلیل ملکی ارزش پیدا میچندش

دانیم شخصی مثل حمید اشرف چه گاردهای شود؛ ما هنوز نمیدرک کشته می خاطر است که در جوانی و در شروعِ

ی دفاع کرده است. او یک ایدئولوگ بود که در نطفه خفه شد و امروز داشته و چگونه از منافع ملّ ایگرایانهیملّ

 توانیم با درکی نومدرن از جهانِ ی من این است که چگونه میبحث اصل های دیگری نظیر حمید اشرف داریم.نمونه

گونه شوند؛ ما با هرمنحرف می «ایرانیسمپان»سخنان من نبوده و به سمت  برخی متوجه ؟سیاست، ایرانی باشیم

و تفریط ای است؛ افراط بودن نیست، بلکه مسئله ایجاد تعادل در هر زمینهایرانیستداریم، بحث ما پان اختالفپان 

پارامترها باید در نظر  درست، تمامی سیاسیِ کند؛ حفظ تعادل مهم است. در فکرِچیزی تولید بغرنج می در هر

این حرف از زبان من بسیار  ستیزی در ایران هستیم. گفتنِ گرفته شود. در حال حاضر، بسیار نیازمند خوی روسیه

و در « گورباچوف»بینیم که بعد از وری بد است، اما میناخوشایند است، چراکه اساسن ستیز نسبت به هر کش

گیرد و بقایای آن هنوز موجود است و یکی از همان مافیای روسی تمام کشور را در دست می« یلتسین»ی دوره

که  طلبیفرصتطرف هستیم،  طلبفرصتحقیقت، با یک دزد و  لعنتی است؛ در ها همین پوتینِ مافیاچی

 اگر داریم؛طلبی را در آمریکا هم این فرصت ی انسان برای او اهمیتی ندارد.و اساسن مسئلهمدار شده است سیاست

کودتای نوژه  سیاسی هستند. طلبِفرصتشان نوعی آید به این خاطر است که جفتترامپ از پوتین خوشش می

« K.G.B»اما در حقیقت توسط شود، ی آن گفته میهای بسیاری دربارهرود و حرفلو می پیش از آنکه اتفاق بیفتد

 را برگردانده و خمینی« بختیار» خواستندای از افسران ارتش شاهنشاهی میشود. ماجرا این است که عدهکشف می

منوچهر رفیعی »ی نامهبا دعوت« مهدی سپهردمحمّ»ماه پس از پیروزی انقالب چند همین دلیلهرا حذف کنند، ب

تر که پیش« یی اتحاد ملّجبهه»دنبال آن دهد و بهای میبیانیه .کنددیدار می تیاربخرود و با به پاریس می« کیان

 ،گیردکه با بختیار صورت می ایکند. براساس هماهنگیبه کار می آغاز ،نام داشت« های ناسیونالیستچریک»

این بود که با شکستن دیوار  ی کودتادهند. برنامهنظامی قرار میول این گروه چریکیرا مسئ« اویسی»نام شخصی به

کنند و نشان دهند که  ایجاد بود( وحشت« سرتیپ آیت محققی»ی صوتی )فرماندهی بخش نیروی هوایی بر عهده
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سیما را تسخیر کنند. طبق روایتی وفرودگاه مهرآباد و سپس صدا به این شکل، دست داشته و قدرت نظامی را در

های که در آن زمان در تمام بخش K.G.Bهاست، سیستم اطالعاتی روسیه یعنی تر از باقی گزارشنظر منطقیکه به

تمامی اطالعات در  ،رودکه عملیات لو می شود و هنگامیهای خود را داشت، از این برنامه مطلع میارتش مخبر

بوده که این اطالعات قرار بر این  عموییی هاگیرد. براساس گفتهقرار می« کیانوری»و « علی عموییدمحمّ»اختیار 

ها نیست ای. این اولین خیانت تودهدهدمیرهبر  به محافظِ ، اطالعات راجای آناما به ،مستقیمن به رهبر داده شود

ها عمد داشتند که به طور کلی چپنزدیکی به خمینی بود. حزب توده و به سیاستِ غِ کیانوری مدام مبلّ و خودِ

بلکه آمریکایی نبود، خمینی ضدّ ،واقع در؛ دانستندآمریکایی میل که او را ضدِّک باشند به این دلیخمینی نزدی

کند، چراکه خمینی  آمریکایی اتخاذبال این بودند که خمینی گاردی ضدّدنبه  خودهای اطالعاتیِ ها با کمکاین

ب اعتراض! برای اینکه احترام قائل بود و این برای مالها یعنی قط («اهلل نوریشیخ فضل»ی نوه) برای کیانوری

را در ورای آن پیدا کنیم، « کا. گ. ب» حکومتی نسبت دارد و ردِّ  متوجه شوید حزب توده تا چه اندازه با مالیانِ

یکی رهبر حزب ) علی عموییدمحمّو هم  کیانوریاسالمی که هم  ی اول مجلس شورایبه دورهبیندازید نگاهی 

که  ستشوند. این درحالییید میأی مجلس تعنوان نماینده، به(ودهی رهبری حزب تتوده و دیگری عضو کمیته

واقع، هدف کیانوری  در ؛شدند( محسوب میو مارکسیست ایطبق روال جمهوری اسالمی، کافر )توده هاهردوی آن

می گاردهای طور کلی، جمهوری اسالانقالب اسالمی و یا غلبه بر شاه نبود. به پیروزیِ  ،شدن به خمینیبرای نزدیک

ی بود. کیانوری پیوسته بر ایجاد تغییر در نوع رابطهصد آن میدر100ی داشت و حزب توده باید مخالف ارتجاع

در  «صدام»ایران و شوروی اصرار داشت و سیاست نزدیکی شوروی به ایران، پس از آنکه بخش بزرگی از تسلیحات 

های حزب توده و بخش سیاست شدنِسوخورد. همشکست می شود،مین میأی روسیه توسیلهجنگ ایران و عراق به

ی محقق شد. این بدان معناست که آغاز پروژه« آمریکاستیزی»انقالبی جمهوری اسالمی با تمرکز روی سیاست 

بلکه از زمان خمینی و با کمک کیانوری رقم خورده است.  ،اینه از زمان خامنه ،آمریکاستیزی جمهوری اسالمی

گذاری در تبلیغات جنگ بودند ی سرمایهها برندهی که بین آمریکا و شوروی صورت گرفت، آمریکاییسرد در جنگِ 

ها حمایت شوروی از آن ،کردندجا از جمله ایران نفوذ داشتند و اگر مالها گاردی آمریکاستیز پیدا میو در همه

اصلی  دو نفرِ کار خط امام، بلکه  دانشجویانِتسخیر سفارت آمریکا نه کار  و این اتفاق هم افتاد. درحقیقت، کردمی

ها بوده و ی دمکراتدلیل که پدرش جزء فرقهی سالم( به این)مدیر روزنامه« هاموسوی خوئینی»یکی  ؛بود

؛ علیه آمریکا باشندتا کرد که مدام دانشجویان را تشویق می «نورالدین کیانوری»ای داشت و دیگری ساخت تودهزیر

ای، دانشجویان خط امام برای بحرانی بزرگ را در ابتدای انقالب درست کردند. با تبلیغ دو توده ن شکل،به ایها آن

« قد مصدّمحمّ»مذهبی( به رهبری یمنقلی )ملّ یشدند و همین باعث شد که بخش ملّ  تسخیر سفارت آمریکا تشویق

شود. با تسخیر با این کار انقالب منحرف میدانستند که درستی مخالف بودند و میها بهشود؛ آناز حکومت جدا 

 گارد آمریکاستیزِ ،همان نسبت شوروی به ایران نزدیک شد، در نتیجه سفارت، آمریکا از ایران فاصله گرفت و به
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ی عنوان نمایندهانوری بهای که عمویی و کیهمان دوره جمهوری اسالمی شکل گرفت. طبق اسناد تاریخی، در

یعنی  صادق خلخالیکنند! را هم معرفی می« صادق خلخالی»در لیست کاندیداتوری خود  ،ندشویید میأمجلس ت

ها و مجاهدین خلق! درحقیقت، در جمهوری اسالمی و تاریخ انقالب، حزب توده پیکاری و هاتیقاتل تمام اقلیّ

دارد و بدل به بخشی از  اند که آن زیرساخت هنوز وجودتر از آش بوده و گویا همگان از یاد بردهی داغکاسه

بینید که دوباره ها نزدیک بود و امروز میایدر آن زمان بیشتر به توده« فرخ نگهدار»است. مثلن  طلبی شدهاصالح

طلبی و هم ت اصالحتا هم ماهیّ ،کنمکم مطرح میرا کم های آنکند و من نشانههمان نقش و سیاست را دنبال می

 وریستی را بشناسید.های تت بخشی از چپماهیّ

 تِ در لیس خلخالیصادق  نام آوردنِ هاهای زیادی انجام داد که یکی از آن، خیانتحزب توده در اوایل انقالب

ترین رفتاری طور کامل از رهبری خمینی پشتیبانی کرد، حتی در مرتجعانه. حزب توده در تمام جوانب و بهبود خود

ها از خمینی بابت تسخیر سفارت آمریکا انتقاد کردند، مذهبییلّناح مو ج« بازرگان»د؛ مثلن وقتی که داشتن

بود. یکی دیگر از چیزهای کثیفی که در آن با جمهوری  اتفاق  آنحریک دانشجویان، از عوامل اصلیِ کیانوری با ت

ه حزب ک ایساخت ذهنیزیر ،زنان است، در این پروسه هممحدودیت ی حجاب و مسئله ،شونداسالمی همراه می

ها برای هر این کثافت«! امپریالیستیچادر ضدِّ»با عنوان  ،است «حجاب»انتخاب یک نام برای  ،آوردتوده پدید می

خاطر امثال نورالدین به ،دندپوشیکردند. بخش بزرگی از کسانی که فریب خوردند و چادر چیزی یک معادل پیدا می

، تمام زنان معترض به حجاب را تشویق به امپریالیستیچادر ضدّ ای به اسمها با نامیدهکیانوری است؛ یعنی این

با  همراهیبرای  )حزب توده( فکری در ایران بودروشن دِحزبی که مدرن و مولّ شکلاینبهکردند. ماندن خانهدر

وبی از خای از حقارت رسید که روی اصول ابتدایی فرهنگ خود پا گذاشت. مالها نیز بهبه نقطه ،جمهوری اسالمی

دست به  ،کردمین میأت از لحاظ نظامی در جنگ ایران و عراق، عراق را که شوروی ها استفاده کرده و هنگامیآن

 کنند.سال به زندان محکوم می15تا  5ها را به اتهام شرکت در کودتا محاکمه و از تک آنزنند و تکانتقام می

وجود . گاهی شرایطی بهایمحال داشتهکه تابه ستهایین آدمتریییکی از ملّ «شاپور بختیار»از دیدگاه من، 

او  ،واقع در؛ بود تهوزیر شد سلطنت پهلوی بر باد رفوقتی نخست شاپور بختیارکند؛ آید که آدمی ایثار میمی

 دانست اگر جمهوری اسالمی پیروز و سیاست کشورمی ،که دکترای علوم سیاسی داردی و کسیملّ یعنوان آدمبه

ی ی ملّجبهه الِ . او یکی از رجّکردخود را فدا او نتیجه،  دهد؛ در رختواند چه اتفاق فجیعی می ،درگیر مذهب شود

بیند انقالب که می و یا حداقل وزیر امور خارجه شود، اما زمانی« مهدی بازرگان»توانست حتی جایگزین بود و می

کند پذیرد و تالش میوزیری را مینخست 1357 دهد. در دی را نجات ید که آنآمی ،شدن است اسالمی در حالِ 

های چریک و هاایاز جمله توده همگان ،خورد. دو ماه پس از پیروزی انقالبجلوی ارتجاع بایستد، اما شکست می

 ،واقع شود؛ درطراحی می کودتای نوژهجاست که برند و اینت خمینی پی میفدایی و مجاهدین خلق به ماهیّ

تک افسران را اعدام رود و تکلو می K.G.Bها و اینهایت توسط توده تای نوژه جهت نجات کشور بود که درکود
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از اعترافات  توانست سرنوشت کشور را تغییر دهد. یکیت ایران آمد و نوژه میی به نجات ملّکنند. ارتش ملّمی

ها، اشتباه بزرگی خاطر خدمات حزب توده به آند بهها بود که معتقد بوای، اعدام توده خودرفسنجانی در خاطراتِ

جمهوری اسالمی را از نابودی نجات داد. خدمات حزب  ،هاایبوده است؛ افشای اطالعات کودتای نوژه توسط توده

 ، اغلبِ (1396)قیام دی  ز، پس از قیام فرودستانتوده به جمهوری اسالمی محدود به گذشته نبوده و امروزه نی

های وجود ندارد و اکنون خیانت ی ایرانخودمسئولی در جامعه گیرند.ایران گارد می تحریمِ نیه داده و ضدِّبیا هاآن

ای از طرز وقیحانهبینید که بهرا همواره می فرخ نگهدارعنوان مثال، افتد. بهحزب توده به شکل دیگری اتفاق می

ست که دارد دوباره اتفاق ایاین همان فاجعه کند ودفاع می BBCی های جمهوری اسالمی در شبکهسیاست

سازمان اطالعات ایران،  سسِؤاما در حقیقت م ،کندکنند جمهوری اسالمی باهوش عمل میافتد. برخی گمان میمی

K.G.B عنوان قطب این بود که ایران به ها آنی هدفِ ست. همههای روسیین یعنی دارای زیرساختاست و ا

کنند، چراکه دارای نفت و سرمایه بود. روسیه کم این پتانسیل را در ایران ایجاد ی شود تا کمجانشین شورو ،کذایی

ی روسیه گرفتن دوبارهجان از فروپاشی شوروی، ایران به پسسرد متضرر شده بود و  بودن در جنگِ از قطب دوم

خوبی استفاده ن توانست از منابع ایران بهنام بگیرد! پوتی دنیاکه پوتین چندین بار مرد اول  جانتا آ ،کمک کرد

جا بالهت ایرانی است که موج درست نیست؛ درحقیقت، آن «.نیابتی داریم در سوریه جنگِ» :گویندکند. اینکه می

هرگز در ایران، و تلفات ایران در سوریه حداقل صدبرابر بیشتر از روسیه است.  رفتهدستی ازاکنون سرمایه .دزنمی

در سوریه ها پولآن  تمامشود و دیده نمی گیردجمهوری اسالمی از آمریکا میمیلیارد دالری که پنجاهوز صداثری ا

ایم، اما متوجه بالیی که ی هنگفتی را از دست دادهو سرمایه هایی را دنبال کردهشود. ما سیاستو عراق خرج می

ها همکاری ایاز جمله افرادی بود که با تودهای( لی خامنه)سیّدع« ایاُف خامنهعلی»ایم. سرمان آمده نشده بر

ی محض است که فروشنده ایخامنهگرفت. برخالف ها اطالعات میاز آن رفسنجانیگونه که همان درست داشت،

های روانی و تری برخوردار بود. شما تمام نشانهیاز نگاه ملّ رفسنجانیندارد،  ایی و انسانیو هیچ اِرق ملّ

 بینید.ای به آن دچار است در رفتارهای او میکه خامنهرا  ایلیخولیاییما

افتادن است، ظه در حال اتفاقلح هر ،بودن این سیستمبحث حزب توده، سیستم سیاسی روسیه و خطرناک

های ازمانیعنی س ،گویمای که میای )تودههای تودهها و تریبونطلبای که هرگز تفاوتی بین جناح اصالحگونهبه

جاست که طلبی نیز همان طریق روسیه است و مشکل اینحقیقت، اصالح جاسوسی روسیه( نخواهید یافت. در

رود. بوسی پوتین میپیوسته به دست ،بردهیک  مانند« سردار سلیمانی»اند! بخش نظامی را هم جذب خود کرده

روسیه( وجود دارد. در ) جا فقط یک جبههآن ؛انداهسخت در اشتب ،کنند ایران دو جبهه داردکسانی که گمان می

زمان در است که هم K.G.Bرو هستیم و این سیستم های مختلفی روبهجا با بالماسکه پشت بالماسکه و بازیآن

جمهوری . مقارن با ریاستشودهای اطالعات سپاه و سازمان امنیت جدید روسیه دنبال میزیرساخت و سیاست

های سیاسی در ایران تمام جبهه اساسن .آیددر مشهد می رئیسیی روسی به دیدار رتبهام عالی، یک مقروحانی
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چیز را مردم ایران، نقش سازمان جاسوسی حزب توده است که همه همه بدبختیِ. دلیل اینوابسته به روسیه است

ین چارچوب را مردمی خفته رسد. ادست روسیه میاند و حتی در همین لحظه تمام جزئیات حزب ما بهفروخته

تان بخواهد ادعای شجاع و باسواد، اما تا دلو  فکراند، نه خوشقهرمان و باهوشدهند؛ مردمی که نه تشکیل می

چون اعتمادی  ،واقع، ما یک اجتماع نیستیم در ؛هستند غیرواقعیها را دارند و برای همین است که ی اینهمه

ی فرد با خداست کند. اعتقاد رابطه، منافع است که ما را متحد میشوداعتماد نمی مان وجود ندارد، اعتقاد باعثِبین

ی اعتقاد و نه اعتماد بنا شده است! وقتی اعتماد و برای این رابطه به کسی نیاز ندارید. بنیان فکری در ایران بر پایه

توانند هم اشتراک منافع ندارند، میر که با. چگونه دو نفای وجود نخواهد داشتدر جامعه وجود نداشته باشد، جامعه

ی با هم اشتراک منافع وطن یعنی دو نفر که روی مسائل ملّجمع را تشکیل دهند؟ وطن به چه معناست؟ دو هم

ای داریم و های قبیلهجا جنگشود! برای همین است در آندارند و این چیزهای ساده هنوز در ایران درک نمی

 ایجاد جا تفرقهدر همه ...ی ورک، شیعه و سنّرد و تُسپاه پیوسته بین کُ اطالعاتِ ،اد بین مردمبرای جلوگیری از اتح

دلیل نیست؛ مرگ زنم بیرا فریاد می« مرگ بر مردم»دهند. اینکه در کتابم نادان هم به آن تن می کند و مردمِمی

اند که جمهوری اسالمی را آوردند، همین ین مردمبر مردم، باید الینه شود، باید با آن نوع از مردم برخورد شود؛ ا

هستند؛  )رضا پهلوی( شاه دنبال پسرِ اند که امروز بهو همان مردمبدل کردند ی خدا مردم بودند که شاه را به سایه

های روند، مردمی که عاشق سریال، مردمی که به استقبال تحمیق میبالهت و نیندیشیدن و سطح و  فریبمردمِ 

ها ی اینگذارند. دلیل همهثیر میأهای پنهان ذهن فرد تروی الیه ،هستند! این چیزها اگر تحریم نشوندتحمیقی 

کند و روی تولید می کمونیست اسالمیبرای ما « اُف تاتارستانیرستم قلی»های روسی است که از طریق سیاست

 هنگامی! ین تمهید را در نظر داشته باشیدا برند.ه و سناریوی خود را پیش میریزی کردما برنامه عدی از زندگیِ هر بُ

کند، یک استعمارگر است گذاری میطور گسترده سرمایهکه کشوری برای جاسوسی و چپاول در کشوری دیگر به

ها ای. در نتیجه، تودهکنندداری دفاع مینیز از سرمایهها آن ، چونها نیز کارمندان استعمار هستندو جاسوسان آن

جاست اند. مسئله اینانداری و علیه کارگردهند در خدمت سرمایههمه شعار که در دفاع از کارگر میف اینبرخال

اند حقوق کارگر نبرده زنند، هیچ بویی از تحققِهای کمونیستی که همواره سنگ کارگر را به سینه میکه این گروه

 دارتر است. درسرمایه، سخن بگوید «کارگر»از دام مکسی که هردلیل، همین هب ،کارگر هستند ّت ضدشدّو به

 و مالزادههمین دلیل، هشعارهای سندیکالیستی هستند! بداری با ها بیشتر شبیه یک قرائت از سرمایهحقیقت، این

ن آ ،که شخصی مالزاده باشدکنم. همین ها را باورتوانم آنمحض هستند. من هرگز نمی ی مال کثافتِ مال و خانواده

. شاید انجام داداو  برای تواننمیهم نخواهد بود و کاری  انسان و او دیگر هرگز تعلیمات متعفن در وی رسوخ کرده

ته رفی فرنگرفت؛ کیانوری یک مالزادههمه به خطا نمیجای کیانوری، اسکندری رهبر حزب توده بود ایناگر به

فرستند یا به ی هستی خود را برای تحصیل یا به غرب میمهدهند، هاروپا تز میبود! همین مالها که پیوسته ضدّ

 اهلل شوند! اصلن ایران را قبول ندارند.تا آیت« اشرف نجف»و « ی علمیهحوزه»
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های روسی، مانند چپ ،گرا هستیمبین، ما واقعواقع ها هستند؛ چپِارشیستنآواقعی، در حال حاضر ایر تنها چپِ

 !؟مگر کمونیست بد است! «کمونیستی استشما  بخشی از تفکراتِ» :گویندبه من می .د نیستیمسیستی و مقلّمارک

را انتخاب کنیم. بخشی از آنارشیسم برای ما  خود هایمان، خواستتوجه به فرهنگعنوان یک معمار و باباید به

فرض یک طور پیشخود بهاست و هر ایرانی در ذهن  زدهی دیکتاتورای ایرانی جامعهجامعه چونخوب است، چرا؟ 

است که  دلیل همینهستیم، بهرنج طور بالقوه از بیماری دیکتاتوری در ی ما بهدیکتاتور دارد. همهمیکرو

ها نیز است. آن «ی پرولتاریاتحقق جامعه»ها، باشد. آرزوی کمونیست ی ماباید شعار اول مبارزه« ستیزیدیکتاتور»

استبداد و قدرت هر  ّضد ،منارشیسآایر»ند. از این بابت باید گفت که از استبداد در تالش برای رسیدن به شکلی

است؛  رو رهب ؛ در نتیجه، ضد هر نوع رئیس«ها النه گزیدهایرانی که در ذهنِ  است دیکتاتورشیپشکلی از میکرو

ادعایی ما  ر؟ما بهت از خودِ  کسیگردد، اما اگر قرار است اربابی در کار باشد چهدنبال ارباب نمینارشیسم بهآایر

 و کنیمتزریق فکر می و جنگیمین ما هستیم که در صحنه میاما ا ،کنیمشدن نمیتالشی هم برای رهبرنداریم و 

ولی اگر کسی  ،رهبر هستیممان شود! ما ضدّیم یک نادان رهبرتوانیم اجازه دهنمی ، پسسازیماستراتژی می

 داررا دارد. فردی را تنها به این خاطر که شاهزاده و یا پول تواناییِ رهبریهد که باید نشان د ،خواهد رهبر شودمی

پشتوانه؟ چه تمهیدی؟ چه کاری؟ کدام مبارزه؟ کدام  و با با چه استدالل !؟ت کنیدخواهید رهبر یک ملّ است می

داری م از سرمایهاع دارینارشیسم هر شکلی از سرمایهرآشود. ایاوت ما در همین خالصه میتف !؟کدام دانش

کار و  حقوقِ تنها مدافع حقیقیِ  چونکند، طور مطلق رد میاسالمی و یا مافیایی را بهو  روسی و طلبانهسلطنت

ی دریای خزر که وقتی دغدغه این دلیل به !کند؟ی فرودست دفاع مینارشیسم مطلقن از طبقهآکارگر است. چرا ایر

 ی مستقیم با کار دارد. رابطهساز است و کند که شغلاع میحقیقت، از ثروتی دف را دارد، در
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 علیه جانِ یهودی ،روسی هایگی گرزوزه

 26/07/1398تاریخ سخنرانی: 

 

( .بودند نامیده« قیام شیعه» های خیابانیِ مردم عراق راقیام ، نامِ که مدتی پیش ها )همان کسانیچیاصالحات

گویند. اگر نگاهی به اخبار منتشرشده در خبرگزاری سخن می« ی لبنانیعهش»و « لبنان»از  روزها مداماین

، در مقابل تجاوزات اسرائیللبنان »)همان اسپوتنیک فارسی( بیندازید، در تیتر بزرگی نوشته است: « تسنیم»

تجاوزات  بلخواهد از روسیه در مقازده و فقیر، میجنگ توجه کنید! لبنانِ «! استروسیه  400مند به اسعالقه

از کنند و تنها لبنان نیست، عربستان و عراق هم همگی برای روسیه کار می !جالب است !بخرد« 400اس»اسرائیل 

نون، هم عراق اک شوخی نیست. های مردم عراق()اشاره به قیام های اخیر عراقشلوغی اند.خریده 400روسیه اس 

های های خریدار سامانهکشوراز زمره ، شودشان میخرجمردمِ ایران  فقیر که پولِ  دنبال آن لبنانِو هم عربستان و به

خرد، عراق و لبنان از شرِّ اسرائیل. سود این مجموعه موشکی هستند؛ عربستان از شرِّ ایران سامانه را می ّدفاعِ ضد

 رود. پیوسته به جیب روسیه می

ار با سرشتی زالوصفتانه در حال مکّ یی روباههمثاببه پوتینکسانی هستند؟  چه« والدیمیر پوتین»حامیان 

ها و تمام این سازیت به جان خاورمیانه افتاده است. پشت تمام این صحنهشدّمنطقه است و به مکیدن خونِ

دهد که باید ؛ از طرفی پاالیشگاه عربستان را هدف قرار میبینیمرا می جمهوری اسالمی ها نشانِکارگردانی

 چونبندد، می« امارات متحده»دستور روسیه است و پس از این حادثه، پوتین چندین قرارداد با  خاطرنشان کنم به

خواهد این اتفاق در کشورش بیفتد و پس از آن نیز عربستان. پوتین در هر دو کشور قراردادهای امارات نمی

پشت شلوغی عراق، کار خودش را  شود وآید، عراق شلوغ میبندد. پس از آن به عراق میدالری میمیلیاردهاده

گذرد؛ از این سو است، از آن طرف هم، از کشور فقیری مثل لبنان نمی« 400اس»دنبال ت بهشدّکند. عراق بهمی

 !؟های اسرائیلموشک خواهد؟ از شرّمی« 400اس»کند. لبنان برای چه ایران و از سوی دیگر اسرائیل را تحریک می

ای رخ حادثه در بخش دیگر این قضایا، هنوز !منافع خود را در منطقه حفظ کندخواهد می خواهد؟اسرائیل چه می

اگر اسرائیل بخواهد به تأسیسات »: گویدمی (یکی از میلیاردرهای یهودی) ی یهودیاندر اروپا، رئیس کنگره نداده که

گویی در اروپا، ایرانیان ساکن  «!دگیرشکل مییهودیان  فضایی از نفرت در اروپا علیه ،ای ایران حمله کندهسته

اما آن  ،ه از جمهوری اسالمی انزجار دارندککسانی ؛د، تبعیدیان ایرانی هستندجاینهستند! تازه ایرانیانی که آن

افتد و دنیا باید هوای ما را راه میستیزی بهیجا دوباره یهوددارد که اینفضایی که در حال تولید است، بیان می

افتد؟ این اندازند که مهاجرت یهودیان از اروپا آغاز شده است! چرا این اتفاق میموجی هم به راه می داشته باشد.

خیزی از عراق به لبنان موارد را اگر به موازات یکدیگر پیگیری کنید، قواعد بازی را خواهید یافت. آن موج شیعه
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« 400اس»ی خرید رفته است؛ حاال بالماسکهعراق تصمیم به خرید از روسیه گ حاضر رفته است، چراکه در حال

شود و قصد دارد جا خالصه نمیناپذیر جناب پوتین به ایندر یک کشور شیعیِ دیگر باید ادامه یابد. اشتهای سیری

یعنی  «.کنند به روسیه بیایندیهودیانی که از اروپای غربی فرار می» :گویدواقع، او می کار بزرگی انجام دهد؛ در

پوتین »است:  بروید که با تیتر بزرگی نوشته تایمز فارسیحاال به بخش  کنید؟! پس همینتین! باور نمیکشور پو

 :گویدزیبایی است! می ببینید چه شوخیِ «کنند به روسیه بروند.یهودیانی که از اروپای غربی فرار می :گویدمی

به اروپا، ثروت  تما همه با مهاجر یهودیان عزیزِ  ستیز بود وسابق، شوروی یهودی طور که در دوران شورویِ همان»

جا بردند، اکنون وقت آن رسیده که ثروت خود را به روسیه بیاورند، چراکه من مدافع یهودیان خود را با خود به آن

 تِ سایلینی»گری تا از حیلهکند روسی ما را سرگرم می این بازیِ «.هستم؛ ببینید چه ارتباط زیبایی با اسراییل دارم

بردار نیست؛ قضیه شوخی گویمغافل شویم؛ از ایلینیسم که میروسی(  تایلین، فیلسوف فاشیس )ایوان« روس

از جان حیوانات  هابرای آنکنند، جان مسلمانات اصولی را رعایت نمیهیچ ها آن یعنی وحشتناک! ایلینیسم

پاسدارانی که در جبهه با  سپاهِ  ؛تی با هم ندارندحیوانات هیچ تفاو، یعنی برای پوتین مسلمانات و است ترارزشکم

کافر بجنگد،  خواست با ایرانیانِکه می« صدامی»ه، جنگید تا به بهشت برود، یا آن سردار قادسیّها میعراقی

زمان که عراق و ایران با یکدیگر دشمن بار هم حکایت همان است؛ چه آنشان شیعه و مسلمانات بودند. اینجفت

ای طرف هستیم؛ وقتی با وضعیت ابلهانهما  .کنندروسیه کار می حاال که دوست هستند، به سودِ  چه بودند و

شود. پوشی در ایران، در عراق هم تکرار مینشیند، وقتی مال لیدر باشد، همان بازی کفنبسوادی بر مسند بالهت بی

ا مذهب دیگران کاری دارم، من دلم برای آن ! تصور نکنید که من بصدر ، آن طرف شیعهیاهمنخااین طرف شیعه 

اسالم خیلی خوب است، شما استعداد » :گویداند؛ اتفاقن پوتین میی بالهتکه سوژه سوزد، آن مردمیمردم می

آمریکا، در قامت داعش  امپریالیسمتوانید با شدن دارید، شما همان سربازان واقعی هستید، شمایید که میکمونیست

ها، جای بمب اتم و آن هزینهجنگ سرد ادامه دارد و حاال به ،واقع در «بجنگید.اهلل و حزبشدالشعبی حطالبان و و 

ت است و یهودیّای که ضدّبرد. روسیهخوب پیش می را هم خود گذارد. کارجان مسلمانات مایه میروسیه دارد از 

اساسن زیست  ؛اندحال با یهودیان مشکل نداشتهابه. ایرانیان تیهود نبوده ّکشوری مانند روسیه ضد هیچهرگز اساسن 

خاطر نجات یهودیان است. ببینید حاال چگونه به ،پیامبرِ تورات است «کوروش»یهودیان مرهون لطف ماست، اگر 

 ها فهمیده شود!! کاش این حرفدهندما را فریب می

اند؛ هم جنجالی سر او د، مسائل پشت، خودش جنجالی بورا داشت که خبرساز شود این پتانسیل« اهلل زمروح»

پوتین دارد کوالک  !؟است دادنرخقاتی در منطقه در حال زمان چه اتفااما هم ،است زمموتیف مقید فضای کنونی، 

است و قبل  تاراج کردهگذشته در امارات، پس از آن عربستان و سرانجام وارد لبنان شد، عراق را  کند؛ چند روزِ می

کشوری لبنان  .هستند فقیریها کشورهای . اینای در سر داردتوطئهبرای لبنان نیز  ،اق را تمام کنداز اینکه کار عر

؛ خیلی احمقانه است! جلوگیری کندی اسرائیل از حملهرود تا می« 400اس»اما سراغ خرید میلیاردی  فقیر است،
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 دارند خاورمیانه» :گفتمتر میکه پیشست. اینشدن به تلی از تسلیحات نظامییلحقیقت، منطقه در حال تبد در

خواهند به قدری جا میبه این دلیل است. آن «.کنندرا به سرزمین پاالیشگاهی تبدیل می (یعنی سرزمین نفت)

طرف ، اما از آنی خاورمیانه به کثافت کشیده شدهد. منطقهنفراری شو هاانسانکنند که هزینه تسلیحات برای 

 جااز آن« .مهاجرت کننداروپای غربی  یهودیانِپس بهتر است که بعدها نفرت ایجاد شود،  ممکن است» :گویندمی

های و رسانه اسپوتنیکیابی به آن پیوسته باید با برای دست پوتینو  سرمایهیعنی  یهودی گذرند، چراکههم نمی

وجود  «سپاه پاسداران»و « ایهخامن» و «سردار سلیمانی»ند. چیزی به اسم کتولید جمهوری اسالمی پروپاگاندا 

 !؟چه زمانی قرار است بفهمند !؟همندفت این را نمیندارد، چرا ملّ

لبنان  های غربیِاکتبر در کوه 14ز ست که ابزرگی سوزیِتظاهرات لبنان هزار دلیل دارد و دلیل اصلی آن، آتش

شوند؛ این حادثه تعدادی زخمی و کشته میی بسیار حساسی است. در پی جا منطقهشود؛ آنالعامل شروع میو جبل

اما دولت از کشورهای دیگر کمک  ،توانست خاموش شودراحتی میسوزی بهگویند که این آتشمردم آن منطقه می

است. پس از آن نیز  کردن این آتش تعلل کرده و به محیط زیست ما آسیب زدهالمللی خواسته و در خاموشبین

حقیقت، این سازماندهی  شود؛ درشدن خشم مردم میوردهد و این باعث شعلهافزایش می دولت میزان مالیات را

سابقه بوده است. شبیه همین تظاهرات را در عراق های گذشته بیطی سال بینید، درتظاهراتی که در لبنان می

نظر اقتصادی در تنگنا قرار دارد، شاهد بودید، اما در پشت تظاهرات عراق چه اتفاقی افتاد؟ دولت فقیر لبنان که از م

ای بالماسکه  ِگونه تظاهراتکه این بخرد! همان اتفاق نیز در عراق افتاد و باید بدانید« 400اس»خواهد از روسیه می

سال اخیر، تظاهراتی شبیه به این در لبنان دیده نشده است، همین گویند طی چندعنوان مثال، میشوخی نیست. به

ی آید؟ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ پشت همهها از کجا میشود؛ این سازماندهیمی عراق هم زدهی حرف درباره

شود؛ روسیه می نصیبآن  اما در نهایت منافع ،این اتفاقات، روسیه است. توجیهی که در ظاهر وجود دارد زیباست

این  !؟کدام کشور است، آمریکا یا روسیه مدهد. حاال بگویید امپریالیسست که روسیه در منطقه انجام میاین کاری

 ها باید پاسخ دهند. ایپرسش را توده

دانند؛ تاریخ گواهی نکته را همه می ستیزی ید طوالیی دارد و اینها در یهودیشوروی و اساسن تاریخ روس

افتاد، اتفاق می« لیناستا»ستیزی، روسیه است. مثلن اگر آن تز دکتری یدر یهود« هیتلر»تر از دهد که فجیعمی

. پس از فروپاشی شوروی، روسیه گارد خود را تغییر داد، یعنی آن گرفتپیشی میهم هیتلر  از، کشیدر یهودیاو 

 یکه پوتین رهبری روسیه را به عهده دارد، سیاست یسال20بربست. در این ستیزی از روسیه رخت خوی یهودی

پس از فروپاشی شوروی،  یهودی و خود روسیه عاشق یهودیان است! ّدض اق افتاد؛ در حقیقت، سگ روسیِمعکوس اتف

گوید: شود و می، فردای آن روز ناراحت می«شوروی خالص شدیم از شرّ »گوید: گیرد و میجشن می «پدر بوشِ»

در کار کنیم؟ چهشرقی، حاال  همه چیدمان و صنایع نظامی داریم جهت یک شیطانِهمه هزینه کردیم، ایناین»

شما یک » :گویدمی ،کندیه سریع ایران را پیشنهاد میروس« افتد!ی سیستم ما از کار میهمهغیاب شوروی که 
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خرج را مفت  و آن رنددهند، نفت و پول هم دام سر میاسالاید، این مالها هم پیوسته اسالمجنگ صلیبی داشته

. اگر کندادامه پیدا می نمایشیصورت اما به ،ندماسرد باقی می واقع، جنگِ  در «.کنندم اسالمی میتحقق توهّ

 کند!با کشوری مثل ایران عوض می بود، اکنون جای خود را آمریکادر برابر  شورویزمان یک قدرت اتمی به اسم آن

تی بود. یهودی یعنی سرمایه، چراکه یهودیان اقلیّ پیش گرفته تر آمریکا سیاست جذب یهودیان را درپیش

داری سرمایه یکی از دالیل موفقیتِ ؛ (خصوص در تجارتبهاند )ر را حمایت کرده و بسیار هم موفقیکدیگهستند که 

 ی)مثل خانواده 57پس از انقالب  ،ایران داران یهودیِآمریکا، جذب ثروتمندان یهودی است. بسیاری از سرمایه

، بسیاری از همان یهودیان به کشورهای اروپای سوزی هیتلرهای آدماز کوره . پسکردندکوهن( به آمریکا مهاجرت 

مملو از یهودیان ثروتمند است. اگر تعداد مسلمانان در لندن « گولدرز گرین»ی محله ، مثلن در لندنآمدندغربی 

را برپا کنند، این  ستیزی یهودیستیزی باال بگیرد، یا فرهنگِ زیاد شود و آمار مساجد باال برود و خوی یهودی

شما هر »کند که زمزمه می پوتینحاال ؛ شودو آمریکا ثروتمندتر می کنندمهاجرت میبه آمریکا  ناچارهبیهودیان 

ی خودتان کنند، تنها جای امن شما در روسیه است، به خانهشما را دنبال می)شیعه(  شیهه جا بروید سگانِ

جا تان را به ایندالریهای میلیاردردید و سرمایهایم، برگاید ما فقیر شدهکه شما از روسیه رفته برگردید، از زمانی

 سگی. «دست دارد، روسیه است و سردارهای سلیمانی را در شیهیکه افسار این سگان  برگردانید، چراکه تنها کسی

فروشد. این و عربستان میلبنان  و ما را به عراق« 400اس»، اکنون (سلیمانی اردسر) شده بستهکه در خاورمیانه 

ها را هم تکنولوژی آن و وازهای اسرائیلی مجال نخواهد دادالعامل نصب شود، به پراگر در جبل« 400اس» یستمِس

آسانی اسرائیل و صنایع دفاعی آمریکا را هم  ، بهشیهه؛ این بدان معناست که روسیه با کمک سگان دهدمیو ل

امروز هیچ ندارد، کشوری  ،قدرتمند داشت شِچه کسانی هستند؟ کشوری که ارت شیههمحاصره خواهد کرد. سگان 

است تا روسیه جذب شده  هزینهها ی اینترین است؛ همهیار خوبی داشت، امروز بدبختکه اوضاع اقتصادی بس

مال ناگهان از خواب بیدار تعدادی شود. آغاز می ایم که از فروپاشی شورویماجرا را به تدریج گفته یهودی کند! جانِ

که مسلمان  ای از تاریخ کشورمان و حتی زمانیایم! در هیچ نقطهشده ضدِّیهودفهمیم که باره میشوند و یکمی

 چنینیهودی نیستند، مسلمانان ضدّکه شود می ه نشان دادهک شکلیبهایم؛ اساسن یهودی نبودهضدّ گونهاین ،بودیم

یهودی هستند؟ چون آن خوی روسی را دّهمه ضهای ما این. چرا کمونیستاندنمایی کردهرا بزرگ یداستان

 ،اندیشیدن را در دستور کار خود قرار دهند. جهان اسالم به آن بزرگیکشورهای مسلمان باید درست اند.برداشته

از  «.اگر مقابل اسرائیل نایستید، کل کشورهای اسالمی را تصاحب خواهند کرد» :گویدپیوسته به مسلمانان می

یهودیان  و گذردهای سال از آن میال که سالاند، حاها را زدهدیان به اورشلیم آمدند این حرفاولین روزهایی که یهو

اند را هم پس داده حتی مناطقی از لبنان و فلسطین !؟نداهچرا جای دیگری نرفتپس  ،در آن منطقه ساکن هستند

ی چه دربارهی آننداشتند و همهرگشایی ها قصد کشواند! در حقیقت، آنالمقدس را با مسلمانان تقسیم کردهو بیت

سرزمین هستند؛ در حقیقت، این هاست و آنان قومی بیدروغ بود. این سرزمین، سرزمین نیاکان آن شدهگفته هاآن
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هایی اند؛ زمینآن خاک نشده صاحبِ ریزیخون و هاست، چراکه سرزمین خودشان است و با جنگآن سرزمین حقِّ

زور بیرون نکردند. بهترین مسلمانان خاورمیانه همان کسانی خودشان بوده خریدند و مسلمانان را به ق بهکه متعلّرا 

هستند که در اسرائیل زندگی مدرنی دارند، اگر همان مسلمانان را با مسلمانان دیگر کشورهای عربی مقایسه کنید، 

اما قابل قیاس با هم نیستند.  ،اندند؛ همه عربتر هستکردهکنند و تحصیلیک بهتر زندگی میخواهید دید که کدام

 برند.روسیه را پیش می یهودِهای ضدّمدام سیاست ،فکران افغانستانی و ایرانی و در حقیقت همان حزب تودهروشن

شما هستم، برگردید به روسیه و برای ما ثروت  من عاشقِ» :گویدگذاشته و می دامبرای یهودیان اکنون پوتین هم

 کند که یهودیان را جذب کند و به روسیه برگرداند، با این انگیزه که من سگِ روسیه تالش می. «دی بیاوریدمیلیار

شناسند، را نمی حقوق بشری هیچ اصل های سلیمانیسردار ؛انددرنده)شیعه(  شیهه دارم و سگانِ)شیعی(  شیهی

، اسرائیل عالوه بردرند! این پروپاگاندا شما را می اکنون در لبنان و در نزدیکی شما )یهودیان( هستند، مراقب باشید،

و  تان باشدحواس ،فرانکفورت و لهستان و لندن ای یهودیانِ» :گویدمیپوتین . سرایت کردهبه کشورهای دیگر هم 

( به سرزمین امن )آمریکا ،ترسدکه یک یهودی می ترساند. هنگامیها را میآن هاییبا چنین پیام و «!مراقب باشید

و  حضور دارندجا ، همه)سرداران سپاه( های من، سگان پارسیتروریست»دهد که می رود، اما پوتین ادامهمی

جا را ندارند، گذاشتن در آنت پاأجر پس برگردید به تنها سرزمین امن، یعنی روسیه که سگان پارسی ،اندیهودی ّضد

عبری و  یهود باشد؟ هم زبانِ ضدّ عرب ست. چرا بایدگیماجرا به همین ساد «شان در دست من است!چراکه افسار

هیچ تفاوتی بین یک عرب  مطلقن ؛هر دو شبیه یکدیگر است و بودوباشِ  است. نوع پوشش سامیهم زبان عربی 

سگان ! ؟، پس چرا باید دشمن یکدیگر باشندکنندگرا وجود ندارد؛ مانند هم رفتار میاللهی و یک یهودی بنیادحزب

شیعی و در حقیقت،  ها را با اسالمِکنند. آنما نقش آن سگان را بازی می وطنانِاند و همدیدنحال آموزش درپارسی 

 کنند.طرف هم روی طالبان کار میدهند. از آنشوی مغزی میوبا سیستم روسی، شست

 ست؟ روسیه!کسیحامی طالبان چه

 ست؟ روسیه!کسیها چهحامی بسیجی

 ست؟ روسیه!سیکحامی عراق چه

در چنگ خود دارند؛  سردار سلیمانیماند، چراکه عراق را امثال سیاهی فقط برای ما میجا روسیه است و این روهمه

برند، از میتاراج  ما را به نفتِ ؛آوردن و ایرانی بدبختی و ننگ میها هیچ سودی برای ما ندارد و تنها برای ایرااین

 حکومت استبدادی کنند، چراکه روسیه ماندگاریِباخته میمالتنها برای منافعِ روسیه را  ند، مردم مادزدبانک ما می

زند و از طرف دیگر به سرنشین آمریکایی را میهاست. روسیه از یک طرف هواپیمای بیآن )جمهوری اسالمی(

بیشتر  ها برای پولِسیاستی این همه «شود.جنگ جهانی می ،اگر شما به این کشور حمله کنید» :گویدآمریکا می

برای همین ناگهان  برگردد! (ی پوتینخانه) در حقیقت، دالر یهودی به روسیه است، برای اینکه جان یهودی و

ش فرودستان را در جنب بزرگاز آن تظاهرات  است که شمایلی رخ داده بزرگبینید که در عراق تظاهراتی می



 

 گرگِ نزدیک 51

اند. ردانی کردهجریان را کارگ ،در مشهد« الهدیعلم»سپاه با همکاری  د که، همه باور داشتن96 دیدید؛ در قیام دی

داشته است، مردم را تحریک کرده تا تظاهرات کنند  نبوده است. روسیه افسار سگان خود را نگه گونهنه! هرگز این

حقیقت، روسیه نخواست  ها نشد، چراکه افسار سپاه پاسداران در قیام فرودستان رها نشد؛ درکس هم مانع آنو هیچ

ای فروشی خامنهوطنای مال خود کند. بله درست است. در فشار بر روی خامنه که رها شود تا دریای خزر را با

ن بود؛ از نظر تاریخی آبروریزی و أاو کسر ش ها برایروسبه  دریای خزر دادنِ هیچ شکی وجود ندارد، اما مفت

طرف دیگر، روسیه که  تا این اندازه واضح و آسان خود را تسلیم کند. از خواستخواجگی مطلق است، الاقل نمی

گرفت! « ناکاسپی»دریای  آوردندستبه اوضاع کشور را برآشفته دید و عمر جمهوری اسالمی را تمام، تصمیم به

وجود آورد. به ای مشهد رغائلهای را تحت فشار قرار داده و با همان سگان خود، یعنی سپاه پاسداران، پس خامنه

ترین تظاهرات کاری نکند، بزرگ قزوین خوارانِاگر همین فردا سپاه پارسعنوان مثال، اند، بهمردم ما همیشه ناراضی

روز، روسیه افسار سگان پارسی خود را چند فرودستان و در آن قیامِ خاورمیانه را در قزوین خواهیم داشت. در اوجِ

دید افسار سگان را رها روز که شرایط را به نفع خود نمیواق نداد و پس از گذشت دهی واقها اجازهآن رها نکرد، به

اند که باید شوی مغزی دادهوهم ما را شست طرفی روزه همه را سرکوب کردند، چون سالح نداشتیم، ازکرد؛ یک

 طرفی طلبان یک افسار دیگر و ازاصالحطرف،  این یک افسار است، از« رضا پهلوی»طرف  ی آرام باشیم. از آنهگلّ

حصر و باتمام وحدای بیمبارزه) محوری خشمال! تنها با مبارزههمه مالزاده و آشغامرزی و اینهای برونتلویزیون

 دارند. ممکن را« شدنقدرتبراَ»ت با ماست؛ تنها مردم استعدادِ توانیم روسیه را شکست دهیم، چراکه اکثریّ، می(قوا

همین  ماجرا به نشینی هستند.عام کنند، اما در نهایت تسلیم خواهند شد و مجبور به عقباست تعدادی را قتل

سگان  واق روسیِ باید تاوان واق ،که روسیه بخواهد دست روسیه است. تا هنگامی ت درسادگی است. تمام خالقیّ

گیرد؛ چیز را در کنترل خود میفروشد و همهمیبه عربستان سالح پارسی را بدهیم. روسیه، ژاندارم منطقه، 

، مریدان و نوکران (طلبان و سرداران سپاهاصالح کلِّ و تهای اکثریّچریکو  حزب توده) روسی ما فکریِ روشن

 ها روسیه قرار دارد.اند؛ پشت تمام این بازیروسیه
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 حراج دریای کاسپیان

 19/05/1397تاریخ سخنرانی: 

 

بزرگی « ماهی سفید»یا « کپور»دانند وقتی شکار بزرگ باشد، مثلن اند، میگیری کردهب ماهیکه با قالکسانی

قرقره باید ضرب قالب را باال بکشند و باید در آب با آن بازی کنند. اگر لنسر در دست دارند، توانند یکباشد، نمی

که ست امی ماهی را باال بیاورند و این کاریقدر که خسته شود و بعد به آر، آنوآمد کندرفترا شل کنند تا ماهی 

ترین آن را در ضعیف و ین وضعیت، شکار خود را خسته کردهتریعنی حاال در فجیع ؛)پوتین( با ایران کرد« روسیه»

فردا( )مرداد 20این خوراک را روسیه کند. ا آماده میی خود رخسته وضعیت ممکن قرار داده است و دارد خوراک

 !؟زنند چیستکه مالها از آن حرف می« دریای خزرتحدید حدود »را چیست و اصلن اساس د داد. ماجقورت خواه

گویند )این خزر می «دریای خزر»و « دریای گرگان»، «دریای طبرستان»، «دریای گیالن»را  دریای خزراساسن 

ظر من ما هم بهتر است آن را گویند. به نمی« کاسپین»ها به آن دریای است(، غربی« قوم خزران»ی واسطهبه

ها به شمالیاند؛ معمولن ند بیشتر شنیدهاههای مرا خواندرا کسانی که نوشته« کاس» بنامیم. حکایتِ «کاسپی»

ایت از کاسپین حک این« عروسکاس»و  «الکوکاس»گویند، مثل می «کاس»دارند « آبیسبز»کسانی که چشمان 

 ،دانیدمی که طورهمان کردند.کاسپین زندگی می یی که در اطراف دریاچهپوستیدپهمان قوم کاس دارد؛ قوم س

 رود یا «ولگا» رود طریق از اگرچه طرفی از و دارد سطح اختالف آزاد دریای با متر 28 تا 5/26 کاسپین دریای

 به منوط آن در رانیکشتی چون شود،می محسوب دریاچه یک اساسن ولی ،دارد ارتباط دیگر دریاهای با «دن»

 سر خزر دریای در سابق شورویِ ،«چایترکمان» ننگین قرارداد از بعد که است این واقعیت. کشورهاست یاجازه

 در کند پیدا ادامه شکل همین به اگر و شد هم شدیدتر و بدتر وضعیت این ،فروپاشی از بعد و گذاشت کاله ما

 ،چایترکمان قرارداد از بعد. داشت خواهیم هاروس یاجازه به نیاز هم خزر دریای در شناکردن برای آینده هایسال

 روسیه اما ،گرفتیم رانیکشتی یاجازه دوستی قرارداد در بعدها نداشتیم، را خزر دریای در رانیکشتی یاجازه ما

 ما یکرانه به مربوط که بخش آن در. شود ما مرزهای حدود وارد بخواهد وقت هر تا آورد دست به را امتیاز این

 گنجو  اصل اما داریم، هم گیریماهی یاجازه و دارد وجود آن در زیادی هایماهی و است ترعمیق آب شود،می

 حتی ایران به مورد این در روسیه. ایمنداشته را آن استخراج یاجازه تاکنون ما که است خزر نفت و گاز خزر،

 شاهد همواره ولی ،بوده نصفنصف سابق شوروی دوران در حدود تحدید که است روایت. نداد زدنحرف یاجازه

 کشورها» :گفتند هم آن از بعد. است نبوده بیش دروغی نصفنصف این پس نداشته، ما برای ایبهره که ایمبوده

 این شد قرار و «.شودمی تقسیم شانبین دریا آبِ ،همسایه کشورهای جغرافیایی موقعیت براساس و شدند تقسیم
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 بین که قبلی قوانین همان براساس شد قرار و نگرفت صورت توافق اینکه تا کرد اعتراض ایران. باشد درصد20 سهم

 درصدی26 یا 25 سهم یک و را لغو کرد قرارداد این روسیه دوباره اما کند، پیدا ادامه است بوده ایران و سابق شوروی

 به هم درصد18 و( دارد تریکم ساحل نچو) برداشت خودش برای درصدی19 سهم یک و داد «قزاقستان» به را

 را ساحل بیشترین کههم  مانده باقیدرصد36ِ و شد تقسیم کشور سه این بین درصد65 حدود. داد «آذربایجان»

. نپذیرفتند را بندیتقسیم این و کردند اعتراض کشور دو هر گرفت که قتعلّ «ترکمنستان» و «ایران» ، بهداراست

. دریابیم را حدود تعیینِ  و ببینیم ماهی با  او ِبازی و گیرماهی با را آن شباهت و کنیم مرور ار هابازی این خواهممی

 درصد17 بلکه درصد،20 نه ایران سهم پذیرفتند که ایمعامله در خوردیم؛ «نژاداحمدی» دوران در را ضربه بدترین

 کمک برای و است بوده «ترامپ» با دیدار از لقب روز دو زده، پوتین که ایضربه آخرین پیداست که طوراین. باشد

 یعنی! برسد درصد11 زیر به ایران سهم که شد قرار «ایخامنه مالشاه» رضایت با مالشاه ننگین حکومت بقای به

 نفت استخراج یاجازه هم درصد11 همین یاندازه به ما آیا اما! رسدمی درصد11 زیر به ایران سهم خزر دریای از

 صادرات دارد قرار خزر دریای در که ترکمنستان یملّ یسرمایه تنها. دارد اهمیت خیلی ما برای این !ریم؟دا را گاز و

 آذربایجان جمهوری. کردمی صادر را خزر دریای گاز هم ایران به قبلن حتی و کشورها یهمه به یعنی است، گاز

 کنند،می برداریبهره خزر نفت و گاز از کشورها این تمام و قزاقستان و روسیه است، نفت تولیدکنندگان از دیگر یکی

 امور وزیر مشاور و گرفته سیاسی علوم دکترای تهران دانشگاه در که «کرماهلل» سوادی چونلمپنِ بی !ایران جز

 دروغ این البته) «.است زیاد خزر دریای در نفت استخراج یهزینه» که کرده اعالم خود هایگفته در است، خارجه

 دروغ که چنین چیزی( دالر 18 خزر در و است دالر 8 خلیج در نفت استخراج یهزینه گویندمی مثلن ؛است

 جاآن توانندمی که دارند وجود زیادی خارجی هایشرکت. داریم مفت دریای یک جاآن در ما. است محض

جوار هم کشور دو ببریم سهمی نکهآبی اما بدهند، هم را ما سهم و کنند استخراج را گاز و نفت و گذاریسرمایه

 ما با که بخشی آن در گویندمی حاال) کنندمی غارت را ما نفت و گاز دارند ،(ترکمنستان و آذربایجان جمهوری)

 مثل کشوری اساسن(. است محض دروغ این و کندنمی برداریبهره آذربایجان یا و ترکمنستان هستند، سهیم

 همراه روسیه هایسیاست با ولی ،نداهشد جدا روسیه از گرچه ترکمنستان، و آذربایجان جمهوری یا قزاقستان

 کنند ادعا هرچه و شوندمی محسوب روسی کشورهای ،واقع در هااین. انگلیس با کانادا سیاستیِهم مثل هستند،

 این حتی ما رفتهرفته و کنندمی اعمال و انتخاب روسیه خواست براساس را شانهایسیاست باز اما اندمستقل که

، کندمی استفاده خود قدرت از روسیه ،واقع در! نیستیم هم روسیه یمستعمره حتی ما. تداش نخواهیم هم را شرایط

 مسئلههم  باز ،شود قطعی هم درصد11 این اگر. برندمی ما سهم ازهم  قزاقستان و ترکمنستان حتی کهطوریبه

 یاجازه جاآن درکنیم و  استخراج گاز و نفت بتوانیم باید باشد، هم ددرص2 اگر حتی ایران، سهم نیست؛ آن مقدار

 ،صورت هر به؛ هستیم رقیب ما چون شویم، وصل شمالی اروپای به  خودصادراتِ  برای و باشیم داشته رانیکشتی
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 از منستانترک همین. کنندمی استفاده ما مسیر از هاآن و دارند را گاز و نفت بیشترین دیگر کشور سه و روسیه

 لحاظ از ما به مربوط بخش آن که است این مسئله. کندمی صادر اروپا به را خود گاز ایران مشاع هایآب طریق

 ترس از که طورهمان کنیم، استخراج را جاآن نفت و گاز نداریم اجازه شفاهی طوربه اما است، غنی بسیار گاز و نفت

 و شمال به تهران از را ما ساعته دو که راهیبزرگایم )کرده خرج برایش هاسال کهرا  راهیبزرگ توانیمنمی روسیه

 تمام ساله یک کار این کهدرصورتی هستیم، هاجوییبهانه شاهد مدام و کنیم تمام ،(رساندمی مازندران دریای

 هایتانک تواندمی روسیه ،شود آماده اگر چون ،بگیرد شکل راهبزرگ آن خواهدنمی عمدن اسالمی جمهوری. شدمی

 کثیف وضعیت چنین در مالها .برساند تهران به خزر از ساعت دومدتِ  ، درساعت در کیلومتر100 سرعت با را خود

 اتفاقی چه دوباره اما .نیستند هم روسی بردگان حتیها یسپاه و دارند قرار روسیه هایسیاست به نسبت پستی و

 این از هاسال طی در. اندمشترک ایبیانیه یارائه حال در گویندمی نهات و کنندنمی علنی را واقعی خبر !افتد؟می

 خاصی معنای نشست این اما است، شده انجام بسیار کشور سران و خارجه امور وزرای کل و مدیران بین هانشست

 پوتین» که بودم خوانده «نیوزویک» در مطلبی من پوتین، و ترامپ نشست از قبل چندروز باشد یادتان اگر. دارد

 و شده حدود تحدید یعنی «.است شده قطعی طرح آن و کرده یملّ اسناد وارد را طرحیدر مورد دریای خزر، 

! رسیده متقن ینتیجه به و گرفته تصمیم پوتین یعنی ،کندتغییر نمی دیگر که ستمتنی این و کرده پیدا تسندیّ

 تحدید به تاکنون ولی ،دارد اهمیت بسیار خزر دریای ماجرای .است گرفته باج اسالمی جمهوری از یعنی این و

به  و دادند تن روسیه خواست به دارند، قرار ضعف موضع در چنیناین که حاال اما بودند، نبخشیده تسندیّ حدود

 برباد نباید ایران در شما حکومت ،برود باد بر اسالم است قرار اگر» بود گفته خمینی که کردند عملهمان شکلی 

 کنممی فکر من شود، مشخص حدود تحدید اگر. نیست مهم حکومت برای ،برود باد بر هم خزر اگر پس «!دبرو

. است فاجعه یک مدارانسیاست و ایران برای ،سیاسی نظر از این و رسید خواهد هم درصد10 زیر به ایران سهم

. ها هیچ اهمیتی نداردفع ایران برای آنو منا ایران وسواد و لمپن هستند مداران ایرانی بسیار احمق و بیسیاست

 به حد این تاچیز همه. نکند پخش را پوتین و ترامپ بین هماهنگی خبر تا شدهکنترل هم «آمریکا صدای» حتی

 فقط. ایران هایخبرگزاری در نه و« BBC» در نه بینید؛نمی جاهیچ در را فاجعه این خبر شما. دارد ربط هم

 حدود تحدید یبیانیه آیا !چیست؟ بیانیه آن «!دهند بیرون بیانیه یک تا ،رودمی روسیه به روحانی» :گویندمی

 آن از بعد و شده درصد20 بعد بوده، درصد50 قبلن که سهمی هاست؟کشور سهم تشخیص است؟ خزر دریای

 منابع از برداریبهره یاجازه ایران درصدی،11 سهم در حاال آیا !برسد؟ درصد11 زیر به است قرار حاال درصد،17

 طوربه را اجازه این دارد کنممی فکر من و ندارد ایران را اجازه این که جاستاین فاجعه !داشت؟ خواهد را گاز و نفت

 ند،اهافتاد ایران جان به زالو مثل هااین اینکه سپاه، فروشیِوطنو  مزدوری. کندمی واگذار مقابل طرف به مطلق

 غاصب و هااین گوییممی اینکه است؛ همین منظورمان گوییممی فروشیوطن از ینکها. شودمی نمایان جااین
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تفاوت بی مشهد هایخانهجنده در ایرانی نزنا  ِدنکرصیغهنسبت به  از نباید» :گوییممی اینکه اند،شرفبی و غیرتبی

 سطح در که است حد بدان تا قاحتو. اندساخته «آسیایی ارزان تایلند» یک مشهد از. است همین منظورمان «.بود

 هرچه ما یجامعه و است مطلق فقر زمان امام ظهور مهم هاینشانه از یکی» که اندکرده پخش اعالمیه کشور

 ینتیجه در چون !؟چر شده، پخش تشدّبه اعالمیه این «!شویممی ترنزدیک زمان امام آقا ظهور به ما شود فقیرتر

 این چگونه. دنکنمی مشخص را چیزهمه پیشاپیش مالپاسداران و شوندمی گرسنه مردم و شودمی قحطی تحریم،

 به چیزی اگر رسند؟می راحت ایدرآمدزایی به مذهب طریق از هااین چگونه افتد؟می اتفاق مذهب طریق از فاجعه

 روزی یا دالر هفت یشب ارزان، روسپیِ  بفروشند؛ ارزان را روسپی یک توانستندنمی راحتیبه ،نبود «صیغه» اسم

 یا تومان صدهزار روزی. شودمی تومان میلیونسه ماهی تقریبن که رسدمی روسپی به مبلغ این! تومان صدهزار

 همین و رودمی «رضوی قدس آستان» جیب به ماندهباقی درصد80ِ و رسدمی روسپی به تومان هزارپنجاه ساعتی

راحتی فعلن به! ایرانی یمزهخوش گوشت! ایرانی ارزان گوشت ؛شد خواهد پیاده دیگر مرزی شهرهای در سیستم

 غیرانسانی و کثیف چیز هر به و گرانی به ؛کنندمی عادت وحشتناک به مردم چگونه ببینید. دهندمی عادت را شما

 اعتراض ما هب مدام چرا «.نکنید اعتراض» :گویندمی مدام و آورندمی بار مؤدب را شما فقط. اندکرده عادت جاآن در

 توانیممی که تندی کار تنها ما نداریم، که سالح بکنیم، توانیمنمی دیگری کار که ما داریم؟ تندی زبانِ که کنندمی

 هرروزه خود کهدرصورتی! گیرندمی هم را ما کار این جلوی که هاستآن تحقیرکردن و دادنفحش دهیم انجام

 مشهد در که گویندنمی ولی دهید،می سکسی فحشِ شما» :گویندمی. کنندمی گذاریسرمایه مردم تحقیر برای

 این و! خرندان ایرانی را ارزان میدختر یا و کنندمیخرید  ارزان یا آبادان در هاعراقی «.است شده رایگان سکس

 ،انداه شده، مردم آگآبادان در گونه است.، بلکه در شهرهای دیگر هم اوضاع ایننیست خرمشهر و آبادان مختص فقط

 «هلند» و هستند آبادانی هلند در ایرانی پناهندگان اغلب. است بوده مدرنتیه یدروازه ها پیشسال آبادان چراکه

 فکر وگرنه اندمردم فهمیده آبادان در. است جلوتر دیگر کشورهای از سال10 فرهنگی آزادی لحاظ از اساسن هم

 !هستند ترباهوش هایآبادان نیست، خبری دیگر شهرهای در که نکنید

 ی و سیاست خارجیِدر مجلس ایران نشستی برقرار بود که کمیسیون امنیت ملّ (ماه پیش7)ی گذشته ژانویهدر 

ی نیروی دریایی ارتش، های سیاسی و نظامی، مثل فرماندهاین جلسه را با حضور تعدادی از مقام ،مجلس ایران

حسین نقوی »گوی این کمیسیون بود. سخن «قوقی جدید دریای خزررژیم ح»نشست،  برگزار کرده بود و موضوعِ

شود که مدعی می ،بری اسالمیی نیروی دریایی ارتش جیبفرمانده« حسین خانزادی»به نقل از دریادار « حسینی

م ی نیروی دریایی پس از اظهارات کسی به ناهای فرماندهدرصدی خود دارد! گفته20ت کامل بر سهم ایران حاکمیّ

مطرح  پوردابراهیم رحیممحمّشود. ی ایران در امور آسیایی مطرح میمعاون وزارت خارجه« پورابراهیم رحیمدمحمّ»

گوید که ما بر سهم ی نیروی دریایی ارتش میطرف نمایندهولی از آن «.درصد نیست20سهم ایران »کرده بود که 
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درصد هم سهم 17ها باید دروغ را ببینید. اینیف است، خود در دریای خزر اشراف داریم! این اراج درصدی20ِ

گیری برای ماهی ،درصد11من باز هم شک دارم که این  دارند ودرصد قدم برمی11ندارند و اکنون برای امضای سهم 

تمهیدی چیده بودند که در  ،جاست که در همین بحثکردن است و نه برای استخراج نفت و گاز! و جالب اینو شنا

و تابستان امسال نشستی داشته باشند تا تحدید حدود کنند، یعنی سهم هر کشور را مشخص کنند، اما  بهار

بر چه اساسی این تقسیمات صورت گرفته است  ؟ها مشخص نیستلفهؤهای مجلس شاکی بودند که چرا مدهنماین

در  یخبر، پوتینو  رامپتروز قبل از دیدار 2بینید که میولی  !؟حتی مقدار این تقسیمات مشخص نیستکه 

سهم ست و این طرح را پوتین داده و قطعی»ه شود کپخش می« تودی راشا»خصوص در زبان بهت انگلیسیمطبوعا

سال بعد از فروپاشی شوروی سابق مشکلی با کشورها داشتیم، حاال مشکل حل 30 هر کشور مشخص شده و اگر ما

را بخورند. اکنون که  او خواستند حقِّسی ایران بوده که میامشکل اس !؟چگونه مشکل حل شده است «شده است!

روز قبل از 2 !؟ایران چه زمانی موافقت کرده است منظور موافقت ایران است. ،واقع در ،گویند مشکل حل شدهمی

وپی که افتد، آن تبزرگ در دیدار پوتین و ترامپ اتفاق می دیدار پوتین و ترامپ! توجه داشته باشید، صید آن ماهیِ

خواهید با آن بازی دهد به این معناست که حاال این توپ زیر پای توست و هرطور که میپوتین به دست ترامپ می

دهد و با هم به به ترامپ می« کریمه»گیرد و باج دیگری مثل ماجرای ای میکنید! یعنی پوتین باج را از خامنه

سرعت بهاست که این جلسه  بینیم و جالب اینرا می هاآن کاریِایش و فریبنماز آن ما  پسرسند و توافق می

خاطر برگزار این  به ،ای که قرار بود در بهار برگزار شودکه حرفی از آن در میان نبود و جلسهشود، درحالیبرگزار می

شما »کنند که ناگهان اعالم می ،روز از تحریم گذشته است2امل زیر سیطره برود و حاال که طور کنشد تا ایران به

 روحانی «.این قرارداد را امضا کنید ،ها و امام زمان خوداهللکه برای نجات آیت اگزیریدندر حال فروپاشی هستید و 

کند و در جهان گوید که دارد چه غلطی میگردد و هرگز هم در جایی نمیویکم برمیرود و بیستبیستم می

ولی شما اصلن خبر نخواهید  ،گرددکند و به کشور برمیمی امضا اصلن خبری نیست! در آخر همزبان هم فارسی

چیز این بود که همه ردند، اما تفاوتکها هم استخراج نفت و گاز نمیداشت که چه اتفاقی افتاده است! در این سال

ند اتفاق بیفتد تواها میی این. همهشدید که سهمی از گاز و نفت خزر نداشته باشیدشفاهی بود و شما متعهد نمی

ایم و این سکوت وحشتناک از جنگ دیدهمدام ضرر ایم. ما از مالها کم ندیده مالپاسدارانشرفی غیرتی و بیو از بی

اما قطع دست ما از خزر یعنی فقر  ،خواستتر است! عراق در نهایت یک شهر از ایران را میایران و عراق فجیع

این  دادنِ نگه دارد. ازدستکند و در رفاه  تأمینتواند چندین نسل را گان. خزر یک گنج بزرگ است که میآیند

ها، و از ها، ترکمنق دارد، به گیلکهای مختلف ایران تعلّتعام! سهم ایران از خزر به نژادها و قومیّیعنی قتل ،ثروت

ها و ترک« استقالل»و « تورتراخ». حاال در بازی فوتبال ق داردنشین ما تعلّهای ترکطرف دیگر به آستارا و بخش

شعوری گوییم ما با بیهر دو دسته از دریای خزر خورده شود! اینکه می ها به هم فحش دهند و بعد حقّ فارس

ها این آگاهی ، اما به آنشدندتبریز باعثِ سکوت کردند و  تحریک« پان»را به اسم  ایعدهمعاصریم یعنی همین! 
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مگر نیمی از  !؟ترک نیست« هشتپر»ر مگ !؟مگر آستارا ترک نیست. «رودز بین میآستارا دارد ا»شود که داده نمی

کاری ی آن شهرها یعنی چه؟ یعنی همآینده نابودی !؟آن شهرها مگر شهرهای آذری نیستند !؟ترک نیست« انزلی»

بطی به آستارا ! هرچند تبریز جداست و رمالپاسدارانداشتن تبریز در خزرخواری با مالها، یعنی دست« تبریز»

از  بسیاریهای بسیجی که ترکیستان، پطراحی شدند ی پاسدار«هاترکیستپان»برای م ها هاما آن ،ندارد

 در ؛ها را شکار کردندشدند و بعد آن ما نزدیک هایسانپارتیها لو رفتند. اول به های عملیاتی ما توسط آنهسته

 به تنها چیزی که واردند فنِّ و  اندها از پان هم بویی نبردهینما اپرستی و نژادخواهی، ایعنی وطن« پان» ،واقع

روند هیچ هایی که دارد از بین میدهند و نسبت به آستارا و دریای خزر و آن بخشست. تکانی به خود نمیمزدوری

 هاآنجنگند، می شیر دارند مانندکه افتخار کرد ها به گیالنی. باید کننددهند و سکوت میی نشان نمیالعملعکس

ی تیزی یعن دی بالهت است؛ آگاه که باشیآگاهی شکنجه؛ آگاهی مهم است دلیل همین، بهجنگندمی انهآگاه

ست و رگ مدعیو  زندفقط حرف میو  اه خشمگین است. بالهت سوراخ استآگ و آوردهستید، آگاهی خشم می

بازند، و مدام می رسندمیفروش به اسالم و مذهب مدام  ،شودمی ختهفرو و مدام فهمدولی نمی ،دهدگردن نشان می

 و بینید که قاجار ترک بودهبعد می بودن!ارسپها یعنی ضدّجنگند، و جنگ آنمی دارندکنند که می تصوربعد 

های خاص ها هم بدبختیها در رفاه هستند. ترکی ترکای ترک است. البته این بدان معنا نیست که همهخامنه

کنند. تاکنون مدام غیرتی که تذکر ندارد! خودشان ضرر میشوند. بیولی سبب ظلم و سکوت می ،ا دارندخود ر

درصد از 17شان چه کرده است! ایجان برایاما مگر جمهوری آذرب ،اندجمهوری آذربایجان را در بوق و کرنا کرده

ی چون مستعمره غصب کرده،ال نفت و گاز خزر را تا همین حا !؟دهدآیا به تبریز سهمی می دریای خزر را گرفته، اما

تر حکومت ایران تر و مستعمرهها کثیف. البته از آندهدکاری انجام نمیهیچی پوتین روسیه است و بدون اجازه

بالهت خشونت دارد و خشم ندارد و خشم از » :گویمسوادی هستیم. اینکه میبیبالهت و ما قربانی  ،واقع است. در

هم سهمی از نفت و گاز دریای خزر نداریم.  اکنونمنظور همین است. بحث سهم نیست؛ ما  «.شودولید میتآگاهی 

های اروپایی قرارداد ببندیم و ست ما با شرکتکافی ؛اما اصلن بحث پول نیست «.را نداریم ی آنودجهب» :گویندمی

ن، روسیه و قزاقستان دارند نفت و گاز خزرمان را است که حاال ترکمنستان، آذربایجا مان را بگیریم. مهم اینسهم

رسد. بدبختی این است که ما حتی اجازه نداریم آب خزر درصد هم به ما نمی1هیچ سهمی حتی  و کنندغارت می

بالهت تا کجا؟ وقتی  «یم!اهارس تا مدیترانه به هالل شیعی بدل شدپما از خلیج» :گویندکنیم. بعد می را لمس

ی بالهت رهآورید که استخراج نفت در خزر گران است، گستندارید دریای خزر را لمس کنید و بهانه میحتی اجازه 

ر تها که عمیقبخش آن !؟گران نیستاستخراج نفت برای شما گران است، برای آذربایجان  ؛دهیدخود را نشان نمی

مگر آذربایجان خودش  !؟اما شما چه ،دتوانند گاز را صادر کننها میآن !؟است! برای ترکمنستان گران نیست

های آمریکایی و اروپایی شرکتبا توانند ها میآن چگونه، وجود داردجا همه شرکت آمریکایی آناستخراج کرده، این

؟ ابدبختی و خواجگی تا کج !؟اما شما نه معامله کنند،توانند ها میترکمنستانی چگونه !؟اما شما نهقرارداد ببندند 
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تا فرستند میجا آن بهی انگلیسی حرف بزند، ی سادهرا که قادر نیست دو جمله نژاداحمدی مانند احمقین و لمپ

 درصد11درصد تقلیل یابد و حاال هم 17درصد به 20ست که همان ی کشور صحبت کند. طبیعیی منافع ملّ درباره

کردیم قبلن نفت و گاز خزر را استخراج نمی . اگرزنندنمی هیچ حرفی از آن و خورد! آب هم از آب تکان نمیشود

ولی از شنبه تعهد  ،ما بود خاطر تعهد است. قبلن تعهد نکرده بودیم و هر لحظه حقّهراس بود، اما حاال به خاطربه

هم « ی گلستانمعاهده»تر است، از چای کثیفدهیم و این فاجعه است، این از جنگ عراق بدتر و از ترکمانمی

دهد این خبر سردبیر ما اجازه نمی» :گویدمی« صدای آمریکا»زند. کارمند ست و کسی از آن حرف نمیتر اننگین

طلب و مسلمان است در ! هرچه اصالحاندمسلمان اند، همه همزادهحرام مشتی و ها ایرانی نیستنداین «.را بزنیم

ی پاسدارها مثل همه» :گویدمی« وتومن»ی لمپن مجر اند.کرده خانه توومنو  صدای آمریکاو  سیبیبیخبرگزاری 

مهدی »همین غلط را هم کسی مثل  «.عظمتی است و یک سردار سلیمانی هم داریم که برای ایران هم نیستند

او را هم مجبور  «.الحق این سردار بزرگ اسالم است»گوید که الی مثل سلیمانی میکند و به دجّمی« فالحتی

ست. مردمیضدِّ طرف. قضیه از هزار دهد بزرگ جلوهرا بزند، چون آمریکا باید این سردار را کنند تا این حرف می

ها ممکن است حرف حق کنید. خیلی مزدوریبرای کسی محال است که  ،حق باشیدو  شته باشیداگر حقیقت دا

طرف مزدوری همه. از داریمن یمستقل و مدیا و حزب آدمهیچ . ما گرایش دارنداما باید دید که به کدام سمت  ،بزنند

 زنیمبله ما رکیک حرف می !؟حد شویم؟ با بالهتبا چه مت !؟چه اتحادی «با ما متحد شوید.» :گویندو می کنندمی

آورد، میشد. شعور شهامت ست. اگر آگاهی خواجه بود، آگاه نمیخشمگین و عصبانی «آگاهی» ؛عصبانی هستیمو 

ست. برای همین است ثیر آگاهیأفجایعی در پیش است و این فهم، ت همد که چهفمی و کندوضعیت را برآورد می

 خواهید گفت: ،اما وقتی ندانید ،کنیدشهامت پیدا می و شویدشجاع می ،بینیدفهمید و آینده را میکه وقتی می

پشت امام حسین  چون آن ،برو بمیر» :گوینددهند، میبرای چه؟ وقتی ندانید شما را با بهشت و جهنم فریب می

شراب  آن بطریِ  و ان استکمر باریک که در ایران فراو زنِ  «کمر باریک منتظر توست! یراب و زنبا یک بطری ش

خودشان را برای یک زن کمر باریک و  !؟خواهیددیگر بهشت را برای چه می ست، پساعال هم که در شیراز جاری

 :گویندطرف میکه از یک ایعقدهمسلمان  یند. مشتهست دبختها ب! تا این حد ایندهندبه کشتن می بطری شراب

جهان معروف که در  یشراب ناب «.در بهشت شراب ناب مهیاست» :گویدطرف قرآن میو از آن «.شراب حرام است»

 دالر!7 شبی ؛س، پاتایای مقدّ«پاتایا». فراوان استشیراز است، در 

تر از جنگ عراق و ایران است. در جنگ عراق و ایران یلی فجیعافتد خطور که گفتم اتفاقی که دارد میهمان

بعد  «.ها کافرنداین» :ها جنگیدند و گفتندها دهند. با عراقیتان کشته شدند تا حکومت را دو دستی به عراقیپدران

ند یا ها کافره عراقیما نفهمیدیم باالخر «ها برادران مسلمان ما هستند!این» :دادند و گفتندها به عراقی ثروتِ ما را

سال هم 8از آن  همه خسارت، تلفات و زخمی دادیم، بعدسال با کفر جنگیدیم و این8مسلمان! قضیه چه بود که 

ند و ها خیلی مسلمانکردیم، چراکه آن بصرهو  نجفو  بالرکی کشور را خرج همه سرمایهنتاکنون جنگیدیم و آ
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 کندال نمیؤتر اینکه کسی سثیف هستند و فجیعفجیعی ک زرطنفهمیدیم. به ا حکایت مالها رابرادران ما هستند! م

من یکی : گویدبا وقاحت کامل می)محمّد خاتمی( « مالی خندان»برای همین است که یک پرسد و ماجرا را نمیو 

یک کشور در  تمی باید دخترانخا خاطر رفاه دخترانِند. مسئله این است که بهاهفرض کرد هوشکمما را  نبودم!

آید بالهتی را در عین است که خاتمی هر وقت به میدان می آبادان و خرمشهر جنده شوند. مسئله این و مشهد

برگردید به » :گویندکند و میتر آن را در حجم وسیعی پخش میکند و مدیای ابلهوقاحت به مردمی ابله تزریق می

 ،گویند برگردیدها و چه کار کنید، میگویند برگردید به خانهنمی «د.کنی کارها را درست میای همهها، خامنهخانه

! آقای خاتمی کندتقدیم میبه روسیه  طور کاملبهخزر را  !؟کندکند! امام چه کار میدرست میما کارها را  امامِ

 50تی اگر ر ما مهم است. حکا !مهستی ما تنها کند.زندگی می ی خودهم در آرامش و آسایش کنار خانواده

ی نفر حضور داشته باشید، یعنی باید این اعتراض به این معاهدهمیلیون500ی باید به اندازه ،حسابی هستیدآدم

 "مرگ بر مردم"کتابت را  نامخواهی چرا می» :گویندننگین را به گوش همه برسانید و مردم را بیدار کنید. می

دهند بدون آنکه بدانند، تأیید مردمی که رأی می ؛معاصرند« دانمنمی»مردمی که فقط با  !چرا نگذارم؟ «بگذاری؟

 غیرتبیو  نامسئول یمردم و اندهرگز زندگی نکرده ،گویند بدون آنکه بخوانندآری می ؛کنند بدون آنکه بفهمندمی

 و شجاع نیستید شما باهوش» :ها بگویدرو به آنباید یکی از روبه «هستید؟ با مردم مخالفچرا » :گویندمی !هستند

و خواهند، الاقل بیدار أی میهمه از شما ر ؛گویندی احزاب به شما دروغ میهستید، مالها و همه شهامتبی و

ای جز نابودکردن ایران ندارند. اند و وظیفهخفته انیرانی مردم را بیدار کرد. این مردمِ  به شکلیباید  «باهوش شوید!

 تمدن و ایران ما نیستند. ما مردمِ و ما  ها مردمِتر! اینفروشوطن ده! یکی از یکیو سیّد اند، سیّزدهامام یها مشتاین

ی ننگ و کثافت را مایه هجمهخفته و این  فردا را داریم و مردم فردا، این مردمِ کنیم، ما مردمِخود را از نو تولید می

)منظور معاصریم  ی مغزیهاجندهت یک مشا ما ب !؟شوندداران چه کسانی میمردم طرفخود خواهند دانست. این 

ممکن است یکی در تمام عمر فقط با  ،ستست، برای من جنده یک صفت اخالقیی تنی نیمن از جنده، جنده

! ندارهیچی و چیزفروشهمههای ؛ آدم(.افتداما از نظر ذهنی جنده باشد. جنده در مغز اتفاق می ،همسر خود بخوابد

. صدای کسی کنندبیشتر سکوت میروند و ن سکوت هر لحظه بیشتر از پیش فرو میو در ای نداهمه ساکت

خورد. در تظاهرات هم منفعل به درد هیچ هم نمیشخصِ توانید بنویسید، جنگ است و شعار هم نمی آید!درنمی

ی هگوید و عین حقیقت است، همتوانید شرکت کنید، مطمئن هم هستید که ایرآنارشیسم درست میکه نمی

در فضای مجازی )اینستاگرام و توییتر( کاری کنید و به کسی ها هم که اتفاق افتاده، حتی حاضر نیستید حرف

تحویل  کامل و آمادهی کارها را انجام دهند و مملکت را ها همهپارتیزان هستید شمایی که منتظر .آگاهی بدهید

بگیر و ارتشی و پاسدار نیستند! این ها که حقوقشما دهند، شما هم به صف این آگاهی پیوست شو! پارتیزان

فقط شرف دارند  ،ها مثل تو هستندناموس نیستند. اینبی وغیرت ها هم مثل تو بدبخت هستند، فقط بیپارتیزان

خسته  و انددهها به خشم رسیند. اینو برخالف تو بر بدبختی تو واقفتحمل کنند توانند و بیش از این دیگر نمی
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 سطحی مدام پی این الِحمّ ایعدهنیستند! « اهلل الرحمن الرحیمبسم»ها دیگر اهل این !؟قدر ببخشندهند، چاشده

این زبان، زبان فریاد و خشم است. شما از مالها یاد بگیرید  «!؟ها زبان تندی دارندچرا آنارشیست»ند که بدانند هست

ی ی علمیهها! شما دوازده امام مؤدب داشتید، حوزه، مؤدبهاتان را ببندید، شما مسلمانهایلب فاطمهو مثل 

بگذارید  ،کاری نکردیداشند که نامؤدب باشد. شما که هیچنفر داشته بب دارید، بگذارید فرودستان هم یکمؤد

کاری باشد. شاید او یک  تانلمپنپردازان( های )ایدهایدئولوگو  پیامبران وبرخالف مالها  ،ادب استنفر که بییک

 قدر بدبختبرید و چهتان داد که در چه فالکتی به سر میکرد، شاید او شما را با حقیقت خودتان آشنا کرد و نشان

 فروشند و به فکر ادب هستند!مملکت را می ،فروشوطن و شهامتبی ید! مردمِ هست
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 بر باد رفت؟چگونه  کاسپیاندریای 

 22/05/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 چیزی حدود ، از اردیبهشت تا دی1396سال  شود به اردیبهشتجمهوری ایران مربوط میآخرین انتخابات ریاست

را داشتیم.  ری، قیام فرودستان یا قیام دیجمهوماه بعد از آخرین انتخابات ریاست7، یعنی ماه فاصله داریم. در دی7

 بازدید« مشهد»جمهوری، هیئتی روسی از انتخابات ریاست هفته قبل ازاین داستان چگونه شکل گرفته است؟ یک

رهبر  ایخامنههرصورت اگر د. بهنکنای برگزار میجمهوری، جلسه، یکی از کاندیداهای ریاسترئیسید و با نکنمی

باید همان خط  ،ی رهبرسازی رئیسی درست شکل بگیردجمهور بود و برای اینکه پروژهقبل از آن رئیس ،ایران شد

جمهور اما عملن این اتفاق نیفتاد و آقای رئیسی رئیس ،شدجمهور میعنی رئیسی باید رئیسکرد، یرا دنبال می

بینید، قیام فرودستان است. گفته خواست روسیه بود، اما اولین اتفاق جالبی که می این خالفِ من نظر نشد! به

اتفاق در مشهد  قیامیکنند و با همکاری سپاه ریک میای را تحعده الهدیعلمو  رئیسیدر قیام فرودستان  شودمی

بدون اینکه از روسیه حرفی  هاچیها و خود اصالحاتواقع استمرارطلب افتد. این اخبار حکومتی است و درمی

سپاه مردم را تحریک کرده و این خواست اطالعات سپاه است که آن تظاهرات اتفاق  اطالعاتِ » :بزنند، گفتند

ی توطئه خارج از حیطه کرده ونفع خود تصاحب بهبینید که چگونه مردم آن تظاهرات را ملن میو ع «.بیفتد

برای اینکه » :گویندها میطلباست که اصالح ی اصلی اینشود. مسئلهمیبدل سراسری  یکنند و به قیاممی

الهدی و رئیسی، علیه سپاه، علم از جانب سپاه پاسداران یا گارد اطالعات ،جمهور )روحانی( را تحریک کنندرئیس

کنند. من به این شیوه ما را گمراه می ،واقع در ؛ولی اصل قضیه این نبود «.جمهور تظاهرات به راه انداختندرئیس

ی این کار آماده است ای روسی بود که توسط گارد رئیسی و در جایی که زمینهبالماسکهاتفاق کنم آن فکر می

به رهبری رئیسی ختم شود، اما مردم با تیزهوشی  در پایانکنند که را در مشهد ایجاد می کنند و فضاییتوطئه می

 ست که باید به آن توجه کنیم. ایدهند. این نکتهرا ادامه میتظاهرات شهر آن 150و در  دادههمان را بهانه قرار 

ها دانیم که اینا میم !؟کردال میای را باید دنبخط تازهگرفت و چه هایی باید از حکومت میباج چه ،روسیه

ایم، پس این را داشته باشید تا ی ماجرای مذاکره هم زیاد گفتهسال بر سر خزر مذاکره داشتند. درباره20به مدت 

کنند و سهم باالی بندی جدید دریای خزر توجه میای هستند که وقتی به تقسیمی مذاکره بپردازیم. عدهبه پروسه

با سود روسیه این بود که  «!؟چه سودی برای روسیه داشت» :گویندبینند میرا می« قزاقستان» و« آذربایجان»

ها بخشید و و به آنگرفت را ایران  سهمِ را جلب کرد و قزاقستان و جمهوری آذربایجانرضایت های خود سیاست

یعنی قزاقستان و ترکمنستان به دریای کاسپین نرسد،  ایگونه باعث شد که پای هیچ دولت و ارتش خارجیاین

در دست روسیه باشد و این سود بزرگی برای روسیه است، چراکه این نوعی  شدند که کنترل دریای خزرنیز متعهد 
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مهم این است که کنترل جایی در  ،نوین استعماری کند. در سیستمِاستعمار پنهان است که نقش اول را بازی می

ست و از لحاظ باشد. ظاهرن ایران کشور مستقلی جا به نام شما سند خوردهندست شما باشد و نه اینکه الزامن آ

شود. اگر ی روسیه نیست، ولی هیچ گارد و بودوباش آن بدون خواست روسیه انجام نمیمناسبات عینی مستعمره

ست که ثیاین بح گیرد.ت تحت تنبیه قرار میشدّجمهور مخالفت موضعی داشته باشد، بهجایی هم رهبر یا رئیس

ت آن را دنبال کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده است و ما چگونه باید ها به آن توجه ندارند. ما باید با سندیّخیلی

، یعنی سالی که شوروی از هم پاشید و 1991گردیم به سال میی رژیم حقوقی خزر بربا آن مقابله کنیم. درباره

حل دریای خزر بین چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان کشورهایی از آن جدا شدند، سالی که سوا

جاست تقسیم شد و ناگهان ایران در دریای خزر به جای یک همسایه با چهار کشور جدید مواجه شد. جالب این

 1994ل یعنی دقیقن در ساکنند، شوند، همان رژیم و قوانین قبلی را قبول میکه این چهار کشور وقتی مستقل می

گذشته  هایحکومتتیکی برای مهار روسیه برسند، یی ژئوپل، برای آنکه به موازنه(یسال بعد از فروپاشی شورو3)

ی آن بسته نامهبوده و اساس ی بیستبر سر شرایط قبلی که در دهه همگی 1992در سال  کنند وبول میرا ق

دیگر آن ابرقدرت وجود نداشت و روسیه از لحاظ  ، شوروی فرو پاشید و1991سال  شوند.القول می، متفقشده

که در وضعیت ضعیفی قرار داشت. زمانیو کشورشان  مسند قدرت نشستبر « یلتسین»اقتصادی دچار بحران شد. 

درصد از خزر به ایران 50ی امین باشند، یعن قات شورویکشورها از شوروی جدا شده و با هم متحد شدند تا به تواف

و  کردهبرداری از خزر ق داشته باشد، ناگهان جمهوری آذربایجان شروع به بهرهر به شوروی تعلّدیگ درصد50ِو 

، دو سال 1994ضعیف است. در سال  شورویِ سابق نیست، یک  شوروی، شورویکند. ولی این مخالفت می شوروی

های یافته، یعنی همسایهکند و کشورهای تازه استقاللرا طرح می نزدیک خارجِ بعد از فروپاشی، روسیه مفهوم 

کنند تا روسیه را تحت فشار قرار دهند دریای خزری روسیه، مثل قزاقستان و جمهوری آذربایجان، فرصتی پیدا می

جمهور رئیس یلتسینکه کند، یعنی زمانینمی کاریهیچست که ایران ایو حقوق خود را مطالبه کنند؛ این دوره

برداری از دریای خزر )استخراج نفت( فی قرار داشت و بهترین فرصت برای بهرهبود و روسیه در وضعیت بسیار ضعی

جا شروع شد که قزاقستان و آذربایجان با آمریکا روابط مهیا بود، جمهوری اسالمی هیچ اقدامی نکرد. معضل از آن

آید ها کنار میم با اینشود! روسیه هکنند و آمریکا بدل به شمشیر داموکلس باالی سر روسیه میآلی پیدا میایده

کنند و در مقابل، ایران هیچ اعتراضی برداری میشروع به بهره اما ،برداری از خزر را نداشتندبهره حقِّ  بااینکهو 

 با توافقی ردکند این پروسه را سعی می ،نشیند و برای اینکه آمریکا وارد خزر نشودکند و فقط به تماشا مینمی

ینکه روسیه با آذربایجان و قزاقستان به توافق برسد که هرگز پای آمریکا را به کاسپین نکشند، کند. بعدها هم برای ا

ترین شرایط د و دقیقن این قضیه در فجیعنبخشخصوص به ترکمنستان میایران به این دو کشور و به از جیبِ

بحران با خواست روسیه تحقق  این آغازافتد؛ وقتی جمهوری اسالمی از لحاظ سیاسی دچار ضعف بوده، اتفاق می

های روسی و روسیه در ایران قدرتمند هستند. با اینکه خواهم ببینید که چقدر پروپاگانداییستکند. میپیدا می
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های روسیه را کاملن گوش سیاستبهمثل غالم حلقه ایخامنههاست، هر وقت ی آننشاندهدست« ایخامنه» خودِ

های روسی اصول پروپاگانداییست» :گویمدهند. اینکه میا تحت فشار قرار میراحتی او ربه ،کنداجرا نمی

ها آلت دست ی اینروحانی و سپاه و همه و ایکنند و خامنهران خود رحم نمیها و نوکشناسند و حتی به بردهنمی

 ست.گیریدارد و مدام در حال باجضعف ها نقطهاز آنن دلیل است که روسیه به ای «.هستند

دانیم چگونه در سپاه کند، میارتش را تخریب می 57سپاهی بوده و وقتی روسیه بعد از سال « نژاداحمدی»

یا ، «محسن سازگارا»جمله بانیان سپاه بودند، مثل  های امروز یا ازطلبو اصالح هاخردادیکند. تمام دومخانه می

های روسی ی مستقیم با پروپاگانداییستها رابطهاینی و همه« سعید حجاریان»، مثل از بانیان وزارت اطالعات

 های خود را واردِ کند و از این طریق خیلی از مهرهدر سپاه خانه میبه مرور دارند. بعد از تخریب ارتش، روسیه 

از طریق سپاه، بخش قدرت اجرایی را در  نژاداحمدیبوده است.  نژاداحمدیها کند. یکی از این مهرهقدرت می

یا  13نژاد از سهم جمهوری احمدیی ریاستدر اولین دوره« متکی»گیرد و یک وزیر امور خارجه به نام می دست

رسیم. درصد می20درصد به 50ست که ما از حدود باری. این اولینکندبحث میدرصدی ایران در دریای خزر 11

 کرده کاملن سکوتاین خانم حاال ، زدحرف می یی مجلس بود که از مسائل ملّتنها نماینده« الهه کوالیی»خانم 

در آن زمان  ،دریای خزر و منافع ما در دریای خزرواگذاری ی دکترای علوم سیاسی دارد و بر سر مسئلهاو  است!

ی طور کامل مهار شده است. در دورهبینیم که بهبودن، یک استثنا بود و حاال میاللهیجنگید و با وجود حزب

ی مجلس در امور دریای خزر معرفی کرده بود. البته کوالیی نمایندهعنوان را بهاین خانم  ،مجلس در کروبی ریاستِ

 نشستدر « د خاتمیمحمّ»ها های مشترک با روسیه هرگز مرا دعوت نکردند. بعدگوید که در این نشستمی

هر وقت  .محور شرارت معرفی کرده بودعنوان ایران را به« بوش»ار بود )چراکه و زمانی که ایران تحت فش آبادعشق

یک دریای خزر، یعنی روسیه، آذربایجان، ترکمنستان یاضافهچهاربه داد سیستمِ آمریکا ایران را تحت فشار قرار می

د، یعنی حاضر درصد توافق داشتن20( بر سر .بیشتری بگیرند سهمکردند تا و قزاقستان، بر ایران اعمال فشار می

عنوان سهم خود از خزر قبول کند، اما خاتمی با داشتن مشاور باهوشی مثل کوالیی، درصد را به20 بودند که ایران

و ایران حتی پا کنند برداری میال بود که چرا این کشورها از نفت خزر بهرهؤآن زمان برای من سرود. زیر بار نمی

کند ی نمیهی، یک اسالمیست که اصلن بحث ملّالل، یک حزببرایم جالب بود که یک نماینده !؟گذارددر خزر نمی

ی ما در دریای خزر دفاع خردادی از منافع ملّهای دومی جدی در روزنامهچهارشانه و جدی با نوشتن چند مقاله

ست که به جای طرح ترین آدمیترین و سیاسیاین آگاه ،واقع کنند! درمی مجبور به سکوتکند و بعد هم او را می

مسائل سیاسی در  اندازهکه تا چهدهد نشان می وزند از طرح مسائل سیاسی حرف می ،دریای خزررژیم حقوقی 

چه خبر است و  در ایراندانست تعیین حدود رژیم حقوقی دریای خزر تأثیرگذار است. او تنها مسلمانی بود که می

، وزیر امور متکیاز زبان آقای بار اولیندرصدی ایران از خزر را 11سهم  در برابر خیانت رژیم سکوت شده است.

عنوان اپوزیسیون جمهوری که حاال دور برداشته و خود را بهنژادی شنویم؛ همین احمدینژاد، میاحمدی یخارجه
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جمهوری  از ی جدابافتهتافتهاسرائیل هم مصاحبه کرده است و خود را « تایمز»کند و این اواخر با اسالمی مطرح می

انجام ترین کار را کثیفبا امضای قرارداد  روحانیدهد، خیانت بزرگ را انجام داده است. اگر نشان می اسالمی

 متکی، آماده شده بود و (نژاداحمدی) سپاه است که شرایط این وضعیت اسفناک توسط مزدورِ  خاطر اینبه ،دهدمی

که بحث درصد و مقدار نیست، حتی درصدی را پیش کشیده بود. باید دوباره گفت 11درصد بلکه بحث 13نه حتی 

این  ،واقع در ؛ی نفت یا گاز وجود داشته باشدطهدرصد باید الاقل یک نق2درصد سهم داشته باشیم، در این 2اگر 

قدر این نقاط پراکنده درصد را طوری انتخاب کردند که ما هیچ سهمی از نفت و گاز خزر نداشته باشیم، یعنی آن13

ما با وضعیت موجود هرگز در دریای خزر به استخراج  ،واقع ز آن نقاط مکافات است. دراست که استخراج نفت ا

اما مرز آذربایجان  !گویند مرز ما کوچک استبه شما مینفت یا گاز نخواهیم پرداخت، چراکه چیزی وجود ندارد و 

جان را هم مثل ایران به هم ی ابتدایی و انتهایی مرز ترکمنستان و نیز آذربایهم کوچک است؛ اگر شما دو دهانه

کردند، یعنی ترکمنستان  متقسی 2، بر کنند تقسیم 3جای آنکه آن وسط را بر د و بهمانخالی می بینآن  ،وصل کنید

هایی که سال چیز نصیب ایران نشده است و این یعنی ظلم مطلق!ولی هیچ ،و آذربایجان سهم خود را برداشتند

ایران را محور شرارت نامیده بود « بوشِ پسر»زمان ک را علیه ایران تشکیل دادند و همییاضافهها گارد چهاربهاین

دهد و در یکی از جلسات، (، روسیه هم ایران را تحت فشار قرار می.جمهور بود)در زمان بوشِ پسر، خاتمی رئیس

 ا این حد ضعیفشود! یعنی ما تماند تا جلسه تمام جا میآندر رود و می توالتخود را به تمارض زده، به  خاتمی

ت نداشته است در برابر روسیه چیزی بگوید، جلسه را ترک کرد تا آن قرارداد را امضا نکند، أهستیم و خاتمی جر

ولی حداقل زیبایی کار این بود که آن طرح  ،کردندست که بعدها جا افتاد و آن زمان او را مسخره میاین روایتی

خاتمی را قانع کرده  ،و اطالعاتی که داشت کوالییاز آگاهی خاتمی باشد، نه! هوشمندی  به امضا نرسید. نه اینکه

کند، ولی به آن تن داد. دانست چه خیانت بزرگی میهم می نژاداحمدیست. بعدها کار خیانت بزرگی بود که این

خواهیم ببینیم چگونه میخواهیم به اصل قضیه برسیم. حاال می. هم بر این امر واقف بوده است روحانیحتی 

ال دادها و دیدارهایی که معمولن رجّردهد. مضمون تمام قراای به این خفت بزرگ و خیانت تاریخی تن میخامنه

ی نیروی دریایی و وزیر امور خارجه با روسیه دارند، یک ، فرمانده«سردار سلیمانی»و سران ایرانی و افرادی مثل 

شان یک چه اتفاقی افتاده و متن قرارداد چه بوده است! یعنی در هر مالقات فهمیدخیانت است. شما هرگز نمی

است که سیستم امنیتی  طرف بدبختی اینشویم و از آنولی ما خبردار نمی ،شودخیانت به مردم ایران اعمال می

ه باشید در تمام چیز را تحت کنترل خود قرار داده است. اگر توجه کردچنان در ایران ریشه دارد که همه روسیه

گیرد. دقیقن به یاد گراها گارد میها یا اصولها علیه راستطلباصالح مانندبینید که را می« نتپیک»ها این سال

بودند که خاتمی  که عضو کانون نویسندگان بودم، در جمع مشورتی همه خوشحال، زمانی1376سال  که در دارم

کردند، می تالش و تبلیغ اتفاقبروز این برای ها آنشد و جمهور میشود! یک مال داشت رئیسجمهور میرئیس

افتاد. ما آگاهیم که راحتی میرخ داد که نباید به یاتفاقاتبعدها دیدیم که چه اتفاقی افتاد. ! هاایخصوص تودهبه
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اگر یک آدم عادی بانی  بینیممی ی ماافتد. همهت زیر نظر روسیه میچه اختناقی در ایران وجود دارد و آن اتفاقا

ولی جایی که پای روسیه وسط است حکومت کاری  ،شودعجیب باشد، سریع دستگیر و حتی اعدام می اتفاقیِ

به این معنا نیست که  دهند،انجام میچنانی کنند و کارهای آنشجاعت می ایبینید عدهکند! اگر شما مینمی

تواند کاری نمیوری اسالمی با مزدوران روسیه هیچاند! و جمهروسیه ها مزدوربلکه این ،اندمزدور جمهوری اسالمی

ها بودند، بعدها وارد بدنه ایی خاتمی در خارج از صف جمهوری اسالمی و تودهبکند. اگر این مزدوران قبل از دوره

طور کامل تا به ،کردند خانهدل سپاه در گرایی را گرفتند و بعد اصولجایگاه طلبی و بعد اصالحدر جایگاه شدند. اول 

 «.به داد ما برسید و شما انقالب کنید تا ما وارد میدان شویم» :گویندهایی که می. ارتشیاز کار بیندازندارتش را 

خاطر به «گویید اخته؟!ها میچرا مدام به ارتشی» :گویندمی ایاند. عدهدانند که چگونه در ایران خواجه شدهمی

اتفاق  57را ببینید! وقتی انقالب سال  محمّدرضاشاهجات و ناجی هستند! همافرهای زمان ها منتظر ناینکه آن

شوند؟ مهم نیست کار درست یا غلطی کردند، چگونه وارد صحنه می و کنندی میچگونه جریان را کارگردان ،افتدمی

منتظر  ،توسط روسیه خواجه شده اما حاال این ارتش که، کنندمی پشتیبانیشنوند، مردم را وقتی صدای مردم را می

مطلق  ها در هر شرایطی، وقتی باجِ روس ها همه زندانی و بدبخت هستند.ینشان دهد! ااست تا مردم نجات

از ایران اما در  ،شود شکی نداریم نابودای باید دهند. در اینکه خامنهرا تحت فشار قرار می ایخامنهخواهند، می

های بزرگ به اسم ای مدام سعی دارد که خیلی از خیانتست. خامنهایبه نام خامنها هگیریتصمیم ،لحاظ تاریخی

ندارد  تمایلای در کار است و دست خامنه ،بیفتد که در کشور اما حاال دیگر لو رفته و هر اتفاقی ،او صادر نشود

مین حاال به فکر آن است که در ها را گردن بزنند. همردم آن ،قدر منفور باشد که هر وقت نام این طایفه آمدآن

های بزرگی به داند چه خیانتداشته باشد، چراکه می امن در عراق یگور «نجف اشرف»و یا « قبرستان بقیع»

کند که این باج بزرگ را مقاومت می،شود اش ثبت میایرانیان کرده و حاال که ماجرای خزر به اسم او و خانواده

اعمال  دادن زیر فشار است و چگونگیِباجای برای خود را به خواب زده بود. خامنه شیوه که خاتمی ندهد، به همان

گوییم آن حکومت را باید در کشیم و اگر میفشار، خود جای بحث دارد. اگر ما بحث عملیات سخت را پیش می

نند و تحت هر ها شوند، حتی شورش و آشوب کخواهیم که وارد خیابانمیدان برکنار کرد و مدام از مردم می

ای، ما فقط نرم خامنه است که با تهدیدهایِ شرایطی ابَرقدرت مردم )ابرقدرت دوم( را تشکیل دهند، برای این

 کندنرم می عملِخردادی شروع به و آن بخش دوم BBCبینیم. هر وقت مطبوعات، تهدیدهای روسی را می

شود؛ ای میهای خاصی به خامنهدر مواقع لزوم حمله ای هستند(،ها در صف خامنهدانید اینطور که می)همان

ای دانند با استعفای خامنهولی این استعفا، استعفای نرم است. خودشان هم می«! ای استعفا بدهخامنه» مانند

همه وحشتناک است. در این میان وقتی اسالمی حالل این شود، بلکه نابودی تمام جمهوریمشکلی حل نمی

به و  رودای میخامنه سویبهنرم  صورت کاملنبهها این جهتِخوانند و ای را در گوش مردم میاستعفای خامنه

قصد دارند از او باج بگیرند. فیلمی در قیام فرودستان  ،واقع در ؛کننداو را رو می هایخیانتخیال خودشان بعضی از 
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)اشاره به فیلم رهبری موقت شود نتشر میم« صدای آمریکا»، توسط خبرنگاری کُرد در دی هجدهمیا هفدهم در 

ها باشم باید برای ملّتی که من رهبرِ آن»کند که اعالم می 1368سال خبرگان مجلس  ای دارد که او درخامنه

من از فردی ناشناس » :گویدمی که آن فیلم را از کجا آورده؟ کندسی با او مصاحبه میبیو وقتی بی «(متأسف بود

ی این فیلم، ناشناس نیست، بلکه او با پروپاگاندای روسی در ارتباط فرستنده ،واقع اما در «ام!فتهاین فیلم را گر

شدن و ازمان امنیت روسیه به دلیل منفورجدید است )گرچه اسم س« ب .گ .کا»است. پخش آن فیلم، خواست 

ب وجود  .گ .ان بودوباش کاعوض شده است، اما هنوز هم (خصوصن در رومانی)های آن کاریکثافتآشکارشدن 

کنند و بعد ای است، یعنی اول با قیام فرودستان شروع میفشار روسیه به خامنه آن فیلم اهرمِ ،واقع در ؛دارد(

ل اما تعلّ پذیرد،میای شود! خامنهدهی میی باجای آمادهکشند و در نهایت خامنهای را پیش میگیری خامنهکناره

ای در مجلس رهبری موقت خامنه روز بعد از انتشار فیلم2ِکند. فشار می اعمالِ به آن شیوه کند و بعد روسیهمی

روز بعد، و این 2فقط  ،! توجه کنیدکندمنتشر میی رژیم حقوقی جدید دریای خزر خبری درباره BBCخبرگان، 

ه در آن دوره افتاده توجه کنیم. ما ها و اتفاقاتی کخبرایم. بعد از این باید به ست که ما به تازگی کشف کردهبحثی

که ارائه  اطالعاتیت اثبات کنیم. این هم یک فرضیه نیست و با چیز را با سندیّد همهبحثی طوالنی داریم و بای

قیام  آغازِگرا باشید و فکر نکنید کاری که روسیه کرده و یا اگر ست واقعشود، کافیچیز اثبات میدهیم همهمی

طرف این کار را یه بوده است. از آنخواهی روسخاطر باجخاطر مردم ایران بوده، نه! بهبه ،ایمهفرودستان را داشت

جا فقط در جهت آن ،های روسیهای پروپاگانداییستگوید مقصر آمریکاست! بازیمی  دیگرو از طرفِ دهدانجام می

اند. اگر قبلن مرز کردهبدل گ خود ی جنمنافع خودشان است و برای همین است که اکنون ایران را به صحنه

اند، جا آوردهجا بود، حاال جبهه را به اینیا آمریکا و روسیه در آن« ناتو»و جنگ بین « اکراین»و « کریمه»جنگی 

 شروعسو با ها همه دلیل دارد. از یکجنگند و اینجنگد و سربازان ایرانی به جای او میجا روسیه نمیچراکه در این

کند! در طی این کند، از سوی دیگر با قیام فرودستان از ایران دفاع میای را تهدید میخامنه ،در مشهدآن بازی 

ها ایتودهدلیل، همین بهیم. هست ها مواجهی روسبا بازی دوگانه تا همین امروز، 76ها، یعنی از دوم خرداد سال

یک  ،ای در قیام فرودستانهای تودهکه اغلب گرایش اللهی! برای همین استیک جایی براندازند و جایی دیگر حزب

جمهوری اسالمی  پشتیبانها گاهی مدعی اولترابراندازی )فرابرانداز( و گاهی ولی همین ،کلمه هم حرف نزدند

های گیریکنید و به موضع دنبالرا « اخبار روز»و « راه توده» و «نتپیک» و «گویا نیوز»ست مطالب شوند! کافیمی

نت و یا راه توده، توجه کنید و ببینید چگونه پیک« هااکثریتی» ها و کلِّ ایتوده ، کلِّ«هاراه کارگری»از  بخشی

شود. پنجم ها مدام تکرار میها وجود ندارد و این فضاسازیدر آن اییاند و هیچ اِرق ملّی فارسی روسینشریه

کند شود و روسیه آمریکا را محکوم مینی مردم ایران انجام میژانویه، نشستی برای مردم ایران و دفاع از حقوق انسا

 ورزی کرده است.روسیه مدام در ایران دخالتخودِ که کنید، درصورتیکه در سیاست داخلی یک کشور دخالت می
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 مرور کنیم 96 تا قیام فرودستان در دی 95اد ی دریای کاسپین، از مردکنیم چند خبر را دربارهحاال سعی می

ی داخلی و خارجی، کاری و از ناحیهای خامنهصورت با تضعیف حاکمیت مالشاه چه به« پوتین»و نشان دهیم که 

پوتین، در  ی اصلیِ کند که رژیم حقوقی دریای خزر از طرف جمهوری اسالمی به امضا برسد. قبل از بالماسکهمی

های روسیه از افکنچرا بمب»یک خبر داریم:  BBC ، در(ونیم قبل از قیام فرودستانسالیک) 2016شانزده اوت 

ی این های استراتژیکی را نگاه کنید و ببینید که چگونه همهاین بازی «گاه همدان به سوریه حمله کردند؟پای

فرخ »ای هستیم و حضور مدام جا شاهد یک زیرساخت تودهنقش مهمی دارد و در آن BBCافتد؟ اتفاقات می

ها را به یاد بودند و اگر گرایش این BBCمدام در « مسعود بهنود»و « جمشید برزگر»ست. بیهوده نی« نگهدار

فکری و حکومت چرخیدند و مسعود بهنودی که منش روشن هاناگهان به سمت راست چگونهبینید که بیاورید می

ی اگر مسلمان شیعی ایران فکرِاساسن روشن»گوید: می« کامبیز حسینی»داشت در این اواخر و در مصاحبه با 

شود. حتی حاال در انگلیس بوده و توسط او مطرح می «شاملو»این آدم مرید «. فکر باشدتواند روشننمی ،نباشد

 ؛کندآن خبر را منتشر می BBCکه  1395مرداد  26 در نزدیک کند! «ابراهیم گلستان»کند خود را به سعی می

های این کشور در خاک ایران مستقر افکناند که بمبکشور گفته های روسی به نقل از وزارت دفاع اینرسانه»

ی جبههو  داعشا پرواز از این کشور مواضع اند( و بهای روسی در خاک ایران مستقر شدهافکناند )یعنی بمبشده

دوم  بار پس از جنگ جهانیبمباران کردند. این برای نخستین را در مناطقی از سوریه فاتح شامیا همان  تنصر

است که نیروهای نظامی یک کشور خارجی چنین همکاری نزدیک نظامی با ایران دارند و حتی از خاک این کشور 

است. اکنون با تحلیل آن  این نوشته خود حاوی پاسخ به چند پرسش« کنند.برای حمالت هوایی خود استفاده می

هایی که در سوریه سوریه نیستند؟ چرا از پایگاههای روسیه در پایگاه خود در افکندهیم که چرا بمبنشان می

کنند؟ چرا ی نزدیک به اهداف خود حمله نمیکنند و از فاصلههای خود استفاده نمیافکندارند برای استقرار بمب

های روسیه از پایگاه هوایی همدان افکنکنند؟ چرا بمبدر ایران به اهداف خود در سوریه حمله می« پایگاه نوژه»از 

امری قانونی  ،خارجی یقراردادن پایگاه نظامی ایران به کشورکنند؟ آیا اساسن دراختیارریه پرواز میبه سمت سو

ست؟ آیا تاکنون به تصویب رسانده باشد کاری قانونی را قرارداد همکاری نظامی با ایران ،است؟ آیا اگر مجلس روسیه

هم ی روسیه به سوریه آنگر قرار داده است؟ اساسن حملهایران یک پایگاه نظامی در اختیار یک کشور خارجی دی

ی خبر BBC، یعنی تقریبن دو سال قبل از قیام فرودستان، 2016در سوم سپتامبر  از خاک ایران قانونی است؟

انداز این کشور که ناوهای موشکگویند های روسیه میمنابع رسمی ایرانی و روسی از قول بخش»کند: منتشر می

  .«اندازدلنگر می ،ران در دریای خزرهای ایی میالدی در بندر انزلی در آبه آیندهاوایل ما

ان و روسیه حاوی ی مشترک ایری حسن روحانی به روسیه، بیانیهروزه2، در پایان سفر 2017ارس م 29»

ه در نشست شدفرهنگی منتشر شد و موضوعات مطرح سیاسی و و های اقتصادیگرفته در زمینههای انجامتوافق

آقای روحانی از احداث دو واحد نیروگاه جدید در بوشهر، ایجاد  بود؛ های اقتصادیفقی تواخبری دو طرف در زمینه
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کردن خط آهن ی ارتباط خط آهن بین دو کشور و کمک روسیه در برقییک نیروگاه حرارتی در بندرعباس، توسعه

این  «.ر داردی جدیدی قرادی ایران و روسیه در مرحلهبرون سخن گفت و افزود روابط اقتصااینچه_گرمسار

آقای » !؟کدام از این اخبار اتفاق افتادچهستیم. آیا هی 2019بود و حاال در سال  2017های روحانی در سال حرف

چنین بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و اقدامات الزم در این زمینه را از دیگر موضوعات مورد مذاکره روحانی هم

د، بو 2018منتشر شده است. امضای قرارداد در سال  2017مارس  29این خبر در  «.این سفر توصیف کرد در

رژیم حقوقی دریای خزر و اقدامات الزم در این  ،ماه قبل از این بررسی10ماه قبل! آقای روحانی 10یعنی تقریبن 

در اکتبر ! ؟اندگویند که دقیقن چه گفتهنمیاما  ،ورد مذاکره در این سفر توصیف کردزمینه را از دیگر موضوعات م

شناختی در دریای خزر کاری زمینایران و روسیه تفاهم هم»شود گفته می BBC، در 1396مهر  12، یعنی 2017

شناختی در دریای خزر دو اویل روسیه برای ارزیابی زمینی نفت ایران و شرکت لوکامضا کردند. شرکت ملّ 

مدیرعامل  واحد علی اکبروفوزیر نفت و  بیژن زنگنهدر حضور ها نامهضا کردند و این تفاهمی همکاری امنامهتفاهم

ی ها در مسکو امضا شد. این اسناد پس از چندماه مذاکره دربارهی آنو پیش از آغاز دیدار دو جانبه اویللوک

یه در بخش جنوبی دریای خزر یعنی روس «.اندشناختی در بخش جنوبی دریای خزر امضا شدههای زمیناکتشاف

 ف با قیام دیدشود )مصامیی روسیه و پوتین شروع جاست که بالماسکهکند! از اینو در سواحل ما اکتشاف می

زمان با قیام فرودستان، ؛ اگر به اخبار دقت کنید هم«(رفسنجانی هاشمی»ی مرگ ی پروندهشدن دوبارهمطرح و 96

کنند که این پرونده را دوباره به جریان انداختند. در این میان چه کسانی الم میی هاشمی و روحانی اعخانواده

 را دارید و ، قیام دیمسئله گیرند؟ امضای نهایی را چه کسی باید انجام دهد؟ مصاف با اینتحت فشار قرار می

را هم « کش سانچینفت» یعنوان رهبر موقت و البته چندروز قبل از آن، حادثهای بهانتشار فیلم انتخاب خامنه

ای داشتیم. اگر به حوادث این روزها نگاه کنیم شاهد اوج فشارهای داخلی و خارجی بر حکومت غاصب خامنه

« شاهد علوی»کند ویدیویی از سوی اعالم می BBC، 1396دی  18شود؟ در هستیم. این فشارها چگونه وارد می

کند که این فیلم را می مشخص شاهد علویای است. آیا امنهی انتخاب خبه دستش رسیده که محتوای آن، جلسه

تواند در کار باشد. کند و فقط دست یک دولت میمی بسیار بیشتردست آورده است؟! همین شک ما را چگونه به

رساند. ما در همان می ما را به یقین پخش شود، شک BBCای مثل بار از رسانهکه این فیلم برای اولینهمین

روز شود، یعنی یکهمان سال فیلم رهبر موقت منتشر می دی 18را هم داریم. دقیقن در  سرکوب دراویش ،نزما

خواهد مقاومت ای با قدرت آمده و میبیند که خامنهبعد از سرکوب نسبی قیام فرودستان. شاهد علوی وقتی می

، فیلم رهبر موقت 96 دی 18قیقن در شود. دتمام می جاست که قضیهکنند و اینکند آن فیلم را هم علم می

باشد. پس از  ب .گ .کا سازمانِ جدیدِ تواند یک بالماسکه از طرفهم میشود که با شواهد کنونی، آنمنتشر می

سهم ایران از »شود مبنی بر اینکه منتشر می BBC، دوباره خبری از طرف دی 19تشار آن فیلم، دقیقن در ان

ی شود و خالصهجاست که به روسیه چراغ سبز داده میو در همین «شود؟سیاسی می دریای خزر قربانی معادالت
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های سیاسی و با حضور شماری از مقام ،ایران ی و سیاست خارجی مجلسِکمیسیون امنیت ملّ»گوید: خبر می

جدید حقوقی  رژیمِی مذاکرات مربوط به تعیین ی نیروی دریایی ارتش، تحوالت اخیر دربارهنظامی، از جمله فرمانده

 حسین خانزادیگوی کمسیون، به نقل از دریادار ، سخنحسین نقوی حسینیدریای خزر را بررسی کرده است. 

در دریای خزر  را درصدی خود20ی نیروی دریایی ارتش، گفته است که ایران حاکمیت کامل بر سهم فرمانده

بعد از اظهارات  ،ایران ی نیروی دریاییِهای فرماندهد. این گفتهگویی نیروی دریایی ارتش میها را فرماندهاین «دارد.

خورد که بعد از ی ایران در امور آسیایی به گوش میمعاون وزارت خارجه« پورابراهیم رحیمدمحمّ»همان زمان 

ها درصد نیست، اساسن این حرف20سهم ایران »ی وزرای کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو گفته بود: جلسه

ی نیروی فرمانده «جاست؟ها کالمللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشاء این حرفبا منطق حقوقی و بین

درصدی در میان نیست! 20گوید اصلن سهم درصدی اشراف داریم! و این یکی می20گوید که ما بر سهم دریایی می

های پیشین ایران در امور مذاکرات دریای نمایندهی ایران، از جمله های مقامات بلندپایهها گفتهمنشاء این حرف

طور کامل رد ی نیروی دریایی ارتش را بههای فرماندهی ایران که گفتهخزر است. آیا اظهارات معاون وزارت خارجه

، ما شاهد وقوع سانحه 96 دی 20کرات دریای خزر است؟ در های ایران در مذای تقلیل خواستهدهندهنشان ،کندمی

شود. ی نیروی دریایی ایران در دریای خزر هستیم. قطعی است که این حادثه توسط روسیه انجام میی ناوچهبرا

های جنگی ایران است در سواحل دریای خزر ترین کشتیناوشکن دماوند که یکی از بزرگ»عنوان خبر این است: 

و  18تیتر خبرهای  و اگر نگاهی به« ست.شکن دچار آسیب شده ادچار سانحه شده و در برخورد با موج ،در انزلی

ترین اخبار اال به سرفصل مهمشویم. حی کشور آگاه میزدهبیندازیم از التهاب و وضعیت بحران 96 دی 20و  19

ی روزها توجه کنید تا ببینیم چه خبر است؟ این خبر در فردای روزی مخابره شد که آقای پوتین نسخهاین

اصل قضیه این بود که تا قبل از فرستادن این  ،واقع تحویل دوما داد، یعنی پایان بازی! دری کنوانسیون را شدهثبت

ی شدهدوازده روز پیش اتفاق افتاده است، متن نهایی و ثبت_بخش از کنوانسیون توسط پوتین به مجلس دوما که ده

مشخص شده است. این  رانی و حدود کشورهای دیگرکنوانسیون با تعیین زیربستر، بربستر، خطوط کشتی

کنوانسیون شمال به جنوب است، یعنی حرکت از شمال به جنوب، یعنی سود فقط برای روسیه است، یعنی داد و 

ستدی که خواهید داشت شامل سرازیر شدن کاالها از روسیه به ایران خواهد بود. خزر سرآشیبی است؛ یعنی ما 

کنند؛ یعنی هم قزاقستان هم هار کشور استخراج نفت میدر بخش گودتر قضیه هستیم و در این سرازیری آن چ

کنند و چون این شیب به سمت ایران است روسیه هم آذربایجان و هم ترکمنستان تولید ضایعات و آلودگی می

نیست که برای « نروژ»و « فرانسه»جا که روسیه مانند کند و از آنتمام آلودگی به سمت سواحل خزر حرکت می

مانده هستند و همان فرهنگ روسی را دارند، حتی کند و آن سه کشور دیگر هم که اساسن عقبضایعات هزینه 

شان، حداقل هزینه را شان هم نیست که مواظب آلودگی خزر باشند و در مقابل استخراجهفتم_در اولویت ششم

ها های مبادالت آنسواحل ما بر اثر استخراج نفت و کشیدن لوله ،در نتیجه ؛جهت امنیت دریای خزر به کار برند
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اش باید از سواحل ایران بگذرد های نفتیخواهد استخراج نفت کند، لولهشود. باالخره وقتی ترکمنستان میآلوده می

در ایران  هایی است کهها بحثام. اینها صحبت کردهی اینو این خود یک بخش آلودگی است و من پیرامون همه

توانید در خزر در آینده هرگز نمی یافقط این نیست که شما خزر را از دست داده باشید، مشکل شود. مطرح نمی

عمق  ؛گیری کنیدتوانید دیگر ماهینمی شما حتیهاست و تر از اینبلکه مشکل اساسیاستخراج نفت و گاز کنید، 

گذرد، هرچه می ،واقع در ؛ها همه دلیل داردو اینمایلی است 10گویند مایلی بود و اکنون می15گیری قبلن ماهی

شود رئیس، مجلس ایران به شش بخش تقسیم میشود. با طرح نایبهای روسیه و فشار روی ایران بیشتر میخواسته

سیه کند. روست که روسیه دنبال میاین خطوطی ،واقع در است!« آمریکا»و « اسرائیل»های گوید این سیاستو می

تکه است، شش خواهد، یعنی خواهان ایرانِجا کشورهای ضعیف میبرای اینکه به تمام اهداف خود برسد در آن

دانش ها، کسانی را که اساسن بیو اسالمیست اتفاق را رقم زدنددهد! و مالها این  قورت خواهد ایران شمالی رامی

. برای همین کنندغارت میدهند و تحت فشار قرار می ،ارندند هم دانشی، شرف، غیرت و اصولبر بی هستند و عالوه

را ها عالوه بر ایران، مردمِ ایران را هم ؛ آنای در ایران ندارندهیچ آینده ، دیگرنداهکرد کاریاست که از بس خراب

 شوند.ی فرار میها دارند آمادهی اینخود هم توشه داشته باشند، چون همه از های بعدبرای نسل تا اندغارت کرده

دادن به روسیه است و نه ای برای باجبرای همین است که این حرکات نرم، بیشتر تحت فشار قراردادن خامنه

ای استعفا خامنه»یا  «خواهیمای تو را نمیخامنه»، «ای فالن کار را انجام بدهخامنه»براندازی! حرکاتی در حد اینکه 

ین رود تا باج را به روسیه بدهد. اای لو میمثلن ماجرای رهبری موقت خامنه، از جنس حرکات نرمی است که «بده

، «عامقتل اهللِآیت»گفتند ن به او میشود. قبلست که ناگهان رئیسی محبوب میحرکات نرم از جنس حرکات نرمی

عاشقانه برای رئیسی های نت تیترچرا ناگهان پیک !؟چرا و چگونه خوب شدندباره همه با او خوب شدند. اما یک

و باید بسیار هوشمندانه مبارزه  ایمافتادهای گیر ها دلیل دارد و ما در وضعیت پیچیدهی اینهمه !؟کندمنتشر می

دست دهیم و مقدمات براندازی ی ما باید جهت حفظ ایران باشد، ولی برای اینکه آشوبی در ایران بهکنیم. مبارزه

شوند که اساسن رف نیروهایی میه فکر منازعات عادی هستیم و بخشی از نیروها صمطلق را ایجاد کنیم، بیشتر ب

شده را به دوما شود و پوتین طرح ثبتون تصویب میدنبال جنگ نیستند و هیچ گاردی ندارند. وقتی کنوانسیبه

که تعطیل است  بروید جلوی مجلسی» :گوینددهند و میفراخوان می ایعدهدهد، باید جنگ طور دیگری باشد. می

افتد که پوتین ای اتفاق میها دقیقن در همان هفتهکنند. اینما را معطل می هاییو با چنین حربه «شعار دهید!

خواهم به کسی انگ بزنم. اوضاع ما ها بالماسکه است. من اساسن نمیدهد، تمام اینطرح را به دوما تحویل می

ها رقابت سیاسی کنیم و این یا آن گروه را بدنام کنیم، چیزی که با گروه است که ما بخواهیم تر از اینخیلی خراب

توانیم مدافع حقوق کارگر است و ایران برای فرداست، برای نسل جوان. ما وقتی می برای ما اهمیت دارد ایران

مدام از منافع روسی  زنند وها و کسانی که از دفاع کارگر حرف میباشیم که مدافع تولید کار باشیم. تمام کمونیست

اگر کار نباشد آیا کارگری وجود خواهد داشت؟ کار چگونه تولید خواهد  !؟کنند مگر طرفدار کارگر نیستندمیدفاع 
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شود که منابع انرژی در میان باشد. ما خزر را از دست دادیم، آن را دو دستی به شد؟ کار در صورتی تولید می

خزر در از درصد 50؛ ی ایران از بین رفتبرای آیندهدرآمدزا  نبع بزرگِ یک م ،واقع روسیه تقدیم کردیم و در

توانستیم استخراج شد میدرصد می14درصد شده است. حتی اگر سهم ما 13ق داشت و حاال توافقات قبلی به ما تعلّ

عظیم مالی یا اقتصادی گاز کنیم، اما طوری تقسیم کردند که ایران هرگز این فرصت را نداشته باشد تا از این منابع 

کنیم و نه تنها دیگر دریای خزر مال ما نیست، بلکه سواحل خزری هم خزر استفاده کند. در این قرارداد ما ضرر می

شود و همین طرح روحانی برای انتقال آب خزر به سمنان، جا اجرا میهای کثیفی که آنمال ما نخواهد بود. سیاست

های اطراف است. این مالهایی که و جنگل« مازندران»و « گیالن»هایی مثل ستانیک طرح احمقانه برای نابودی ا

آید، ماجراهایی که بر گیالن جا میافتادند و یا سیلی که در آن های استان گلستانبه جان جنگل« گرگان»در 

ها در گیالن رکخواهی و حل مشکل و ایجاد اتحاد، برای تیجای ملّو بهکنند گذرد، فضاهایی که درست میمی

طرف طلبی صحبت کنند، از آنکنند که جوانان پرشور گیالنی از جداییکنند. از طرفی کاری میمنازعه درست می

ی کنند، همهشان را از جاهای دیگر انتخاب میی مجلسکنند و از طرف دیگر شهردار و نمایندهشان را نابود میزبان

طور تمام کشور را بهمدام عمدی وجود دارد تا  ،های پروپاگانداییدر سیاست ،عواق در ؛جاستها برای نابودی آناین

 زندباره حرف نمی کس در اینی است و هیچملّشود کاملن ضدّهایی که انجام میتالیفعّ  ؛به هم بریزندسیستماتیک 

افتد؟ خشم چگونه اتفاق میشود. از این جهت است که ما باید اعمال خشم کنیم. جا در این مورد بحث نمیهیچ و

دست  ی درضعفنقطهی قضائیه و رهبر مال روسیه است )رئیس قوه وجمهور وزیر و رئیس ووقتی سپاه 

و  .ب جدید.گکاواقع ما یک  ست و درپس تمام سیستم اطالعاتی ما روسیهای روسی دارند(، پروپاگانداییست

خواب همه آتو ها و از تختها و سلبریتیاین میان حتی از آرتیست تحت اختیار پوتین در ایران داریم. در قدرتمندِ

ی کنند، این حربهها از نظر حقوقی آن را دنبال میشی، صرفن فعل فمنیستی نیست که خیلیکُدارند. این پرستو

اوم جمهوری طور کامل نابود شود. هرگونه تدتا ایران به شوند اللهمه است. همه باید  ی تهدیدِتهدید است، حربه

ها خورند. اساتید دانشگاهها باالخره فریب میها بپردازم، چراکه آدمخواهم به آدماسالمی یعنی نابودی ایران! من نمی

 اشتباهات بزرگ نکنند.ها باید در جریان باشند، باید کار کنند تا لیدرهای احزاب متوجه شوند که و تئوریسین

افتد؟ کند، برای چه اتفاق مییک روز پس از اینکه روحانی آن را مطرح می، نفر15امضای طرح رفراندوم، توسط 

ای مگر از خود چیزی دارد که ای بخواهند، اما این خامنهها همه تهدیدهایی هستند که باج بیشتری از خامنهاین

دهد. ایران باج میکند، پیر خرفتی است که مدام برای ماندن خود، از جیب بفروشد؟! او حتی مقاومت جزئی هم نمی

گیرند. ما نژادپرست های ایرانی را از ما میماست. تمام نشانه یِی ما جهت حراست از منافع ملّ جنگ و مبارزه

ها، کاخ و زیارتگاه قاتل ایرانی طرفِ. اینکه از آنکنندمیتوهین  شود و مدام به مامیاما دارد به ما خیانت  ،نیستیم

پروپاگاندای روسی  وهای ایرانی را تخریب کنند همه بازی نند و از طرف دیگر نشانهرا بزرگ ک« جعفرمحمدابن»

گیر از سوی مردم ت نیاز به کمک و اتحادی تقریبن همهشدّشویم و بهنمی ت تنها هستیم، فهمشدّاست و ما به
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ما »: امخته و بارها گفتهری اسالمی باست. جمهوداند که دیگر رفتنیکس دیگری میای بهتر از هر خامنه داریم.

ای از وقتی که جمهوری اسالمی خود را حبسی کرد، یعنی از وقتی خامنه. «ی جمهوری اسالمی را داریمجنازه

)جنبش سبز(  88از جنبش  ،واقع را به زندان انداخت، از لحاظ سیاسی مرد؛ در« میرحسین موسوی»و « کروبی»

 در ایراندانند که جمهوری اسالمی ن جمهوری اسالمی از همه بهتر میو آن جنبش چندمیلیونی، بانیان و مدافعا

برای میرحسین موسوی به خیابان  ،آزادی جمع شدند مشروعیت خود را از دست داد. آن مردمی که در خیابانِ

مهوری جا کار جآن در های روسی وپروپاگانداییست ها اعالم انزجار کردند و این یعنی عدم مشروعیتِآن ،نیامدند

دانند که این انتخابی کنند، میطور که مردم برای آسایش بیشتر در انتخابات شرکت میاسالمی ساخته شد. همان

 داند که مردمِ بین بد و بدتر است. اگر میرحسین موسوی بد بود، بقیه فقط بدتر بودند. جمهوری اسالمی خوب می

ی حبس اندازد و بعد آن بالماسکهبدها را هم به زندان می 88 ای در سالها انزجار دارند، اما خامنهایران از آن

ها و فهمیم که چه اتاقآید! بعدها میبه میان می «اوین هتلِ »طرح  ،واقع شود و درها پیش کشیده میطلباصالح

گیر شوند؛ همین کسانی که اکنون دستشان مستقر میهایگران در کاخچه کاخی در اوین داریم؛ چگونه اختالس

جا هستند و بعضی اوقات در حیاط زندان شوند، مدتی در آناوین می ی کاخِ روانهبلکه شوند، شوند زندانی نمیمی

های جداگانه شگویند در بخها هم زندانی هستند و میشوند تا ببینند که اینجلوی دیگر زندانیان ظاهر می

یران دارد، آن راهکار چیست؟ جمهوری اسالمی باید بداند اگر جمهوری اسالمی راهکاری برای ا شوند.داری مینگه

ها را تحت فشار قرار آورد و آنها میفکران و سلبریتیگذارد. بالیی که بر سر روشنکه روسیه همیشه تنهایش می

ما دچار  ،واقع در ؛ها دارندها بر سر مالهمان اعمال فشار را روس مشابهِ کند،شان آتو رو میخوابدهد و از تختمی

ویکم است. ما مناسبات قرن شانزدهمی را در ایران یک دور کثیف بسته هستیم که اصلن دون شأن قرن بیست

و  ترسند علیه روسیه چیزی بگویند و از روسیه وحشت دارندهایی که وجود دارد، اینکه همه میداریم، این هراس

زده که در آن تهراس است. کشوری بسته و سنّ دور کثیفِ خاطر اینبه ،شودهایش دنبال میتمام سیاست

کند. جنگ اصلی ما باید با روسیه باشد. فروشان سطحی تولید میاندازه وطن همینبه یک آتو است،  «خوابتخت»

ما  ،از مزدوران روسی بسیاریگفتیم. می« مرگ بر آمریکا»نباید  57با آمریکا جنگیدیم و بعد از سال  57در سال 

 ، مردمِ مرگ بر روسیهاست. منظور از « مرگ بر روسیه»باشد مهم تواند ادند. اکنون تنها چیزی که میرا فریب د

ها از هر لحاظ گری شود. روسهای کثیف روسی در ایران است و این باید روشنروسیه نیست، بلکه منظور سیاست

مرزی، مرزی، درونهای برونتلویزیونهاست! کنترل ما را در دست دارند، حتی کنترل براندازی هم در دست روس

 فقط یک شاعرِ  !؟کندکس به پوتین حمله نمیکه هیچاید کنند. توجه کردهسپاه پاسداران، همه و همه را کنترل می

کند با پوتین دربیفتد. همه از او ت نمیأکس جرزند. هیچپوتین حرف میاست که ضدّ )علی عبدالرضایی( دیوانه

های کاملن یم، ما را حذف و سانسور کردند و اجازه ندادند بحثاههمه مدرک که رو کردجود اینوحشت دارند. با و

ها بودم و این تلویزیون مستدل من، مثل همین بحث، به گوش برسد تا مردم بفهمند و آگاه شوند. من همیشه ضدّ
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یزیونی که بخواهد پیرامون مسائل ولی اکنون هر تلو ،کردمکردند من رد میهر زمان مرا برای مصاحبه دعوت می

 یمن قبول خواهم کرد. حتی اگر تلویزیون ،خزر مصاحبه کند تا مردم آگاه شوند که در خزر چه اتفاقی افتاده است

 ،های مرا حذف نکنددرصد با جمهوری اسالمی است، اگر قول دهد که بحث100فاالنژ باشد و مطمئن باشم که 

گذارند که مردم خبردار شوند و چرا اغلب افتد و چرا نمیمی ایرانتفاقی دارد در من با مدرک خواهم گفت که چه ا

ها را بیشتر مطرح کند، جهت فشار کند که آنشود و سپاه سعی میهایی که ما داریم و با موفقیت اجرا میبالماسکه

را   ایرانمردمِ غارت کرده و همه گیری بیشتر از ایران است. جمهوری اسالمی باید بداند که رفته است. اینبرای باج

ها این ،باید گورش را گم کند. برای اینکه خزر را نجات دهند ،تر نزندی آخر را از این فجیعبهضرتا بدبخت کرده، 

تواند که وفا کند، چراکه مردم دیگر نه کند و نمیتوانند بکنند. روسیه به جمهوری اسالمی وفا نمیخیلی کارها می

 ،هستند گذاریسیاست خواهند. تمام کسانی که بر بسترِها را نمیایناز کدام می و نه رهبری و نه هیچجمهوری اسال

الاقل بهترین کار  ،برای اینکه بعدها دادگاهی و اعدام نشوند توانند دیگر ادامه دهند.ها نمیاند. اینخائن به مردم

تواند آن را جلوگیری از این کار راه دارد؛ مجلس می. )فروش خزر( این است که مرتکب این خیانت بزرگ نشوند

جمهور را کنار بگذارند. هر کاری جهت نجات خزر مجاز توانند کودتا کنند و رئیسپس بگیرد یا ارتش و سپاه می

ی افتد؟ یعنی کار تمام است و ما هرگز اجازهشده به دوما رفته است، چه اتفاقی میاست. اکنون که این طرحِ تثبیت

بدل بیزینس این چهار کشور  دانیِزبالهتر این است که حاال ما به ی بزرگاستخراج از خزر را نداریم. اما مسئله

مازندران  و شان در سواحل جنوبی، یعنی گیالنهای اتمیها و زبالهو تمام ضایعات و انواع امراض و آلودگیشویم می

خانه خواهد شد و این بسیار وحشتناک است و ما باید در کثافتجا بدل به و استان گلستان، جمع خواهد شد، آن

ایم، ما شمال ایران را از دست ما فقط خزر را از دست نداده ،واقع در ؛مطلق باشیم شمال ایران منتظر آلودگیِ 

ا هستند و هها باز هم روسشناسیم؛ گداتر از روسها را میما روس گوید.کس چیزی نمیباره هیچایم و در اینداده

کنند، برای امنیت و ها مثل کشورهای غربی نیستند که اگر کاری میتر کشورهای اطراف آن. آناز آن بدبخت

 اند. ایران هم از این ماجرا مستثنجلوگیری از آلودگی محیط زیست پول خرج کنند و برای آن تدابیری در نظر بگیر

ه شاه است و اگر هم بین دو کشور مشکلی پیش بیاید روسیه تواند زیاد اعتراض کند. در خزر، روسینیست و نمی

توانند از سواحل نزدیک ما جهت عبور خط ها حتی میاست که این ها را حل کند. مسئله اینباید مشکل آن

ها به حل آلوده نشود، ولی آنکنند این سوااند که سعی میشان به اروپا استفاده کنند. ظاهرن گفتههای نفتیلوله

اساسن ما سهمی از گاز و نفت خزر  ،که باشد ر اندازهشده است و سهم ما ه چیز امضاچیز متعهد نیستند. همهیچه

افتادن ها همه باعث ازکارجعه است. اینجا شروع به استخراج کنیم و این فاتوانیم در آننخواهیم داشت و نمی

گر در دریای خزر قادر به صید نخواهند بود. وقتی کنند دیشود و مردمی که با صیادی زندگی میصنعت شیالت می

جا وجود نخواهند داشت و در نتیجه شیالت شمال به مرور زمان از ها در آنجا تمرکز آلودگی شود، دیگر آبزیآن

از سواحل ایران « ترکمنستان»ی ست خطوط لولهبین خواهد رفت و برای نسل فردا چیزی نخواهیم داشت. کافی
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ما بخشی از « چایترکمن»ترین خیانت تاریخی است. اگر در تر شود. این بزرگشکست بزرگ بگذرد تا این

اتمی ی یک بمب مثابهمعرض نابودی قرار دارد و این به مان را از دست دادیم، اکنون حیات مردم حاضر درسرزمین

جا خورند و کثافتی که آنن میافتند و مثل گاو از آگرسنه، بر سر یک سفره میو  افتادهاست. چهار کشور عقب

شود. قطعن عمدی وجود دارد که ایران تخریب شود. آید و سواحل ما مرکز آلودگی میبه سمت ما می ،ماندباقی می

خدمت به سمنان نیست، بلکه این یعنی طرح این  ،برسانند« سمنان»دهد که آب خزر را به اگر روحانی طرحی می

شوند. نابودی جنگل در گلستان ها نابود میسیر قرار دارند. جنگل که نابود شود آدمهایی که در آن منابودی جنگل

اند که برخورد علمی ندارند و یک ها ثابت کردهسیل فجیع را داشته باشیم و این« صحراترکمن»باعث شد که در 

ست که ما در ا این بدبختی کنند.های خود فکر میفهمند و فقط به سود بیشتر جیبمشت مال هستند که نمی

ها و حتی ها و سپاهیها جناح نیستند. ما بسیجیاین ،واقع ها را هم نداریم؛ درطلبگراها و اصالحایران همان اصول

جمهور مشکل گراها را داشتیم و واقعن با رئیسماهیتی هستند. اگر همان اصولها تکها را نداریم، اینارتشی

دانیم که این طرح را رهبر نت را بهانه کنند و هرطور شده جلوی آن را بگیرند. ما میتوانستند این خیاداشتند می

تواند او را نجات دهد. آن رهبر و نزدیکانش امضا کرده و آن رهبر باید بداند که نجاتی در کار نیست و روسیه نمی

های بعدی ران ضربه نزنند و حیات نسلاز این بیشتر به ای و توانند گورشان را گم کنندکه می اندغارت کردهقدر آن

کردند و ای شرافت داشتند، بهترین راه این بود که اعتراض میاهلل و بسیج ذرهرا به مخاطره نیندازند. اگر حزب

 ایخامنهدانیم این کار به دستور دادند. همه میرا که عامل این کار بوده بهانه قرار می روحانیبه اسم  کثافتی

روسی و خائن که مردم را فریب  طور موقت این مردِ توانیم طرح توطئه را عوض کنیم و بهاما باز می ،صورت گرفته

ی نیست، این برنامه ی مردمروحانی آشوب کنیم. این برنامه خیال شویم و الاقل برای محاکمه و اعدامِداده بی

کنار زده  سپاه انسردارپیش بگیرند. باید  هکار آن را درعنوان راها و پاسدارهاست که بهبسیجی و هاچیحکومت

 ی سپاه باید به خود بیاید، نه اساسن برای براندازیِ روسی هستند. بدنه انها مزدورد. مشخص است که ایننشو

افتد یک وحشت بزرگ است و با این خیانت که در حال خاطر اینکه اتفاقی که دارد میجمهوری اسالمی، بلکه به

ی بالماسکه، کردنِ تجزیهمطرحه ایرانی وجود نخواهد داشت که اصلن حرف از تجزیه بزند. در آیند ،وقوع است

آن ضایعات به  !؟ماندچه چیزی از ایران باقی می د،بزی و بهشت شمالی ایران را بگیریمالهاست. اگر آن سرس

ها جنگیدند تند و در جبههی شهید هسگویند خانوادهی کسانی که میکند، حداقل وظیفهجا انتقال پیدا میهمه

ها بسیاری از خیابانجمهوری اسالمی در  خودِ زودیبهاست که متحد شوند و اعتراض کنند.  این ،تا ایران باقی بماند

کند. ایران را کاملن به شهدا خواهد کرد. جمهوری اسالمی برای بقای خود هر کاری می نامکردن شروع به پاک

راضی « تایلند اسالمی»که نیروی کار و سکس بسیار ارزان دارد و فقط به این  کندکشوری توریستی بدل می

جا دیگر حجاب کند که در آنهایی را اعمال میسیاست ،سیاه داریِایران زنان زیبایی دارد و با سرمایه ؛نخواهد بود

ن دارد و اگر ما فقط یک های پلیدی برای ایرانخواهیم داشت و فقط روزهای سیاه را خواهیم داشت. روسیه نقشه
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شورش  وقت مردمباید موجبات کودتا را فراهم کنند، آن ،در ارتش یا سپاه داشته باشیم گرا ملّییک افسرِیا  سرباز

موضوع بسیار روسیه از این ؛ برندال میؤزیر س ،ها شدهرا که به آنبزرگ خیانت  این الهه کنند و در دادگاهِ می

سال نشده کنوانسیون گیرد. هنوز یکین شرایط تمام تصمیمات را میجنبد و در بدتریوحشت دارد. روسیه دارد م

اند و تقدیم مجلس دوما کردند. اگر دوما هم تصویب ی شرایط را هم مشخص کردهاند، با جزئیات همهرا نوشته

گویند از دارد، چراکه می را ی جنگ با ماروسیه اجازه ،وقت اگر ما اعتراض کنیمچیز تمام است. آندیگر همه ،کند

ی روسیه هایی که از ایران گرفته است بعد از تصویب در دوما به حقوق ملّ تمام باج کنند.ی خود دفاع میحقوق ملّ

ی روسیه ملّ  این حقوقِ که دانیم ی دفاع کند. ما میظف است که از این حقوق ملّؤروسیه م شود و ارتشِ بدل می

« ظریفِمحمّدجواد »روحانی و  و ایسی در ایران است، خیانت خامنهمزدوران رو هایخیانتحاصلِ نیست! این 

ها حاال ما با آذربایجان صحبت» :گویندد. میدهکنند و همه را فریب میجیه میچیز را توکثیف است که همه

د و جزئیات آن ایوقتی توافق را امضا کرده !؟توانید با ترکمنستان بکنیدتی میچه صحبتی؟! چه صحب «داریم!

ماه که ا هم بگیرند و چندای را براساس قرارداد به کسی بفروشند و پولش راست که خانه مشخص شده، مثل این

و تمام شده  میلیون تومان بیشتر بگیریم! اما فروختهایم پنجای که فروختهتوانیم برای خانهاز آن گذشت، بگویند می

 ،اندهشد اللمداران و خبرنگارهایی که سیاست و کارخیانت مجلسِ  !گویم یعنی همیناست. تحمیق که می

ها دهند! باید اینهای نرم را به مردم نشان میای این بالماسکهجا هستند، در هر گوشهاند که همهروسی هایتکثاف

ی ی بودند و حسّ گر ملّ ی نیستند؛ املّ و ل ندارندها تعقّترسند، اینها مال هستند و میرا تحت فشار قرار داد. این

صورت اتفاقی د یک شرکت بهتا بعد هم بگوین ،شدکه تخریب نمی« یعقوب لیث»نسبت به ایران داشتند آرامگاه 

اگر ایران تخریب شود » :گوینددانند و میدین می ایران را اصلِ فهمند، تخریبِ ها اصلن نمیتخریب کرده است! این

ی روسی است. براساس همین امزخرف است، این ایده، ایده «کند!ن ظهور میو مردم در بدبختی باشند امام زما

حق هم دارند،  ،اندما بسیار عقب مردمِ  «کمونیسم عین مسیحیت است!» :گویدهای کثیف است که پوتین میایده

و خبرنگار در ایران  مهروزنا ند.نیستسو ها با مردم همشود؛ تلویزیونها داده نمیبه آنخاطر اینکه اطالعات درست به

عنوان ی کشورها از خبرنگار بههمه» :گویدآقای رفسنجانی عملن در تلویزیون می  ِیعنی جاسوس. وزیر اطالعات

« برای ما انجام دهند! جاسوسیفرستیم تا کار کنند و ما هم خبرنگارها را خارج از کشور میجاسوس استفاده می

ماست! خبرنگاری که باید وجدان آگاه کشور باشد  کند که این روال اصلیِد میی اخیر خود هم تأکیدر مصاحبه او

رک ما تُ وطنانِهم چیز را به شوخی گرفته است.لق همهطور مطبه ،برساند  مردمو اخبار را تحلیل کند و به اطالعِ 

جا را آن ،ه حرکت کندآلودگی ک ؛رسندبه آزادی و خوشبختی می ،فکر نکنند که با رسیدن به جمهوری آذربایجان

 اردبیل و آستارا. این نهایتِ و رسد؛ به خلخالبه شما هم می ،آیدجا میکند. تمام امراضی که از آنمیبدل به جهنم 

تیم! با تاریخی هس رگیِ کاری به این وضعیت ندارند! ما دچار یک بی ،ردکدام از احزاب کُشرفی است و هیچبی

گیرند؛ مردمی کنند و از مردم بدبخت ایران انتقام میهمکاری هم می آندارند با  و کاری ندارندجمهوری اسالمی 
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ان فارس ما در ایر !؟! فارس چیست؟اند! فارس کجا بودهگذاشت« فارس»شان را هم که همیشه در ضعف بودند، اسم

خوزستان « کوروش»مگر محل تولد  !؟خوزستانی فارس است !؟تخراسانی فارس اس !؟نداریم؛ تهرانی فارس است

یالمی نبود؟ دریغ تمدن ع سالهزارنیست؟ مگر همان خوزستان محل شش کوروش« هاپرشین»نبود؟ مگر سمبل 

 علم و دانش!و  اصول و ای منطقاز ذره

ها در ی این سخنرانیمرداد و از دو ماه قبل سخنرانی کردیم و همه 21ما تا قبل از امضای کنوانسیون در 

پا کنند، ما باید بینی کرده بودیم. مردم ناگزیرند که آشوب بهروزها را ما پیشت، تمام این یوتیوب موجود اس

و مرتب توی  «.ما فرهنگ ندارند مردمِ » :گویندهای زیادی داریم. اینکه میصورت میدانی مبارزه کنیم، ما برنامهبه

گذارند طرف مالها را میلیاقت ندارید! از آن خواهند بگویند که شماهاست؛ میروس یهم توطئه ،زنندسر مردم می

کنند! ای میایران را نگاه کنید که چه کارهای احمقانه تا بگویند مردمِ  ،که بالهت و خرافات را به شما تزریق کنند

ست کنند؛ طبیعیروند و کارهای احمقانه و حیوانی میخیز به زیارت میسینه «.حسین هستیم لبِ ما کَ» :گویندمی

نان کنند. کدام مسلمانی کارهایی را که مسلمااز درون تهی میغارت کرده و کنید شما را وقتی این کارها را می

 ها چیست؟کاریاین کثافت !؟ددهانجام می کنندمیایرانی 

 بلغزد، رهبری که بعد از چند تهدیدرهبری که با  ؛اندکارههیچ ایراندر  ایخامنه و روحانیدانیم که ما می

سال مخالفت بر سر 20بعد از  بر فرض مثالتا این حد بترسد و  قدر پایگاه نداشته باشد ونآسال حکومت، 40

 کشور پایگاه روسیه چیز را ول کند و کلِّ یشی به فیشی همه را وا دهد و همهتقسیم رژیم حقوقی دریای خزر، با ک

های نفتی را بازداشت کشتی و ارس پهباد روسی بیندازدپ در خلیجرهبری که اند رهبر ایران باشد؟! تومی مگر، شود

آمریکا را تحت فشار قرار دهد و به حقوق و منافع روسیه خاطر اینکه به (سرزمین ما و امکاناتو  یعنی با سرباز) کند

وسیه ها را که در راین بمب ،جنگ شود در خلیج پارسی را ادا کند؟ اگر ی ملّتواند حتی کلمهخود برسد، کجا می

کنند، در دارند از ایران استفاده می طرفاز همهها کنیم. روسو ما ضرر می خواهند انداختدر ایران و  اندازندنمی

وحشت  ی ایرانیخواجه فکریِرسند. من از روشنکنند و به منافع دیگرشان میسوریه هم از ایران استفاده می

 57که در سال را نشان دادند، درصورتی« مرگ بر آمریکا»به ما  فقط  اخیرسالِ 40که در  ابلهانیاین از ، کنممی

کنند و اکنون ما باید به هر ها و روسیه مدام در ایران کار میایتوده 57شده بود. از سال  تمامکار آمریکا در ایران 

اصرار دارند که ای مشکوک باشیم و برای براندازی جمهوری اسالمی بجنبیم. اگر کسانی از جمهوری اسالمی واقعه

 ی این وضعیتیم و ادامههست ی ما در حال نجات ایراناین حکومت باید برود، بیایند و با ما همکاری کنند. همه

 فقط، اکنون جمهوردیگری رئیسیست که بگوییم این شاه باشد و آنفاجعه است. اکنون وقت این ن فروشی()وطن

اید، ارتشی هستید و در این سرزمین متولد شدهیا بسیجی و  یا سدارران باشیم. اگر امروز شما پاباید به فکر ای

اند، ما زیر شکنجه فرزندانهمه از ای غیرت دارید، پس نباید بترسید؛ اینتان در این خاک طی شده و اگر ذرهکودکی

 ،کومت کثیفهمه دختران ما در زندان و تحت آزار هستند، پس ترس را کنار بگذارید و در جهت بقای این حاین
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ایم. ایرانی ارائه داده تعریف بسیار مدرنی از زنِ « نارشیسمآایر»زی نکنید. من خوشحالم که در اندادر راه ما سنگ

عملیاتی ما خانم هستند. زنان ما به باورهای  دوستانِبیشترین چنین هماند و در زندانامروزه ما که  یارانِ بیشترین 

 ، هیچ ربطی بهایرانی هایکم نگیرید. زن ایرانی را دست ها هستند، زنِ ا زنم اند، متفکرترینِاساسی رسیده

ن ببینید زنا ،خواهید تعریف درست و مدرنی از زن ایرانی داشته باشید. اگر میندارندکماندوهای فمنیست فاطی

کمی اند! کاش فضا رفتهها تا کجا ها چه در مبارزه و چه در تئوری و بحثگویند! ببینید ایننارشیست چه میآایر

دست بهمعروف دست هایی که بین زندانیانِاز کتاب ،نارشیست ما که به زندان رفتهآآزادتر بود. یکی از زنان ایر

ت و نگاه ها پیش ترجمه کرده و اساسن ماهیّسال« اهلل فوالدوندعزت»گوید؛ کتابی که ها میشود و از بالهت آنمی

 یغلطبه شکل های ما ها آموزش دهد، دانشگاهخوانند؛ کسی نیست که به آنلط میها دارند غآن ؛غلطی دارد

تمام اطالعاتی  چوند، نکنعلمی کار نمی و نویسندغلط میو  کندمیفکری ما غلط حرکت کنند، روشنتدریس می

کنترل و سانسور  در ایرانچیز نداریم و همه را آزاد اطالعات جا گردشِشود غلط است. ما در آنها داده میکه به آن

همین صدای من هم مدام بلکه تنها در حکومت، کنند. نهردم در نادانی هزینه میداشتن مشود و برای نگهمی

برید. اگر ها پی به خیلی چیزها میسانسور شده است. ببینید این بحث را چگونه دنبال کردم و شما با این بحث

ساعت وقت گذاشته باشد و روند تاریخی این 1د شما را فریب دهد. کسی که وانتگرا باشید، دیگر کسی نمیواقع

در دست روسیه دارد و  های بسیاریضعفنقطه ایخامنهفهمد که قضیه چیست! را دیده باشد، قطعن می خبرها

کسی که  گرفتن صدایاز قدرتاست که دلیل همین به. ی سران دولت هم چنین وضعیتی را دارندغیر از او، بقیهبه

هایی که دم از مخالفت با جمهوری اسالمی توانند او را کنترل کنند. جبههو نمیوحشت دارند تری دارد نقص کم

شوند گیرند و مدام در نقش مخالف ظاهر میاند و از او خط میکنند، همه تحت فرمان روسیهزنند و کاری نمیمی

بردن آن ابایی ندارد؛ پرهیز از کارمی برای بقای خود از بهاسال کنند که جمهوریو مردم را به چیزی دعوت می

 خشونت.

عملی نداریم. هر اتفاق عملی، هر نزاع خیابانی، هر حضور خیابانی، هر تظاهرات و  ما هیچ راهی جز اتفاقِ 

تظاهرات اند. ی نجات ایرانالزمه ،آشوبی، هر شورش و هر چیزی که به بقیه پیام برساند تا به صف مردم بپیوندند

 شبیخونِ  گزینهکه در یک نقطه شروع و تمام شود و آن را کنترل کنند کارساز نبوده و نیست. بهترین  ایمدنی

ها زدنو سرکوب کنند. از شبیخون دستگیرتوانند شما را و شعارنویسی است، چراکه نمینامه  شبپخشِخیابانی، 

 زمانِ اکنون دیگر . تواند با شما کاری کندنمی ،هم بیایدارتش روسیه  کلِّاگر و عملیات شبانه وحشت دارند و 

اند دادهها وای روسیه ایستادگی کنند، آنتوانند جلونمیای و جمهوری اسالمی هرگز خامنهها رسیده است. شبیخون

 که نیدببی»دهند که رود؛ برخی پز میچیز بر باد میشک نکنید که همه ،دهند. هرچه بیشتر بمانندباج می مدامو 

ارس داشته پاگر جنگی در خلیج  اند کهپذیرفتهاند. عربستان و امارات ها احمقاین «با ایران کنار آمد!چگونه امارات 

کار کنند. وقتی جنگ اتفاق بیفتد و ایران دانند باید چهاند و میها باهوشی آن جنگ را بپردازند، آنهزینه ،باشیم
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ما با برهوت  .خواهد بودمردم  برای فقط ، ضررهمیشه مانندرود و به جیب مالها می ی پرداختیهزینه ،را نابود کنند

کنند. ما نگاه شدن فکر میواقعی ایران، به رهبر جای نجاتِبه دارند،  اندکیالیتِهستیم. آن افرادی که فعّمعاصر 

واهند فقط رهبری کنند خهمه میبینند؛ ان میچیز را دکّهمهو  ستشعوری در کار نی یواقعی نداریم؛ حرکت یِملّ

همه را  خود با کارهایکه سال 40فهمند. جمهوری اسالمی و نمیخواهند رئیس شوند همه می ،و شاه شوند

شد، ممکن است کسانی فهمد که ممکن است حقیقتی هم وجود داشته باوشوی مغزی داده، اصلن کسی نمیشست

 .ها()ایرآنارشیست چیز نخواهندبیایند و هیچ
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 روسیه را دوباره بشناسیم

 بخش یکم

 02/11/1398تاریخ سخنرانی: 

 

دهند تا االختیار جمهوری اسالمی با روسیه است؛ این لقب را به او میسفیر تام« کاظم جاللی»ترین دیدار این تازه

شگاه تهران بوده که علوم اساتید دان ءِجز کاظم جاللیآن با خودش است.  کند مسئولیتبگویند هر کاری که می

فهمد. یکی از شاگردان من که دکترای علوم سیاسی که از سیاست هیچ نمیدرحالی ،کرده استسیاسی تدریس می

مداران روسی در آن حضور داشته، سیاست در آن ها که کاظم جاللی همای با روسدر جلسه» :گفتخواند، میمی

با ) سیاسی از او باالتر است مقامکردند و حاال همین آدم با کسی که از نظر جلسه با ایرانیان تحقیرآمیز رفتار می

ی روابط دوجانبه، تحوالت افغانستان، کند و دربارهجلسه برگزار می ،(«آندری رودنکو»ی روسیه معاون وزارت خارجه

شان دریای هدف ،قعوا جا یک شوخی است و درافغانستان در این «.کننددریای خزر و آسیای مرکزی صحبت می

دهد؛ تحت فشار قرار می را« ایخامنه»در دو حیطه « پوتین»کردن واگذاری دریای خزر است. اکنون خزر و نهایی

خواهد که روسیه میست های نظامیپایگاهاحداث بخشیدن به کردن بحث واگذاری خزر و دیگری سرعتیکی تمام

در زنبیل رسوایی را  ،کننداه پاسداران که با روسیه همکاری میروسی سپ هایِدر جنوب کشور برپا کند. قزاق

چیز بدی نیست. روسیه  برای از نظرشان مزدوریروسی هستند و  خواهند نشان دهند که سپاهِو عملن می اندکرده

ا است، یعنی توافق خزر ر« قاسم سلیمانی»شان فقط ماجرای بحث ،بیندجاللی را می «رودنکو»برای همین وقتی 

ست که روسیه را در افغانستان سی. سلیمانی ککند پشتیبانیپیش ازبیشرا  سلیمانیسربار تا روسیه کنند امضا می

 یاز سرمایه دالر یاردمیل20سالی  مزدور. این کردسوریه را دو دستی به روسیه تقدیم و ، استا کرده فعّال و سوریه

طور کامل در اختیار روسیه است. در این میان شد که اکنون سوریه بهاین  و نتیجه کردو سوریه خرج  ما را در عراق

بشار »رفتن پول هنگفت! هنوز هم کمک به ایرانی و هدر ایران چه سودی برده است؟ هیچ! فقط مرگ سربازانِ

وام صورت کنند، همان کمک مالی را روسیه به ایران بهکمک مالی می بشار اسدزمان که به ادامه دارد. هم« اسد

میلیارد دالر وام به ایران داده و حکومت ایران همان پول را به بشار اسد تقدیم 5کند! اخیرن روسیه پرداخت می

 ،کنیدخارجی دیدار می یعنوان یک مقام سیاسی با کشور. وقتی شما بهکرده است! مالیان بردگانی بیش نیستند

توانید در مورد مسائل هاست. با دانش قرآنی که نمیدانش ی اکرانجا دیگر بحث دیالوگ است و دیالوگ عرصهاین

کنند. رودنکو مدام دارد سردار برداری میاز شما بهرهو  پذیریدفقط می ه،ی و ژئوپلیتیک بحث کنید، در نتیجسیاس

دهد تا میاالختیار ایران گوید و دستورات خود را به سفیر تامی منطقه میهکند و دربارمی پشتیبانیسلیمانی را 
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 تواند در جاهایی تصمیم همبری که میبر را دارد، پیغامجا فقط نقش یک پیغاماین سفیر ،واقع اجرایی کند! در

 هاییبحث! انداالختیار دادهبه او لقب تامپیش ببرد، چراکه  خواهندکه می ایگونهبگیرد و حتی مورد خزر را نیز به

 بوئینگ به سپاه ،پوتین مستقیم دستور با» اعالم کردم که من اینکه از بعد قندقی کنندمی قرائت دارند دوباره که

 یکی شوند؛می مطرح هدف دو با و هستند جدیدی هایبحث ها،بحث این. آیدمی پدید «.کرده شلیک اکراینی

 ادوات این که کند تبلیغ را خود جنگی رادار خواهدمی حال عین در و کند گم را خود ردّ  خواهدمی روسیه اینکه

 را خود ارزشِبی جنس این باید و رسیده توافق به آمریکا با هم طرفی از کند، قالب اسالمی جمهوری به را جنگی

 این به کند؛می توافق ترامپ با ایخامنه» که گفتیم ما بود؟ چه ما سناریوی .کندمی ایجاد سناریو پس بفروشد،

 وگوگفت آمریکا با تا رودمی روحانی یعنی« .فرستدمی ژاپن به را وحانیر و روسیه به را ظریف زمان یک در که شکل

 انتقامِ گرفتنِ  خاطربهجمهوری اسالمی  که روزی در! شودمی کشته سلیمانی بالفاصله ،گرددبرمی که روحانی کند،

. است بوده اتیتوافق مذاکرات این پشت قطعن .شودمی منهدم اکراینی هواپیمای ،کندموشک پرتاب می سلیمانی

 و کنند مجاب را مردم اینکه برای نیز سواین در دهند،می هاآمریکایی به را سلیمانی گرای هااین که طورهمان

 پایگاه هاآمریکایی. گیردمی صورت عراق در آمریکا ارتش پایگاه به موشکی یحمله گیرند،می انتقام که دهند نشان

 دور دارد دوباره ایخامنه که بیندمی روسیه طرفآن از و فرستندمی موشک ندچ هم هااین و بودند کرده خالی را

 دستور سپاه به ،نتیجه در بریزد، را خود زهر باید روسیه پس داده، او به آمریکا که است فضایی این و داردبرمی

 مالها و کندمنهدم می را هواپیما سپاه! راحتی همینبه ،منفجر کنند را  اکراینیمسافربریِ هواپیمای تا دهدمی

 دروغ اسالم یریشه. روندمی پیش دروغ مبنای بر اسالم مثل هم هاآن. کنندمی خودداری اقرار از همیشه مثل

 به» :گویدمی اسالم. انددروغ مستحق ایرانیان، اسالم باور در چراکه بگیرد، شکل باید چیزهمه دروغ براساس و است

 را ایرانیان ، هنوزاسالم «.باشید داشته اشراف توانیدمی دروغ طریق از فقط ،موالی به اساسن و هاغالم و کنیزها

 هنوز نگاه آن! نبودند بلد عربی ایرانیان چون نفهم،زبان یعنی مجوسی! مجوسی و نفهمزبان بیند؛می موالی عنوانبه

 .کندمی دنبال را گارد آن هنوز دانشبی مالی و هست

، وقتی (ی روسیهوزیر امور خارجه) "سرگئی الوروف"طبق اظهارات »گوید که می« یا گازتاراسیسکا»ی روزنامه

 35اف شدند، توسط سیستم رادارهای کانتینر، در مرز ایران ششها به هواپیمای مسافربری شلیک میموشک

ان دوباره مرتکب این اشتباهات که ایری کانتینر تبلیغ شوند و برای ایناند! قرار است این رادارهاآمریکایی دیده شده

دهد. بی ایران داشته باشد و بابت خرید این رادارها پول هنگفتی به روسیه باید سه رادار کانتینر در سه گوشه ،نشود

از طرفی این یک کشف بزرگ است و عراق و سوریه هم باید این رادارها را داشته باشند، پس عربستان و قطر هم 

است.  ها شدهی دست آنکشور ما بازیچه ،واقع ست که ترامپ به پوتین داده و درویراژی ن حقِّ باید داشته باشند! ای

 اندبه دام انداختهروسیه و آمریکا مالها را  .فهمندکه نمی اندابله یمشت ،کنندمالهایی که بر کشور ما حکومت می
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وجه مردم ایران است. حتی اگر شش پرواز هم در کنند و ضرر آن تنها متاستفاده میها سوءِاز آن از هر طریقیو 

شود یک هواپیمای مسافربری را با یک جنگنده اشتباه است که هرگز نمی ی اساسی اینآسمان بوده باشد، مسئله

است که این  این دو را از هم تشخیص دهد. محال ،تواندآماتور و یک مهماندار هواپیما هم می یگرفت. حتی آدم

ها این بود که ی آنمسخره زدگی بوده باشد. دلیلی رخ داده باشد و یا این فاجعه حاصل شتاباشتباهاتفاق 

خاطر همین این اشتباه را مرتکب شدند! در ابتدا هم گفتند که پروازهای آمریکایی بر فراز آسمان ایران بودند و به

گفتند عمدی نبوده، اشتباه است، پس باید می، بعد دیدند که این ادعا غیرقابل قبول آمریکا اطالعات را هک کرده

شود هواپیمای مسافربری را ها مزخرف است. هرگز نمیرخ داده و عامل این اشتباه هم آمریکا بوده است! این حرف

کس برابری دارند و هیچبا هواپیمای جنگنده، جت و یا موشک اشتباه گرفت؛ از لحاظ اندازه، در رادار هم اختالف ده

خاصی  دقتِقطعن از  ،زندمیهدف را دقیق  تا این اندازهها را با هم اشتباه بگیرد و موشکی که ند اینتوانمی

افتد. خزر اتفاق میواگذاریِ دریای خبر  سروصدایاین قضایا بعد از بینید که میاگر توجه کنید،  برخوردار است.

ها چرخد و این یعنی ما توپ را زیر پای آنار میرا چک کنید، خبرها بر این مد «بان روسیهدیده»خبرگزاری اگر 

پیروز   خودو مشکالتِ  مسائل تی بتواند بردانیم برای اینکه ملّهمه می است. ها لو رفتهآن ایم و حاال بازیِ انداخته

ترین دشمن ماست، شک اصلیبی« روسیه»که است  الزم است دشمن اصلی خود را بشناسد. تاریخ نشان داده ،شود

ی ایران بیندازید، بعد ببینید چگونه مالخور شده و به چه ست که نگاهی عینی داشته باشیم. نگاهی به نقشهکافی

کنم تحلیل و تفسیری روی اخبار و توجه به وقایع اخیر، یعنی پس از قیام آبان، سعی می هایی رفته است. باسمت

ن استعمار پیر و پنهان را روشن و ملموس کنم و در ارائه دهم تا نقش پلید ای« پوتین»عملکرد روسیه و شخص 

های چپاول سرمایه و انیبدبختی ایر و تباهی ایران شاننگرانیها را که تمام این چارچوب نقش مالپاسدارها و کثیفی

ه و پای روسیدنبال ردِّ رم. در وقایع اخیر، بهنمایش بگذا جا بهاین ، دروطنان ماستعظیم مالی و گرفتن جان هم

ها بینیم. روسمی دنیاروسیه را در ایران، منطقه و در  پوتین در ایران هستم. البته فقط هم در ایران نیست و ردّ

سر است و ما حاال در وضعیتی به« اسپوتنیک»و « راشاتودی»ها های آنالی دارند و یکی از نمایهاکنون حضور فعّ

کنند تا به اهداف استفاده را میای نهایت سوءِف شخصیتی خامنهمدارهای روسی از ضعبریم که پوتین و سیاستمی

النفسی ضعف شخصیتی و ضعیف ،واقع در ؛دانیدشان را میف پلید و تاریخیپلید و تاریخی خود برسند و شما این هد

د برسد. باعث شده تا روسیه به تمام اهداف تاریخی خو ،و ساختار جمهوری اسالمی و نادانی مطلق مالها ایخامنه

اما ایران پای روسیه را در آب  ،برسند« دریای مدیترانه»نتوانسته بودند به « اتحاد جماهیر شوروی»ها در زمان این

سال به پوتین تقدیم 50را برای « طرطوس»بندر « اسد بشار»ها کرد. مدیترانه گذاشت، یعنی سوریه را تقدیم روس

« پطر کبیر»یای مدیترانه اجاره داده شده، یکی از آرزوهای عجیب ی درکرد. بندر طرطوسی که اکنون در کرانه

اروپا را  توانستند کلّ جا میشان به دریای مدیترانه برسد، چراکه از آنداشتند دست بوده است؛ یعنی تزارها آرزو

این کار  ای،خامنه بود و شخصیت ضعیف« خلیج پارس»یابی به روسیه دست کنترل کنند. یکی دیگر از آرزوهای
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بوده  ایخامنهگر تحویل دریای کاسپین به روسیه نیز، شخصیت چپاول مقصرِ اصلیِ دهد. انجام می هاآن را هم برای

ها و از دیرباز بسیاری از اکت کند.کار میکه برای بقای جمهوری اسالمی همه ایمسال هم دیده40است و در این 

ها، نحوه و فرها به ممالک مختلف، نوع قراردادهای تجاری، نوع ازدواجنوع چینش افراد در دستگاه حکومتی، نوع س

است و  میزان مالیات و باج و خراج و خیلی از رفتارهای دیگر، نشانگر ضعف یا اقتدار نظام حاکم بر آن جامعه بوده

ثیر داشت. أها تی آنههاشان، در کارنامنکردکردند. حتی نوع سپرام را نقد میها، قدرت آن نظبا سنجیدن تمام این

ست که دارد. از این نظر، ما از اخبار هاییالمللی، نوع بودوباش و نوع اکتقدرت یک حکومت در نوع قراردادهای بین

ین وقایع چگونه اتفاق افتاده خواهیم ببینیم اخوانی هستیم و میبازی هایی که اتفاق افتاده در صددِموجود و نشانه

  :است

باید بررسی  زمان با حمله به پایگاه آمریکاییهم همی موشکی به هواپیمای اُکراینی، آنحمله ماننداول، وقایعی 

 شود.

! یعنی چگونه از ضعف ؟کندگیری میباج («کنوانسیون قزاقستان»مثل انعقاد ) ای چگونه، پوتین از ضعف خامنهدوم

گیری آن کنوانسیون، باج د و بعد پوتین چگونه از طریقکند تا کنوانسیون قزاقستان منعقد شواستفاده می ایخامنه

 ؟کندمی

ی و رابطهایران ، لیبی، سوریه عراق، مریکا، اروپا، اُکراینآ ای؛ روابط روسیه باتحوالت منطقهسوم، نقش روسیه در 

 .(با ترکیه )توجه به این رابطه مهم است اشتازه

 مریکا و ایران.آ، البته با همکاری «قاسم سلیمانی»داشتن پوتین در مرگ چهارم، دست

 ی؟شدن قاسم سلیماناز کشته پسدقیقن  ،پنجم، دلیل سفر پوتین به سوریه

های ثمررسیدن توافقتان؛ فشاری که برای تسریع بهی قزاقسششم، فشار مضاعف روسیه بر ایران عالوه بر معاهده

 شاهد آن هستیم. « دریای عمان»و « ارسپخلیج »

شده، پیدا های گمز حلقهخیلی ا ،پردازیمحمله به هواپیمای اُکراینی؛ وقتی ما به این چرایی می هفتم، چرایی

 !شوندمی

شوند؟ نقش چگونه ارائه می و افتندنیم تحت چه منظری اتفاق میبرخی از این اخبار را بررسی خواهیم کرد تا ببی

کنیم که اگر ها کمک ها و تلویزیونیم و به دیگر گروهرا روشن کنها خواهیم اینها چیست؟ میپروپاگانداییست

ی اند، اگر واقعن ایرانی و ملّاکنون همه عالف ،واقع در؛ شان را در این جهت پیش ببرندایهاند، تحلیلواقعن ایرانی

 بات کنیم.چیز را اثجا سعی داریم همهردازند. ما ایننیست، ناگزیرند به این مسائل بپ تظاهرهستند و رفتارشان 

و رویکرد جمهوری اسالمی بعد از ضعف مالی، روسیه با پرداخت  (98آبان  24دقیقن در ) بعد از گرانی بنزین

کند. ، موافقت میدریافت و بازپرداخت آن مشخص استی وامی که نه میزان سود و نه نوع اعتبار آن و نه حتی نحوه

چیز مشخص نیست. آیا این کند و در این قرارداد هیچفقت میمیلیارد دالری موا5بینید که روسیه با یک وام می
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کند؟ چگونه و با چه میزان سودی، ایران باید خواهد به بشار اسد بدهد؟ چگونه آن را پرداخت میپول را دوباره می

با  ست؟ فراموش نکنیم در این زمان مردم در کف خیابان و در حال جنگآن را بازپرداخت کند؟ این چه نوع وامی

ی که ما تظاهرات را افتد. در روزاین اتفاق می ،شودپاسدارها هستند و دقیقن همان روزی که بنزین گران میمال

گوید وز وزیر نیرو میرروسیه به ایران پرداخت شود! همان میلیارد دالری5ِطرف قرار است وام از آن ،کنیمشروع می

کردن هرمزگان و برقی واتیِ 1400ی نیروگاه تا دو پروژه ،شودرداخت میروسیه به ایران پ میلیارد دالریِ 5وام »که 

مجددن همین اتفاق ، روز 4تا  3ی بعد به فاصله !ها توجه کنیدبه این «گرمسار انجام شود._برونآهن اینچههرا

میلیارد 5وسیه وام ر ،آذر 29یعنی در  ،کندای را درخواست میمیلیارد دالری2ایران وام بار این ؛شودتکرار می

شود آبان این وام نقدن پرداخت می 29افتد و در آبان تظاهرات اتفاق می 24کند، در دالری به ایران پرداخت می

افتد و وزیر انرژی میلیارد دالر وام اتفاق می2ست ایران از روسیه برای پرداخت آذر، درخوا 3روز بعد، یعنی 4و 

، «های حرارتیساخت نیروگاه»هایی شامل میلیارد دالر وام برای پروژه2روسیه  کند که ایران ازعالم میروسیه ا

الکساندر »، «رویترز»و... درخواست کرده و به گزارش  «های قطارواگن»، «خطوط ریلی»، «های برق و آبینیروگاه»

روسیه  2015اند که در سال اند و گفتهمیلیارد دالر وام درخواست کرده2ایرانیان از ما حدود »گوید که می« نواک

ها داده هایی به آنما وام» :گویدبدون آنکه به جزئیات این وام اشاره کند، می. «میلیارد دالر وام داده بود5قول 

لیارد می5فهمیم آن باالخره ما نمی «میلیارد دالر باشد!5ها بالغ بر که مجموع این وامند اهها از ما خواستبودیم و آن

، اخیرن شاهد بهبود ه و اکراینروسی ایِبعد از مناقشات منطقه !؟یستمیلیارد دالر چ2ی چه بوده و این دالر قبل

شان اما این اواخر روابط ،بسیار با هم مشکل داشتند« کریمه»روابط این دو کشور هستیم. روسیه و اکراین بر سر 

زمان بپردازیم. هم «یسقوط هواپیمای اکراین» نِمتمتن را داشته باشید تا اکنون به پسبهتر شده است! این پیش

تواند مییا همان ارتش قزاق روسیه،  ،باید بدانیم یکی از دالیل انفجار هواپیمای اکراینی توسط سپاه پاسداران

روسی توانسته هواپیمای اکراینی را ساقط کند.  این موشکِ ،واقع قرارگرفتن موشک روسی باشد و درهدفمورد

ست که ساله باشد و یا تجدید خصومت آن درگیری! طبیعیها و جنگ چندیندشمنی تواند پایانِیدلیل دیگر م

خصوص برای اکراین که به لحاظ انرژی و تجاری بسیار به کدام از این کشورها نیست، بهاین جنگ به سود هیچ

ممکن ه کشف و اصل واقعه که تواند بتوان گفت دست اکراین زیر سنگ روسیه است و نمیروسیه وابسته است. می

خوش باشیم که اکراین نقش به دستور روسیه این هواپیما منهدم شده باشد چندان بپردازد، یعنی ما نباید دل است

ضمنی به اکراین  تهدیدِ نوعی، «مالزیاییهواپیمای »ی کردن خاطرهرفی زندهروسیه را در این پروژه نشان دهد. از ط

ی شاهد روابط حسنه ،واقع در ؛شان است، یعنی بعد از حل مشکالتبعدی این دو کشورآمدن توافقات در کوتاه

ی ترانزیت ساله10، روسیه و اکراین قرارداد 98ال آذر س13اکراین هستیم، چراکه دقیقن در جدیدی میان روسیه و 

و  سال اختالف5با وجود  ،اکراین ی«ترانس نفتااوکر»نفت روسیه و « ترانس»نفت را امضا کردند. شرکت دولتی 

کنند و این قرارداد ا امضا میی ترانزیت گاز رساله10وجود داشت، قرارداد بین سران سیاسی دو کشور  مشکالتی که
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ی دیپلماسی مستقل نیست ایران در عرصه ست که باید به آن توجه داشت.ها نکات مهمیافتد. ایناتفاق می آذر13

دیالوگ مستقیم با آمریکا را تاکنون  ایخامنهکه ت اینگیرنده است. علّسیه تصمیمروهای مختلف، مدام و در عرصه

ت که روسیه قصد دارد انجام دهد تا از اهرم ایران برای سروسیه است، چراکه این دیالوگی از نداشتننپذیرفته، اجازه

بینیم که روسیه از طریق و می روسیه نیست هدفِمریکا تنها آی خود استفاده کند. ارتباط با هرسیدن به خواست

متحد است، منتها این اتحاد از پایین به باالست،  ایخامنهدیک شده و ظاهرن پوتین با مالشاهایران به اسرائیل نیز نز

یعنی هیچ  ،کندسوریه با اسرائیل مذاکره می شود. روسیه در مورد ایران وروسیه فرض می ی ازیعنی ایران ایالت

ن و سوریه وجود ندارد. فالکت سوریه را ببینید، از لحاظ تاریخی سوریه را بررسی کنید؛ هرگز قابل بین ایرا تفاوتی

شویم زند و ما هرگز متوجه نمیبرای طفل صغیر رفتار می یمقیاس با ایران نبوده است. روسیه مانند قیّ

، روحانی، زادهسرمالی حراموده است؟ دهد، بر سر چه بوگوهایی که روسیه با اسرائیل در مورد ایران انجام میگفت

الملل هرگز در این رابطه صحبتی نکرده است. از طرفی ما فالکت و نامشروعیت نظام را در ایران و حتی در انظار بین

 المللید و این یعنی افتضاح بینکنن، اینترنت را قطع می98 رسیده که از هراس ما در آبانِ بینیم. کار به جاییمی

 زرگ!ب ضعفِ و 

وزیر رژیم جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخسترئیس ،والدیمیر پوتین» 1398آذر  17 !توجه کنید

وگو گفت ، تلفنیوسیهی ایران و اوضاع سوریه و جلوگیری از برخورد بین ارتش سوریه و ارتش رصهیونیستی، درباره

آخرین سفر  «.به روسیه سفر خواهد کرد 2020 یست که نتانیاهو ژانویهگفتنی "اسپوتنیک"کنند. به گزارش می

، 2019سال  یبوده است. پس از این دیدار در فوریه ماه پیش11ی گذشته، یعنی ه در ماه فوریهنتانیاهو به روسی

کردن سازوکارها و اقدامات خاصی یا برای روسیه و اسرائیل برای مشخص»کنند که منابع دیپلماتیک اعالم می

اما  «.کننددث و برخوردهایی که در جریان عملیات ممکن است در سوریه اتفاق بیفتد، تالش میجلوگیری از حوا

طی این  چه چیزی اتفاق افتاده؟کردنِ پاسدارها کُشی و ذبحجز ایرانیتاکنون در سوریه  سالِ گذشته یاز فوریه

ی برای واهم بگویم که جمهوری اسالمی حتخکشی راه بیندازد. میتا در سوریه ایرانی ،ماه دست اسرائیل باز بود11

وار هم ها فقط باید باشند، هرطور هم تحقیر شوند هیچ اهمیتی ندارد، حتی بردهاین ،پاسدارها ارزشی قائل نیست

بدبختی مدام ت، شود و در داخل بدل به اجبار. به ملّکه شده، باید باشند؛ این بردگی در خارج بدل به عقده می

ی این وحشتناک که منجر به تحقیر کند. مشاهدهچیزی است که مرا وادار به مبارزه میاین آن شود وتزریق می

نارشیستی را آهر ایر ،تقصیرترندبیشود که این وسط از همه نسل جوان ما میتحقیر تر از آن، ما و مهم تِملّ

ه دنیا بیایند، باید بجنبیم تا این کند. این جوانان تصمیم نگرفتند که در ایران و در چنین زمانی بخشمگین می

 نابودی را تمام کنیم.

را  روسیهو  اسرائیلو  ایرانتایی کند، یعنی سهطور کلی نقش میانجی را بین روسیه و اکراین ایفا میآلمان به

اروپا  یچراکه آلمان از طریق اتحادیهبپردازیم،  آلمانو  اکراین و روسیهتایی طرف داشته باشید تا به سهیکدر 
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؛ گری را بین آمریکا و ایران داردطور که اروپا نقش میانجیهمان .کندین بازی مینقش میانجی را بین روسیه و اکرا

بندی به برجام استفاده اروپا به انرژی روسیه نیاز دارد و روسیه از این اهرم برای فشار به اروپا، برای پای ،واقع در

کراینی، به دور بند است. در همین مدت، قبل از انفجار هواپیمای اوپا به برجام پایار یکند، برای همین اتحادیهمی

کند. ، آلمان از روسیه برای حل بحران اکراین درخواست کمک می1398زبان، در آذر های فارسیاز خبررسانیِ رسانه

س، از روسیه، تحرک بیشتری ی نشست بحران اکراین در پاریآلمان، در آستانه ی، وزیر امور خارجه«هایکوماس»

خواهم خواهد مشکل خود را با اکراین حل کند )میاز روسیه می ،واقع خواهد؛ درمدت میبرای حل مناقشات طوالنی

والدیمیر زلونسکی، » :کندتصریح می« بیلد آلمان»ی وگویی با نشریهاین روابط پیچیده را ببینید( و در گفت

طرات سیاست داخلی و عوارض جانبی برای حل مناقشات در شرق اکراین، اقدامات وجود خ جمهور اکراین، بارئیس

آمدن با روسیه است! بعد در ادامه منظور از اقدامات شجاعانه، کنار جااین «ای را در پیش گرفته است.شجاعانه

کنند. مشاور می رؤسای جمهور روسیه و اکراین در پاریس دیدار 1398آذر 18ای قرارداد گازی را داریم. در امض

ی پوتین و جمهور روسیه در مسائل سیاست خارجی در جمع خبرنگاران اعالم کرد که نشست دوجانبهرئیس

زلونسکی امروز دوشنبه پس از پایان نشست سران در پاریس انجام خواهد شد؛ این نخستین مالقات شخصی رؤسای 

و  شرکت گاز پرومرئیس « آلکسی میلر» افتد.اتفاق می آذر18این خواهد بود و این مهم همان جمهور روسیه و اکر

وزیر انرژی روسیه نیز در دیدار رؤسای جمهور روسیه و اکراین در پاریس شرکت خواهند داشت « الکساندر نوواک»

ی رسد که مشکل ترانزیت گاز روسیه از خاک اکراین هم از جمله مسائل مورد مذاکرهو بدین ترتیب به نظر می

کند و این دیدارهای هم برگزار می« مکرون»زمان دیدارهای دوجانبه با جا حل شد. پوتین همه که آنها بودآن

 و روسیه، اکراین« نرماندی»ان گروه نشست امروز سر» :گویندشود. میهم انجام می« آنگال مرکل»دوجانبه با 

 . «افتدساله اتفاق می3 ینسه و آلمان، پس از یک وقفهفرا

جمهور اکراین دیدار با رئیس بارتری داریم؛ پوتین برای نخستینآذر اتفاق مهم19 ؛آذر19رسیم به حاال می

جمهور اکراین برای جمهور روسیه و زلونسکی رئیسوالدیمیر پوتین رئیس» ،«اس نیوزبیسی»به گزارش  ؛کرد

سال جنگ در شرق اکراین )کریمه( 5دادن به حلی جهت پایانراه یافتنِار در نشستی در پاریس، برای بنخستین

بس کامل و جامع در اکراین و روسیه در پی مذاکراتی در سطح عالی با اجرای یک آتش «با هم دیدار کردند.

موافقت کردند )تا دسامبر گذشته که هنوز هم ادامه دارد(. ناتو و کارشناسان  2019شرق اکراین، تا پایان سال 

های سنگین و نیروهای رزمی به شرق اکراین، برای ره روسیه را به انتقال سالحاطالعاتی در غرب، دوبا مستقلِ

گوید داوطلبان روس به شورشیان کند و می)البته روسیه این اتهام را رد می اندکمک به شورشیان متهم کرده

به خاک  کریمه یبعد از الحاق شبه جزیره اکراین کمک کردند و این کمک توسط دولت روسیه نبوده است(.

 سال5ِ کنند. روسیه دره را تحریم میاز لحاظ اقتصادی روسی ،مریکا و اروپاآ اتفاق افتاد، 2014روسیه که سال 

نفر میلیون5حدود مهاجرت نفر و هزار40 شدنِچنین زخمیهم و نفر در اکراینهزار13 شدنِتهکشگذشته باعث 
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چیست؟ آیا شما خوی  محصولِاتفاقت سوریه افتاد(. این  د )اتفاقی که دقیقن درشومیی شرق اکراین منطقهاز 

تر در بینید؟ این یک نوع کشورگشایی روسی نیست؟ همین اتفاق در حجم بزرگانترناسیونالیسم روسی را نمی

ها را چه سوریه نیز بودیم. این جنگ کشینسلما شاهد ، کریمه یزمان در شبه جزیرهسوریه هم افتاد؛ دقیقن هم

دستان او و حامی طالبان است؟ کدام یک از همحضور دارد اندازد؟ چرا روسیه هنوز در افغانستان می کسی راه

اسالم »جاست؟! ماجرای یا اتمسفر روسی آن ،جا داریمرا آن« هالل شیعی»این کار را کردند؟ آیا ما واقعن 

منظورش چیست؟ آیا ما  «.است مسیحیت همان کمونیسم» :گویدچیست؟ وقتی پوتین می «ی کمونیسممثابهبه

 هاجماهیر شوروی نیست؟ ماجرا چیست؟ دلیل سکوت کموسلمان ینقاب روسیه را نداریم؟ آیا این همان اتحادیه

وز همان انترناسیونالیسم است؟ ها هنهمه جنایت و غارت چیست؟ عشق ایندر برابر این های مسلمان()کمونیست

من از لحاظ  جنگد؟!انسان را نجات دهد؟ مگر ایده برای انسان نمیکه ایده  دنبال چه هستند؟ مگر قرار نیستبه

ی از خبرهای مهم در حدود کنم. یککنم و ارتباط این اخبار را تحلیل میدرزمانی، اخبار و اتفاقات را روزخوانی می

ی اینترنت ملّ . «کنندیی در ایران کار مهاست برای تحقق اینترنت ملّروسیه و چین سال»است که  این 98 آذر19

 ولی ایران اینترنت داشته و اینترنتِ  ،نداهها هرگز اینترنت نداشتافتد، چون اساسن آنی شمالی اتفاق میدر کره

اند. ی، هم روسیه و هم چین، از ایران پول هنگفتی گرفتهتواند اتفاق بیفتد. به اسم اینترنت ملّجا نمیی در آنملّ

چپاول  ها راوگاه اتمی بوشهر است که بارها روسیه با جمهوری اسالمی قراداد بسته و آناین مانند ماجرای نیر

ی روزه2دومین نشست  ؛وسیه برگزار شدر ای ایران وهای رسانه، دومین نشست همکاری98 آذر19کرده است. 

یتال ارتباطات جمعی ی دیجتوسعه و روسیه به میزبانی وزارت مخابرات ای ایران وهای رسانهی همکاریکمیته

ی دیجیتال و ارتباطات جمعی روسیه و توسعه و ، معاون وزارت مخابرات«الکسی ولین»روسیه و به ریاست 

برگزار شد. این خبرها را داشته باشید « مسکو»در شهر  ،معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« د خدادیمحمّ»

ی شمالی تنها برای کره ،واقع در بررسی کنید؛کند، اول مین ایران را چپو ماجراهایی را که روسیه از طریق آ

تواند بیفتد؛ جا فضای دیکتاتورشیپ وجود دارد. در ایران این اتفاق نمیهای حکومت اینترنت دارد و در آنحرف

از چون مالها  ،کنندزمان به این بهانه ایران را چپاول میولی هم ،دانندهم روسیه و هم چین این نکته را می

انتخاب وزیر مخابرات عنوان به، ی اطالعاتی را که بازجو بودهالهس30 یک جوان .شعور کافی برخوردار نیستند

 .محمّدجواد آذری جهرمی() ندارد ایایده گونه دانش وکه هیچ کنندمی

 

 بخش دوم

 

قاسم »عاقب آن کشتن و متگیرد در عراق شکل می« مریکاآحمله به سفارت »ی است که توطئه آذر20دقیقن از 

و  در ارتباط با مسائل منطقه دیدار در واشنگتن« پمپئومایک »، با روسیه یوزیر امور خارجه« الوروف» .«سلیمانی
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 امور وزیر پمپئو مایک ،CBS گزارش به» :کنید توجه خبر این به حاال !(آذر20دقیقن در ) کنندوگو میگفت

 آمریکا یخارجه وزاری دیدار. کردند دیدار هم با واشنگتن در ،روسیه یرجهخا امور وزیر الوروف و مریکاآ یخارجه

 این. «کند استیضاح را "ترامپ دونالد" خواهدمی آمریکا نمایندگان مجلس که شودمی انجام حالی در روسیه و

 گیردمی صورت اشآمریکایی همتای پمپئو مایک دعوت با واشنگتن به الوروف سفر زمانهم. است مهم خیلی نکته

 یمسئله روسیه، و آمریکا بین جهانی اصلی موضوع و ستجهانی اصلی مسائل خصوص در رایزنی آن موضوع که

 ایران «پوتین» خواست بدون که داندمی خوب آمریکا و است «روسیه» ایران، گویسخن چراکه است، ایران

 اسالمی جمهوری ،واقع در بود، اسالمی جمهوری آشیل یپاشنه( 1398)قیام آبان  «آبان». دهدکاری انجام نمیهیچ

 جمهوری برای روسیه اینکهنه حال. خوردمی بزرگی یضربه روسیه ،افتاداتفاق می این اگر و شدمی نابود آبان با

 یعنی حاضر درحال اسالمی جمهوری نابودیِ  و کندمی دنبال را خود منافع مدام پوتین بلکه بسوزاند، دل اسالمی

 ارسپ خلیج در پایگاهاحداث  برای که اینقشه نابودی و کاسپین آوردندستبه برای روسیه زحمات تمام رفتنهدر

 به همین برای و داندمی خود رقیب را «چین» بلکه داند،نمی خود رقیب را روسیه ،آمریکا جااین در. است کشیده

 یبالماسکه طرح گیریشکل آبان، کشتار از بعد. ندک دور را چین تا دهدمی منطقه در بیشتری سهم و مجال روسیه

 در ،ایران ارشد مقامات با دیدار در که داشتند اذعان هاآن. دارید ایران و روسیه آمریکا و توسط را سلیمانی قاسم

 تهدیدات و جهانی تروریسم با مقابله» یزمینه در هاهمکاری تقویت هایراه یدرباره ،کشور این اطالعات وزارت

 روسیه و ایران جلسه این در ،واقع در ؛(است 98 آذر20 به مربوط بحث این) اندکرده رایزنی «مشترک امنیتی

 مقامات که کندمی اعالم روسیه اطالعات سازمان گویسخن یعنی! کردند رایزنی مشترک امنیتی تهدیدات یدرباره

 هم با یعنی !چه؟ یعنی رایزنی این اما داشتند، رایزنی هم با تهران در، روسیه ارشد مقامات با ایران اطالعاتی ارشد

 سازمان گویسخن، "ایوانوف سرگئی" ،"تاس خبرگزاری" گزارش به» .خواندندمی را پروژه و کردندمی مباحثه

 مشترک امنیتی تهدیدات یدرباره روسیه «.دهدمی اطالع ایران ارشد مقامات رایزنی از ایبیانیه در ،روسیه اطالعات

 خود سفر روسیه، یخارجه امور وزارت اطالعات سرویس رئیس «ناریشکین سرگئی» یعنی، دهدمی خبر ایران در

 یدرباره کشور این اطالعات وزارت در ایران ارشد مقامات با دیدار در و رساندمی پایان به آذر20 در را تهران در

 حاال !کنندمی رایزنی مشترک امنیتی تهدیدات و هانیج تروریسم با مقابله یزمینه در هاهمکاری تقویت هایراه

 دیدار این در طرف دو هر و دارد «الریجانی علی» ایران پارلمان رئیس با دیداری ناریشکین گزارش، همین بنابر

 حضور با ،واقع در ؛کنندمی وگوگفت کشورها میان همکاری یعالوهبه ،جهان و منطقه امنیتی مسائل یدرباره

 !شودمی کشیده میان به هم دیگر کشور یک پای جااین در ،نیالریجا
پیش « آستاراخان»آذر، بحث 24 چهار روز بعد دردانم؛ جانب روسیه به ایران میخبر بعدی را من تهدیدی از 

« هربوش»و « چابهار»است. قبلن هم روسیه برای توافق بر سر  ی روسیه به ایرانترین نقطهآید؛ آستاراخان نزدیکمی
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، مانور 1398آذر 24کند. هوری اسالمی را تهدید میهمین آزمایش را تکرار کرده و حاال دوباره با این آزمایش جم

 باندیده» ، خبرِ فتد! یعنی چه؟ این خبراروسیه اتفاق می ، در آستاراخانِ «های موشکی اسکندرسامانه»تدافعی 

های موشکی ی رزمی سامانهکند که خدمهروسیه اعالم میی نظامی غربی دفتر مطبوعاتی ناحیه»است:  «روسیه

جا منظور این «.ی دشمن فرضی را با موفقیت دفع کردحمله ،ی آستاراخاندر یک مانور آموزشی در منطقه ،اسکندر

 ،وچاپ مسک "ی ایزویستیاروزنامه" به گزارشِ»کنند. همان ایران است و دارند ایران را تهدید می «دشمن فرضی»از 

به کاروانی ) کنندعنوان دشمن فرضی میناس بهح ناشهای مسلّای به گروهی گستردهنیروهای نظامی روسیه حمله

 «های کشتار جمعی بوده، نابود کردند.این کاروان را که حامل سالح ،و در مانور .(که مملو از تجهیزات نظامی است

تا ستونی از  ،صره و بعد به نقاط حساس دشمن شلیک کردندها را محاهای رزمی آنگویند با گروهمی ،واقع در

 300نیروی نظامی و حدود  1200سکوی پرواز سامان موشکی اسکندر را در آسمان پخش کنند، در این رزمایش 

تمرین  ،ی موشکی اسکندری رزمی سامانهشود که خدمهواحد تجهیزات نظامی شرکت داشتند. بعد دقیقن اعالم می

است، چراکه  برای ایران ،هم در آستاراخانبالستیک را به پایان رساندند. این موشک بالستیک آنپرتاب موشک 

جا پرتاب کنند، خواهند موشک بالستیک را از آناست. وقتی می ی مرزی به ایرانترین نقطهآستاراخان نزدیک

جا تهدید همان بازی شده که در آن خواهند جمهوری اسالمی را تهدید کنند. حاال جمهوری اسالمی واردیعنی می

 در ی آمریکا!وزیر ژاپن یعنی نمایندهفرستند و نخستوزیر ژاپن میشود و روحانی را برای مذاکره نزد نخستمی

بس در سوریه نشستی دارند که موضوع این بر سر آتش ،ترکیه روسیه وو  ن پارلمان ایرانزمابینید که هممی ،واقع

 ،بس در سوریه با هم نشست مشترک دارندبر سر آتشچگونه روسیه و ترکیه،  و ارلمان ایرانپنشست جعلی است؛ 

کردن معاهدات منعقد تواند مصوبها میاما پارلمان سوریه در این نشست غیبت دارد؟! موضوع بحث این نشست

است که هیچ اثری  ها اینبودن این نشستغیرواقعیی اجراکردن این مصوبات. دلیل ها باشد و یا چگونگبین دولت

های پارلمانی وگوگفت ،آذر26ست. دقیقن در قضیه چیز دیگری یعنی ،از حضور سوریه نیست و وقتی حضور ندارد

های وگوبعدی گفتیک عضو ارشد مجلس اعالی روسیه از برگزاری نشست » روسیه و ترکیه برگزار شد! و ایران

، «اسپوتنیک»ی میالدی خبر داد. به گزارش خبرگزاری وایل سال آیندهروسیه و ترکیه در ا و پارلمانی ایران

ی روابط خارجی مجلس اعالی روسیه، امروز در یک کنفرانس خبری گفت ، رئیس کمیته«کنستانتین کاساچوف»

جانبه برای انجام روسیه و ترکیه اوایل سال آینده )یعنی همین امسال( در آنکارا نشستی سه و ایران"که 

طور ایم که بهما به همراه ایران و ترکیه توافق کرده". وی تصریح کرد "وگوهای پارلمانی برگزار خواهند کردگفت

در این  ،«"های هر سه کشور برگزار کنیمهای روابط خارجی پارلمانای را بین کمیتهجانبههای سهمنظم نشست

بس در شود در مورد آتشماند؛ مگر میثل جوک میگانه قرار است در مورد سوریه حرف بزنند اما این منشست سه

ترکیه به روسیه دوچندان  اکنون نزدیکیِ  !؟سوریه در آن هیچ نقشی نداشته باشد سوریه نشست داشته باشید و خودِ

کند اما نقشی که در خاورمیانه ایفا می ،ایجاد کرده بانهبینیم که یک فضای متعصّ باهوش است. میاست. ترکیه 
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 مالپاسداراناستفاده کند. ترکیه در مقایسه با  مالپاسدارانکند از ضعف دجویانه است، یعنی سعی میبسیار سو

زمان که با شما است؛ همخرس  ی دوستیِ . این شیوهبردمیزند و بیشترین سودها را رفتار می بسیار اپورتونیست

آغاز کرده « اکراین»ی جدیدی با ی حسنهابطهبینیم که روسیه رآذر می27ما در کند. خوب است تهدیدتان هم می

اما در  ،ظاهر دوستانه داردای بهکه با ایران رابطه گونهدهد؛ همانو دندان هم نشان میزمان چنگ است، ولی هم

حواست » :گویدکند و به ایران میکند، موشک بالستیک خود را امتحان میآستاراخان همایش موشکی برپا می

 ؛داشتند حضوردانیم که در هواپیمای اکراینی چه اشخاص قابل توجهی ش نکنید ما هنوز نمیفرامو «باشد!

اپیمای اکراینی را ساقط کرده دانیم که روسیه به چه دالیل دیگری هوولی نمی ،شناسیمدانشجویان ایرانی را می

 آذر27خواهند منفجرش کنند! می ند کهدانستحتی قبل از پرواز بار مسافران را سوار هواپیما نکردند و می !است

در حال ایجاد  !؟ای استشنویم! این دیگر چه بازیهای اقتصادی روسیه را علیه اکراین میخبر گسترش تحریم 98

اکراین را گسترش  های اقتصادی علیهآیند، ولی روسیه تحریمدارند با هم کنار می و ی جدید هستندنهروابط حس

ی واقعیت در مورد هواپیمای اکراینی، هنوز شاهد سکوت اکراین هستیم، به این خاطر جای افشادهد. اگر بهمی

وزیر روسیه، طی نخست« دمیتری مدودف»آذر 27دقیقن در  ت به روسیه وابسته است.شدّاست که اکراین به

نفر دیگر را 9شود، ی اقتصادی اعمال میهای ویژهها محدودیتحکمی به فهرست شهروندان اکراینی که علیه آن

 ،"تاس"به گزارش »کند. متن این حکم در پرتابل رسمی اطالعات حقوقی دولت منتشر شده است. اضافه می

با ؛ همان کاری که آمریکا «کنیمنفر دیگر از شهروندان اکراینی را به فهرست سیاه اضافه می9براساس این سند 

این  ر اودسا بود )اودسا شهری در جنوب اکراین است(.مقام و معاونین شورای شهکند. صحبت بر سر چندایران می

کند. آیا ممکن است نفراتی نفر را روسیه به نوعی تحریم می570نفر است و این 570فهرست در حال حاضر شامل 

وزیر روسیه، مدودوف، ، نخست2018در ماه نوامبر سال  شدند؟هم در این هواپیما بوده باشند که باید کشته می

این  کند؛صادر میهای اکراینی حکمی ی اقتصادی علیه برخی شهروندان و شرکتاجرای اقدامات ویژهی درباره

ها شامل تحریمنفر است. 322ها شامل ی محدودیتکند. فهرست اولیهامضا می 2018حکم را در نوامبر 

اک فدراسیون روسیه ر خمنقول این افراد را دهای غیرو اوراق بهادار و داراییست نقدیمسدودشدن وجوه غیر

، یعنی 2018 شود. در دسامبر سالِشان میسرمایه از روسیه هم شامل خروج ممنوعیتِ ،واقع در؛ کندمسدود می

خاطر حمایت از منافع دولت این اقدام به» :دهدکند. مدودوف توضیح میماه بعد، این فهرست گسترش پیدا مییک

بر این، دولت روسیه فهرست کاالهایی را که واردات آن از  م شده و عالوهها و شهروندان روسی انجاروسیه، شرکت

زمان با این قضایا، هم هم هستند.بهنزدیک ها دو کشورِباالخره این «کند.اعالم می ،اکراین به روسیه ممنوع است

های ی از هزینهعنی جدادهد؛ یگذاری روسیه در سوریه را نشان میآید که اهمیت سرمایهآذر خبری بیرون می27در 

کردند، ها خرج میدر سوریه کرده، هرچه این های گذشته توسط سربار سلیمانیطی سال ایخامنهفجیعی که مالشاه

بازگشتِ این ایران بود و به  ق به مردمِها که مال مالها نبود، متعلّکرده است! این پولگذاری میروسیه سرمایه
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میلیون 500، روسیه 98آذر 27پوند دربیاورد. 100خواست از یک پنس وسیه مدام میکردند، اما رفکر نمی هاپول

مریتایم "به گزارش »جا کاسبی راه بیندازد. خواهد آنکند و میگذاری میدالر در یک بندر واقع در سوریه سرمایه

یون دالر در بندر میل500این کشور قصد دارد " :وزیر روسیه گفتمعاون نخست "یوری بوریسوف"، "پروفشنال

 ؛ستواقعیت چیز دیگریکه درحالی ،گذاری کردهگویند در سوریه سرمایهحاال می «"گذاری کندسرمایه طرطوس

تمدید  سال خریده است! بعد از آن هم حقّ 49سال اجاره کرده و سرقفلی این بندر را تا 49روسیه طرطوس را تا 

دهد و میلیون دالری را برای خود انجام می500 گذاریِآن سرمایه وسیه شده وق به رجا متعلّآن ،واقع در ؛دارد

ست که با کشورهای دریایی جا باید اروپا را کنترل کند. مدیترانهاحتمالن برای ایجاد پایگاه نظامی است، چراکه از آن

شورهای اروپایی را تا بتواند تمام ک ،در آب بیندازد جنگی ست که یک کشتیاروپایی بیشترین مرز را دارد و کافی

و یک قطب غالت برای تقویت حضورش در بازار »گوید: گذاری روسیه میی خبر سرمایهدر ادامه .نابود کند

به قطب تجارت خود تبدیل نیز جا را ی نظامی کند و آنخواهد از طرطوس استفادهپوتین می «.خاورمیانه بسازد

بفروشد. « قطر»و « امارات»، «عربستان»خاورمیانه مثل دار سرمایهجا به کشورهای کند؛ یعنی غالت خود را از آن

کند غالت سوریه را روسیه تأمین می های اخیر است و تقریبن کلِّی غالت در سالترین تولیدکنندهروسیه بزرگ

است. ه فروخته صورت وام به ایران داده، پول غالتی بوده کمیلیارد دالری که به5گیرد؛ آن آن را از ایران می و پول

شود و این وحشتناک از ایران گرفته می ،های سوریه به روسیهبدهکاری ،واقع در ؛شودآن پول هرگز پرداخت نمی

در جنگ داخلی « مسکو»ی نظامی خبرند. مداخلهشان به دست مالهای نادان بیایران از فروش وطن است. مردمِ

های الزم در این بندر ی بوریسوف، زیرساختبه گفته» سال پیش.4یعنی  ،است اتفاق افتاده 2015در سال  ،سوریه

واقع،  در «.شودسال از مقامات سوریه اجاره کرده است، سال آینده آغاز می49به مدت  2017که روسیه آن را از 

اف تجاری و نظامی دارد، اهد یجا برنامهکند، برای اینکه آنمیلیون دالر را برای خود خرج می500آن روسیه 

بازار خاورمیانه را در دست بگیرد. این فضا را سردار سلیمانی ساخته و  خواهد کلّکند و میرا دنبال میی مشخص

شان به هر جا ها پایجا را هم به کثافت کشیده و روسیدست روسیه را در افغانستان هم باز گذاشته است، آن

ای ان ویرانی دیگر کشورها هیچ اهمیتی ندارد و به شیوهشکنند. برایمطلق تبدیل می جا را به کثافتِبرسد، آن

مکد و معلوم نیست وقتی کارش تمام شود، مثل زالو خاورمیانه را می پوتینمدرن به دنبال کشورگشایی هستند. 

گذرد. برای همین، اگر دست روسیه و مالهای کند و این مدت چه بر مردم میجا را رها میدر چه وضعیتی آن

الیت در بندر قدیمی روسیه قصد دارد فعّ» :گفت بوریسوف نخواهد ماند.باقی کوتاه نکنیم، چیزی از ایران روسی را 

میلیارد دالر خواهد 500آینده  سال4ِرای گذاری بمیزان سرمایه ؛تجاری جدید بسازد را سازماندهی کند و یک بندرِ 

خواهد همان برنامه را در جنوب کشور ما نیز ، میکندکه در طرطوس می ایگذاریروشن است با این سرمایه«. بود

طور نیست! زایی شود! اینجا را آباد کند و یا اشتغالگذاری آنبه اجرا درآورد. فکر نکنید که قصد دارد با این سرمایه

آن ترین بازار غالت و تسهیالت را دارد و طور که در طرطوس بزرگی استعمارگری فجیعی دارد. همانروسیه شیوه
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کند، دهد. هم توطئه میامارات و عمان را پوشش می و هند و ارس هم پاکستانپکند، در خلیج نطقه را آلوده میم

کا این بین فروشد! آمریها سالح میاندازد و در این میان به آنهم قدرت نظامی دارد؛ کشورها را به جان هم می

ی این در ادامه یک داد و ستد است. ،دهدگیرد و مییکا میآمر ،واقع در ؛جا نباشدخواهد که چین در آنفقط می

صورت کمک بشردوستانه تا پایان دسامبر به سوریه ن غالت بهتُهزار100چنین وی گفت هم»خوانیم: خبر می

در  گیرد.از ایران می ین سِنتن غالت را تا آخرتُهزار100وپرت است؛ پول چرت چنین چیزی «دهد.تحویل  می

مازاد غالت این شبه جزیره در دریای سیاه را به بندر طرطوس صادر  ،های اخیردر سال»اند: خبر نوشته یادامه

ها از صفرهای اقتصادی رسانند؛ روسشود هم به فروش می یعنی حتی آن غالتی که باید دور ریخته «کرده است.

تن غالت 1000مسکو  .دهمگزارش میکنند. ماجرا شوخی نیست، فکر نکنید که من دارم خود هم جلوگیری می

که روسیه آن را در  بندر کریمه ،واقع دهد؟ درصورت کمک بشردوستانه تا پایان دسامبر به سوریه تحویل میرا به

اه را به بندر طرطوس از اکراین گرفته و تاکنون در اختیار دارد، مازاد غالت این شبه جزیره در دریای سی 2014سال 

تواند بفروشد و حاال آن غالت ولی نمی ،شودهر جهت در کریمه غالت بسیاری هست که تولید میبه  !کندصادر می

 ،واقع فروشد؛ چیزی که باید بر باد برود! درجا به کشورهای خاورمیانه میدهد و از آنرا به بندر طرطوس انتقال می

سیه در مدیترانه، در بندر طرطوس مستقر در بندر طرطوس نیروی دریایی روسیه را داریم )تنها نیروی دریایی رو

خواهد روسیه قبلن اعالم کرده بود که می کند.اروپا دسترسی پیدا می جا روسیه به مدیترانه و کلّ است( و در آن

واقع در « یهالذق»چنین یک پایگاه هوایی هم در استان ساحلی هم ،کند تازهتأسیسات این بندر را توسعه دهد و 

جا فضای جنگی کند، یعنی در آناستفاده می های هوایی به نیروهای مخالف اسدحمله جهتِ، از آنسوریه دارد که 

در ایران  ؛کندبرای اهداف جنگی استفاده نمیجا فضای اقتصادی دارد، اما این بدان معنا نیست که از ایران و در این

کنون اهای بعد برنامه دارد. روسیه همرای سالهم پایگاه جنگی دارد، منتها هدف او کشورهای اروپایی هستند و ب

جا دارد برپا کرده است، همه وریه پایگاهدر شمال شرق سوریه دارد، در تمام س خود یک پایگاه برای هلیکوپترهای

 ها بود.آن خدای روسی و در خدمتیک  ،واقع وجود آورده است که دردواند و این را سردار سلیمانی بهریشه می

های روس از آسمان افکنعبور بمب»مبنی بر  های اسرائیلیاخبار رسانه ،ارت دفاع روسیه، وز98ذر آ28در 

های روسی از آسمان ایران افکنبمب» :گویندهای اسرائیلی میخبرگزاری ،واقع در ؛کندرا تکذیب می «ایران

وزارت »گوید: ت؟ اسپوتنیک میچیس« اسپوتنیک»کند، ولی گزارش و وزارت دفاع روسیه تکذیب می «.گذشتند

. وزارت تکذیب کرد ،ی روس از آسمان ایرانهاافکنهای اسرائیلی را مبنی بر عبور بمباخبار رسانه ،دفاع روسیه

های افکنهای اسرائیلی در خصوص پرواز بمبکند که اخبار واهی توسط یکی از خبرگزاریدفاع روسیه اعالم می

ها پیش از این اطالعاتی را در برخی رسانه ،دروغ است. طبق اعالم وزارت دفاع روسیهروسیه بر فراز آسمان ایران 

ها مدعی شدند روسیه به سمت سوریه منتشر کرده بودند. این رسانه راهبردیِ  های دوربردِ افکنخصوص پرواز بمب

های سوریه جهت انجام مأموریت منظور کاهش زمان پروازی خود به پرواز درآمده و بهیانهها از آشافکنکه این بمب
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کنند، حریم استفاده می خود یعنی عالوه بر اینکه از پادگان نوژه برای پروازهای «از حریم هوایی ایران عبور کردند.

از لحاظ  !؟روسیه است! این یعنی چه ی جنگیِ اند و آسمان ایران در اختیار پروازهاهوایی ایران را هم مال خود کرده

دریای مدیترانه، یک آرزوی کبیر بود؛ آرزوی بزرگ انترناسیونالیسم  و سترسی روسیه به طرطوسد ،لیتیکژئوپ

ی هستند، حتی کالهبردارها و ت ملّشدّاست که به های روسی این! خصلت کمونیستروسی، کشورگشایی روسی

تابد، هرگز میحشگی را بری روسی حتی در فرهنگی که فااند؛ یعنی یک فاحشهیت ملّشدّ های روسی هم بهفاحشه

سریع خود را  ،گوید که اکراینی است! اگر پزشک باشد و در جایی سرافراز شودکند و میخود را روسی معرفی نمی

کند. مثلن عرفی میم« یپولیش»یا « اییلیتوانی»کند، اما اگر شخصیت منفی داشته باشد خود را روسی معرفی می

کنند. خود را ایرانی معرفی می ،هم باشند آید و زنان اگر هندیشان میخوشرانی از زنان ای هادر دبی، عرب

شان آسمان را پر پرستیها فریاد وطنتی مثل ایرانیاند، هیچ ملّ ایرانها چقدر ضدِّواهم بگویم که ایرانیخمی

ها که خود را مخالف آن حتی ستیزتر از ایرانی وجود ندارد.طنتر و ووطنبیکه بینیم می ،واقع کند، اما درنمی

 دارند.اند و برای نابودی این رژیم یک قدم واقعی هم برنمیدانند، به نحوی ایران را فروختهجمهوری اسالمی هم می

« گلشیری»را وارد کانون نویسندگان کرده بودند و من گاهی به « رئیس دانا»ی هفتاد افرادی چون در دهه

ای نبود، اما از هوش سیاسی آدم سیاسی گلشیریکردم. کانون اعتراض میها در اینسبت به حضور این توده

اما به نوعی مجبور بود. مثلن دیدیم که ناگهان  ،را باید رعایت کند ینکات چنینسرشاری برخوردار بود و بلد بود که 

ل بود حاال در ومشغ« همبستگی»ی شده است! او که در روزنامه« کارنامه»یکی از مسئوالن شعر « مشید برزگرج»

بعد فهمیدیم  «شد!آمد، کارنامه منتشر نمیجا نمیاگر او این» :گفتگلشیری در پاسخ می !؟کردکارنامه چه می

در ارتباط بود، به کارنامه تحمیل کرده « مهاجرانی»که با « نگار اسکندرفر»همسر « علی سلطانی»جمشید برزگر را 

کند به معنی این نیست که آید و از سلیمانی تعریف میمی« آبادیدولت»گر اند؛ ابود. این مناسبات بسیار پیچیده

دهند، چراکه شود که این کار را انجام ها مأموریت داده میبه آن ،واقع است؛ در حتمن عاشق جمهوری اسالمی

ده است و حاال روسیه ال کرسوریه و عراق فعّو  در افغانستان ، روسیه را(ی ارتش قزاقیعنی فرمانده) سردار سلیمانی

دهد و اگر در بندر جنوب فروشد و از طریق طرطوس به خاورمیانه غالت میرا به عراق می« 400اسی سامانه»

، چیزهای دیگری هم خواهد ساخت و باالخره استعمار روسیه کار خود را خواهد کرد. احداث کندپایگاه خود را 

فهمید کسی مثل شود، بعد میمشخص می هاتو خیانت این کثاف را خواهید دید ی روسیهناگهان خوی ددمنشانه

تر از سواداند. بیها روح کثیفی دارند و مدام دروغهستند؛ این یهایتچه کثاف آبادیمحمود دولتو  رئیس دانا

توسط نشر ها استفاده کنند؛ مثلن کنند تا از آنم میلَها را عَمتوسط آبادی است!دولت آبادی خودِ محمود دولت

شوند و بعد ها از تریبون برخوردار میشود و ایناین فضا ساخته می ،ای هستندکه توده« مرکز»و « چشمه»

جا هیچ ارزشی ندارد، ی در آنکند. منافع ملّ ی میملّ شود و آن فضا را غیریه کنترل میایرانی توسط روس فکرِروشن

ای عنوان تافتهدادن خود بهدرد و سانسورپذیر مدام با نشانبی نِفکراروشن شوید.برای همین شما از درون تهی می
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فکری ست که روشنخورند و این چیزیدرد جامعه نمیبه اصلنکنند و ی، خود را مطرح میجدابافته از مردم عاد

فکر از نظر من دانم، روشنمی« خلیل ملکی»را کسی مثل  «فکرروشن»کند. من کثیف مزدورمآب دنبال می

برای همین ماندگار شدند، اما کسانی  ،ها نوشتند چون متأسف بودندند؛ اینات ایرانیشدّها بهاست و این« هدایت»

ها را مختلف این هایشکلمطبوعات به  شوند.وند و فردا دیگر زمزمه نمیشآبادی اگر بمیرند تمام میمثل دولت

شود و در کیشی به فیشی به چاپ هترین ناشران چاپ میطور منظم توسط بشان بههایکنند و کتابتبلیغ می

رساند، برا به چاپ دهم  تواند که کتابی سطح پایینمی راحتیبه ،اگر بخواهد« چشمه»رسند! )ناشری مثل چندم می

راحتی کتاب را به چاپ دوم فروشی در ارتباط است و اگر به هر کدام یک جلد کتاب بدهد، بههزار کتاببا ده چون

اگر از سردار سلیمانی دفاع  خرد(.ها را خودش میهزار جلد از این دست کتابرساند. ارشاد الاقل دهچندم می و

ها هیچ ارقی نسبت به ایران ندارند. بیخود از مردم و کارگر حرف کنند و اینواقع از روسیه دفاع می کنند، درمی

 یاند. این افراد حقیقتای جهت بهبود اوضاع کارگر نکردههگرایانها در زندگی خود هیچ اقدام عملزنند؛ اینمی

سربار سلیمانی در  !تواند از سربار سلیمانی دفاع کند؟میچگونه ندارند! آدمی که در عمرش یک کارگر دیده باشد، 

آبادی از سردار تنفر را کشتند. بعد دولهزار6 روزه حدود3یعنی  «.روزه نابود کردیم3 ما قیام آبان را» :گویدعراق می

اساسن . کندشود و از یک قاتل دفاع میکه دبیر کانون نویسندگان می ستایخودفروخته ؛ اوکندسلیمانی دفاع می

یسندگان را باید تخته کانون نو برای همین درِ  ،مزدور است باشد، داشتهدانا  رئیسای با ترین رابطهکوچککسی که 

فکرند، ست، نه روشنو سردارشان سلیمانی اندتفاوتبینفر هزار6ر کشتا نسبت به، خاطر جیب خودکه بهکرد. کسانی

 واقع از مرورِ  هم بی ربط نیستند و درایم. خبرها بهاز قیام آبان تاکنون، هر روز خبرهای مختلفی داشته نه ایرانی.

ها درست استفاده ست و از آنصیروزها روزهای خاا همه باید در خیابان باشیم؛ اینروزهگذشته ناگزیریم. این

آذر 29گیرند و این بحثی است که از یناوهای ناوگان دریای بالتیک روسیه در بندر چابهار ایران پهلو م شود.نمی

گوید که مطبوعاتی ناوگان دریای بالتیک روسیه به خبرنگاران می رئیس دفترِ « مان مارتوفر»داریم. ناخدا یکم 

رزمایش . «کندداشته، به ایران سفر می "2019 ایندرا"زمایشی که در هند به نام بعد از ر ناوگروه دریای بالتیک»

کنند. این ها به سمت چابهار حرکت میشود، بعد از آن بالفاصله کشتیدسامبر برگزار می19تا  16، از 2019 ایندرا

تشکیل شده « ویکتور کونتسکی»و شناور « یلنیا»و از تانکر « یاروسالو مودری»ناوگروه دریای بالتیک روسیه از ناو 

 ،ناوگروه دریای بالتیک در زمان حاضر»گوید که می مارتوفو یک ناوگروه معروف و مطرح روسیه است! ناخدا 

به این اشاره « خبرگزاری ریانووستی»رویم. جا به سمت بندر چابهار میدهد و از اینمأموریت خود را ادامه می

ی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اوایل دسامبر ، فرمانده«حسین خانزادی»ار، کند که امیر دریادمی

دسامبر 27روز « کمربند دریایی امنیتی»م روسیه و چین به نا و الم کرده که رزمایش دریایی ایراناع 2019

آذر یک اتفاق مهم 30در  یم؛پردازآذر می30آذر بود و حاال به خبر 29شود. این خبر در ه( برگزار میی آیند)جمعه

ی مربوط نامهرسد و روسیه و اکراین سرانجام توافقبه پایان می ،افتد و یک جنگ گازی قبل از اینکه شروع شودمی
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ست. کنند. این گام بسیار مهمی به سوی توافق نهاییبه صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق اکراین را امضا می

دهد به نقل از دو منبع مطمئن گزارش می« رویترز»آن را مطرح کرد،  گوی کرملینه سخنپیش از اعالم این خبر ک

. اندبیعی میان دو کشور نزدیک شدهروسیه و اکراین به حل اختالفات حقوقی بر سر عرضه و ترانزیت گاز ط»که 

راین به اروپا. این اختالف اساسی یعنی از روسیه به اکراین و نه از اک «.مطلق بر سر گاز بین دو کشور است این توافقِ

ی گاز روسیه به اکراین و سایر مناطق اروپا به توافق تاکنون مانع امضای قرارداد جدید بود و حاال برای عرضه

گوی شرکت گاز پروم روسیه سخنو  شودآغاز میی گاز روسیه در پایان دسامبر رسیدند. این توافق یعنی عرضه

کراین ی ترانزیت گاز از طریق خاک اامهی ادها دربارهنامهروسیه و اکراین پروتکل توافقمقامات »کند که اظهار می

افتد. این فضای از سقوط هواپیما اتفاق می ها قبلی اینهمه «اند.و حل و فصل ادعاهای دوجانبه را امضا کرده

عنوان شخص و دوتاییِ اکراین و وتین بهجا داریم؛ دوتاییِ زلنسکی و پپرچالش را ببینید. ما یک تناظر عمده در آن

افتد و آن خوی خرس قطبی هنوز وجود اما دارد جنگی اتفاق می ،روسیه. هرچند به ظاهر شاهد توافق هستیم

این »کند که گزارش میوزیر روسیه، ، معاون نخست«دیمیتری کوزاک»به نقل از « خبرگزاری ریانووستی» دارد.

رود که قرارداد تا سال نو نهایی شود )منظور امسال است که نهایی شد(. به انتظار میسال است و 5مدت قرارداد به

ست در میلیارد دالر پیشنهاد کرده و اکراین هم اعالم کرده ممکن ا3بع آگاه، روسیه به اکراین حدود ی مناگفته

اتحادیه اروپا را  د از بازار گازدرص36گاز پروم بیش از  «میلیارد دالری خود را پس بگیرد.12مقابل، ادعای حقوقی 

فهمیم که کند و حاال میگاز اروپا را تأمین می از درصد36خواهند بکشند یعنی این خطی که می ،کندتأمین می

کمیسیون اروپا در این مذاکرات  به روسیه نزدیک شد و از خیر کریمه گذشت. تا این اندازهچرا ناگهان اروپا 

در  اختاللی در عرضه پیش نخواهد آمد.یمان گازی جدیدی امضا شود و تضمین کند گری کرده بود تا پمیانجی

کند مسکو قصد دارد با اکراین به قرارداد ترانزیت گاز جدید برسد که به نفع هر دو وضعیتی که پوتین اعالم می

ادعا را دفتر گوید همین ریسکی نداشته باشد، گزارش رویترز را دارید که میکدام برای هیچطرف باشد و 

چیز به ی دسامبر همهشوند و آخرین شنبهها امضا مینامهکند و توافقجمهور اکراین )زلنسکی( هم تأیید میرئیس

برخوردار باشد مهم  شود. اینکه یک قرارداد ترانزیت گازی شکل بگیرد و از استانداردهای اروپاییتمام میوبی خ

حال مسکو ، بااینی اکراین و مسکو قدرتمند شدهبطهگذاری کنند. راایهخواهند در درازمدت سرماست، چراکه می

ش هست. پس حتی اگر اثبات شود اآن بر سر کشور متقابل ست که همیشه شمشیر داموکلسِهمان خرس قطبی

تر و شود، چراکه یک سود بزرگکه این هواپیما توسط مسکو منهدم شده است، هرگز از سوی اکراین اعالم نمی

را  نام آنی گازی جدید است و بینیم که روسیه سرگرم ساخت خطوط لولهی برای اکراین وجود دارد. اکنون میملّ

رود و اکراین هم واردات گاز روسیه اند. این لوله به سمت اروپا پیش میگذاشته« استریم ترک»یا « نورد استریم»

کند، اکراین ورود گاز روسیه کریمه را تصرف می 2014 کرده است )وقتی روسیه در، متوقف 2015را از نوامبر سال 

به کشورش را متوقف کرد(. روسیه با عقد این قرارداد، گشایش مالی دیگری هم در راه خواهد داشت. اینکه این 
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خواهد داشت  مالپاسدارانی حکومت های مالی روسیه چه نقشی در استفاده از ایران و یا کمک به ادامهگشایش

 شود.بیان میدر ادامه 

شود، ی در ایران آماده میاندازی اینترنت ملّی را داریم؛ روسیه دوباره برای راهاهمنخامالشاه دهیباج، دی اولِدر 

ی داشته باشد و روسیه ملّ خواهد اینترنتِ. جمهوری اسالمی میستی آشیل جمهوری اسالمیچراکه اینترنت پاشنه

هایی برای کند. روسیه آزمایشا برایش انجام دهد و در مقابل، آن را چپاول میدهد که این کار رمدام قول می

ی توسط حمله ،ی جهانیی قطع ارتباط این کشور با شبکهاطمینان از ساختار اینترنت داخلی آن در بحبوحه

این » :گویدمیوزیر ارتباطات روسیه  ،واقع در ؛است(« میلدیلی»از دهد )این گزارش سایبری آمریکا انجام می

یعنی این  «.گذاردمرحله انجام خواهد شد و تأثیری بر کاربران معمولی اینترنت نمیدسامبر در چند23آزمایش در 

عنوان اینترنت دولتی تصویب کرد که هدف آن افزایش قانونی به ،روسیه در نوامبرو آزمایشات اکنون انجام شده 

وگوی االن گفتخواهد کنترل بیشتری داشته باشد. فعّسالمی می. پس جمهوری ااین شبکه استکنترل دولت بر 

ولی این  «.کندی اجرا شود، نظارت مطلق حکومت را بر فضای سایبری تقویت میاگر اینترنت ملّ» :گویندآزاد می

 .از این طریق هم قصد دارد جیب مالها را بیشتر خالی کندروسیه کنم طور تکنیکال عملی نیست و من فکر میبه

 زلنسکیبا اش خاطر رابطه و دیالوگرا به اوخواهند را در آمریکا داریم و می ترامپدر حال حاضر دادگاه 

اش خواسته جمهور اکراین اطالعاتی در مورد پسر رقیب انتخاباتیترامپ از رئیس» :گوینداستیضاح کنند، یعنی می

ه باز هم بینیم کمی. «ح، طرف مقابل را ترور شخصیتی کندتا از طریق آن بتواند در انتخابات پیروز شود و به اصطال

را داریم که از « 2استریم »ی گازی شود، از طرفی ما پروژهبوئینگ اکراینی منهدم می !پای اکراین در میان است

 ،عملیاتی شویم و در فازوارد فاز عملیاتی می 98 دی1بینید که از رسد. میاروپا می یگذرد و به اتحادیهاکراین می

کردن رجشود و بعد از آن منفی کشته میشود و متعاقب آن قاسم سلیمانبه سفارت آمریکا در عراق حمله می

ای آمادگی کشورش ترامپ در نامه» :گوید، می(الوروف) ی روسیهدی وزیر خارجه 1در  و... .هواپیمای اکراینی 

 مخالف است 2ی استریم با پروژه تشدّست که ترامپ بهلیاین در حا «.برای مذاکره با روسیه را اعالم کرده است

منظور وگوبودن، بهی گفتدانید که آمادهمی !؟. مذاکره بر سر چیست(رساندروسیه را به اروپا می ای که گازِ پروژه)

ی یر خارجهاری تاس، وزست که بین دو کشور وجود دارد. براساس اعالم خبرگزحلی در ارتباط با مشکالتییافتن راه

جمهوری این کشور و برخی مقامات آمریکایی دیدار کرده است دسامبر در سفری به آمریکا با رئیس10روسیه، 

روسیه را داریم که باید به  زمان ما بحث انرژیِ! همدی1در چه زمانی؟  ؛روسیه با ترامپ(ی )دیدار وزیر امور خارجه

اش بینیم که ناگهان آلمان به پیمان دیرینهیی برای صنعت آلمانی، میی سودافزااروپا منتقل شود و در این پروسه

خاطر منافع مالی خودشان کنند؛ یعنی بهمیرا حفظ ها برجام کند و بر همین اساس است که اینبا آمریکا پشت می

وز، آلمان تحریم دی است و در همان ر 1کند تا پابرجا بماند. حاال اروپا با برجام همکاری می یاست که اتحادیه

کند! آلمان که نیز ربط دارد( علیه روسیه را محکوم می« 2استریم »خاطر کریمه بود و به آمریکا )تحریم آمریکا به
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 !؟کندریکا علیه روسیه را محکوم میتحریم آمعلّت چه  بهگوش آمریکا بوده و با هم همراه بودند، بهی حلقهبرده

ی انتقال گاز روسیه به وژههای آمریکا علیه پرکردن تحریمدولت آلمان با محکوم»کند که گزارش می« یورو نیوز»

 «.کندهای واشنگتن را مداخله در امور داخلی کشورهای اروپایی ارزیابی می، تحریم2موسوم به نورد استریم  اروپا

های فرامرزی ان این دخالتدولت آلم»گوید که باره می اعظم آلمان، در این، صدر«آنجال مرکل»گوی یعنی سخن

گیرند و به نوعی دخالت ثیر قرار میأاروپایی تحت تهای آمریکاییها، شرکتاین دخالتخاطر به چونکند، را رد می

های آمریکا را نسبت به این پروژه اروپا هم تحریم یست که اتحادیهو این در حالی «.شوددر امور ما محسوب می

 روسیه از اروپا باج گرفته است؛ در ،کند؟ آمریکا معتقد است که از طریق این پروژهم میکند. چرا تحریتحریم می

تواند تحریم داند و از این طریق است که میگرفتن آلمان میگروگانگیری و بهین پروژه را ابزار باجا آمریکا ،واقع

 دی1زمان در ه برداشته مخالف است. هممیلیارد هزین11که حدود  2ی استریم پروژه کند؛ یعنی آمریکا با کلِّ 

، دادگاه ترامپ نیز به اکراین ربط دارد. بوئینگ اکراینی در ایران منفجر در پایانجنگ روسیه و اکراین را هم دارید و 

ا و که بین کشور م ایقرارداد گازی»گوید: وزیر انرژی اکراین می رود.پیش می همین شکلبهشده و این پروژه 

 30، وزیر انرژی اکراین، «لالکسی اورژ» ،واقع در« تواند برخوردار باشد.ساله هم می10رار شده از تمدید روسیه برق

ل یک گزینه برای تمدید به مدت ی جدید گازی این کشور و روسیه شامساله5کند که قرارداد اعالم می 98 آذر

آن را تمدید کنند و طبق این توافق جدید که آینده هم  سال10ِتوانند برای سال می5 یعنی بعد از ،سال است10

شود و این قرارداد جدید از ساختار ی انتقال گاز در مقایسه با قراردادی که داشتند منقضی میبا روسیه دارند تعرفه

؛ توجه کنید های روسی به چابهارشدن ناوروانه و تهدید پوتین و به آزمایش موشکی روسیه کند.ت میای تبعیّتازه

طرف آزمایش موشکی روسیه را دقیقن در همین زمان دارید )در آستاراخان(، ارزش سمیوتیک دارند. از یکها نای

این خبر از اهمیت خاصی شدن ناوهای روسی به سمت چابهار برای همایش. از طرفی تهدید پوتین و روانه

 ینفرستد. این سفیر چندبه روسیه می ایست و جالب این است که مالشاه دقیقن در این زمان سفیر تازهبرخوردار

 !؟رار است در مجلس چه اتفاقی بیفتدی مجلس بوده و این یعنی در مجلس نفوذ دارد، بر این اساس قدوره نماینده

دارد، رئیس کمیسیون و مرکز « االختیارسفیر تام»بینید که لقب بخوانید، می« کاظم جاللی»اگر در مورد 

ها کنار بیاید. به این تواند با آنهای مختلف قدرت رایزنی دارد و می، یعنی با نمایندههای مجلس بوده استپژوهش

جا دارد. از طرفی چون نفوذ باالیی در آن ،شود تا بتواند با مجلس صحبت کندال مینکات توجه کنید! این آدم فعّ 

یا برای این نیست که با قدرت این سفیر به آ ،«االختیار ایران در روسیهقدرتمند و تامسفیر بسیار» :گویندبه او می

ارس پدات فروش کاسپین و از طرفی خلیج در مجلس برسند؟ یعنی تصویب معاه« کنوانسیون قزاقستان»تصویب 

روسیه، ما هرگز سفیر  ارس و دریای عمان هم به توافق برسند. در مقابلِپ و دریای عمان! باالخره باید در خلیج

روسی  مقاماتهای روسیه را برساند، چراکه مدام با کارمندان روسی داریم. این شخص باید پیام ،واقع ایم، درنداشته

کشور را بدون دعوا هم »گوید: ای میدر مصاحبه اللی یک روسی است و در دوم دیکاظم ج ،واقع در ؛ارتباط دارد



 

 گرگِ نزدیک 97

های رئیس پیشین مرکز پژوهش دهید. بله! بدون دعوا کشور را بفروشید و به چپاول ادامه« توان اداره کرد.می

سفیر جدید و « ایم.حاال هم ظاهر انقالبی را حفظ کرده ،زمان دانشجویی خیلی انقالبی بودیم»گوید: مجلس می

های ی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در آیین معارفهاالختیار ایران در روسیه و رئیس پیشین مرکز پژوهشتام

صحبت « الریجانی»ی مجلس نیست و باید رئیس جدید انتخاب کنند(، از نمایندهمجلس )چون سفیر شده دیگر 

. است «ستفاده از مجلس»ی آشیل اجا پاشنهی بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنید؛ اینکند و این نکتهمی

د رئیس جدید چون سفیر شده بای ،های مجلسپژوهش است، حاال این رئیس پیشین مرکزِ  الریجانیرئیس مجلس 

 ،های مجلسرئیس پیشین مرکز پژوهش»گوید: کند و میمی چاپلوسیرا معرفی کند. اول تا آخر برای الریجانی 

ی آقای الریجانی به ها را شخص رئیس مجلس خواند و گفت نگاه ویژهی مرکز پژوهشگذاری و توسعهعامل تأثیر

کنم برای ای مجلس شده است و این نکات که عرض میهموجب ارتقای جایگاه مرکز پژوهش ،مباحث کارشناسی

ی بودجه 91سال » :گفت جاللی. «امخواستم از طریق آقای الریجانی به جایی برسم رسیدهمداحی نیست، اگر می

میلیارد پول 9، 91که سال دهد توضیح نمی« میلیارد تومان است.64امسال  و میلیارد بود9ها حدود مرکز پژوهش

میلیارد شود، پس نباید از 40موقع اکنون باید حداقل آن میلیارد9ِ، اکنون دالر چهاربرابر شده پس هزیادی بود

، معارفه بحث این است که ناگهان کاظم جاللی در مجلسِ  میلیارد یاد کنیم، چراکه نباید به تومان محاسبه کرد.9

 .کندارتباط برقرار میهم کند، یعنی از طریق الریجانی چاپلوسی می برای الریجانی شدیدن

ردن یک هواپیمای منفجرک که جنگی بین روسیه و اکراین داریم. آیا در این جنگ امکان دارد ،در سوم دی

را داریم و این خوی خرس )روسیه( در دستور کار قرار گیرد؟ ما خرس قطبی  ،کنی هم شدهکماکراینی برای رو

ها اکراین چیست؟ روسیه اکراین را تحریم کرده، خیلی از بیزینس ها علیهست. شرط روسیه برای لغو تحریمقطبی

کند وزیر روسیه اعالم مینخست مدودوفها وابسته به روسیه است. بیزینسهرصورت در اکراین بهورشکست شدند، 

 "یفکی"رف اید از طولی ابتکار عمل ب ،ها را با دولت اکراین بررسی کندی لغو تحریممسکو آماده است تا مسئله»که 

ما همیشه  مدودوف گفته است»گوید: می تاس خبرگزاریبعد هم  را آغاز کنند. دادنباجها باید نی آنیع« آغاز شود.

صورت دوجانبه بررسی ها را بهی داریم تا موضوع تحریمایم که اگر مایل باشید ما حتی آمادگها گفتهبه اکراینی

ها ار تحریمباین اکراین بود که برای نخستین برای اینکه ،ر عمل خود شما باشدابتکا باید اما این کار به نوعی ،کنیم

نداشتند؛ اکراین باید با راهی جز این ها آنو  غصب کردهها را ی آنروسیه بندر کریمه« علیه روسیه را اعمال کرد.

دودوف در بحث خود تأکید است که م د. جالب اینت و دست به تحریم زتوان جنگیدن نداش جنگید، اماروسیه می

ترین بازار و شریک تجاری باقی مانده است عنوان بزرگچنان بهفدراسیون روسیه هم»کند که دارد و اشاره می

هم برای مسکو و هم برای  ،شده بین دو کشورهای حفظی وی حجم همکاریبه گفته خاطر غالتی که دارد(.)به

ها با همتای اکراینی سرگیری تماسچنین ازی وزرای روسیه همس کابینهیف قابل توجه و بااهمیت هستند، رئیکی

 !کند محصول یک توافق استمطرح میها که مدودوف این بحث« خود را...
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در روزهای آینده قرار است که چه اتفاقاتی بیفتد و چه توافقاتی  گویدشویم. روسیه میبه چهارم دی نزدیک می

دی، قرار بود به گورستان برویم و دستگیر  5دی هستیم؛ یادتان هست که 4بر مصدر یرد! یعنی ما اکنون صورت بگ

ای ر شود و عدهدی برگزا7ا معتقد بودیم این برنامه باید ایم که م! یعنی از قیام آبان به شروع قیام دی رسیده؟شویم

! )اشاره به دانیدهمه میافتاد  که در گورستان اتفاقرا دی در گورستان حاضر باشیم و ماجرایی 5گفتند باید می

ی کرج را دارد که به درخواست منوچهر سکینهبیهزارنفر از جوانانِ برانداز در گورستان بی3ماجرای دستگیرشدن 

توسط مالپاسداران، اعتراض « پویا بختیاری»شدن بختیاری و رضا پهلوی در این گورستان گردِ هم آمدند تا به کشته

وان دامی از سوی اطالعاتِ سپاه پاسداران بود که از طریقِ بلندگوی خود )رضا پهلوی( به جوانان کنند، اما این فراخ

کاظم جاللی کارمند وزارت امور خارجه است. . داده شد و باعثِ دستگیری و شکنجه و کشتار بسیاری از آنان شد.(

ی عنوان نمایندهچند دوره( است که بهبیش از یک دهه ) ،جا بوده و این کارمند وزارت خارجهها کارمند آنسال

عنوان سفیر ایران عازم مجلس ارد! حاال این آدم بهی مجلس شورای اسالمی حضور دمردم در کمیسیون امنیت ملّ 

و فرهنگی میان ایران و انگلیس  ی اقتصادیشود؛ دیپلماتی که در بدو ورود بر ظرفیت باالی همکاری در حوزهمی

 مقامجا ت است؛ در وزارت خارجه بوده و در آنشده در حاکمیّاللی یک سیاستمدار شناختهکاظم ج کند!کید میأت

های مجلس بوده است، رئیس مرکز پژوهش ،ی مجلس بوده و در طول این دورهدوره نمایندهته و چندمهمی داش

ایم. چرا به تمام یار نداشتهاالختگیرد! ما هرگز سفیر تاماالختیار جمهوری اسالمی را هم میحاال عنوان وزیر تام

یعنی مدام به کاظم  !؟ایران در روسیه االختیارِکنند که بگویید سفیر تامها و مزدوران خبری تأکید میژورنالیست

کاره پس وزیر امور خارجه چه االختیار؟!االختیار جمهوری اسالمی! چرا تامالعاده و تامگویند سفیر فوقجاللی می

ارس پ کنون حضور ناوهای روسی در خلیجا اره است؟ این زوایایی است که شما باید دنبال کنید.کمجلس چه !؟است

 مسلماناتدارید.  98 آبرویی مالشاه را در آبانبیو تهدید موشکی را دارید، سپاه را دارید که جیبش خالی است، 

شدن توافقات ران و روسیه بر عملیاتیای»! «ایران»به نام  ی بزرگسرمایهخواهید؟ یک گویند از خدا چه میمی

ی سفیر جمهوری اسالمی ایران و نماینده»است،  98 دی7این بحث مربوط به  «ید دارند.اقتصادی خودشان تأک

های شدن توافقات دو کشور برای گسترش همکاریوگو بر عملیاتیی والدیمیر پوتین ضمن دیدار و گفتویژه

وزارت امور و ی دوم آسیا زمان مدیرکل ادارهکه هم) ضمیر کابلوفو  کاظم جاللیدر دیدار  ؛اقتصادی تأکید کردند

با اشاره به  ،ایهای دو کشور در سطح منطقهدو طرف عالوه بر مرور همکاریوگوی گفت ،(روسیه است یخارجه

 «.صورت گرفته است شدن توافقات،ها و عملیاتیی زمینهروابط در همهی ی رؤسای جمهور دو کشور و توسعهاراده

کنم و به تمام اتفاقاتی که افتاده را اثبات  این پروسه خوانیروز خواهم بامی ما اکنون یک چارچوب دیگر داریم.

من مطرح  نامشود. اصلن برای من مهم نیست که  آشکاری اثباتی بگیرم و حقیقت برای همه تا یک نتیجه بپردازم

مردم برسد، ما باید به تمام دقایق بپردازیم تا به امروز برسیم و مردم بفهمند  باشد، مهم این است که این بحث به

شود؟ چرا سفیر ایران گذرانیم و چرا اصلن در این فضا سفیر ایران در روسیه عوض میما چه روزهای بزرگی را می
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« دریای کاسپین»فروش  ترسریعهدف این است که هرچه ،واقع کند؟ درمدام با نمایندگان مجلس رابطه ایجاد می

 «کاسا»یا « کاس»، «هاگیالنی»خاطر اینکه کاسپین اسم ماست؛ قبلن اسم ما گویم کاسپین بهرا قطعی کنند )می

« خوزستان»خواستند به سمت آمدند و میمهاجران گیالنی که از خزر می بوده و« کاسان»هم « کاشان»است؛  بوده

این  شود ساکن شدند، مردمِ ای که امروز کاشان نامیده میای از آنان در منطقههعد ،بروند« آبادخرم»و « لرستان»و 

بخش جنوبی دریای  ،گوییممنطقه کاسی هستند و اغلب چشمان دریایی دارند و اساسن دریای کاسپین که می

اسپین شناخته هایی که در روسیه و قزاقستان است در دنیا به نام ککاسپین را در نظر دارند، یعنی کل آن قسمت

 این احمقانه است! در «اسم فرنگی دریای خزر، کاسپین است»: ی خزر نوشته شدهدرباره« پدیاویکی»شده(. در 

گفتند ولی می «دریای طبرستان»یا  «دریای گیالن»است، در گذشته به این دریا،  «کاسپین»اسم ایرانی آن  ،واقع

بسیار مهم است، چراکه  این بحث گردد.ها برمیاست و به نام کاس «دریای کاسپین»شناسد اسم واقعی که دنیا می

ریستی در پیش ی تروها برنامهشوید که ایندی متوجه می4کنید مثل یک بازی است؛ مثلن از شما اگر دقیق نگاه 

ند هوایی ی پداففرمانده»کند. بینی میدی، روسیه یک سری حمالت تروریستی را با پهپاد پیش4دارند و دقیقن در 

تنها در سوریه بلکه در تواند نهه از پهپاد میها برای استفاددهد که تهدید تروریستح روسیه هشدار مینیروی مسلّ

ی پدافند فرمانده« الکساندر لئونوف»ژنرال « خبرگزاری روسیا»به گزارش  «هر کشور دیگری از جهان افزایش یابد.

 روسیه است حِ که وابسته به نیروهای مسلّ« ی کراسنایا زوزداروزنامه»با در مصاحبه  ،ح روسیههوایی نیروهای مسلّ

قانونی افزایش خواهد ح غیرهای مسلّهای خارجی و گروهح کشوراستفاده از پهپاد توسط نیروهای مسلّ»گفت: 

د. این ژنرال کنبینی میشود و این ژنرال روسی از قبل پیشسردار سلیمانی هم با پهپاد در عراق کشته می .«یافت

دهد ها نشان میکردن پهپادها و روش استفاده از آنح برای پیشرفتههای مسلّتداوم تالش گروه»روس ادامه داد که 

ی نزدیک در سوریه و کشورهای تواند در آیندهی استفاده از پهپاد برای اهداف تروریستی میهکه تهدیدها دربار

کند که است. دوباره ژنرال روس تأکید میمطرح شده ترور سربار سلیمانی  این مطلب قبل از« اطراف افزایش یابد.

  .«ها توجه ویژه داشتی و انهدام آنهای شناسایهای مقابله با پهپاد و نیز روشباید به تقویت قابلیت»

رار است بلکه قکنیم و این برای انتخابات نیست، ها برخورد میبیشتر با مجلسی ،رویمدی هرچه جلوتر می4از 

ایران خیانت کرده، اما  یید شود. درست است که روحانی این معاهده را امضا کرده و به مردمِ أاین طرح در مجلس ت

ی آخر را پای مجلس گذاشته و کند و مرحلهی آن است، مجلس آن را تصویب میکنندهحال مجلس تمامبااین

کند که در این صورت دهد مجلس قبول نمیکم را میکنترل مجلس هم در دست رهبر است. حاال یا رهبر این ح

خائن به  ناند مشخصتک نمایندگانی که موافقشود و تکمخالفان باید استعفا بدهند، یا این طرح پذیرفته می

 سیاسی باید اعدام شوند.مزدورانِ و باید این  اندفروشاند و ایرانایرانیانتک تک

 ،کنددیدار می ،مجلس گاننمایند ، یکی دیگر از«امیر عبداللهیان»دوباره با  دی، سفیر روسیه5بینیم که روز می

کند. ابتدا روحانی رئیس دیدار می ،ی رئیس مجلس استیعنی سفیر روسیه با یک مقام مجلسی که دستیار ویژه
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کند، بعد آقای ی رئیس مجلس دیدار میکند، بعد سفیر روسیه با دستیار ویژههای مجلس را سفیر میمرکز پژوهش

طرف و از آن کندرا تحریک میکند و مدام رئیس مجلس عنوان مراسم معارفه سخنرانی کذایی میسفیر ایران به

مجلس شورای اسالمی  المللِی رئیس مجلس و مدیر کل بینسفیر روسیه در ایران با امیر عبداللهیان، دستیار ویژه

 بازالملل هم هست، پس کل بین یار رئیس مجلس نیست، بلکه مدیرستکند! یعنی این فقط دوگو میدیدار و گفت

سفیر روسیه در این دیدار قصد معامله دارد. ظاهرن در خبرها گفته  ،واقع هم طیفی از نمایندگان را در بر دارد و در

ی منطقی و بطهها با هم راچگونه پارلمان»باره بوده که  ی سفیر روسیه با امیر عبداللهیان در اینشود جلسهمی

و ابراز اند شود که طرفین روند سیاسی در سوریه را مثبت ارزیابی کردهو حتی گفته می «.المللی داشته باشندبین

ای که گفته اصل قضیه !ها مزخرف استی اینجه برسد. همهحل سیاسی در یمن به نتیامیدواری داشتند که راه

با سفیر  عبداللهیان ،واقع در ؛جا اهمیت داردست که آناین چیزی، است «تصویب کنوانسیون قزاقستان»شود نمی

اند و اکنون زمان کند تا او هم رایزنی کرده و مجلس را آماده کند و گویا مجلس را هم آماده کردهروسیه دیدار می

کند، یعنی با ز میآن است تا مردم را آماده کنند. برای همین است که بعد از این ماجرا صداوسیما این بحث را آغا

خالفت م تا چه اندازهدهند و العملی نشان میخواهند ببینند که مردم چه عکسی ایران میحذف خزر از نقشه

دهم و این سرتاسری است؟ من اکنون هشدار می یا یک مخالفتِ ،کندآیا فقط یک حزب مخالفت می ؟کنندمی

روزی دهند چندبعد هم به شما اجازه می ،که خزر فروخته شده ست، ناگهان متوجه خواهید شدهشدار بسیار تاریخی

ی روسیه چیست! روسیه این باج را که بگیرد دانم نقشهکنند. من میچیز را جمع میتظاهرات کنید و سپس همه

د یا شویهم جمهوری اسالمی یا استحاله م کند، بعد از آنشود و دیگر از ایران حمایت نمیکارش با ایران تمام می

ست که برای ما یی مهم است. ما از حاال باید نشان دهیم که منافع ملّ اما برای ما منافع ملّ ،افتدبراندازی اتفاق می

خاطر به که ای حق ندارد در کشور ما پایگاه نظامی بزند و مالشاه این اجازه را نداردارزش دارد و هیچ کشور بیگانه

بفروشد. از این بابت است که باید  نیز ی ایران و آیندگان رالطنتش، آیندهیا دیکتاتوری و س  خودتداوم حکومتِ 

ی استراتژیک برقرار کند یا صرفن یک دالل روسی است که سفیر قرار داده تواند رابطهببینیم آیا کاظم جاللی می

قابلیت و وکالت را داشته این  ،با نمایندگان مجلس به توافق برسداند تا اگر نتوانست هایی دادهشده و به او وعده

باشد که از سمت نمایندگان مجلس این طرح را به امضا برساند، یعنی ممکن است ما یک بازی تاریخی هم داشته 

ی د و براساس قانون اساسی وقتی معاملهنکنراحتی قانون اساسی را عوض میبه مالپاسدارانباشیم، چراکه 

کثیراالنتشار منتشر شود و های روز بعد هم در روزنامه3 تصویب شود و باید در مجلس ،افتدالمللی اتفاق میبین

ای است که ما با آن طرف هستیم و اکنون طور قانونی قابلیت اجرایی خواهد داشت. این پروسهروز بعد هم به15

 رئیس بزرگ این پروژه باشد. ،کاظم جاللی مأموریت پیدا کرده با اختیارات کامل

 را سمت برجام برد و در برجام به موفقیت رسید و این امر باعثِ  ابتکار ،جمهور شدیسرئ حسن روحانیوقتی 

 ه چندان پیشرفت نداشت. در طولروابط ایران با روسی، بی قلدریچهبا گشایشِ های قلب شد. گشایش دریچه
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ها این حاالاما  داد، کارهای زیادی انجام بود و برای جمهوری اسالمی« سنایی»سفیر ایران در روسیه آقای  ،سال6

در جمهوری  سناییآید. گرفتن امضا از مجلس برنمیی عهدهاز  سناییرابطه را بسط دهند و ناگزیزند که این 

سال دوام آورد. اینکه 6 کار کرد و تنها سفیری بود که بسیاری خوبی داشت و برای جمهوری اسالمی اسالمی پرونده

کردند. ضعف سنایی این بود که سالمی است و ظاهرن نباید او را عوض میاز منظر جمهوری ا ،گویم خوب بودمی

داشت، کرد که در مجلس ایران نفوذ میدر مجلس نفوذ نداشت و حکومت باید کسی را سفیر ایران در روسیه می

دهد و ! و کاظم جاللی برای آنکه معامله را سوق رفتند ها که همین کاظم جاللی استترینپس سراغ یکی از قوی

هایش گیری این فضای کثیف هستیم. نشانهکند و ما شاهد شکلدارد تمهید ایجاد می ،اتفاق ناگواری پیش نیاید

 نشد.  خودمردمِ  دردِ بینید. ننگ بر چنین تلویزیونی که هرگز همی پخش اخبار میرا شما در صداوسیما و در شیوه
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 مردم دوم؛ تشکیل اَبَرقدرت

 11/10/1398تاریخ سخنرانی: 

 

گری، فکر ناگزیر است که در راه روشنکه روشنگری کند باید بسوزد، یعنی روشنفکر واقعی برای اینیک روشن

که معنای  «سوختن»و این  «سوخت»: گویندمیطالح بازد، در اصخودش قربانی شود و بسوزد. به کسی که می

 سوزد و بدبختی نیز همین سوختن در زمانِ ر میفکشود. روشنجاست که زیبا میاین در ،است «باختن» دیگرِ

سوزد و بعد کودتا می ،که نفت را ملّی کند، برای آن(محمّد مصدّق) کرده تحصیل شخصی که در غربموفقیت است. 

افتد، اتفاق نمیی کودتا( جا )در لحظهق فقط آنمصدّ میرد. مرگ و سوختنِکند و میدق می و سرانجام شودمی

طرف یک بیند روسیه ازکند و میهایش را باز میچشم ،واقع در ؛میردکردن صنعت نفت هم مییه ملّبلکه در را

شود این دو را دور کرد. اگر مردم به آگاهی رسیده نمیکه به تنهایی داند می دیگر. اوطرف خورد و انگلیس از می

 خمینی نقشتوانست میق در اوایل انقالب اگر مصدّ توانست هر دو را از کشور بیرون کند.بودند، با اتکا به مردم می

فرانسه  و سیبیکردند و چگونه بی پشتیبانیدانیم خمینی را چه کسانی )با این فرض که اصلن نمی ه باشدرا داشت

شد، قطعن ق حمایت میجای خمینی از مصدّمردمی داشتیم و به یزمان جنبشاو بودند( و اگر آن و آمریکا پشت

پشتیبان  را شکل دهند 57های خارجی انقالب سوخت؛ اگر مردمی که توانستند بدون دخالتِ کشورنمیق مصدّ

واقعی مدام باید  فکرِبودیم. در کشور ما، روشنق نمیمصدّ نسوخت یافتند، شاهدِدست می آگاهیمصدّق بودند و به 

من  شدن است و راه گریزی وجود ندارد.قربانیگری، دنبال آن روشنفکری و بهباید بمیرد. روشن ،واقع بسوزد و در

امروز ما  گری آن را به مردم بشناسانم. دشمنِتوانم دشمن امروز را بشناسم و با روشنمی ،فکرعنوان یک روشنبه

دانیم که این حکومت، اهیم، میخورا نمی)جمهوری اسالمی( دانیم که این حکومتِ نوتازی است. همه می «روسیه»

جا را با دروغ ست؛ همهو ریاکاری فقط دروغ و ی مثبت نداردکارنامهای در هیچ زمینهایران است و ی و ضدّایرانضدّ

ق استادانه توانست ق است. مصدّدهند. اکنون قهرمان ما مصدّای مدام مردم را فریب میگرفته است؛ در هر زمینه

 ،واقع در ؛ی معامله با آمریکا بودتیجهن چنین چیزیما ی منفی، روسیه و انگلیس را بیرون کند، ابا طرح آن موازنه

کند، منتها برای اینکه قهرمان تاریخی شود،  بیرونق با قدرتِ آمریکا توانست روسیه و انگلیس را از ایران مصدّ

در  ،ودای بآن کودتا، کودتای آگاهانه ،واقع در ؛بیاید« محمّدرضا پهلوی»مریکا با آ تا دهدخیلی رندانه اجازه می

روز قبل از کودتا، 3قوا بود.  ی کلِّ که مصدّق فرمانده، درصورتینه خودِ مصدّقشد، ق کودتا مصدّدولت علیه جا آن

به مصدّق یا مطالبی که آن زمان نوشته را « خلیل ملکی»های دانست چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر نامهمصدّق می

دانست مصدّق هم می دادند و خودِبرید. همه به او هشدار میدتا پی میبودن این کوبخوانید، بدون شک به آگاهانه
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آگاهانه کنار کشید تا این اتفاق به ؛ او دانست قرار است آمریکا بیایدمی چون ،ق تسلیم شدشود. مصدّکه کودتا می

پیشواز محمّدرضا پهلوی به  کاشانیکه مال را آمریکا آورد. زمانیاسم محمّدرضا پهلوی سند بخورد. محمّدرضا پهلوی 

جا خراب در فرودگاه رفت و پهلوی با او دست داد و روبوسی کرد، وفاق شیخ و شاه اتفاق افتاد و کار ما از همان

تاریخی ماست که  ی صعب، تقدیرِای نیست که ما بخواهیم از آن شانه خالی کنیم. این پروژهبوده و این پروژه

سهم  ،واقع در ؛شودو این تریلیون باید مالخور  جا تریلیون داریماست که آن اینهمواره باید کولی دهیم. مشکل ما 

در آن حلقه قرار  های آنتنها روسیه، بلکه همهنه سد ورکوچکی از آن متعلّق به مالهاست و اصل آن به روسیه می

ابرقدرت »در تشکیل  و جا نزنیمو  پشت هم باشیم و ه آن آگاهی برسیمما باید چه کار کنیم؟! اگر ما ب اکنوندارند. 

ند، کنعملیات می انهتوانیم کاری برای نجات ایران بکنیم. در حزب ما نیروها متحدوقت میموفق شویم، آن« مردم

ایم. این آگاهی چنان فراگیر شده که اکنون شان کردهو آگاه ایمدهها آموزش دابه آنو  ایمها حرف زدهچراکه با آن

توانند دانند که دیگر نمیمی« فرخ نگهدار»سازمان جاسوسی( و کسی مثل  در اصل)« حزب توده»ه و مزدوران روسی

ها، تیشان متحد شدند و اقلیّها رسیدند و جفتایبه اتحاد با تودهباالخره ها تیپشت حزب توده پنهان شوند. اکثریّ

سال چه 40 کار ما این است که بدانیم طی دند.ی دار فرستاها و مجاهدین خلق را لو دادند و پای چوبهپیکاری

ست و در جمهوری اسالمیگوید که ضدّکند و نمیرخواهی نمیعذ «فرخ نگهدار»مثل  شخصیافتد که اتفاقی می

اکنون هم  «.شویمما بیچاره می ،نابود شوداگر جمهوری اسالمی » :گویدمیفارسی سی بیبیدر  و قیام فرودستان

 لو رفتهاو که چه اتفاقی افتاده است؟ برای این «.حزب توده هستمدشمن جمهوری اسالمی و ضدّمن » :گویدکه می

و حاال ایم ایم. دیگر چیزی برای روسیه باقی نمانده است. ما روسیه را رسوا کردهشان را منهدم کردهگاهاست و گیج

کردها  :ویندگاست در ایران راه افتاده )میهستیزی که سالست. این پارسناریوها روسیدانند که تمام سهمه می

هستند(، این ضدیّت با ایرانی و ایران از کجا آمده است؟! این ماجرا از  اقوام دیگر ها ضدِّارسپ و اندهمها ضدِّو ترک

سال پیش چندبار برای سخنرانی در یک 15ها بود. اک ابتدا در دست چپروسیه و پالتاک آغاز شده است؛ پالت

 دیدم که و ی کارشان آشنا شدمبا شیوهجا در آن دم؛دعوت ش «حشمت رئیسی» شخصی به نام از طرف انجمن

باشند، چون « پان»ها حق دارند اندازند. البته اینرا جا می« فارسیستپان»و « ترکیستپان»های آن زمزمه دارند

که باید مطرح  پرسشیاند. حاال یزی نرسیدهها وعده داده شده و به چها ظلم شده و مدام به آنها به آنطی دهه

داران ترک مداران و سرمایهاند قدرتاینان که شاکی ،واقع ها چرا باید شاکی باشند؟! درشود این است که ترک

اردبیل و اَهَر که شاکی نیست. اگر توجه  و روستاهای خلخال هستند؛ فرودستِ ترک که شاکی نیست، فرودستِ

ایجاد کند. جنگی که اکنون در ارومیه،  اختالفکند تا ها کار میروسیه چگونه دارد روی این کنید خواهید دید که

همین مربوط به روسیه، در تبریز هم به است و بخش دیگر اردوغانها و کردها هست، بخشی مربوط به بین ترک

باره حرف  ا حتمن باید در اینها دلیل دارد و می اینکند؟! همهنسبت است. سپاه پاسداران در تراختور چه می



 

 علی عبدالرضایی 104

 به هااین اما کنم، گریروشن باره این در که است این من یوظیفه و است ایران در پنهان استعمارِ« روسیه» بزنیم.

 و هستیم آگاه سیاست به حاال گریروشن و تحلیل هاماه از بعد ما !است خوب خیلی آمریکا که نیست عنیم این

 جمهوری علیهِ  یکاآمر هایتحریم موافقِ  ایران مردم» که کنیممی تشویق را آمریکا خود یتریتوی هایطوفان در

 و نافیو یعنی اسالمی جمهوری اساسن و ماست قاتلِ  و بیگانه کاملن اسالمی جمهوری چون «.هستند اسالمی

 دارد، اسالمی مهوریج حکومت تداوم در سزاییبه نقش که روسیه نسبتِ به ولی است، فجیع آمریکا. مطلق سرطان

 ،میرندمی و شوندمی نابود دارند من وطنانهم یهمه(. اندبرده بشر حقوق از بویی هااین حداقل) است العادهفوق

 ناگزیر ما! نه بدهیم، دیگری استعمار به تن دوباره که باشیم ابله قدرآن و کنیم انقالب که نیست معنا بدان این اما

 حال در کوچک، کشورهای خصوصبه کشورها، از بسیاری دنیا سراسر در هستیم، سالم طرواب و کردنمعامله از

 دارد بیشتری قدرت کهآن و افتدنمی اتفاق برابری ها،معامله این در که نیست پوشیده ما بر این البته) هستند معامله

 به»: گفت خود مردمِ  به آتاتورک کنیم؛ عمل «آتاتورک» مشابه مثلن کنیم؛ پیروی منطق از باید ما(. است برنده

 کشوری و برابری دنبال ما وقتی. ببینیم آموزش باید ما. ببینند آموزش که داد عادت را هاآن و «.کنید نگاه غرب

. است بوده همین شد ما به که هاییظلم ترینکثیف از یکی! چه؟ یعنی ستیزیغرب این اصلن پس ،هستیم سالم

 لنینی، اسالم یا نیچِچِ اسالم و شد مغزی شویوشست توده حزب توسط سواد،بی و لهاب آدمی ،«احمدآل جالل»

 بوده انگلیس شریعتی» :گویندمی همه. شد «شریعتی علی» نسبت همینبه و احمدآل جالل مغز وارد جانآ از

 و است بوده مشهد در عمرش طول در اما کند،می زندگی جاآن در چندماه و کرد فرار انگلیس به شریعتی «.است

  !دارد؟ زدگیغرب به ربطی چه مسائل این کردند؛می کار او روی جاآن در

همیشه باید در صحنه باشد؛  «بازیگرِ سیاسی»؛ در این میان گر سیاسیروشن ایعده و اندبازیگر سیاسی ایعده

الم شده است، مخالفت خود را شان اعبیند دست روسیه و حزب توده رو شده و مرگکه می فرخ نگهداریکی مثل 

چیز همه دادنِچی و ربط، یعنی توطئهها، یعنی پروپاگانداطلبحکند. حزب توده یعنی همین اصالبا حزب توده رو می

جاست که فرق یک برای مردم است. این شدن اتفاقات اطرافارزشبیو آمریکا و ماحصل این رفتار، به انگلیس 

رضا »شود. در نهایت حتی ممکن است سمت گر سیاسی معلوم میهدار، با روشنبازیگر سیاسی، مثل فرخ نگ

رود؛ هم می« مهاجرانی»و « سروش»اش دهند، برود. او سمت ، یا هر سمتی که او را تحویل بگیرند و بازی«پهلوی

اند. در ی سرمایهی حلقهها بازیگرند و در محاصرهشود با چنین افرادی همراه بود، اصلن وحشتناک است. ایننمی

صنعت )اند ایرانیباره بردارند؛ بخشی از آن تریلیون، زنان توانند این سرمایه را یکایران سرمایه وجود دارد و نمی

بخشی نیز معادن باارزش دیگر است. معمولن  ،سکس(، بخشی کارگر ارزان است، بخشی نفت و بخش دیگر گاز

ارزان  ی، مواد اولیهو یا ثروت هستند؛ مثلن عربستان ا دارای نیروی کار ارزانی ،ی سرشار دارندکشورها یا مواد اولیه

و مواد  امتیاز، نیروی کار ارزان یک امتیاز استتوأمان، یک  رسد. سرمایه و تکنولوژیِ دارد و تازه دارد به سرمایه می
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العاده ارزان و ایران نیروی کار فوق حکومتِ اسالم برای ؛را دارد امتیازهاایران دو تا از این  .دیگرامتیازی  اولیه هم

 ریزگردها؟ دلیل خارج شوندها از ایران هی را آماده کرده است. چرا باید نخبهنفت و سرزمین پاالیشگا و چنین گازهم

رسانند. شمال ایران طور کلی به صفر میواقع، دارند شرایط زیست را به کمبود آب چیست؟! در و هاخشکی تاالب و

جمهوری ست(. با بالیی که وحالیحسی سبز بیجا قارهنامند )اما آنی سبز میولی اروپا را قاره ،شت استبه

جا ی پیشرفت در آندیگر شمالی در ایران نخواهد ماند. الزمه ،سال آینده50تا ، در ایران جاری کرده است اسالمی

هم ما تالش کنیم، مردمِ ما عقب  اندازههر  ،واقع در ؛جا باید سرزمین پاالیشگاهی شودنمعدن و چاه است و آ

 ،واقع در ؛کندا هم، چون اساسن کسی فکر نمیهکردهفکری ما عقب است و به همین نسبت تحصیلهستند، روشن

خواهی راه به جایی در این سیستم نوچه، کار و فکر کنداند و کسی هم بخواهد کردن را ممنوع کردهی فکرپروسه

اگر » :گفتسی میبیها مدام بازیگرند. فرخ نگهدار در بیمدار مشخص نیست. اینق متفکر و سیاستبرد. فرنمی

و  «حسن شریعتمداری»حتی با  «.شویمما بدبخت می ،جمهوری اسالمی برود و براندازان بر سر قدرت بیایند

ای ی علی خامنهرفتهدستاز قدرتِ بود و نگران « ایعلی خامنه»کرد، یعنی کاملن در گارد مخالفت می« مخملباف»

ی این درباره روزطور شبانهبهسال است که 2چه اتفاقی افتاد؟!  «.حزب توده هستممن ضدّ»: گویدبود. حاال می

کنند؟! ما بودیم . مگر سیاست ایران را چند نفر تعیین میاستهای آن موجود کنیم و فایلگری میاتفاقات روشن

اما این بدان معنا نیست که استعمار انگلیس و یا آمریکا  ،گذاشترا  تأثیر خوداین موج کار  که موج ایجاد کردیم و

ق )که او انگلیس را از کشور بیرون کرد( در ایران داشتیم، ی مصدّرا نادیده بگیریم. ما استعمار انگلیس را تا دوره

 «مرگ بر آمریکا»یگر استعمار آمریکا را نداریم، کشور در چنگال استعمار آمریکا بود و حاال د ،57بعد از آن تا سال 

 سالِ 40ناگزیریم به  ،فریب نخوریمکه دوباره این یکارساز است. برا «مرگ بر روسیه»، حاال فریب استمسخره و 

به این معنا نیست  «.در کار نیست و دشمن کنونی ما روسیه است آمریکا» :گوییمنگاه بیندازیم، اگر اکنون می اخیر

قصدِ همه ، در کشور مامعمولن کنیم.  استعمار روسیه را کنار بزنیم و بعد کشور را به استعمار آمریکا تقدیم که ما

ها یک گروه مبارزاتی هستند، اما حتی تالش . به مجاهدین خلق نگاه کنید، مثلن اینرا دارندبه آمریکا  شدننزدیک

آمریکاست؛ چپ، راست و کمونیست، همه برای آمریکا  هااکثر حزب کنند با مردم حرف بزنند. منشأ قدرتِنمی

کنند چنان از روسیه حمایت میکنند، ولی همها در آمریکا و انگلیس زندگی میکمونیستاکثر کنند؛ چاپلوسی می

گری، شکاف وجود دارد. چرا شما است که بین مردم و روشن معضل ما این !عجیب هستندبسیار  و این موجودات

های ما را انجام پارتیزان درصد از عملیات5توانند الف هم بسیج شوند نمیهای مخ؟ اگر تمام گروهکنیدمیعملیات 

اما اعتماد دارید؛ این اعتماد در  ،اید؛ به من اعتقاد نداریددهند. شما جمعی هستید که به آگاهی و اعتماد رسیده

ایم. ما باید تریبون داشته باشیم که این صداها و گذشتهدست آمده و برای آن از خیلی چیزها  های زمانی بهپروسه

 «ایده»ی همبستگی، کند و سرچشمهبینیم که همبستگی غوغا میمردم برسد، بعد می این آگاهی و شعور به کلِّ 

، دهندفایده خواهد بود. برخی مدام فراخوان میولی دلیل آن را ندانند، کاری بی ،است. حتی اگر همه شعار بنویسند
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چرا باید تظاهرات کنند و بعد از آن، برنامه چیست؟! این  و چگونه باید تظاهرات را شروع کننددانند که اما نمی

مردم برای وطن جان  ،ها باید دلیل داشته باشند. اگر منطق وجود داشته باشدمسائل باید توضیح داده شوند، آدم

دهد، صدای مرا ای ارائه نمیکس برنامهکرد و این میان هیچمسخره خواهند  ،هم خواهند داد. وقتی توجیه نباشند

کنیم، روسیه باشید و بروید سمت آمریکا! ما مثل هر انسان متمدنی معامله میام ضدِّکنند. من نگفتهم الل میه

ی کارهای هسیاستمدار! ثمر بازیگر،و  جمهوررئیس سوادبی هایآدم، دنشومی شاه لمپن هایمدام آدم در ایرانمنتها 

ها به هر جلوی صدا را گرفت. اینتوان مدام نمیشنوند، اند؛ مردم بوی خیانت را میها جا زدهما این است که این

شوند. مردم دالیل را بررسی ها دارند شنیده میکنند، اما این صداها پا دارند، فایلشکلی دارند مرا سانسور می

ها های آنها در ایران بسیار سرمایه دارند، خانواده دارند و خانوادهاند. اینی بازیگران وحشت کردهکنند و همهمی

حزب توده هستند تا در ساختار بعدی نقش داشته باشند. ، پس ناچارند اعالم کنند که ضدِّشونددر آینده منفور می

خواهد کرد که صدای مرا گیریم، شک نکنید! هر حکومتی که بر سر کار بیاید سعی قدرت نمیساختار آینده  درما 

توانم به ایران کنند یا سانسور مطلق. من شک ندارم که نمیخفه کند، چون اهل معامله نیستم، یا مرا ترور می

داری ی سرمایهکنیم و برای آن حلقهچون ما فکر می ،اندها خطرناکهایی مثل من برای آنبیایم، چراکه آدم

به نفع  ،اندکنند. البته تاکنون هر کاری علیه من انجام دادهزنند یا بدنام میخطرناک هستیم، پس یا گردن ما را می

توانند ی ما را ندارند. تنها کاری که میها مشتی احمق هستند که توان جنگیدن با اندیشهمن تمام شده، چون آن

ایم چهار ستون این توانستهی خود بکنند این است که مانع انتشار صدای من شوند. ما با گروه تلگرامی و اندیشه

صورت اند مانع ما شوند. درهرتوانستهها با کلی پول، امکانات، روزنامه و تریبون نکه اینرا بلرزانیم، درحالی حکومت

ویکم به آغوش آمریکا برویم، نه! ما باید مدنی رفتار کنیم. ما در قرن بیستبه این معنا نیست که روسیه دشمنی ما با 

و یا « احمد چلبی»کنند تا یکی مثل  چاپلوسیآمریکا برای یم و نباید اجازه دهیم چند مزدور، کنزندگی می

جا شوند؛ این فصل تمام شده، مردم باید باهوش باشند و پی تشکیل یک ساختار سیاسی جمهور آنرئیس« کرزای»

م اهکه من طرح کرد ایختار سیاسیسا داریم.زیادی  هاینخبه ایرانی. ما در ایرانی بروند، یک ساختار سیاسی ملّ

کس در مورد آن حرفی )ایرآنارشیسم( بهترین ساختار ممکن است که در حال حاضر در دنیا وجود دارد، اما هیچ

تأثیر زنیم کنند. این خودِ حقانیّت است که هر حرفی میفقط از روی آن کپی می ،زند و بدون فهم دقیق آننمی

جا کند. شوق براندازی اینشود و موج ایجاد میهمه سانسور، غالب میارد و با وجود اینپا د های ماگذارد؛ حرفمی

اند و کسی توان جلوگیری از اندیشیدن را ها به آگاهی رسیدهایم، آنکند مدام. ما به جوانان آموزش دادهبیداد می

 ندارد.
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 اختاپوس کمونیستی

 24/04/1398تاریخ سخنرانی: 

 

جا ست که اساس فکرش اینباشد. کسیگذشته دنبال کرده  ماهِ ست که مواضع ما را طی چندیکس «نارشیستآایر»

داند ما یک دستگاه عریض که می باشد و آن را پیش ببرد. کسی جا دخالت داشتههای فکری اینبوده، در زیرساخت

. ما یک کانال تلگرامی و یک تلویزیون زیانداواقع، یک سیستم فکری هستیم نه یک نشریه و بنگاه خبر و طویل و در

ای را پوشش این نیست که هر بالماسکه خبری ندارد و قرار بر حقیقت، سیستم فکری ما رفتارزنیِ نیستیم. در

اندازه به هر خبری ازبیش ای به ما دارند. پرداختنِو نگاه ویژه قرار داشتهها سمت حال حاضر، دوربین دهیم. در

ی خواهند دربارهمی« هانژادییاحمد»دانم که چه اندازه کند. مثلن این را میویژه می مطرح ورا  توسط ما آن

هایی که در سپاه پاسداران های روسی و یکی از شیوهها یعنی یکی از پروپاگانداییستنژادیحرف بزنیم. احمدی هاآن

به را گرسنه  مردمِ و سپس ماجرا بسیار هزینه کردند در آنکنند. همین ماجرای بابلسر را ببینید؛ روی آن کار می

طور آن را کنند، همینها علم نمیطلبآن ماجرا را علیه اصالح ؛واقع و ماجرایی که درست کردند. درآوردند میدان 

نژاد در حال ست که جناح احمدیهاییکنند، این ماجرا سند پولگرایی نمیای در دل اصولتبدیل به واقعه

در اختیار دارند  هاینژاداز احمدیدیگر و بخشی  ایخامنهگذاری بر روی آن است. آن درآمد میلیاردی را مایهسر

دست نیست و ما هزاردستانی را شاهد هستیم. بنشینید واقع در کمپ سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران تک و در

به  حاتمیست ببینید. تمام کارهایی که سازیریالی سرا که شاهکاری در عرصه «حاتمی» «هزاردستان» و سریال

واقع، سپاه پاسداران یک نگاه ندارد و در اطالعات سپاه هزاردستان  ی و وطنی در خود دارند. درانجام رساند نگاهی ملّ

اره جا هزاردستان داریم. در نتیجه، قرار نیست دوبشود، ما آنکد میؤروسیه هست و روسیه م جا کهدست دارند. هر

فکرها و کسانی که نژاد برای همه روشن است و ما با روشننژاد بپردازیم. اوضاع احمدیاحمدی چون یلمپنبه 

که عضو  انیها هستند که نقش لیدر میدانی را دارند، یعنی کسکنیم. اینخواهند و کنجکاوند که بدانند کار میمی

سفانه أکنیم. مترهبرسازی و لیدرسازی میجا ویم. ما اینجمهور شخواهیم شاه و رئیسما که نمی !حزب ما هستند

های اسقاطی هستند. ها و چپجا یا دانشجوها، یا اساتید دانشگاهاین ، معدودند.که کنش میدانی دارند کسانی

جمله  اند، ازکنند و به آن عادت کردهنمی کاریی عمل صفرند، عملیاتی نیستند و هیچ هایی که در حیطهآدم

ی دیگری گونهنوعی آمدنیوز است. منتها چون بهشان جا هم برایبینند و اینرا می آمدنیوزانی هستند که فقط کس

هستند. پس اشتباه  )گروه تلگرامی حزب براندازان( جاآموزند همیشه اینچیزهای زیادی می ،د و از آننکنرفتار می

ها و یا فدار کردها، لرها، گیلکرفدار این قبیله و آن قبیله، طری نیستیم. ما طراگزخبرنکنید؛ ما یک نشریه و بنگاه 
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 رنارشیست در برابر هآعنوان یک ایرهایی را قبول نداریم. شما بهندیبها نیستیم و اساسن چنین تقسیمارسپ

اقعن در دانید که ودانید که چیست. میشناسید و میرا میپروژه واقع، آن  در ؛ای در ایران گارد داریدپروژه

ای دارد. همین سه تحلیل من ما تنها حزبی هستیم که گارد و شناخت تازه !گذردلوچستان و در کردستان چه میب

ها تر به ترکمعتقدند که من کم ایاید؟ عدهی کردستان را بخوانید؛ ببینید اصلن چیزی شبیه این را شنیدهدرباره

نیست؟ خلیل ملکی  خلیل ملکیایم. مگر قهرمان من ها پرداختهه آنکه ما بسیار بحالیپردازم، درها میو آذری

تبریز نیست؟ حتمن توقع  اهلمگر  احمد کسروینیست؟  «احمد کسروی»تبریز نیست؟ مگر قهرمان من  اهلمگر 

 ،یکهر شکلی از متافیزهای آذربایجان هم دفاع کنم! ما با هرگونه پانی ضدیّت داریم، با ترکیستدارید من از پان

کرد؟ چرا یکی از  احداثرا در تبریز  خود چرا این اواخر روسیه کنسولگری ها و تبریز بحث داریم.ی ترکاما درباره

 نقاط تمرکز چپاول روسیه در تبریز است؟ به این مسئله هم خواهیم پرداخت. 

آن تغییر کرده است.  شکل استعمارِ فقطو  ی استعمار بودهی راه است. سرزمین ما همیشه طعمهتاریخ آیینه

قطعه شده بود، منتها خوبی این نوع استعمار در این بین روسیه و انگلیس قطعه ،ایران از ابتدای قاجار تا پایان آن

توانست که این داستان برقرار بود، روسیه نمی حال رقابت بودند. مادامی بود که روسیه و انگلیس در ایران پیوسته در

ی حقیقت، با اِعمال نوعی سیاست موازنه ند؛ همین شرایط برای انگلیس هم وجود داشت. دری بکچپاولدر ایران 

آهنِ بغداد،  بر احداث خطِ هاآلمان گرفتن آلمان و تصمیماما پس از قدرت ،رفتمنفی کار ایران به پیش می

 رسند و دردیگر به توافق مطلق میها برای همکاری نزدیک با یکها به هراس افتادند. در نتیجه، با روسانگلیسی

« 1907قرارداد »کند. یید میأا که روسیه در ایران انجام دهد تظلمی ر پس از این توافق است که انگلیس هر ،واقع

شان در ایران. چرا های کثیفدیگر در سیاستمعنای حمایت از یکبود؛ بهگرایی همبین روسیه و انگلیس قرارداد 

ارس را مثل یک پ انگلیس ارزش حیاتی داشت و خلیجمهم بود؟ استعمار هندوستان برای  ایران برای شوروی

داد. ارس را در کنترل خود قرار میپ دیگران از هندوستان باید خلیج کردن دستدانست، برای کوتاهلنگرگاه می

از  قصد داشت کهچراکه روسیه شد، رو میارس نفوذ کند، با انگلیس روبهپ کرد تا به خیلجروسیه تالش می هرگاه

ان دلیل ارزش حیاتی هندوستان برای انگلیس پیوسته می، بهمنافعی برسد. در نتیجه بهدر هندوستان  ،طریق ایران

حواس  ،اما با توجه به تهدید آلمان در خاورمیانه و احداث خط آهنِ بغداد ،انگلیس و روسیه تنش وجود داشت

سرزمین ما سر سیاه بر  این اتحادِ، 1907در آوریل گیرند. و تصمیم به اتحاد میشود روسیه و انگلیس پرت می

 ها )به( و پیروزی انقالب بلشوئیک1917نمایی )انقالب اکتبر روسیه در سال پیش از لنین10یعنی ، صورت گرفت

است( این  مسند قدرت جا تزار را داریم، هنوز تزار از ژاپن شکست نخورده است و روسیه درآن این معنا که در

زمان با گیرد. این وضعیت هم، صورت می«رایس اسپرینگ سسیل سر» مختار انگلیس حضور وزیر نامه باتوافق

چنان طلبی آنطلبی است. این خوی سلطنتی علیه سلطنتفکری ملّای از روشنی نمایهمثابهانقالب مشروطه به

توانستند از پس ها نمیبودند؛ آن خوش کردهای ما به انقالب مشروطه دلفکرهنها و روشکثیف بود که مدرنیست
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خاطر  همین، بهندبود سلطنت اکه هم روسیه و هم انگلیس پشتسلطنت بربیایند و تخت شاهی را وارونه کنند، چر

، در رایس اسپرینگ سسیل سرمختار انگلیس  اوایل قرن بیستم است. وزیر 1907به مشروطه روی آوردند. سال 

دهند که چگونه ها به شاه ایران یاد میروس»نویسد: چنین می خود ای به یکی از دوستانطی نامه 1907آوریل 

بندد(. رهبر این )اشاره دارد به آخرین پادشاه قاجار که مجلس را به توپ می« ی کشورش را منهدم سازد.مجلس ملّ

ها نیز و انگلیسی»...نویسد: ی خود میی نامهاو در ادامهبوده است.  زماننیعنی وزیر ارتش آ ،بستن رضاشاهتوپبه

جا منتقد روسیه بوده است، اما در اینهمیشه انگلیس وجه داشته باشید که ت «کنند.روسیه را به این کار تشویق می

 خود امه به دوستاد در اسپرینگ رایس! کنیمشان میدهد و ما هم تشویقگوید این کار را روسیه انجام میمی

زمان ی که آنمعضل خاطربه چرا؟ «.سازند روسیه امپراطور مقرب را خود تا کوشندمی ما عزیزِ هایلیبرال»نویسد: می

در ادامه  ؛شت تا خود را به روسیه نزدیک کندحقیقت، در آن زمان انگلیس تالش دا جا وجود داشته است، دردر آن

هم قانع  کنند و به اینآزادی اتباع خود می بردنِبینرا تشویق به از روسیهمنظور  این هبرای نیل ب»نویسد: می

خودشان  «شده خاموش سازند. که تازه روشنکنند تا چراغ آزادی ایران را  کمکها را روسخواهند نیستند، بلکه می

کردن ه عمدی در خاموشدیدند که روسیه چدیدند و مینیز انقالب مشروطه را چراغی روشن در دل ظلمت می

فکری ایرانی به روشنها و گری به ما ایرانیست که روسیه در آغاز دوران روشنترین ظلمی. این کثیفدارد این چراغ

ای هم توده یکحتی ال نشده بود. در ایران فعّ هاتوده، یعنی سازمان جاسوسی روسزمان هنوز حزب کند. آنمی

خواهی روسیه بود. به این دلیل که خواهان را داشتیم و دشمن اصلی مشروطهشروطهمزمان، آن وجود نداشت. در

اما  ،با روسیه کنار بیایددر خلیج پارس توانست می ،های آلمانیخواست ردِروسیه در اوج قدرت بود و انگلیس برای 

وستان را داشته باشد و خواست که هندخواه داشت، انگلیس هم میسرشتی تمامیتشد، وارد صحنه میآلمان اگر 

خواهی انگلیس در هندوستان تنها با معامله کردند. در حقیقت، تمامیتدست میبهمدام ایران را دست، به این منظور

های خواهم از کنار این بحثبا روسیه بوده است. اکنون می اتحادسر ایران محقق بود. یکی از این معامالت  بر

عنوان نیروی محرکه از دور خارج شدند؟ ها بهها بپردازم. چرا آذریآذریت به نهضت حقیق ساختاری به تبریز و در

ماه پس از 2چیزی حدود ) پس از قیام فرودستانزمان یا هماخر و دقیقن چرا آذربایجان را مهار کردند؟ چرا این او

سر دارد؟ به چه اهدافی در ؟ چه احداث کندرا در تبریز  خود گریکه روسیه تصمیم دارد کنسولبینیم می(، آن

گویند مید و نکنترک معرفی میها را پانکه تبریزی مزدورانیاندازه موفقیت داشته است؟  اهدافی رسیده و تا چه

هنوز قهرمان است.  ،قهرمان کاملن خالف واقعیت است. تبریزِ ،ها با اردوغان هستند و این قبیل مزخرفاتآذری

فکر تبریزی هنوز همان روشن فکرِاند. روشنبا تزریق بالهت به تبریز آن را مهار کرده ؛اندهآذربایجان مهار شد وتبریز 

اما چگونه؟  ،های روسی تبریز مهار شده استیستسابق است. آن خواست هنوز وجود دارد و تنها توسط پروپاگاندای

  سعی من این است که از لحاظ تاریخی این موضوع را تحلیل کنم.
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وسطایی ندارد. برای ما اهمیتی ندارد که چه اتفاقی ها و این اختالفات قرونارشیسم کاری به دغدغهنآحزب ایر

ی نشاندهاند و مزدور دستالجا فعّدر آن تا چه اندازههای روسی ملّاها و پروپاگانداییستمثلن در ارومیه افتاده؛ 

این است که وچک به ما مربوط نیست. ترجیح ما بر این مسائل ک ؛کندمی کارهاییجا چه آن ،«اُفعلی» ها،آن

تر بگذاریم. مسائلی که به درد براندازی بخورد و مشکل ما را در این مسیر حل کند. مان را برای مسائل بزرگوقت

ن جا که به ایران و براندازی در ایران مربوط است، هیچ اختالف و تفاوتی بیما را وارد حواشی احمقانه نکنید. تا آن

ویل من است. أدانیم؛ این ترس را نژاد نمیلر و ترک، ترک و کرد، کرد و گیلک، گیلک و... وجود ندارد. اساسن ما پا

تاجیکستان  )پارس( هستند، کلّ «پرشین»افغانستان از نظر من  ها و کلِّها، حتی بخش بزرگی از عراقیی ایرانیهمه

 «زبان»تغییر یافته است(. تنها چیزی که برای ما مانده  فارسیبه  هااز نظر من پارسی هستند )که حاال توسط عرب

ها نشانه نام چون «دهی؟ها گیر میتو چرا به نام ،علی» :گفتاند. یکی میها را هم دفرمه کردهاست که این نامیده

های شما را عوض چون نام ،زنیدم. شما جهان را عوضی صدا میزنیها و کلمات جهان را صدا میما با نام ؛هستند

دانند که ایرانی هستند ها نمیاند. خیلی از ایرانیها از ما یک عوضی ساختهکردن ایندر حقیقت، با عوض ؛اندکرده

چه که نیست جز موهوم ست که نیست و آنجا تنها چیزی که هست، تنها چیزیاند. آنچیز را فراموش کردهو همه

پس تنها چیزی  ،داست، کننده خداست، نکننده خداستمقصر خ ؛کندط پیدا میباش به خدا ربوودی بنیست؛ همه

ما را وارد مفاهیم موهومی نکنید. ما از  !ت که نیست. مسئله بسیار ساده استسجا هست، دقیقن آن چیزیکه آن

گیری آن شعور تری در ایران داریم. ما معتقدیم که بدون شناخت و بدون فراایم و کارهای بسیار بزرگفردا آمده

هر مستشار و هر جاسوس  جا هرگز نخواهد افتاد.سراسری هر اتفاقی که در ایران بیفتد، اتفاقی خواهد بود که در آن

زدن این موازنه همی ما بهداند. وظیفهی ایران میدرباره از هر ایرانی ، بیشترکه در ایران مشغول کار است ایروسی

تر انقالبی ،کندفهمد و بیشتر شعور میکه بیشتر میتر نیست، بلکه هرت انقالبیکس صدایش بلندتر اس است. هر

دیگران  ،داندنارشیست میآکس که خود را ایر سوف سیاسی. هریک فیلسوف است، یک فیل «نارشیستآایر»است. 

جاسوسی حزب توده نیست؛  جا سازمانجا دانشگاه داریم؛ ایناو این موضوع را درک کنند. ما این باید از نوع گفتمان

که مغز ندارد دهیم. کسیدرس میی سیاسی را جا ما فلسفهت نیست؛ اینسازمان اکثریّ جا سازمان جاسوسیِاین

ها را خواهیم. باید اول آنی تئوریک میی شعوری، مبارزهی مغزی، مبارزهخورد. ما مبارزهدرد ما نمی جا بهاین

اند، چه بالیی سر بلوچستان ریز چگونه مهار شده است، کردستان را چگونه خواجه کردهبشناسیم، باید بدانیم که تب

وگرنه چهار  ،کنداست که بسیار اهمیت پیدا می اند، باید ماجرای خوزستان را بدانیم. مباحث من از این زاویهآورده

باشید، فریب نخورده  ایمان داشتهشود که شما ای ندارد. فایده وقتی شروع میجمله روی دیوار نوشتن هیچ فایده

گیدن باید بدانیم که چرا ناگزیر از جنو وارد جنگ شوید. ما برای آنکه وارد میدان شویم باید به شعور برسیم. 

 خواهیم.شتن االغ؛ ما این را نمیخر و برگ یعنی رفتنِ  خزعبالتزنند، این ی نرم که از آن حرف می. این مبارزههستیم

 چون «سالِ قبل برگردیم؟ صدوچندباید به  ،چرا برای آنکه اوضاع تبریز را بررسی کنیم» :پرسید یکی از دوستان
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مختار انگلیس  ی وزیرتوجه به همین سند که از نامه افتادن است. بادقیقن همان اتفاقات است که دوباره در حال 

کنند و انگلیس ها میاین کار را روس ؛نددشود تا مجلس را به توپ ببمی در ابتدا تشویق «شاهدعلیمحمّ»است، 

 خواهان بودند. ازهای ایرانی و مشروطهفکرکه به توپ بسته شدند، روشنکند. کسانیبرابر آن مقاومتی نمیهم در 

و  کنداو را تشویق میمجلس را به توپ ببندد و انگلیس هم که کند را مجبور می شاهدعلیمحمّطرفی، روسیه 

ما با روسیه  ،پا خواستهجا بهعلیه نوری که آن»کند: را مطرح می  خودگونه حسِّمختار در نامه این وزیربینید که می

از  پسها، یعنی انگلیس و روسیه، بینید که همین حکومتپس از آن می «همکاری کردیم تا آن را خاموش کنند

ست؛ کنند. داستان عجیبیپذیرفتن انقالب مشروطه می کند، دوباره او را وادار بهشاه این کار را میدعلیاینکه محمّ

اند: نوشته ایعدهدنبال حمایت از آن هستند. دلیل این کار چیست؟ بندند و سپس دوباره بهاول آن را به توپ می

گری خودشان خواستند کنسولها میبرای اینکه در تبریز قحطی افتاده بود و آرد و نان وجود نداشته است و این»

د. حقیقت امر آیحساب می فرعی به ها حتی اگر دلیل هم باشد دالیلی بسیارمزخرف است؛ این «را بنا کنند و...

دلیل اغتشاشات های روسی بهطریق تبریز در آذربایجان، تجارت بزرگی داشت و تمام شرکت از این بود که روسیه

ت دچار ضرر شده بود و باید جلوی شدّر مالی و اقتصادی بهبودند. روسیه از نظ رو شدهموجود در شهر با زیان روبه

، نوع 2014شدن روسیه در سال گرفت. از طرفی، دقیقن پس از تحریمها را با پذیرش مشروطه میاین ناآرامی

م ا بسیاری از اقالکنند تکند و سعی میمیان بسیار تغییر می تجارتی که روسیه با ایران دارد و نقش تبریز در این

س جا وارد سوریه کنند؛ مرکز این اتفاقات تبریز است. برای همین روسیه، دقیقن پشان را از اینکشاورزی و غذایی

های دیگری را در تبریز زمان با آن نیز برنامهکند؛ هممی احداثجا آن را در خود گریاز قیام فرودستان، کنسول

ها در سرتاسر هاست و آذریآذری شهرِفقط یک شهر نیست، شاهکنند. چرا نقش تبریز مهم است؟ تبریز پیاده می

ی در بین جا؛ این نقشی است که تبریز از لحاظ اقتصادی و فرهنگاند، مهار تبریز یعنی مهار همهایران پراکنده

 «سمنارشیآحزب ایر»ت اینکه ها، تبریز یکی از شهرهای مهم ماست. علّدر بین آذری فقطها دارد. البته نهآذری

این خاطر نبود که در یکی از شهرهای بزرگ  به ،اعتراض کرد ،تبریزدر  روحانیو  اردوغان و پوتینعلیه نشست 

جا و در تبریز قرار است اتفاقات ایران از نشستی جلوگیری شود؛ اتفاقن بهتر این است که تمرکززدایی شود، اما آن

جا مردم را به این وضعیت ای ایرانی وجود دارد و در آنهایی بین شهرهصورت رقابت در هرخاصی رقم بخورد. 

مردم مدام  مجادله وجود دارد و از این ضعفِ  های مجاورطور استانو همین اند. همیشه بین شهرهافجیع عادت داده

ها از نرود و آها بر سر تبریز و آذربایجان میترین کالهفجیع ،ی روسیاما در این بالماسکه ،شوداستفاده میسوءِ

رخ دهد آگاه نیستند. این بحث از لحاظ تاریخی مهم است، چراکه در تاریخ اتفاقاتی کاملن مشابه چه رخ میآن

تواند بین روسیه و یزمان موازنه بین روسیه و انگلیس بود و حاال و پس از آن مداده است، با این تفاوت که آن

بین آمریکا و روسیه وجود ندارد. البته هنوز بحث آمریکا در پیش ؟ برای ما تفاوتی اما نقش ما چیست ،آمریکا باشد

جا منافع ال است و آنگری روسیه در تبریز فعّاکنون، کنسولتواند در آینده اتفاق بیفتد. همم مینیست و این توهّ 
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تحت هر شرایطی مهار تبریز باید  ،اند و در نتیجهها به بسیاری در تبریز منافع داشتهکند. روسبسیاری را دنبال می

فهمد که این اتفاق افتاد، می شاه را وادار کرد که مجلس مشروطه را به توپ ببندد و هنگامیدعلیشود. روسیه محمّ

گونه، ت بشناسد. بدینرسمیّ ست. بنابراین، دوباره شاه را وادار کرده تا مجلس را بهحال فروپاشی جارتش در ایران درت

های ی دوم و تالشبستن مجلس، روسیه بوده است. او پروسهتوپز نخواهد فهمید که دلیل بهفکر ایرانی هرگروشن

طریق  اکنون این را ازفهمد. ما همبیند و چرایی آن را هرگز نمیی مجلس میشدن دوبارهروسیه را در راستای دایر

معضل روسیه چه بوده است، سپس مشخص  فهمیم؛ اینکهاست می بدل شدهوهایی که بین روسیه و انگلیس ردنامه

کشی قوای روس به تبریز و ی قشوندرباره. اندازه در همین تبریز در خطر استشود که منافع روسیه به چه می

دلیل اصلی »اند که ها نوشتهشده است. در تحلیل و نوشته اندبسیار گفته ،مرتکب شدند 1911جنایاتی که در سال 

زمان، بروز اختالل آن خواهانِطلبان و مشروطهها بین سلطنتدادن به درگیریبریز و پایانکشی روسیه به تقشون

ی که ایران مستعمرهسال پیش، زمانی110چرا تجارت روسیه در تبریز در توجه کنید!  «در تجارت روسیه بوده است.

مشروطه  شاه بخواهند دوباره مجلسِ علیدها از محمّروسیه و انگلیس بوده، این اندازه دارای اهمیت است که روس

امروزی چه جایگاهی برای روسیه دارد؟ حاال که ایران  ؟ تبریزِاز بین بروندال کرده تا این اغتشاشات در تبریز را فعّ

 متنیتنها نقش پیشها نهاین کریستوای مطلق روسیه شده است، نقش تبریز چیست؟ در حقیقت، به تعبیر مستعمره

شود. این بدان معناست است و مدام تکرار می دهند. این اتفاقات افتادهکه اساس موضوع را تشکیل میبل ،نداشته

های مشابهی پیاده شده پروژه چه کند که پیش از آنای قرار باشد در ایران پیاده شود، غرب بررسی میکه هر پروژه

ی عجیبی کنند. مسئلهای را آغاز میو کارهای تازهدهند های پیشین را تغییر میبراساس این اطالعات پروژه ؟است

ی دربارهبار چند ،ایناز  مقاالت و مدارک را بخواند. پیش نیست و هر کسی بخواهد کار سیاسی انجام دهد، باید این

 اینهگوعلیه روسیه اعمال شد، به استواریهایی تحریم ،2014پس از اشغال کریمه در سال  ایم.اشغال کریمه گفته

ط های خارجی در روسیه توسگذاریدرصد از سرمایه80که بیش از ی شد، چراکه اقتصاد روسیه دچار بحران جدّ

ه را تحریم کرده بودند، شد. حاال این کشورها روسی، انجام می(آمریکا و اروپا) کنندهشهروندان کشورهای تحریم

ها علیه روسیه و دقیقن زمانی که تحریم 2014همان سال یعنی ، 1393هر سال . در مِچیزهمهرفتنِ ازدستیعنی 

ریزی و امور معاون برنامه»نویسد: می 1393 در مهر «خبرگزاری ایلنا» ؛د، خبری در ایران منتشر شدبه جریان افتا

عنوان مرجع صادرات محصوالت کشاورزی به از تعیین تبریز به ؛اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

های غذایی و روسیه فهرست نیازمندی»ایلنا ذکر شده است که  ی متن گزارشِدر ادامه« شور روسیه خبر داد.ک

شمسی( این خبر در ایلنا منتشر  1393) 2014پس از تحریم سال  «کشاورزی خود را به ایران اعالم کرده است.

تی ایران از امعناست که پیوسته مبلغ واردشود. تراز تجاری ایران و روسیه مدام منفی بوده است؛ این بدان می

کردیم، به روسیه وارد می 4xیعنی اگر از روسیه  ،صادرات ایران به روسیه بوده است برابر میزان4تا  3روسیه بین 

1x ها حجم مبادالت تجاری دو کاره بود، پس از اعمال آنها، ایران هیچکردیم. پیش از اعمال این تحریمصادر می
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ی آید تا از مستعمرهاغ ایران میبه سر ،که روسیه درمانده شده است یار افزایش یافته است؛ درست هنگامیکشور بس

 استفاده کند.  )ایران( خود

 خبر مهمِ  (شودقیام فرودستان سرکوب می دی17)نیم پس از قیام فرودستان وماه2، یعنی 96سال  در اسفند

 ،سرکنسول روسیه در رشت "کنستانتین الکسیف"»کند که ارش میگز «هانی کیروزنامه» ؛شودمطرح می یدیگر

« گری در این شهر هستیم.مند به ایجاد کنسولست و ما عالقهتبریز شهر بسیار مهمیه تبریز گفت: در سفری ب

ی ارههایی دربها گزارش، یک ماه پس از وقوع سیل در ایران، بسیاری از خبرگزاری98توجه کنید! در فروردین 

کنند. چهار کامیون رقم بزرگی نیست، زدگان منتشر میی روسیه به سیلهای اولیهورود چهار کامیون حاوی کمک

کنار هم  کنند. این اخبار را درها منتشر ی خبرگزاریرا در همه است که آن شان مهم بودهقدر موضوع برایاما آن

ی بسیار مهمی که در دست داد. نکته این اخبار به ی شرایط حاضر ازهشود درباربگذارید و ببینید چه نکاتی را می

ش از اعمال توان فهمید این است که تا پیاخبار مربوط به رشد مبادالت تجاری بین دو کشور ایران و روسیه می

، (و آمریکاییشدن روسیه در بازارهای اروپایی و پیش از منزوی 1393یعنی تا پیش از سال ) ها علیه روسیهتحریم

روسیه تمایلی برای واردات از ایران نداشته است. دقیقن پس از اعمال فشارهای تحریم است که روسیه به گسترش 

های متنین مدام بر پیشی تاریخی دارد. برای هماریشه ،شود. این رفتار روسیه با ایرانمند میتجارت با ایران عالقه

داشت.  ندارند و نخواهند و نداشته خود هایبودن برای همسایهبه مفیدتمایلی  ها هرگزکنم. روسکید میأتاریخی ت

به اقتصاد ایران  سودیگیرند، ناخودآگاه شوند و در شرایط بحرانی قرار میتنها زمانی که مجبور و منزوی می

 ،وجود دارد 98 زدگان فروردینهای روسیه به سیلرسانند. یکی دیگر از نکاتی که در خبر مربوط به کمکمی

ها در سکشی روها با مردم ایران است. جالب است بدانید که در دوران قشونروس عالقه و دوستیِی اظهارمسئله

کشی به ایران، تالش هدف خود را برای قشون 1911ها در سال ایم. روسنظیر این نمایش را داشته 1911سال 

خواستند های سیاسی میکردند. گرایشهای سیاسی عنوان میایشها و گربرای رهایی مردم از دست درگیری گروه

شتافتند. شاید دانستند، پس به پشتیبانی شاه ها آن را برای مردم مضر میکشور را از استبداد نجات داده و روس

ت. مهم است، چراکه پس از قیام فرودستان اس 96 )اسفند 96در این میان خبر مربوط به اسفنترین خبر دجالب

فکری آن، چراکه مشروطه را خاطر بُعد روشنهمانی با انقالب مشروطه است، بهنوعی دارای این قیام فرودستان به

دیگه ، گراطلب، اصولاصالح»؛ بینیممی فکرها را در میدانسال، روشن40دست دادند. بعد از فکرها بهنیز روشن

گری در تبریز ابراز روسیه برای داشتن کنسول ،یام فرودستانماه پس از ق تر از یکاست که کم«( !تمومه ماجرا

گری کنون در تبریز کنسولشود. روسیه تازمان با قیام فرودستان اعالم میکند. تمایل روسیه دقیقن همتمایل می

ود که در تبریز یک مرکز متمرکز و مستقل برای تضمین سالمت تجارت خ داندالزم می ،واقع است و در نداشته

جاست. از طرفی، برای مهار شهری به معنای ضمانت سالمت آن تجارت در آن ،گری در تبریزداشته باشند. کنسول

 اما چگونه ،کارا داشته باشد مثل تبریز الزم است که استعمارگر، یک پایگاه رسمی و بسیار قدرتمند در دل این شهرِ
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ها پخش شود؟ )مثل پخش این خبر ی خبرگزاریهمه صورت سیستماتیک درممکن است برخی از این اخبار به

روسیه در  گریسیس کنسولأ( اما ت.زدگان ایرانی کمک شده استزپرتی از طرف روسیه به سیل که چهار کامیونِ 

هم تنها توسط یک نشریه و آن ،صورت محدودکند. بعضی خبرها بهکار میی غیرمعروف تبریز را فقط یک نشریه

گری سیس کنسولأحقیقت، خبر ت ای کثیف. درنشریهتوسط هم شود، آنسیار کوتاه منتشر میب یدر قالب خبر

درک  !. تکلیف کیهان هم که روشن استکندمنتشر نمی کیهانای جز روسیه در تبریز را هیچ خبرگزاری

نارشیسم آحزب ایر اما روی سخن ،کار سختی نیست ،از مسائل نوعپشت این وها در پسهای دقیق روسریزیبرنامه

خواه و که مردمی آزادی دهندمردم تبریز به حکم تاریخ گواهی می ؛های آناست، نه با احزاب و گروه با مردم تبریز

است. تاریخ تنها مربوط به گذشته نیست، بلکه فردا نیز در  طور بودهچون واقعن همین ،«مبارز» :گویممی ؛ندمبارز

ترین تحوالت فرهنگی و سیاسی بوده است. جالب بزرگ زگرِ آغاز هم مثل رشت همیشه است. تبری تاریخ نوشته شده

و در هر دو شهر  اندها در هر دوی این شهرها نیاز به حضور مستقیم و فیزیکی احساس کردهاست که روس

سکوت کرده است؟  قهرمان ایم، پس چرا تبریزِهای رشت را شنیدهاما در این میان، تنها عربده ،گری دارندکنسول

شود با چشم بسته از اختگی ی تبریز و مردم و فرهنگی که نمیاند؟ تبریز تاریخ دارد. دربارهآیا تبریز را اخته کرده

همان  ها بوده است.ترین حرکتو ایرانیترین یدارد. تبریز خاستگاه ملّ احمد کسرویو  خلیل ملکیحرف زد. تبریز 

جا پیش رفتند ها، تا آنی مقاومت علیه نفوذ دشمن روسی تحت شدیدترین محاصرهمردم قهرمانی که روزگاری برا

ت را که تن به آن سختی دادند تا ذلّکردند؛ کسانیو گیاه وحشی سیر میشان را با برگ درخت و علف که شکم

ه با این ننگ ی جاسوسی روسیه هستند. آیا این عجیب نیست؟ آیا تبریز در مواجهنپذیرند، اکنون میزبان النه

دانیم که استعمار ترین سانسورها و فشارها هستند. میدانیم که مردم تبریز تحت سختسکوت خواهد کرد؟ می

مطلقن هیچ  ، برای تبریزاما در این دوران حساس ،ت وحشت داردشدّاز بیداری تبریز، به و تبریز روسی از خودِ

ست. کوم به بیداریست. تبریز برای خودش هم که شده محیدارینمانده است. شرط مبارزه ب راهی جز مبارزه باقی

را ببیند و نباید از نفوذ مزدروان روسی بترسد.  هی به تاریخ بیندازد و وضعیت خودباید نگا ؛و ببیند بیدار شودباید 

ده است. ها به بیشترین میزان خود رسیاللهی وجود دارد و هراس از آنی روسی یک مزدور حزبخانواده در هر

د. نکه در آن توقف کرده نیاز دار خوابیی تبریز بر ایران به این غلبه قهرمان باید بر این هراس غلبه کند. کلّ تبریزِ

اند. در های ایران است که در سرتاسر کشور پخش شدهآذری شود، چراکه تبریز کلّ  به بیداری بدلباید  وابخاین 

  اخیرسال40ِهای روسی و مالها طی نشاندهن است. استعمار روسیه، دستایرا تبریز پایتخت آذربایجانِ ،حقیقت

توانند اختالف ایجاد کنند؛ بین تبریز و اردبیل، جا که میهای ایران تا آنزباناند تا بین ترکرا کرده خود تمام تالش

دانیم و آن چیز را میی ما یکاما همه ،زبان با دیگریو بین هر شهر ترک بین زنجان و قزوین، بین تبریز و ارومیه

کشد. زمان که تبریز زنده باشد، ایران نفس می هر. «های ایران استزبانی ترکتبریز قلب تپنده»این است که 

تبریز این است که دوباره تبریز را بیدار کنند. شاید  انِفکرها و روشننارشیستآتبریز است. نقش ایر روزِ ،امروز
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ایران  ها باعث شده است که ما نتوانیم واقعیت را بپذیریم، اما حالِ و ایجاد اختالف توسط روسافکنی سیاست تفرقه

های ایرانی زمانی خوب خواهد شد که حال تبریز زبانترک تبریز خوب باشد. حالِ شود که حالِ زمانی خوب می

ایران  هایزبانترک باشد. ترک خواهِمبارزان آزادی ها در تبریز بایستی هدف اولِی جاسوسی روسخوب باشد. النه

حقیقت اگر ایران را در تبریز  خواهند و درمیرا خودمختار  یاگر ایران و ایرانی هستند دنبال یک خودمختاریِاگر به

 یایران این خودمختاری تنها در دلِ ؛خودمختار را بخواهند خواهند و تبریز را مستقل، در ابتدای امر باید ایرانِمی

های غارت برای گروه و استفادهای جز سوءِبرنامه کدام از کشورهای همسایهکراتیک و آزاد محقق خواهد شد. هیچدمو

ست. تریتبریز باید بسیار هوشیار عمل کند، چون تحت هجوم بسیار سنگین فکریِایرانی ندارد. روشن طلبِاستقالل

برگردید و ببینید که چه فقر و هالکتی  1907ست. به سال ی مهمی ادالیلی که برشمردم سوژه تبریز با توجه به

حاال با ما معاصر ، بر سر ایران آمده 1907که در سال فرداست. تمام اتفاقاتی  ی درسِجا داریم. دیروز آیینهدر آن

نید و بیها را در زمان حال میکه مقاالت مربوط به این دوران را بخوانید، معادل این رفتارزنی و هنگامی است

کند جاست که تبریز اهمیت پیدا میشدن است. اینحال تکرار فهمید که مدل همان است و تاریخ تنها درخواهید 

ست که تبریز را ست. تبریز سکوت نکرده است، این پروپاگاندا و استعمار روسیتحمیلی تبریز یک سکوتِ و سکوتِ 

عراقی، در  ایم که چگونه پای رهبران کردِر توضیح دادهتپیش ؛است. به سرنوشت کردها نگاه کنید مهار کرده

شود. اگر هوشیار های ترور کشیده مینزدیک با نیروهای جاسوسی و اطالعاتی ایران، به اتاق ی همکاریِ نتیجه

آمد. تمام بحث من در این کالم خالصه  زبان هم پیش خواهدخواه ترکنباشیم این سرنوشت برای رهبران آزادی

: دگویپخش شد که در آن می« من قاسمعبدالرح»ویی از یا ایرانی نیست. ویدهکس بیشتر از تبریزید که هیچشومی

ها کس بیشتر از تبریزیست. هیچای کلیدیاین جمله، جمله «.اجازه ندهید خودتان را بیشتر از کردها ایرانی بدانید»

ها کس بیشتر از بلوچطور که هیچردها ایرانی نیست؛ همانکس بیشتر از کطور که هیچها ایرانی نیست؛ همانو ترک

ایرانی  هاگیلکتر از کس بیشطور که هیچهمان؛ تر از لرها ایرانی نیستکس بیشطور که هیچایرانی نیست؛ همان

 نزدیکِ  ها، گرگِی ایرانیچیز باید به درک وجود یک اتحاد همگانی برسیم. دشمن مشترک همهپیش از هر .نیست

 مان بیرون کنیم. پس از آنکه دست ایناست. باید این خباثت را شکست دهیم و از وطن «ی خبیثروسیه»ما، 

مان کنون همراهتاریخ تا ری که از اولِسَدی و اَپَاَ دشمنانِ) مردم ایران ها و دشمنان واقعیِ تقبیل پروپاگانداییس

کنند فکر یم به حقوق مردمان مختلفی که در ایران زندگی میتوانلحظه می، تازه آناز کشورمان کوتاه شد (بوده

است. باید روی « مرگ بر روسیه»توانیم به استقالل و آزادی واقعی این مردمان نزدیک شویم. شعار ما کنیم. می

ان مردم ایر تمام بیداریِ ،مردم تبریز نقاشی شود. شکی ندارم که بیداریِ  «مرگ بر روسیه»تمام دیوارهای تبریز 

را ایفا کرده و   خودایران. تبریز باید نقش تاریخیِ زبان درتبریز یک موتور است، موتور دنیای ترک ،واقع در ؛است

اند. استان مجاور تبریز همان ارومیه است های مجاورش بودهتبریز همان استان دارِنگاهی به اطراف بیندازد. سرنگه

در ارومیه ها و کردها های روسی بین ترکن نزاعی که پروپاگانداییستو شهر مرزی ارومیه همان پیرانشهر است. ای
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ی ماست؛ ما همه آزادیم که در ها و تقسیم غنایم نیست؛ ایران مال همهست. وقت این نزاعیملّاند ضدّایجاد کرده

ریخ محل اِعمال دانند. تابرخی از افراد هستند که تاریخ را مربوط به گذشته می ی ایران زندگی کنیم.هر گوشه

ها( پروژه بدهند تا در های هرمونوتیکی ماست؛ مثلن اگر همین حاال به یک استعمار تازه )مثلن به آمریکاییتکنیک

کنند تاریخ چیزی که به آن رجوع می مورد موضوعی خاص در ایران تحقیق کرده و اتاق فکر تشکیل دهند، اولین

کنند. برای آینده را طراحی می اساس اتفاقاتی که افتاده، اتفاقاتِ ان برآن است. آن آن موضوع و اتفاقات متعاقبِ 

بینم که پیرامون گویم باید شناخت تاریخی داشته باشید. گاهی اوقات، دوستانی را میهمین است که می

ده و چه جمهور بوزمانی رئیس رفسنجانیدانند که های قبلی ایران هم اطالعاتی ندارند و حتی نمیجمهوریریاست

دانند و این خیلی عجیب است. درست است نمی نژاداحمدیی بالهایی سرمان آورده است! برخی دیگر حتی درباره

ساله 16جمهور بود، احتمالن رئیس 92در سال  نژاداحمدیکه  هنگامیسال داشته باشید و 22که شما ممکن است 

ت و کشورتان رفته است اشراف برد. شما باید بر غبنی که بر ملّیها زمان زیادی نماید، اما حاال چه؟ بررسی اینبوده

توانید گارد درستی بگیرید و مدام سرتان دیروز را نشناسید، نمی وکامل داشته باشید. تا آن غبن و دالیل آن را 

 ،حقیقت ریفتحفیلم مسخره و با  چند، با وتو()تلویزیون من بینید چگونه یک تلویزیون حکومتیگذارند. بکاله می

ترین دروغ این است که تو نصف حقیقت را بگویی. با دهند )نه اینکه مدام دروغ بگویند. فجیعشما را فریب می

کنند این است که ها میکنند(. کاری که این تلویزیونشما را به سمت کژی هدایت می ،گفتن نصف دیگر حقیقت

خوردن شما هم این است که تاریخ را کنند. دلیل فریبیمبا دروغ و یا گفتن نیمی از حقیقت شما را گمراه 

 ود. شمی رضا پهلوینام  ها و عروسکی بهطلباصالحی شناسید و اکنون بخشی از براندازی قربانی بالماسکهنمی
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 کرونامنافعِ روسیه از 

 05/12/1398تاریخ سخنرانی: 

 

تاکنون سودی متوجه  ،ی آسیاندارد، چراکه در منطقهت و شیوع آن در چین دس« ویروس کرونا»آمریکا در خلق 

 چرا آمریکا واکنشِ  :این میان باید بپرسیمدر سود برده و  اما روسیه ،است ضرر کردههم جاهایی  درده و او نش

اند، شود که روسیه و آمریکا با هم در تفاهمها چنین برداشت میخاصی نشان نداده است؟ از واکنش آمریکایی

اساسی نشان ندادند.  یواکنشاما یک  ،ها ادعایی تحمیل شده بودکه به آنوایل در تفاهم بودند و با اینل احداق

و اساسن در  در خاورمیانه( چین)را  کند؛ اول از همه رقیب خودبال میچند هدف اساسی را دن «کرونا»روسیه با 

که مراودات چین ی وارد کرد، هم باعث شد ی اساساز طرفی، هم به این رقیب آسیایی ضربه ؛کندآسیا ضعیف می

کند. از یعنی هم از لحاظ درونی و هم از لحاظ بیرونی به رقیب خود در آسیا ضربه وارد می ،با دنیا مختل شود

 یکند، چراکه یکی از رقبای اصلی روسیه اتحادیههم ضربه وارد می شورهای اروپاییاز طریق چین به ک ،طرفی

را کنترل کند. چین  فرانسه چوناروپایی  یتا کشورها ،را برای این امر اجاره کرده ر طرطوساروپاست و اساسن بند

کند؛ کشورهای خرد و با این کار به غرب خسارت وارد میسهام کشورهای غربی را می ،بعد از ماجرای ویروس کرونا

تر بخرند و در نهایت اشت و باید گرانارزان را نخواهند د دهند، دیگر تولیدِ های خود را از دست میغربی کارخانه

محصوالت روسی برای آنان یک رقیب خواهد بود، چراکه روسیه همان  ،تر بفروشندوقتی این محصوالت را گران

بینیم تر است و میدهد و یکی از دالیل این امر برخورداری از نیروی کار ارزانتر ارائه میمحصول را با قیمت پایین

 مهیاکردن برای بود؟ چه خاطربه اروپا با آلمان جنگ که بیاورید یاد به قتصادی هم برنده خواهد بود.کار اکه در این 

 نبود؛ باز راه اما کند، صادر پاییارو کشورهای به راحتیبه را آن که داشت قصد و داشت کاال آلمان بهتر؛ کار بازار

 هم روسیه که گفت شودنمی و شناسدنمی خواهر و دربرا پول زند،می را اول حرف پول و اقتصاد همیشه ،واقع در

 در یملّ منافع بحث وقتی و شودمی کشیده پیش یملّ منافع بحث که جاستاین. است «کمونیستی» چین مثل

 کمونیستِ و ایرانی انسانِ که ستچیزی این و است ارزشبی ...و مذهب و سوسیالیست و کمونیست ،باشد میان

 و کعبه به یکی اندیشند؛می «فاضله یمدینه» به مدام ،دنفهمنمی چون و فهمدنمی ایرانی سوسیالیست و یرانیا

 مدام! شوندمی خوشحال افراد این ،باشد موفق مسکو وقتی ؛(روسیه) ایدئولوژیک کشور به یکی و کندمی فکر قدس

 هاکموسلمان ئولوژیکاید یفاضله یمدینه و شود بزرگ باید روسیه چراکه د،نباش آمریکا امپریالیسم علیه باید هم

 اوست، با پیمانهم و کمونیستی کشوری چین که ندارد اهمیتی هیچ روسیه برای که بینیدمی اکنون. است روسیه

 ،«عربستان» ،«سوریه» ،«لبنان» ،«اردن» ،«عراق» اکنون. بزند ضربه او به هم و کند کاسبی هم که است این مهم
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 کشورها این وارد تواندنمی دیگر چین مستشار یعنی اند،کرده ارتباط قطع چین با «هند» و «افغانستان» ،«امارات»

 گذاریسرمایه و اقتصاد تمام ؛کنندمعامله نمی چینبا  هم دیگر کشورهای بسیاری و «ویتنام» و «استرالیا» و شود

 کند؟می الیتفعّ جاآن کشوری چه دشو کوتاه هاآن دست وقتی ،شودمی انجام چینی هایشرکت توسط استرالیا در

 را فرودگاه مالپاسداران چرا. کنندنمی عمل مالپاسداران مانند همه و است ترسناک هاآن برای کرونا چراکه! روسیه

 برای اسالمی جمهوری که ببینیم دریابیم، را مناسبات این ارتباط و کنیم نگاه هوشانهتیز باید ما ؟ندکننمی تعطیل

 مدیای معمولن که باشیم داشته جهتو باید شود؟می کسانی چه دامان به دست ،خود فروپاشی نداختناتعویقبه

 وقتی. است روسیه طِتسلّ تحت مدیا یعنی این و! «هاطلباصالح» یا و دارد قتعلّ «هاایتوده» به یا زبانارسیپ

 شاهد» توسط ،بزند سند نام خود به را اسپینک دریای تا ببرد قزاقستان میز پای را «ایخامنه» خواهدمی «پوتین»

 فضای در که دارد ایخامنه موقتِ رهبری فیلم به اشاره) شودمی مطرح «خبرگان و موقت رهبری» ماجرای «علوی

 شما که تسجایی فارسی سیبیبی. کندمی منتشر« فارسی سیبیبی» باراولین را خبر این و (.شد منتشر مجازی

 روسیه چراکه است، روسیه و انگلیس یمعامله تحت مدام ایران میان، این در اما دارد، قتعلّ انگلیس به کنیدمی فکر

 خوب شما اگر .هستند االمرتحت هااین و شودمی مطرح روسیه از علوی شاهد اخبارِ اغلب. نیست جدا انگلیس از

 چین از چیزی اگر. شودمی تمام چین نفع به این و خردمی را غربی کشورهای سهام چین که بینیدمی کنید توجه

 مدام منفی انرژی آن البته) کند بازتولید را خودش تواندمی دوباره کند، جمع سریع را قائله این بتواند و بماند باقی

 برای کرد؛ بزرگ کار چند چین بین این در(. کنندنمی معامله راحت هاچینی با بعد به این از و داشت خواهد وجود

 هستند عامقتل تحت تشدّبهاویغورها ) کرد سرکوب را( اویغورها) چینی مسلمانان و «کنگهنگ» اعتراضات ،هنمون

 رسدمی تفاهمات برخی به روسیه با سرعتبه ،شود خارج بحران از کهاین برای چین(. دهندمی بیانیه جاهمه در و

 طرف از و نباشد مشکوک روسیه به که نیست حمقا هم قدرآن طرفی از و کند علنی را موضوع این تواندنمی و

 را کار این روسیه. رودمی السؤ زیر اقتدار لحاظ به خارج هم و داخل در هم است، عامل روسیه که بگوید اگر دیگر

 در مالشاه که بزنگاه سر و معمول طبق هم ایران در! بکند تواندنمی کاریهیچ چین دولت حاال و کرده چین در

 شرکت انتخابات در مردماز  درصد10 از کمتر که رودمی لو یعنی د،کنمی عمل رمقبی ،رمایشیف اتانتصاب حال

 تهدید) دهدمی قرار هدف مورد را «قم» اول و زندمی تهدید به دست هدوبار روسیه اند؛ در چنین وضعیتی،کرده

 با هم بعد و کند تهدید را «مالکرونا» ندبتوا آن طریق از تا!( مالپاسداران ختم یعنی نباشد که قم است؛ مهم قم

 همهاین برای حلیراه هیچ هارسانه این که بینیدمی. کشاندمی مطلق بحران به را کشور ،خود نفوذ تحت هایرسانه

 ماجراها این مسبب گوییممی و دهیممی نشان حلراه مردم به و کنیممی تحلیل ما کهدرحالی دهند،نمی ارائه وقایع

 روسیه ،«روسیه بر مرگ» یسیدبنو روسیه سفارت دیوار بر و دهید بروز خود از را آگاهی این شما اگر. است یهروس

 را آگاهی این باید شما ،واقع در بیفتد؛ اتفاق ایران در دیگری عامقتل که گذاردنمی و کندمی جمع را خود حواس
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 باور هستم این بر اساسن من ،کنید توجه .دهید گسترش ار آن «(هستم دانه من) گالَنااَ» شعار با و کنید تولید

 مدام براندازنمایان خصوصبه و هااین اند،روسیه مستقیم نفوذ تحت زبانارسیپ هایرسانه و هاتلویزیون تمام که

 این پوتین، هم دیگر یهفته. ندارند روسیه با برخورد برای ایایده هیچ هم کدامهیچ و کنندتحریف می را اخبار

 .کنند برگزار را خود تثلیثیِ یجلسه «روحانی حسن» و «اردوغان» با تا آیدمی تهران به تاریخ، آدم منفورترین

 همیشه از ترالفعّ و کندمی عمل اساسی ایران در روسیه کنسولگری اما هستند، باز تقریبن هاخانهسفارت یهمه

 ویروس این. است بزرگ نجات یک مالپاسداران برای «مالکرونا» هک اندواقف امر این بر چون نشده، تعطیل و است

 حکومت از و مندترندبغض و مقتدرتر هاایرانی چون است، آن ییافتهارتقاء ویروس این نیست، چینی یروسو آن

 یسوژه باید یم؟کن کارچه باید ما حاال. کند نابود فورن که کندمی تولید ویروسی ،نتیجه در و دارند انزجار خود

 شهید حسین مثل خواهندیم مدام اند،مسلمانهگُ  کهاین خاطربه !؟بمیریم باید ام همیشه چرا !؟بگیریم قرار مرگ

 ،خود کوبیپای و جشن روز در ؛کنندمی رفتار هاکربالیی مانند همه و است مهم کربال جاآن بشوند، کربال صحرای

 کسهیچ واقعیت در اما ،اندانداخته راه زدگیمصیبت نمایش همه !زنندمی صدا کرونا با را کربال صحرای حسین

 داشته را قیام باید ما همین برای نیست، یراه. نیست حلیراه هیچ فکر به کثافت همهاین یبرا و نیست نگران

 اگر ندارم شک. افتدنمی اتفاق عامقتل آن ،شود مات ایران در روسیه ترسریعهرچه اگر بیفتد، اتفاق قیام اگر .باشیم

 بود، خواهد قطعی مرگ ،دهید رواج را اسالم و بکنید تاسوعا و عاشورا و بزنید سینه و کنید بغل غم یزانو چنانهم

 کشته کرونا با شما ،واقع در ؛است مالپاسداران خواست ایران پایان و عامقتل بلکه نفر،هزار10 نه هزارنفر، هنَ

 !شویدمی کشته زدنیبرهمچشم در روسی کبیولوژی سالح با هبلک شوید،نمی
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 جنگ جهانی اقتصادی را چه کشورهایی رقم خواهند زد؟!

 16/04/1398تاریخ سخنرانی: 

 

های روسیه و آمریکا را بررسی کنیم. روسیه در تمام این مدت برای بازی باید تقابل ،برای درک بهتر از شرایط ایران

ی مبنی بر آغاز دوباره ،روسیه پس از اعالم ایران حرکتِاستفاده کرده است؛ آخرین  «انایر»ی با آمریکا از مهره

دهد که ایران دارای ساختاری  نوعی نشان اصطالح اروپا را بترساند و به تا به ،سازی بودهای غنیالیتفعّ

دازد. این حیله کارساز نبود و ورق ست و با این کار میان اروپا و آمریکا فاصله بیننیکنترل قابلو  ستانسانی ّضد

ی روسیه تر مستعمرهو با شارژ اقتصادی برخی از کشورها که پیش کرداز قدرت خود استفاده « ترامپ»برگشت. 

خاطر ایران نیست، بلکه ارس بهپ حقیقت، لشکرکشی ترامپ در خلیج ؛ دراندازدها را به جان روسیه میاند، آنبوده

است.  ری بودهگهای جدید چپاولدنبال شیوهروسیه به ،2014وسیه است. پس از تحریم سال اتخاذ گاردی علیه ر

های اطراف بازی کرده و پول ایران با تمام مهره و اندرا رفته هاهای روسی تمام راهپروپاگانداییسترسد که نظر میبه

 .شوداند؛ اکنون آمریکا خودش وارد میدان میدر سوریه را خرج کرده

اخبار »کردند، برای من عجیب بود که چرا وبسایت یم را منتشر میهاکه بیانیه، زمانی96ششم یا هفتم تیر 

ها هیچ توجهی به روسیه ندارند و تنها من پیوسته اطرافیان خود را تشویق به اتخاذ گارد علیه و تمامی چپ« روز

است و از داری سرمایهها مافیاییبرده است! سیستم آنی کنونی، هیچ بویی از کمونیسم نکردم. روسیهروسیه می

ندادند. فرصتی العملی در برابر روسیه نشان نیز عکس خزرواگذاری دریای تر وجود ندارد! در ماجرای این کثیف

را در قبال یورش یک حکومت غاصب و تولید یک حکومت غاصب   خودتِ عالقه به کشور و ملّ موجود بود که حداقل

که نشانی از را کسی  چیز بر من مسجل شد، هرسرد شدیم و همهها دلنکه از آنیران نشان دهند. پس از آدر ا

 مرگ»گویند تا می «آمریکا بر مرگ» گفتم که عمدنها میخود دور کردم. اگر به آن اطرافکمونیست داشت از 

شدم؛ جمالتی رو میها روبهی آنرابطه، اوایل با خنده این دیگر در دلیلِفراموش شود و هزاران ایران در  «روسیه بر

؛ دادندرا به من تحویل می« فهمی!تو برو شعرت را بنویس، تو سیاست را نمی، شاعر»یا « علی دیوانه شده!»نظیر 

 اکنون سپاهخندیدند. همبه من  «.ای از نیروی نظامی روسیه استمجموعهسپاه زیر» :که گفتم ویژه زمانیبه

جا آن سرداران سپاه را در .ی روسیه کنار پرستوهای ایرانینهخااست. در سفارت گرفتهپاسداران در دل روسیه جای 

ی که نمایه دیگر قابل کتمان نیست. جایی ،خلوت روسیه تبدیل شده استاینکه چگونه ایران به حیاطایم و دیده

کند؟! اوج ارادت نیروی نظامی ی روسیه اظهار مریدی میخانهدر سفارتچگونه ، (نیروی نظامی ایران) ی داردملّ

 ،الطارقکش ایرانی در جبلبازداشت نفت بانیان از انتقامکسب برای « محسن رضایی»ایران زمانی اتفاق افتاد که 

ور طکنند؛ خبری که بهجا منتشر میو این خبر را همه «.کش انگلیسی را بازداشت کنیمیک نفت» :دهدفتوا می
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محسن رضایی ساعت پیش از ادعای 18بود و حداقل مربوط به « نیکاسپوت»مستقیم پیشنهاد خبرگزاری روسی 

 اوگیرد و ی سپاه پاسداران مستقیمن از روسیه دستور میعنوان اولین فرماندهبه محسن رضاییاست! در حقیقت، 

تغییر همه از که ست بختانه مدتیخوش ده است.ی نظامی ایران از اساس آلومعادل تمام سپاه پاسداران است! پایه

کنند؛ اگر در قیام فرودستان کشته و زندانی را محکوم می شاهد نفوذ روسیه در ایران بوده و آنو  اندگارد داده

حال  های ما درحال جنگ با روسیه بودیم. مجموع تحلیل مالیان نبود، بلکه تمام مدت در خاطردادیم، تنها به

گیر شده و همه «ستیزیروسیه»این خصوص رویکردهای مختلفی را شاهد هستیم.  شدن است و درو دیده ترجمه

 ؛غاصب تمام است مافیاییِ دشمن را بشناسیم، دشمن که شناخته شود کار حکومتِ فقط بایددهد که این نشان می

طور که روسیه همان اند.زدوران روسیهم روسیه، خودِ تر از دشمنی به نام گرگِاست و نزدیک «روسیه»ما  دشمنِ

پریم آمریکا هم نایب دارد؛ نایبدر مقابل، ، شودمی« سوریه»زِگوند آن و نایب است« ایران»پِریم آن نایب دارد و نایب

« امارات»است. اکنون شاهد آن هستیم که  «امارات»آن  زگوندتریو نایب «عربستان»زگوند ، نایب«اسرائیل»آمریکا 

من هرگز جنگ ایران را  ،جا روی دهداست، اما هر اتفاقی که آن« یمن»کردن نیروهای خود از حال خارج ز درنی

جا تقابل آمریکا و روسیه است. در حقیقت، چنین حماقتی از روسیه بعید است که ایران در بینم، آنجا نمیدر آن

مکد تا خودش را باال بکشد، پس ایران را می زالو خونِ مانندهاست که روسیه . سالراه بیندازدسوریه جنگ نیابتی 

 ،قدر ساده نبوده که وارد یک جنگ نیابتی با آمریکا در ایران شوند. در حقیقت، اگر عربستان که نایب آمریکاستآن

حتی ای تازه به راه خواهد افتاد؛ در آن بالماسکه وارد جنگ شود، بالماسکه (یعنی ایران)بخواهد با نایب روسیه 

سوریه پیروز شد، در حال  همراه دارد. اگر روسیه در غیرمستقیم را به تبعات منفیِ ،دخالت غیرمستقیم روسیه

در حال حاضر، قواعد بازی بسیار تغییر کرده است.  بود. گرفتهبه حذف آن  تصمیمبود که آمریکا  جنگ با داعشی

ی جا، محل حادثهآن بینیم. درتان، یا ایران با اسرائیل را نمیجا جنگ ایران با عراق، ایران با عربساساسن دیگر در آن

را متوقف کرده است،  چین را کنار زده و جنگ تجاری خود با آن ترامپیاد داشته باشید  دو تقابل وجود دارد. به

دیگر معنای دهد جا رخ میاکنون تمرکز بر منطقه است و اتفاقاتی که آنی دیگری در ذهن دارد؛ همپس برنامه

ترین قوی برای ایران نیست که بهانه است. اگر آمریکا لشکرکشی کرده، نوعیها درستی نداشته و اساسن این برنامه

را جمع  خود به روسیه است تا حواس هشداریبلکه  ،کندمستقر می« قطر»های خود را در و لیبروترین جنگنده

کند، از روسیه موافقت می 400ی اسسامانهو با خرید و نصب  چراغ سبز نشان داده اردوغانبه  ترامپکند؛ اگر 

و نات ،ای شودحملهبه آمریکا است و چنانچه « ناتو»شده است. ترکیه یکی از اعضای  طراحیی آن از قبل برنامه

جنگ شود. احتمال نفع ناتو تمام می چه که ترکیه خواهد داشت بهنتیجه، آن ظف است از آمریکا دفاع کند. درؤم

روسیه ناگزیر  ،روز طول بکشد3 یا 2روزه بسیار کم است، چراکه اگر جنگ بیش از چندجا جز تنشی واقعی در آن

 به پرداخت هزینه است.
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بلکه کروی نیست،  یکند، چراکه جهان دیگر جهانو شرق تقسیم نمی جهان را به غرب« نارشیستآایر»یک 

چین  زندگی کند؛ در خودِجا مهاجرت و در آنآمریکا  بهاز چین  مسطح است؛ اکنون دیگر نیازی نیست که فردی 

بروند و در لندن  بهاز بمبئی برای یافتنِ شغل کند؛ دیگر نیازی نیست که های هالیوود را مونتاژ میماند و فیلممی

 ین، جهانکنند. این جها، در همان بمبئی سیستم برق و مخابرات لندن را اداره میجا مشغول به کار شوندآن

شود! این شکل از بدل به موجودی پست  «شرقی»دیگری و به آنبدل  «غربی»گذشته نباید  مانندمسطح است و 

اکنون، نادرست است! هم «.هاستارس برای غربیپمنابع عظیم خلیج »ادبیات را باید فراموش کنیم. این گفته که 

که آمریکا با عراق جنگید، کنند. زمانیتقسیم نمی منابع راخرند. در جنگ هم ها نفت را حتی مفت نمیغربی

کدام کشور؟ آمریکا،  !؟گرفتدست را در « اوپک»کنترل چه کسی  !؟را تصاحب کردندعربستان  نفتِکسانی چه

کدام  متعلّقرود، این سهم سهم نفت عراق به باد می و کندتان؟ آمریکا به عراق حمله میروسیه، ایران و یا عربس

به ضرر آمریکا است.  ،را باال ببرد  خودیا باعث شود عربستان تولید نفتِ ق به ایران باشد و؟ اگر متعلّکشور است

دالر  میلیارد هزار6، حدود 2016راق رفتیم و تا سال ما به ع»گفت که های انتخاباتی پیوسته میدر مناظره ترامپ

بلکه باعث شدید که  ،جا استفاده نکردیداینکه از نفت آن وه برعال»کرد که انتقاد می« اوباما»و از  «.ایمهزینه کرده

این اشتباه  اند و هرگز مرتکبِ کردهضرر  بسیارها خاورمیانه، غربی اغتشاشاتِاز  .«ها متنفر شودمنطقه از آمریکایی

نی سوم هم اند، یک جنگ اقتصادی! جنگ جهاشان را آغاز کردهها جنگنخواهند شد که جنگ راه بیندازند، آن

کند بینیم؛ اینکه آمریکا از لحاظ تجاری چین را تحریم میهای آن را مینظر من یک جنگ اقتصادی است و نشانهبه

کند در نهایت سعی میروسیه، کند. وب هم از آن استفاده میست و خی خوبیو یا تحریم اقتصادی علیه ایران حربه

به دام تا افکار عمومی را علیه آمریکا بشوراند، آمریکا هم  ،امی کنداقتصادی را بدل به جنگ موضعی نظ این جنگِ

ی اروپا، یکی از دالیل اصلی تشکیل اتحادیه . نه آمریکا و نه روسیه هرگز زیر بار این جنگ نخواهند رفت.افتدنمی

ی دوم در اروپا اند. پس از جنگ جهانست و تا حد زیادی موفق بودهپاییممانعت از بروز جنگ بین کشورهای ارو

افروخته  ،دیگر جنگ یک ایم. مرکز جنگ جهانی دوم اروپا بود، ولی با تشکیل کنفدراسیون اروپا آتشجنگی نداشته

عنوان مثال، آلمان کشوری صنعتی است که مستعمراتی هم دارد و برای ها چه بوده است؟ بهنشد. دالیل این جنگ

از این هزینه،  فرار، پس برای پرداخت کندگمرکی ی هزینهد نباید آنکه اجناس خود را به کشورهای دیگر بفرست

تولیدات خود را صادر کرده و آن کشورها را به  ،گمرکی پرداختِکند تا بدون جنگ را شروع می هیتلر

کشوری محصوالت  ای است که هرگونهی اروپا بهاکنون، اتحادیهکند. همهای صنعت آلمانی بدل کنندهمصرف

برای همین است که دیگر در اروپا  ی اروپا صادر کند؛تواند بدون گمرکی به کشورهای اتحادیهی خود را میتولید

کنند و به آن کشور ها کمک میی کشوری اروپا مشکل داشته باشد، بقیهجنگی وجود ندارد. اگر کشوری در اتحادیه

شدند. بار نابود میچندین« ایتالیا»و « اسپانیا» و «نانیو»ی اروپا نبود گر اتحادیهعنوان مثال، ادهند؛ بهوام می

و  شودجنگ درگیر کند، اما تفکر و پیشرفت به آدمی آموخته است که نباید ورشکستگی و فقر، جنگ را تولید می
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ولی  ،یحاتی و جنگی قدرتمند استنظر تسل ی اروپا هستیم. روسیه ازدر اتحادیه ترویج این تفکرات امروزه شاهد

 نگ جهانی بعدی، جنگ جهانی تسلیحاتی نخواهد بود، بلکه جنگ جهانی اقتصادی خواهد بود و جنگ جهانیِ ج

ست؟ آمریکا، ترین اقتصاد دنیا در دست چه کشورهاییدست خواهند داد. قویاقتصادی را کشورهای اقتصادی به

 های؛ طرفبزرگ دنیا هستند اقتصادِ 10 جزءِ  چین، ژاپن، آلمان، هند، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، برزیل و کانادا،

واقع، روسیه و ایران  در ؛خواهند بود نه روسیه و یا ایران این کشورها ،ستجنگ جهانی سوم که جنگی اقتصادی

های جنگ جهانی اقتصادی هایی که ساختار مافیایی دارند، از جمله طرفند، رژیممافیایی برخوردار حکومتیاز 

های فرهنگ بشری هستند، ها تفالهاند، این رژیمی تاریخد. هم ایران و هم روسیه بازماندهمحسوب نخواهند ش

 ،هایک ساختار اقتصادی دیگر است. در این جنگ اقتصادی بر شدن یک تفکرِهای اقتصادی هم غالبی جنگنتیجه

شده بدل به و کشور تصرفدیگر را تصرف کند  یکشور ،کشوریک ی توپ و تانک نیست که دیگر تفنگ و گلوله

های اقتصادی کشورهای مغلوب شان به مدلهای اقتصادیمدل ،شوندآن کشورهایی که پیروز می برده شود، نه!

ریزی و کشتار نخواهیم عبارتی خونمعنای مألوف و بهشود. پس در جنگ جهانی بعدی، جنگ بهترجیح داده می

های جدید اقتصادی کشف نظم روسیه و ایران کارشان ایجاد اختالل در مانندداشت. در طی این فرآیند کشورهایی 

های استراتژیک، ادای مقابله با نظم اقتصادی و گفتمانهای سیاسیهمین دلیل است که در گفتمانست و بهدنیا

 نویابی گیری و کشف وشکلحال  آورند. در حقیقت، نظم نوین اقتصادی هنوز وجود ندارد، درنوین جهانی را درمی

ای قدیم اداره شود، لههمان روال مافیایی و قبی خواهند تجارت بههای مافیایی مثل روسیه که میست؛ پس رژیما

حاضر، ثروتمندترین حال  هستند، از ساختار و شفافیت اقتصادی هراس دارند. در« بازامام»و « بازشاه» و «تزارباز»

اند، ها در آلمان، همه روسیخانهمواد مخدر و فاحشه و فیای صنعتیند؛ لیدرهای ماهستاز روسیه  دنیاافراد 

و خواهان ست؛ اآمریکایی یآنارشیست« نوام چامسکی» های فوتبال انگلیس، صاحبان روسی دارند.ترین تیمگران

ی مدنی هعنوان یک امپریالیسم اقتصادی به جامعآمریکا ساختار مافیایی نداشته و به. جاستاصالح ساختار در آن

حکومت آمریکا بزند، ولی در ایران اگر اقدامی  تواند آزادانه حرف خود را علیهِجا میدر آن چامسکیباور دارد، چراکه 

 خود تواند حرفنمی ،همین منوال م بهکردند! در روسیه ه مختاریشد، مثل کاری که با کند سریعن کشته خواهد 

بیان و تمایل به  جا آزادیِ عین حال آنالیسم اقتصادی برخوردار است، اما دررا بزند. درست است که آمریکا از امپری

ها زیر تیغ سانسور نباشد، چیزهای که آزادی بیان وجود داشته باشد و گردن رسانه تغییر نیز وجود دارد؛ زمانی

این باورند که  آورد. بسیاری برشده و مرزها را به محاصره درمیبدل ها به لیدر آید، ایدهوجود میتبع آن بهدیگر به

که حالینظم نوین جهانی است، در دشمن سرسخت ایخامنهست و یا مان مبارزه با امپریالیسم جهانیقهر پوتین

ارزشی  کسانی جان آدمی چهبرای کنند. سروپا نیستند که از هیچ غارتی اجتناب نمیاشخاص چیزی جز دو بی این

میلیون نفر آواره در سوریه است. اکنون دست 11نفر کشته و بیش از هزار400بیش از هم ندارد؟ روسیه! دلیل آن

فکران روسیه، روشن همان نسبت دست روسیه به خون آلوده است؛ در خودِ ها آلوده نیست، اما بهآمریکا به خون آدم



 

 علی عبدالرضایی 124

بر سر  ببینید حکومت چین چهترین نوع سانسور وجود دارد. و نویسندگان در تنگنا قرار دارند، در چین هم کثیف

ت دزدند و طبق سنّهای مسلمان را میخانواده کودکانمسلمانان چینی آورده است؟! استبداد که شاخ و دم ندارد! 

دزدند تا با فرهنگ قزاقی پرورش پیدا نکنند. این اجبار در دهند، در قزاقستان هم کودکان را میچینی آموزش می

اغلب در آمریکا  ،اندها که هوادار روسیهی، مسلمان و یهودی، زندگی خود را دارد. همینآمریکا وجود ندارد و هرکس

ستیزی باید تمام شود، اما آمریکا بیان وجود دارد و این خیلی دردناک است. جا آزادیِکنند، چراکه آنزندگی می

ها کثیف است. آمریکا با م؛ هر دوی اینپرستی کنیستیزی را بدل به آمریکانه آنکه از آن سوی بام افتاده و آمریکا

شانس باشیم و انقالبی مثل انقالب آمریکا هایش واقعیت دارد، یک تجربه است که باید بسیار خوشها و برتریضعف

ها و کردهلبوده و بسیار دردناک است که تحصی «انقالب آمریکا»تاریخ،  ترین انقالبِمحورداشته باشیم؛ آزادی

های خود را الیتتیتر فعّهای روسی، سرالحال و کمونیستآخوندهای معلوم خزعبالتثیر أتحت ت فکران ماروشن

 ترستیزی ممکنا واشنگتن، آمریکاجای دنیا جز در خود نیویورک و ینظر من در هیچدهند. بهستیزی قرار میآمریکا

دلیل که به این ،گیردتر صورت میآمریکا راحتآمریکا، انتقاد از  شود. در دلِتر و قدرتمندتر انجام نمیمحکم و

 از ریا،ترین دشمنان امپریالیسم اقتصادی آمریکااجرای دموکراسی در کشوری مثل آمریکا ممکن است. رادیکال

جمله شهروندان آمریکایی هستند و دلیل برتری ساختار سیاسی آمریکا همین نکته است؛ برای همین انعطاف 

ی تواند منتقد خود را شنیده و اگر اصالحاتی نیاز دارد آن را به بدنهری آمریکا است که مینظام ساختا قدرتمندِ

های رین شخص به سیاستتمنتقد نوام چامسکیهای آمریکاست؟ موافق سیاست چامسکیسیستم تزریق کند. آیا 

از زنند، دهان به انتقاد پا میوماندگی سیاسی و اقتصادی دستکه در لجن و عقبحالیاما در ایران در ،آمریکا است

همه احمقانه است! ایران با آن بسیارکنند. ترین اقتصاد دنیا باز میثروتمندترین و مترقی و ترین قدرت سیاسیبزرگ

ترین آورد مثبتی نداشته و با کوچکسرمایه، نفت، گاز و نیروی انسانی ارزان که در دست حکومت است، هیچ دست

هم ها باعمل آنو  کند! حرفی جهات حمله میردهای یک ساختار سیاسی پیشرفته در همهآواتفاقی به دست

ست. در ی آن کمدییم، وضعیتی که شالودهگویاست که از آن سخن می یساختار کمیکخواند. این همان نمی

ها ی تجربهایران با بقیه گیرد؛ ما در تقابلحقیقت، تاریخ سیاسی ما فرم کمدی دارد، چراکه براساس اشتباه شکل می

هارولد »یا  «چارلی چاپلین»رو هستیم، یعنی همان تکرار اشتباه! چرا به در کشورهای دیگر، پیوسته با کمدی روبه

ی کنند. تاریخ ما برخالف تاریخ غرب که بر پایهخندند؟ به این دلیل که اشتباه خود را مدام تکرار میمی «لوید

شدن یت کمدی دارد. انقالب فرانسه دیگر تکرار نخواهد شد، اما انقالب مشروطه در ملّ تراژدی بنا شده، زیرساخ

جا چای بود؛ آنی گلستان و ترکمنشود. در حقیقت، انقالب مشروطه تکرار همان معاهدهصنعت نفت تکرار می

شود! جنبش سبز تکرار می، دوم خرداد و 57فکران ما باختند و دوباره همین ماجرا در انقالب سفید، انقالب روشن

مان هایکنیم. اکنون که تالشتا چه زمانی این روند باید ادامه پیدا کند؟ دیگر نباید همان اشتباهات را دوباره تکرار 
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و هر دو یکی « گرا، دیگه تمومه ماجراطلب و اصولاصالح»دانیم ایم و مینجات رسیده نتیجه داده و به ساحلِ 

 کنار بگذاریم.هستند، باید مذهب را 

 و کرددر گرجستان زندگی می آخوندوفکسی بود؟  چه« کرمانی رضا میرزا»کسی بود؟  چه« آخوندوف»

متأثر از روسیه نبود، متأثر از  ،که آخوندوف آورد ایفکریرا به ایران وارد کرد، اما طریق روشن «فکریروشن»

ایرانی گذاشت. او در  فکریِر روشنبکه بیشترین تأثیر را  ین کسی بوددوم کرمانی یرزا رضامآمریکا و اروپا بود. 

جاست ی اروپا بود و نکته اینجا آورد، نه روسیه. ترکیه دروازهفکری را از ترکیه به اینکرد و روشنترکیه زندگی می

روپایی نشخوار نماها که در پی آزادی جهان از امپریالیسم اقتصادی هستند، از منابع انگلیسی و افکرکه این روشن

 شده است به زبان انگلیسی هستند. خودِ  حال ترجمههایی که تابهکنند. انگلیسی یعنی چه؟ تمام کتابمی

خوانند یا منبع انگلیسی دارند و ها میهایی که اینکردند، تمام کتابدر انگلیس زندگی می« انگلس»و « مارکس»

شان را با هایدارند. در حقیقت، متفکرانی که این اباطیل حرفیا فرانسه و آمریکا و از این سه کشور آبشخور 

دی هستند. این چه تصویر کنند، خودشان از شهروندان سردمدار امپریالیسم اقتصادرک می های غلطترجمه

ترین و روز صبح، سخن از جنگ با پیچیده گذراند و  هرشبِ خود را با مالشاه میشخصی هر  ست کهنادرستی

اید! برای همین است که شاه حل نکردهتان را با مالشما هنوز مشکل !؟زندکارهای اقتصادی میورین سازتهپیشرفت

و طرحی  ها و مسکو شد، هیئت مضحکی به خود گرفت؛ نه ایدهفکری ما از روزی که متأثر از چپجریان روشن

فاجعه آغاز شد؛  ،خود را به دست روسیه داد لفکری ما عقکه روشن دارد، نه رنگ و بویی! در حقیقت، از هنگامی

ست؛ اهای سیاسی ایرانیان، روسی ایده هم تمام شعور سیاسی و هستند، هنوز ایفکری ما تودهکارگردانان روشن

کند، همگی رهنمودهای روسی طلبی میاز دوم خرداد وارد کمپ اصالح «سعید حجاریان»هایی که تمام حرف

ست که آورد. در آن دوران مقاالت حجاریان هاییو تمام گفتمان سعید حجاریان در ایرانروسی  بودند؛ اولین مزدور

های . بخش عجیب ماجرا این بود که مقالهشدمنتشر میها فکرترین مجالت چپاطالعاتی بود و در یکی از روشن

 ها درایی روسیه و تودهدا سایهشد؛ این بدان معناست که از همان ابتها منتشر میدر میان مطالب کمونیست او

هاست و هیچ راهی جز تخریب آن ایدست توده فکری ایرانی درجا گسترده شده بود. هنوز هم کنترل روشنهمه

طرف از آن ،ی تولید کنیم، چراکه اگر اکنون شتاب نکنیمفکری ملّ باید مستقل باشیم و روشن ،خانه نداریم. در نتیجه

گونه که اکنون ی منفی با آمریکا معامله کنیم، آنجای آنکه از طریق سیستم موازنهافتد و بهاتفاقات دیگری می

خلفای عباسی،  ست؛ بردگیِ بردگی ما مملو از فنِّ . تاریخِ ی آمریکا خواهیم شددر آینده برده ،ی روسیه هستیمبرده

بعد باید این به یک جایی ردگی مالشاهیه! ازخلفای اموی، بردگی صفویه، بردگی قاجار، بردگی پهلویه و ب بردگیِ 

و در تمام این  عمار انگلیس بر کشور سیطره داشتهاست مرداد، 28تا تاریخ  ی قاجارداستان تمام شود. در تمام دوره

 28داشت. پس از میها خود را سیر نگه ترین نقش را داشته است، در شمال کشور با حداقلمدت که روسیه کم

پردازد، تا آن اندازه که شاه ی خود میمریکا وارد بازی شده و روسیه در شمال کشور به چپاول کمینهمرداد، آ
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کند و ، روسیه کل ایران را مال خود می57ی استخراج نفت و گاز در دریای خزر را ندارد. پس از انقالب اجازه

شود. روسیه هرگز ترسناک نیست؛ بدل میروسی  فکریِبه روشن ،ایکشد و طی استحالهفکری ما پا پس میروشن

ی ما بلندتر است، توانند بکنند چراکه سایهها تمام تالش خود را کردند، اما نتوانستند با ما کاری کنند و نمیآن

باید از ایران  ،گر و مالروسی و اسالمی چپاولما بیشتر! روسیه تر است و شهامتِما بزرگ حقیقت با ماست، حقیقتِ

 ها بازگردد.هاست و هرچه که مال ایرانیان است باید به آنایران مال ایرانید. نبرو
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 توده جاسوسیِ  به روش حزبِ « آنارشیسم»تحریف 

 23/01/1398تاریخ سخنرانی: 

 

 و نندکی مینمایشهیدسازی و و دروغکه چگونه اکت آشنا کنم؛ این« هاایتوده»ی وهخواهم شما را با شیاکنون می

 ؟به سراغ ما آمدندتوسط آمریکا،  «پاسداران سپاه» خواندنتروریستی از پس چرا و است« شیعی»چگونه رفتارشان 

کنند و سعی در تحریفِ منتشر می« آنارشیسم»ی های تلگرامی خود مطلبی را دربارهها در یکی از کانالایتوده

 میرحسین» مشاور وزیر عنوانبه «نبوی بهزاد» ،59 سال دریم پرداخت! به آن خواهدارند که در این بحث  آنارشیسم

 که دانیممی همه) رسندمی خلق مجاهدین و چپ مختلف احزاب اعضای انقالبی اعدام و مقابله لزوم به «موسوی

 فرخ» سپس و توده حزب توانمی هاآن اولینِ  از که هستند همکاری حال در اسالمی جمهوری با حزب چندین

 معتقد و کردندمی تأیید را اسالمی جمهوری هایاعدام تکتک نیز هااین حتی. برد نام را «هایتاکثریّ» و «نگهدار

 و هاهسته تمام حقیقت، در. کردمی بازی را جاسوس نقش توده حزب میان این در. (کنندمی انقالبی کار که بودند

 هایجوخه تحویل و شدمی شناسایی هاایتوده توسط بودند، قخل مجاهد و پیکاری تی،اقلیّ که ایتیمی هایگروه

 موسوی» یحمله و «بازرگان مهدی» استعفای زمانِ تا ،کرد استفاده توده حزب از اسالمی جمهوری. دادندمی اعدام

 «سنجابی کریم» یدستهودار) هامذهبییملّ بر گردانیحکومت و هابروکرات نقش «آمریکا سفارت» به «هاخوئینی

 آمریکا با «یزدی ابراهیم» مثل افرادی ،واقع در ؛داشتند آمریکا با هم هایینسبت که شد محول (بازرگان مهدی و

 که هامذهبییملّ تمام و خارجه امور وزیر سنجابی کریم ،«خمینی» وزیرنخست بازرگان مهدی. کردندمی معامله

 مهدی کنند،می حمله «آمریکا سفارت» به که هنگامی .دارند را نقش همین هم امروز کردند،می همکاری رژیم با

 مجبورید ،کنیدمی حمله آمریکا به وقتی کهچرا ،(کنندمی حمایت بسیار آن از هاایتوده اما) کشدمی کنار بازرگان

 که بود این «کیانوری نورالدین» هایسیاست نتیجه، در افتد؛می روسیه دستِ  در میدان و ببرید پناه روسیه به

 آن از پس. دهد تشکیل ایران داخل در را آمریکا با مبارزه قطب یک تا کند همکاری اسالمی جمهوری با کاملن

 کرده معامله آمریکا با ،انقالب از پیش هاآن اساسن. «بکند تواندنمی غلطی هیچ آمریکا»: گویدمی خمینی که است

 ایفا توده حزب را واسطه نقش میان این در و افتندمی روسیه اندام به کاملن ،سفارت به حمله از پس و بودند

 با انقالبی، و چپ جوانانها و پیکاری و خلق مجاهدین عامقتل از پس و 66 و 65 هایسال تا توده حزب. کندمی

 هتود حزب سران و کرد دادگاهی را کیانوری. نکرد رحم هاآن به هم خمینی و شد مشکل دچار اسالمی جمهوری

 خرداد، دوم تاریخ تا شدند حاشیه وارد نشدند اعدام که هم کسانی کرد؛ عام قتل را هااکثریتی از بخشی حتی و

 دوران به مربوط موجود وضعیت ترینکثیف. کرد تجربه را بدی بسیار باختِ اسالمی جمهوری کهوقتی
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 معروف ،«میرسلیم». بود ممنوع تشدّبه سیاسی و فرهنگی اکت گونههر آن در که است رفسنجانی جمهوریریاست

 قهر در حکومت با ،فکریروشن و بسته کاملن فضا زمان، این در. بود ارشاد وزیر در این دوره نیز ،«کتاب قاتل» به

 و داشت فکرانروشن با خوبی یرابطه ،بود ارشاد وزیر زمانآن که «خاتمی دمحمّ» انقالب اوایل در. بود کامل

 تصمیم اسالمی جمهوری پس. داشتند او به نسبت خوبی حسّ  بودند، کتاب نشر فکر به تنها و حیسط که کسانی

 دوباره هاایتوده شد، جمهوررئیس که خاتمی. کند مطرح را خاتمی دمحمّ دوباره ،فکرهاروشن آشتیِ برای گیردمی

 و ایتوده مافیای تمام و گرفتند ستد در را سازیسد و تبلیغاتی هایشرکت اقتصادی، هایپروژه حتی و برگشته

 اغلب. دارند اختیار در را قطب آن هم هنوز شدند، بدل ایران در اقتصادی دوم قطب به و ثروتمند ناگهان تیاکثریّ

 ،خاتمی جمهوری ریاست اول یدوره در. اندساخته هاتیاکثریّ و هاایتوده همین ،شدند تخریب کهرا  سدهایی

 در ،است آن اصلی سردمدار پاسداران سپاه اکنون که شنیعی کارهای. بود نشده تجارت وارد پاسداران سپاه هنوز

 زمانآن از. یافتند دست هنگفتی ثروت به آن طریق از که بود هاتیاکثریّ و توده حزب یعهدهبر خاتمی یدوره

 یک احتمالن ،شدهکشته بکتا یک مترجم اگر. شودمی شروع حکومت به هاایتوده یدوباره نزدیکی تاکنون

 البد پس ،شده اعدام 57 سال در خمینی توسط کتاب ینویسنده بیندمی که جوان مخاطب و است بوده جاسوس

 یاستفاده از پس خمینی. است کردهمی جاسوسی خمینیبرای  فرد، این داندنمی اما بوده، فکرروشن و مخالف

 آغوش به دوباره خاتمی، دمحمّ  زمان در هااین حاال و کرد اعدام یا و نیزندا را هاآن توده، حزب و کیانوری از کامل

 کار ،اولیه تمهید همان در نویسنده ؛رسیممی« آنارشیسم» یدرباره هاایتوده مطلب به اما و .گردندبرمی حکومت

 «آنارشی» یاژهو «.است "آنارشی" طلبی،ومرجهرج یا "آنارشیسم"ی لغتِ ریشه»: گویدمی و کندمی را خود

 دولت معنایبه «آرشی» یواژه و دارد کنندهمنفی داللت «آن» پیشوند ؛است دولتضدِّ  یا و رئیس،ضدّ معنایبه

 این. کندمی معنا «طلبیومرجهرج» را آنارشی او که ستحالی در این و دولت،ضدِّ یعنی آنارشی ،نتیجه در است؛

 شاه که مملکتی آیا !است؟ طلبیومرجهرج معنایبه بودنرئیسضدِّ و دولتضدِّ آیا !آید؟می کجا از طلبیومرجهرج

 این متوجه هاآن !افتد؟می اتفاق آن در ومرجهرج نباشد، باال آن در مقتدری رئیس که ایاداره مثل باشد، نداشته

 از. باشد داشته ودوج تواندمی هم دیگری هایسیستم دارد، وجود «دوآلیستی» هایسیستم اگر که نیستند امر

 جووجست اینترنت در را «آنارشی» یواژه و باشید بلد انگلیسی کمی اگر! طلبیومرجهرج گویندمی ابتدا همان

 و کردمی حمایت را هاآن پرودون بودند، «پرودون» شاگردان از «انگلس» و «مارکس» که دید خواهید کنید،

 مدام دوستانش و پرودون. دادمی میدان نفر دو این به پرودون دادند،مین میدان سخنرانی برای هاآن به که هنگامی

 فیلم این در مثبت یچهره یک ببینید، را «جوان مارکسِ» فیلم اگر. بودند کارگری هایجنبش اندازیِراه دنبالبه

 مارکس که ایگونهبه کند،می کمک دواین به همواره که ستکسی تنها ؛ پرودوناست پرودون همآن و هست

 از مارکس که بینیمنمی هرگز. کندمی معرفی پرودون دوست را خود بدهد، نشان خودی دارد تصمیم هرکجا
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 روسیه در هاآنارشیست چراکه کنند،می مطرح «استالین» و «لنین» بعدها را مسائل این باشد، گفته بد پرودون

 یجمله. خواندندمی «تزاری» را هاآن و دانستندنمی یانقالب را لنین و استالین اساسن ،(«کروپوتکین» امثال)

 هیچ که چیزی تنها به تو! والدیمیر هی»: گویدمی که است معروف لنین به خطاب روسی، آنارشیسم کروپوتکین،

 نوعی هر با که بود این کروپوتکین مثل شخصی اساسی مشکل. «!هستی تزار یک تو است، بودنانقالبی ندارد ربطی

 فرقی فرودست، چه و شود اعمال فرادست یطبقه و تزار توسط استبداد این چه حاال بود، مخالف بداداست از

 سیستمی آن از بعد و بود فرادستی شاه. فرودستی چه و باشد فرادستی چه است، مطرود «دیکتاتوری» ؛کندنمی

 «کمونیسم» اللفظیتحت معنای از عینو هر! کند؟می فرقی چه است، آن رهبر ایخامنه مثل ایگدازاده که آیدمی

 که ایاتوریته هستیم، ریتهتوا ِّضد اساسن( هانارشیستایرآ) ما اما. است «پرولتاریا یکتاتورید» ،ایتوده یک نگاه از

 و امر و استبداد ما دیدگاه از ،نتیجه در پایین؛ و باالضدّ هستیم، تبعیضضدّ ما شود؛ اعمال سیستمی هرگونه از

 .هاستکمونیست و هاآنارشیست بین اختالف ترینبزرگ این است؛ وحشتناک شخصی هر توسط کردننهی
مین أها از روسیه تایاز طرفی، توده طلبان بود.های فرهنگی و سیاسی دست سلطنتتریبون شاهمحمّدرضازمان 

ها مخالفت کنند. اگر کسی با آنخود را منتشر  خزعبالتِ ،از این طریقسیس و أو مجله ت روزنامه چندینشدند تا می

دق کند. برخالف دوران کنونی که « خلیل ملکی»کردند که مثل کردند و کاری میکرد، مطلب او را منتشر نمیمی

خواندند. از شد و مردم هم آن را میکنیم، این چرندیات مدام منتشر میشان میاگر چرند بگویند سریع رسوای

آمدند، حساب میها که یک اپوزیسیون روسی در داخل کشور بهایشده بودند و توده طرف دیگر مردم از شاه بیزار

ها هم ضربه خوردند. ایاز توده ،ناآگاه به امور سیاسی دیگری مشغول بودند و مردمِ خزعبالتِ در داخل به انتشار 

 ؛این قاعده را نیز تغییر دادیم ،70ی ها در دههها تمایل پیدا کرده بود. بعدیازمان به سمت تودهآن فکریِ روشن

ها آن 70ی دههحکومت بودند. در  ها خودِایها بود؛ تودهایجنگ بزرگ ما با همین توده 70ی واقع، در دهه در

که ناگزیر شدند به دامان حکومت بروند و به کمک د، تا اینترسیدندر جنگ با ما شکست خوردند و بسیار از ما می

و « احمد غالمی»با امثال  ،القلم شدیمممنوع ی ارشاد توانستند ما را شکست دهند. ناگهان وقتیو اتحاد با اداره

ی قدرتمند یاد عنوان یک دههبه 70ی ها دست ما را از مطبوعات کوتاه کردند. اگر اکنون از دههدوم خردادی

کاری کثافت ایتوده دازه شاعران و نویسندگانان هایی بر امثال من وارد شد و تا چهدانید که چه رنجکنید، نمیمی

اما از  ،دانندها خود را مسلمان نمیت اسالمی نیست؛ آنت، منظورم فقط سنّسنّ گویم بوی تعفنِکه میکردند. این

ها ی متعفن مثل اینها هم یک تودهطلبتر هستند. برای همین است که سلطنتتر و شیعههر مسلمانی، مسلمان

کنند، ها عمل میدستان آنمانند هم ،واقع اند و دررا گرفته جمهوری اسالمیهاست جلوی فروپاشی الهستند و س

باید از پدر و مادر دوری » :گویمایم، همگی توخالی هستند؛ برای همین است که میکرده امتحانها را ی آنما همه

که  ده هستند تا جایینامعقب و گویندروغ میودت متکی باش! همه دتنها به خ ؛هیچ راهی جز این ندارید «.کرد

را  های آنمن دوباره نوشته خوانند.می آنارشیسمتعریفی برای عنوان بهرا ها ای، تحریفاتِ تودهویکمدر قرن بیست
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ی ی کارگر و همهیک جریان سیاسی است که با منافع و آمال طبقه ،طلبیومرجآنارشیسم یا هرج»خوانم: می

ی کارگر است! دقت کنید! طبقهگوید ضدّطلب و بعد هم میومرجرجگوید هاول می« ان مغایر است.کشزحمت

ی فرودست. ما تنها حزب و تنها جنبش آنارشیستی در تاریخ ایران هستیم ی کارگر یعنی چه؟ یعنی طبقهطبقه

، توسط «مارکس»پیش از  حقیقت، اولین جنبش کارگریِ  ی فرودست است! درمان از طبقهکه تمامی دفاعیات

شود و او ر میکرد؛ مارکس بر بستر فضای پرودون سواصورت گرفت و اساسن در آن از کارگر دفاع می« پرودون»

ی آنارشیسم است. البته آنارشیسمی که امروزه داریم بسیار تغییر معیار اولیه پرودوناست و « پرودونیسم»پسای 

 ،کنیمیاد نمی« اشتیرنر» و« پرودون»اما امروز هرگز از  ،اهی( میل کرده استخوبودن )آزادیو به سمت لیبروکرده 

ی آنارشیستی از خود جاکه هزاران نحلهتا آن ،کندت خود را نو میشدّها کالسیک هستند. آنارشیسم بهچراکه آن

بشری با  یاست که فرهنگ« نارشیسمآایر»از بهترین انواع آنارشیسم،  اکنون یکیگذارد؛ همبرجای می

زند موج می هاایتحریف تودهکند. اکنون کثافتی را که در اصول انسانی ترکیب میبرخی از با  ،آوردهایش رادست

ستم ندارند! یعنی چه؟ یعنی سی «طلبومرجهرج»اصلن  «.طلب استومرجآنارشیست هرج» :گویدبینید؟ اول میمی

اساسی طور ی ما بهاندازهو به ست که تشکیالت ما را داشته باشدزبی هآیا در تاریخ ایران ح !؟آیا ما سیستم نداریم

چیز پاسخ دهد و مردم را آگاه کند؟ آیا حزبی همه به و روز برنامه داشته باشدهر یا بزند؟به جمهوری اسالمی ضربه 

علی »مانند آن  شناسید که مطلقن مردم را فریب نداده باشد و هرچه تاکنون گفته، درست باشد و لیدررا می

پیدا  کسیاما آیا  ،بودن استو مزدور گوای، معادل دروغتوده فرهنگِ !؟یک کلمه دروغ نگفته باشد« لرضاییعبدا

داده دروغین بوده است؟ نه! هرگز! « نارشیسمآحزب ایر»ای که عبدالرضایی یا دهشود که بگوید فالن وعمی

دارای  ،از نظر طبقاتی»نویسد: در ادامه می شان وحشتناک است.های ما هرگز اشتباه نبوده و همین برایتحلیل

تواند ی چه معنایی میبورژوایی خردهریشه ،از نظر طبقاتی« بورژوایی و از نظر سیاسی ارتجاعی است.ی خردهریشه

ی همه !؟دبورژوا هستنها خردهرشیستآنایرآیا ا !ی متوسط باشندیی یعنی مثلن طبقهبورژواخرده !؟داشته باشد

ی کارگر هستند و ما به این ها از طبقهی آنفکر؛ همهما از جمله فرودستان هستند، یا شاعرند و یا روشن اعضای

ارزش است؛ روی فرودستان تأکید کردیم تا بودن ضدّ، فقیرخورفرهنگ توسری دهیم، چون در ایران، در آنپز نمی

ارتجاعی « از نظر سیاسی ارتجاعی است.»گوید: و بعد می مهم است.از آن یک ارزش بسازیم، این یک کار فرهنگی 

ت هستیم، پس باز هم سنّگراست و ما ضدّگذشته ،؟! ارتجاعبرگردد خواهد به گذشتهبه چه معناست؟ یعنی می

عنوان مرا به دنیاو معروف هستم مدرن گوید دروغ است. من که به شاعر پستگوید. اصلن هرچه میدروغ می

خواندن ؟! گفتند این چه کاری استفهمیدند، میزدند و نمیرا ورق می« شینما»شناسد؛ کتاب ی آوانگارد میشاعر

 !؟تی و کالسیک هستممن ارتجاعی، سنّ نارشیسم نیستم؟ آیاآکالس بوده است؛ مگر من لیدر ایر جا یکشعر من این

ام! حتی نشنیده «آنارخیا»؛ من تا به حال «.شده است مشتق "آنارخیا"ی یونانی این لغت از واژه»گوید در ادامه می

« معنای فقدان رهبری حکومت است.آنارخیا به»نویسد: ! میآنارخیاو نه  «انارکی»اگر بد هم بخوانید باید بگوید 
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یس ت با رئبه معنای ضدیّ آنارشیبودن بسیار تفاوت دارد. ی مهمی است، چراکه فقدان با ضدّتوجه کنید! این نکته

ت تغییر شدّگفتن از فقدان معنای آن را بهخنرهبری! با س گویند فقدانِ ها میاما آن ،است ت با استبدادضدیّو 

از  ،ها ضرورت وجود دولتآنارشیست»گوید: می دولت.کند، آرشی و آنارشی، دولت و ضدّیمنفی م« آن» ؛دهندمی

پرولتاریا، دیکتاتوری و استبداد پرولتاریا است؛ منتهای  ز دولتِ؛ منظور ا«برندال میؤجمله دولت پرولتاریا را زیر س

ی بورژوا، چرخه را برعکس کند و استبداد کارگران را به دست آمال کمونیست این است که جای استبداد طبقه

وعی از هر ن ،اتوریته و یا اقتدار چونست، صورت یکی کردن در هرو نهی مرکند؟ استبداد و ادهد. چه فرق می

فهمد، اما نمی« .خواهیمما دولت مقتدر می»گوید: می« رضا پهلوی»فهمند. مثلن آن را نمی کثیف است و برخی

است و با اعمال زور باید کار خود را پیش ببرد. ما با هرگونه اعمال زور مخالفت داریم، چراکه  اتوریتهاقتدار همان 

ما تیتر  حمله بهها این مطلب را برای شود. آنمیبدل نوظهور هر نوع اعمال زوری به یک دیکتاتوری و فاشیسم 

داشته پایین نه نگاه باالبه و که نه دولتی باشد ستادنبال نوعی از ساختار سیاسی نارشیسم بهآاما حزب ایر ،اندکرده

ی برپایه ،ایمگفتهطور که قبلن هم باال باشد و توسط مردم کنترل شود و همانبهاز پایین باید باشد، بلکه برعکس

ی لنین و استالین دوباره تمرکز قوا و پخش سعی در پخش سراسری قدرت دارد. در دوره ،«نوکمونالیسم»سیستم 

که در شهر مسکو وجود داشت، در « مدرنیزیشنی»برد و آن سر می ثروت در شهر مسکو بود. روسیه در فقر به

همان مرکزگرایی و تمرکز قدرت را داریم،  ،کمونیستی ه در دولتِها وجود نداشت. مسئله این است کی ایالتبقیه

ضرورت »دهد: ادامه می وحشتناک است. ارگیرد و آن هم بسیپرولتاریا با تکیه بر نوعی از استبداد شکل می قدرتِ

ز چیزی ج هانوشتارِ آن قسمت از این« کردند.ی عمل را نفی میوجود حزب را انضمام مشی سیاسی و برنامه

( کردند؛ یعنی جنبشی Party) «حزب»( را جایگزین Movement) «جنبش»ها نیست. آنارشیست خزعبالت

ها اعمال تغییر زودرس های آنکردن و یا علیه آن جنگیدن. از ویژگییک پروژه را با کمک یکدیگر عملی ،کردنعمل

دادند، مثل تظاهراتی که علیه ترتیب میگفتند فالن قانون غلط است، جنبشی برای تغییر آن است. مثلن اگر می

دهند و از ها انجام میگونه تظاهرات در اروپا و آمریکا را آنارشیستگیرد. معمولن اینفالن چیز در ایران صورت می

 نامکند، چراکه با حکومتی به جا وضعیت فرق میشوند. با این وجود، در اینطریق فراخوان با یکدیگر متحد می

 توان تشکیالت را ایجاد و سازماندهی کرد،بردار نیست. در جنبش نمیکه جنبشیم هست طرف میجمهوری اسال

ت معتقد شدّنارشیسم بهآگذاشتیم. این بدان معناست که ایررا برای آن « نارشیسمآایر»پس آن را اصالح کرده و نام 

حزب چراکه اساسن نام آن  ،شودنمییافته و تشکیالتی است، پس این نکته هم شامل ما به کار حزبی و سازمان

با  طرفداران آنارشیسم با رهبری نهضت از جانب حزب ،انقالبی در جنبشِ »گوید: می در ادامه است.نارشیسم آایر

جامد، باور  حقیقتِ و  شدهسنگ معنای حقیقتِولوژی هستیم؛ ما به ایدئولوژی بهایدئما ضدّ« اند.ایدئولوژی مخالف

های فضایی که در آن وجود دارد تعریف ال است و با توجه به زمان، مکان و دادهسیّ یهوممف« حقیقت»نداریم؛ 

بودن خورند. من با حالل و حرامعنوان مثال، از دید مسلمانان شراب حرام است اما مسیحیان شراب میشود. بهمی
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حالل و حرام را اساسن قبول ) مشان را قبول ندارکدامهیچ ؛کنمیقت با این مفهوم برخورد نمیعنوان یک حقبه

گفتند و می« پیامبر»ها باورهای مذهبی هستند، ایدئولوژی همان مذهب است. در گذشته به فیلسوفان ؛ این(ندارم

معرفی « خدا»ی یک مفهوم موهوم به نام مردم عوام و عاری از دانش بودند، خود را فرستاده تِ جا که اکثریّاز آن

تواند ها میکنم به تعداد آدمرا ایدئولوژی گذاشتند. ایدئولوژی یعنی راه و روش؛ من فکر می کردند و بعدها نام آن

ز ایدئولوژی نیست، چراکه ت ا، تابعیّنارشیسمآاین بابت است که معنای حزب ایر ایدئولوژی وجود داشته باشد و از

 ،ایمکه در حزب نوشته ی حزب ایرآنارشیسم(نامه)مرام اینامهشده نیست. مرامسنگ نارشیسم ایدئولوژیِآذات ایر

یم، گوییم با ایدئولوژی مخالفکه میسیاسی آن باید فکر کنیم، پس این بسیار کلی است و هنوز هم روی ساختار

گوید باید این کارها را انجام دهید تا به بهشت بروید، مطلق مخالف هستیم. مثلن اسالم می در حقیقت، با یک راهِ 

ی اورست صعود که به قلهگوید برای ایندهد و میار میقر« اورستی قله»کمونیسم مقصد تو را  ،یگرد ییا مثال

بگیرید و در انتها را پیش « تبت»رفته، سپس مسیر « افغانستان»کنید، باید از راه من بروید، یعنی از روسیه به 

محور نارشیسم علمآاما ایر ،پیاده طی کنیممسیر را  که ما چریک هستیم باید این جاییاز آنو  صعود به اورست

گویم از تهران سوار هواپیما شوید و در کند. مثلن من به شما میترین راه فکر میترین و سریعاست و به کوتاه

بخشی از مسیر را هم با  ممکن بود،ترین فرودگاه به اورست پیاده شوید و تا پای کوه باال بروید و اگر نزدیک

شود؛ راهی که میراه حل  چندینی ریاضی از یک مسئله !ها یک راه نداردعلم و دانش که تن. رویدکوپتر بهلی

ترین دالیل مخالفت و یکی از اصلی! «یک راه» :گویداما ایدئولوژی مطلقن می ،براساس درک ریاضیات و فیزیک باشد

ی اینکه شخصیت ها به بهانهآن»ید: گومی شده، همین است.عنوان یک حقیقت سنگما با مفهوم ایدئولوژی به

ی طبقاتی و نهضت اجتماعی کنند و در مقابل، اقدام جمعی و مبارزهتنها عمل انفرادی را قبول می ،انسان آزاد است

ت ای قائل است، چراکه آزادی در فردیّت ارزش ویژهنارشیسم برای فردیّآباز هم دروغ است. ایر «گیرند.را به هیچ می

اندیشد پس باید به آن امکانات و این فرد است که می« اندیشیدن»معنای انسانی به ، منِ«من»فتد؛ در ااتفاق می

آیند. مال هم دست میمالها به مااین  ، از دلِ «ما»خاطر فروتنی بگوید دهیم. نباید مدام فرد را مجبور کنیم به

عنوان یک فرد به نارشیسم از اصالتِآاما ایر ،از خود سلب مسئولیت کندخواهد گوید ما، چراکه میپیوسته می

 ،پذیر نیستهنارشیسم گلّ آاجتماعی نخواهیم داشت؛ ایر ت مسئول نباشد، مسئولیتِ کند. تا فردیّ مسئولیت یاد می

مان هم، زنیم و در زبانکند! ولی ما از انسان حرف میه حمله میه! اگر استالین امر کند، گلّگویند گلّها میاما این

ست نارشیسم، اصالتی فردیآت در ایرزند و این بسیار مهم است. فردیّی اندیشنده حرف میاز یک ابژه انسانی منِ

گیرد. حاال اگر افراد ما فاقد جمع شکل نمی ،شود، به این معنا که تا فرد نداشته باشیمبدل که باید به یک جامعه 

الفت کرده و با اصول توانند مخدر حزب ما همه می !؟خوردما میبه چه درد  ،ه باشندعبارتی گلّت و تفکر و بههویّ

توان اما نمی ،ها را ندهمایاز من خواست تا پاسخ توده «شورای هماهنگی»داشته باشند. مثلن  مخالفت حزب

همین هفردی برای ما خیلی مهم است و ب آزادیِ  ،واقع در؛ سواد هستندبی بسیارها سکوت کرد، باید نشان داد که آن
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لیبرتنانه  و دیتی نداردآزادی محدو ،نارشیسمآدر ایر .«است یسملیبرتین، نارشیسمآایر» :گویمدلیل است که می

ها ها شاکی شدند و گفتند چرا آنایرا به راه انداختیم، تمام توده« لیبرتنانگیجنبش »که  تن( است و زمانی)رها

ها شیعی بوده و از جنس ما نیستند و اصلن این چیزها را آن !؟نداهده و عورت خود را بیرون انداختبرهنه ش

 وجودِ  کنی، چراکه آزادیِرا تبدیل به پیام  تنِ خودمعنای این است که به لیبرتنانگیفهمند، اهمیتی هم ندارد. نمی

از آن یک  کنیم تاجا ممنوع است تمرکز ایجاد میدر جمهوری اسالمی ممنوع است و ما روی هر چیزی که آن ،تن

کنیم. ممکن تفکر و تأمل میاست، روی آن  خزعبلآور و گوید چندشچیزی که اسالم می بسازیم. هر «رهایی»

سال پیش 1400وار اسالم به ی بالهتکه پیشینه جاییآن اما از ،ها باشددرصد از موارد حق با آن1است در 

 مثل اسالم جماعتِ  د به اسالم است، چراکهمقیّ ایجماعت توده ها نیست.موارد حق با آناز درصد 99گردد، در برمی

در ادامه ه بودند نه شعور. دنبال گلّ هم به استالینو  لنینها استفاده کند؛ ه از آنخواهد تا مثل گلّ رو میدنباله

 «.ب استتغییر و انقالو تظاهرات و جمع و حرکت اجتماعی  پس مخالفِ  ،چون آنارشیسم فردگراست» :گویدمی

کدام طرز «! با چنین طرز فکری»گوید: می بودن.ایم، اندیشه یعنی رهایی از گلّهگوید. ما دنبال اندیشهمی ندچر

نارشیست اهمیت وافری آی فردی در ایری مهم است! اندیشهشان خیلگرا هستند، فرد برایها فردفکر؟ آنارشیست

ی نیندیشیدن کم شود. از طریق اصالت منفور باشد و هر روز از گلّه دارد تا بفهمند دیکتاتورسازی از طرف فرد باید

ها بحث مردم را پیش زنیم و آنحرف می« نارشیسمآمردم ایر»اصالت جمع رسید، ما از توان به فرد است که می

من » :گویدمی ایخامنهاست؛ « ایخامنه مردمِ»ها همان آن کنند کدام مردم؟! مردمِ کشند، اما مشخص نمیمی

من » :گویدهم می رضا پهلوی «.ی مردم هستممن نماینده» :گویدهم می کیانوری «.ی مردم هستمنماینده

 اصلن مردمِ ! «.ی مردم هستممن نماینده» :گویدی سپاه هم میفرمانده قاسم سلیمانی «.ی مردم هستمنماینده

دنبال م بهنارشیسآوان و خران باربر هستند، اما ایرا گاهگوییم، مردم اینها مردمی نیستند که ما از آن سخن میاین

خواهند آزاد باشند، مردمانی که هایی که می، آنشودخواهند و نمیاست، مردمانی که می «نارشیستآایر مردمِ»

اه خواهند در کشورشان انسان رعایت شود. از دیدگانسان دارند و می خواهند زندانبان باشند، کسانی که طلبِنمی

کردند؛ تبعید می« سیبری»را به « انسان» شان لنین و استالینای این حرف اصلن معنا ندارد، چراکه رهبرانیک توده

سر ها تولید کردند و اکنون اگر من در تبعید بهتبعید و زندان هستیم. مفهوم تبعید را همینکه ما ضدّدرحالی

ی روس در تبعید هستند؟ نویسنده چنددانید بوده است. آیا می هامحور همینتوده خاطر ایدئولوژیِ به ،برممی

ن در شااز کشور فرار کردند، چراکه جان تقریبن تمام نویسندگان و فیلسوفان بزرگ روسی در زمان لنین و استالین

شدند، ی لنین و استالین تبعید بینید کسانی هستند که در دورهروسی می حسابیِخطر بود. جالب است هرچه آدم

خواستند تا متفکران می های ابلهیآدم ایها مثل خامنهآن ،واقع جا منع شد؛ درهر کسی که صاحب فکر بود از آن

شود، اعتراض همه ظلم این کند، اگر در ایران باشد و متوجهکه فکر می د که از کشور فرار کنند. کسینکنرا تشویق 

آنارشیسم »گوید: یتر و دروغین این مطلب مو بخش کثیف دهنداز دست میشان را اری حکومتها پایدکند و آنمی
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، "ماکس اشتیرنر"غان سرشناسی چون وجود آمد و مبلّسال قبل در اروپا به130ی یک جریان سیاسی مثابهبه

 ،لیسممارکس و انگلس بنیانگذاران تئوری سوسیا طور که قبلن اشاره کردم،همان« .داشت "باکونین"و  "پرودون"

ان این جریان سیاسی انجام ی طوالنی و سختی را با نمایندگی کارگر، مبارزهبرای ایجاد سازمان کمونیستی طبقه

بسیار کتاب خواند تا بتواند  ،ی این اثربرای تهیه« مارکس جوان»ی نامهی فیلمکارگردان و نویسنده دادند.

بینید که حامی اصلی مارکس و انگلس، رکس ارائه دهد. در فیلم میای را که همه با آن موافق باشند از مانامهزندگی

 ،که او را تحویل بگیرندآید برای ایننند و به انگلیس میکپرودون است و وقتی مارکس را از فرانسه بیرون می

ارند، گذی سخنرانی برای پرودون میها برنامهکه انگلیسی و یا هنگامی «.از دوستان پرودون هستم» :گویدمی

کند و پیوسته ها فراهم میکنند. این پرودون است که فرصت را برای آنمارکس و انگلس نیز در آن شرکت می

تر است، مشهور است، یک آنارشیست مطرح ها بزرگنظر سنی از آن دهد. پرودون ازها ارائه میتصویر مثبتی از آن

زند. این بدان معناست که قدمت آنارشیسم بسیار رف میجاست، و بعد از آن است که مارکس از کمونیسم حدر آن

 بندیطبقهاما پرودون آن را بهینه و  ،پیش از پرودون هم وجود داشته استست و حتی مارکسی بیشتر از کمونیسمِ 

اند. ادامه در این نوشته حتی سابقه و قدمت طوالنی آنارشیسم را هم تحریف کرده ،گونه که دیدیدکند. همانمی

که هرگز مارکس و انگلس و ، درصورتی«.جنگ داشتند مارکس و انگلس مدام با کسانی چون پرودون»دهد: یم

دارند پیش نوشتن اسامی قصد وها با پساست و آن پرودونپسای  اشتیرنرباکونین یا پرودون با هم مشکل نداشتند؛ 

« پتر کروپوتکین»ودش کروپوتکین بوده است. یکی از مخالفان اصلی لنین در زمان خ. فریب دهندخواننده را که 

حیات »گوید: کند. او میرا مطرح می« آنارشیسم کمونیستی»روسیه است که ترم  مطرحِ های یکی از آنارشیست

باید یک زندگی  ،خواه خود را انجام دهدساعت کار دل5که اگر هر کسی بخواهد روزی ای طراحی شده گونهبه

ی معروف این جمله« گونه است.ل داشته باشد، نباید رنج بکشد، چراکه ساختار جهان اینعادی، متوسط و قابل تحم

همگی  رود وشمار میهای سیاسی در تاریخ روسیه و حتی اروپا بهترین چهرهکروپوتکین است. او یکی از محبوب

ا بسیار به او حمله کردند، چراکه همخالف بود، هر دوی آن اما چون با لنین و استالین ،کننداز او به نیکی یاد می

ها را هرگز خواند. کروپوتکین جنبش آنشان را تزاری میدانست و ساختار حکومتیها را دیکتاتور میاساسن آن

ها اند و رهبران این جنبششان قرار دادهی دستها کارگر را ملعبهدانست و معتقد بود که آننمی« کارگرمحور»

واقع، مارکس و انگلس به  در کنند.ها را اعدام می، مخالفان خود را مخالف کارگر جا زده و آنی کارگرنیز به بهانه

تن است. گرفهمه دروغ هستیم که در حال شکلدانستند و اکنون شاهد ایندون مینوعی خود را متأثر از پرو

بودن معنای خزعبلاین بهسال پیش( است و 50ها پیش )حداقل خواند مال سالمی شک کتابی که این مردکبی

شدن است. هم پرودون و هم باکونین و متعاقب حال تازه ست که پیوسته درایگونه تمامی آن است. آنارشیسم به

و چارچوب دیگری  وجهه« آنارشیسم»اما اکنون مفهوم اساسی  ،ها دارندای برای آنارشیستآن اشتیرنر، ارزش ویژه

دیدگاه آنارشیستی « میشل فوکو»و « دریدا»پردازی کسانی مثل فرانسوی و نظریهی متأخر بعد از فلسفه دارد.
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فت، گمی ناسزاشما به گفتید اگر به او آنارشیست می« نیچه»ی عنوان مثال، در دورهدچار تغییرات بسیاری شد. به

دهد و اشتیرنر ترجیح میت نیچه را به شدّمشکل داشت. اما امروزه، آنارشیسم به اشتیرنراساسن با  نیچهچراکه 

که در  دانند. یکی از کسانیکرد درست میاز آنارشیسم و قرائت آن وارد می ادهایی را که نیچه به آن نوعاتفاقن ایر

را در تقابل با یکدیگر قرار « ژیل دلوز»ای قرائت اشتیرنر، نیچه و این رابطه کاری اساسی کرده است و طی پروژه

رم به شکلی اساسی دادن تعریف دقیقی از این تدستاست. او برای به« پساآنارشیسم»مؤسس « نیومن»دهد، می

دهد که انتقادات نیچه به اشتیرنر و در نهایت آنارشیسم، انتقادات درستی بوده و از اشتیرنر نشان میکند و تالش می

تر از نیچه کسی مثل نظر من حتی آنارشیسته است. واقعیت هم همین است و بهتر، خود نیچآنارشیست

شان شعوریمخالف هستند و این از بی دوسادمارکیها با است، اما امروزه بسیاری از آنارشیست« دوسادمارکی»

لنین »گوید: است. در ادامه می« آنارشیستاولترا»ی این چیزهاست، او یک مهماورای ه دوسادمارکیاست، چراکه 

ی ناراحتی این هم از خزعبالت است! همه «کنند.داری میرا تابع سرمایهی کارگر ها طبقهآنارشیست :نویسدمی

اید که شما یک حکومت دیکتاتوری قدرتمند از جنس تزار برپا کرده» :گفتلنین از انتقادات کروپوتکین بود که می

و ایجاد یک مرکز  هاکشیدن تودهبندبودن اعدام کرده و با ظلم و بهکارگر ّی ضدآن هر مخالفی را به بهانه در

اید و مطلقن به فکر کارگر اند، پاسخی روسی دادههای تزاری مردمی که در ژاپن شکست خوردهبه عقده ،پادشاهی

خوشی نداشت و اغلب  برای همین است که لنین از کروپوتکین و منتقدان آنارشیسم دلِ. «و قشر فرودست نیستید

ها فنی اساسی بود که استالین در آن واقع، ترور آنارشیست در ؛کردم میتبعید و یا اعدا را به سیبری های آنهمه

ها کاست و تمام در روسیه از تعداد آنارشیست «استالین»از یهودیان کشت، « هیتلر»که  تعدادآن . به داشت تبحّر

داری بت داد. سرمایهها نسبه آنرا « .کنندداری میی کارگر را تابع سرمایهها طبقهآنارشیست»شبیهِ هایی حرف

باال هستند. این مزخرفات چه معنایی دارد؟ مدام تحریف  آن منِ  ها ضدّکه آنارشیستاست، درحالی« محورمن»

خواهند کنند و نمیانسانی از انسان دفاع می عنوان منِ که بهرا  تمام کسانی»: گویندتر میکنند و از این فجیعمی

ای های تودهاگر اکنون همگان در حال سانسور صدای من هستند، اگر تمام تریبون «.عقیم کنید ،ه شکل بگیردگلّ

من  علیه« هالعربی»اما اگر  ،به همین دلیل است ،کنندهای ما منتشر نمیهیچ اخباری از عملیات« گویا نیوز»مثل 

همه سال است که این20! گذارنداین مطلب را به اشتراک می« .است یشاعری پدوفیل ،علی عبدالرضایی»بنویسد که 

ها کدام از این، اما هیچایم به چندین زبان منتشر شده استام و کارهموفقیت و افتخار برای ایران به ارمغان آورده

مهم است، شعر  اند.های مختلف سانسور کردهاند و همیشه مرا به شکلتاکنون نامی از من و افتخاراتِ من نبرده

ی ارسی نیست. در دورهپاثری از شعر  ،اما در مطبوعات روز ،ای استهر جامعه در شعور نمایی جهانچراکه آینه

ترین نشریات خارجی منتشر کردند و آثارم در مطرحهای مختلف شعر دعوت می، پیوسته مرا به فستیوالنم الیتفعّ

صدای من آرشیو شده است.  ،جهانیشاعر وسومین سیعنوان که در آن به« ی ملّی بریتانیاانهخکتاب»شد؛ مثلن می

 ،کنندرا علیه من منتشر می« احمد زیدآبادی»های و مقاله هشان لندن است و مطلب العربیهایی که پاتوقی آنهمه
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ها، یک حقیقت صداشدن توسط آنکردن و بیکنند، چراکه با عقیمرا منتشر نمیمربوط به نشر آثار م مطلقن اخبار

ها طلباصالح» :گویمبرای همین است که می تر هستند.تر و قاتلها از همه خطرناکود. آنراست که از بین می

خود را به اکران  بودنِ وحشی، های دوآتشهگراها و مسلماناصول. «برندبا پنبه سر می چون ،تر هستندخطرناک

عمل  هامانند جاسوسگذارند، یعنی می ها به نمایشایشان را از طریق تودهها مسلمانیتطلباما اصالح ،گذارندمی

سردار »یا « محسن رضایی»مثل  شخصیتر از ها را خطرناکایهمین دلیل تودهکنند، زالوصفت هستند و بهمی

. دکننتغذیه می دوطرفها هستند، یعنی از ایها، تودهطلبدانم. آموزگار اصلی اصالحی سپاه میفرمانده« جعفری

ی مبارزه علیه آنارشیسم بود که مواضع سازمانی حزب متشکل پیشرو )منظور جمله در کورهاز» گوید:می در ادامه

در  عمریهایی که معلوم نیست آن« ن شد.معین تدوی حزب کمونیسم روسیه است( با ایدئولوژی و مشی سیاسیِ 

شاه  ین جاسوسان را در ارتشِ ترین و بیشترشان این است که بزرگایی افتخار تودهاند و همهایران جاسوسی کرده

این جاسوسی برای  روشن است که !؟خواستند با ارتش بجنگند؟ مگر میانداند، چرا در ارتش جاسوس داشتهداشته

ها وجود آن همه مدرک علیهکرد و اینمی برای شوروی در ایران جاسوسیواقع، حزب توده  در ؛شوروی بوده است

کنند و اساسن هم این موضوع را قبول دارند و حتی برخی به آن افتخار میشده است. خودشان دارد و اثبات

بعد ! ؟ستیز باشدباید بدبخت و وطنتا چه حد نسان ا. «ی مسلمانان استروسیه برای ما مثل کعبه» :گویندمی

ی ماندهعقب بورژوایی شهر و ده و قشرخصوص در میان اقشار خردههای آنارشیستی بهخطر نفوذ اندیشه»گوید: می

که نتوانسته ست؟ کسیکارگر چه کسیمانده! ی کارگر یعنی عقبها طبقهاز نظر این« ی کارگر، زیادتر است.طبقه

کرده در قشر کارگر وجود دارد. ی تحصیلست؟ امروزه تعداد زیادی از طبقهمعلم ابتدایی شود؟ واقعن چه کسی

چنانی نداشتند چون دیپلم و دانش آن افراد،منتشر شده است(  که این کتاب ترجمه شد )در زمان شاه هنگامی

ی کارگر! زمان شاه اغلب سواد طبقهیعنی قشر بی !؟ی کارگر یعنی چهی طبقهماندهقبکردند. قشر عکارگری می

ها با ایتوده تمامِمانده است! برای همین است که ی کارگر عقبای، طبقهسواد بودند و از نظر یک تودهکارگران بی

های ها پرسشگشتند؟ اینگونه میآنهم کردند. آیا کارگران کشیده و کراوات جاسوسی میاتو کت و شلوارِ 

ی ساختمان سوسیالیسم از این خطر به میزان لنینیست با تجربهمارکسیست»دهد: ادامه می هستند. ایاساسی

لنینیستی که ساختار سوسیالیستی دارد تی مارکسیسدر یک جامعه که منظورش این است« زیادی کاست.

ها را مثل هیتلر که جا آنارشیست)شوروی( از خطر آنارشیسم کاسته شده است! نه! هرگز کاسته نشده است! آن

سوزی سوزاند، در سرمای سیبری سوزاندند؛ کاسته نشده است، بلکه شما همه را اعدام ی آدمیهودیان را در کوره

های روسی را در ایران از مزدوران بسا که ما انتقام آنارشیستها گرفته خواهد شد. چهتقام آنکردید و بدانید که ان

ی اول ما براندازی است و بعد از آن انتقام و سرانجام انقالب روسی بگیریم. ما با شما کارها خواهیم داشت، پروژه

 هاآن در کارگر یطبقه که کشورهایی در خصوصبه»: گویدمی کشیم.است؛ تنها برای انتقام است که نفس می

 «.دارند قرار سلطه اجتماعی شرایط یا داریسرمایه رشد نخستین دوران در کهاین یا ،نیست زیادی قدرت دارای
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 خطر ساختنعقیم متوجه باید» :دنگویمی و دندانمی مرض یک عنوانبه را فردگرایی جماعت این فردگرایی، یعنی

 ایمآمده ما بله «.هستند ما برای بزرگی خطر هانارشیستایرآ ،کنیم عقیم را هاایرآنارشیست دبای .باشیم آنارشیسم

 پس را «خزر» نشانیم،می خود جایسر را پایینمقاماتِ  تا گرفته (پوتینمقامات باال ) از بگیریم، انتقام شما از تا

 هیئت در اما ،گیریمنمی دست در را درتق هرگز ما ببرید؛ در به سالم جان گذاشت نخواهیم و گرفت خواهیم

 ما معضل. گیریممی هاشیخی و هاشاهی ها وایتوده شما از را فرودستان انتقام و کنیمنمی رحم شما به فرودستان

 تشکیل را گذشته و تسنّ شانهمگی که است خاطر این به داریم مشکل هااین یهمه با گویممی وقتی. است همین

 پا زیر مالیی یاحمقانه شعور با هم را فردگرایی آنارشیسم، حمله به بر عالوه که است این ترشتناکوح. دهندمی

. است «جماعت» نمازِ عاشق و «فرادا» نمازضدّ همواره او چراکه ،کندحمله  «فرد» به تواندمی مال فقط. کنندمی له

 خود یخطبه با نماز از پس تا ،کندمی پیدا باور او به درلی عنوانبه و کرده اقتدا او به هگلّ  که است جماعت نمازِ در

! «کرکی محقق» جماعت، نمازِ است، ایتوده ذهنی زیرساخت همان این! بفرستد شهادت برای گاهقربان به را هگلّ

 چون بزند، گردن را ی این مزدورانهمه تواندمی که است «عبدالرضایی علی» تنها و دارد ربط هم به همه هااین

 !کنید فریاد را تانسوادیبی و کنید سانسور پس کنم،می رسوا را هاآن که هستم من و ندارند مرا با مقابله توان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علی عبدالرضایی 138

 های منتشرشدة علی عبدالرضایی )موتا(فهرست کتاب

 ارسیهای پکتاب

 شعر

 

 .1372، تهران، ویستار، زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .1

 .1374، تهران، زیرزمینی،اب را شما بگذاریدنام این کت .2

 .1376، تهران، نارنج،پاریس در رنو .3

 .1377تهران، نارنج، ، ی عزیزاین گربه .4

 .1379نگاه، ، تهران، نیمالبداههفی .5

 .1379نگاه، ، تهران، نیمجامعه .6

 .1380، تهران، همراز، شینما .7

 .1384، پاریس، نشر پاریس، کردممیمن در خطرناک زندگی  .8

 .1385پاریس، نشر پاریس، ، ادویی در کاندومک .9

 .1388پاریس، نشر پاریس، ، ترور .10

 .1388پاریس، نشر پاریس، ، بوکفاک .11

 .1389پاریس، نشر پاریس، ه، پس خدا وجود دار .12

 .1389، لندن، نشر کالج، الو اال اله ال .13

 .1389، لندن، پساهفتاد، دوربین مخفی .14

 .1390، لندن، پساهفتاد، حکمت سین .15

 .1390، دبی، پساهفتاد، زیفانت .16

 .1390پاریس، نشر پاریس، ، کومولوس .17

 .1390، پاریس، ناکجا، زخم باز .18

 .1391، پاریس، ناکجا، خندید؟برای چه میزرتشت  .19

 .1392، تهران، بوتیمار، مادرد .20

 .1393، تهران، بوتیمار، عاشق ماشق .21

 . 1393، تهران، بوتیمار، گاز دنده گاز .22



 

 گرگِ نزدیک 139

 .1393تهران، چشمه، ، حاال نه، خدایا مرا ببخش .23

 .1395، لندن، نشر کالج، شهر نو .24

 .1395، لندن، نشر کالج، اروتیکا .25

 .1395، لندن، نشر کالج، جمهوری اسپاگتی .26

 .1395، لندن، نشر کالج، الکوآب .27

 .1396لندن، نشر کالج، لیالو،  .28

 .1396شعرنوگرافی، لندن، نشر کالج،  .29

 

 داستان و رمان

 

 .1384، پاریس، نشر پاریس، هرمافرودیت .1

 .1390بدکاری)مجموعه داستان کوتاه(، پاریس، ناکجا،  .2

 .1395، لندن، نشر کالج، تختخواب میز کار من است .3

 

 سیاسی

 

 .1395، لندن، نشر کالج، ترندها واقعیآنارشیست .1

 .1396، لندن، نشر کالج، های انتخاباتیکارناوال .2

 .1396فراداستان فرودستان، لندن، نشر کالج،  .3

 .1397اند، لندن، نشر کالج، ها از فردا آمدهایرانارشیست .4

 .1397شرلوژی، نشر کالج،  .5

 .1398نامۀ ایرآنارشیستی، انتشارات حزب براندازان، فرهنگ .6

 .1399چپِ ملّی، انتشارات حزب براندازان،  .7

 .1399گان، انتشارات حزب براندازان، آپان .8

 

 



 

 علی عبدالرضایی 140

 نظریۀ ادبی

 

 .1386پاریس، نشر پاریس، ، تر از ادبیاترکیک .1

 .1390پاریس، نشر پاریس، ، کسهیچمثل نشینی با شب .2

 .1395، لندن، نشر کالج، دیل گپ .3

 .1395، لندن، نشر کالج، ال ابدیؤاین س .4

 . 1395، لندن، نشر کالج، من با قبول مخالفم .5

 .1397چگونه شعری ننویسیم، لندن، نشر کالج،  .6

 

 انگلیسی

 

  London Skool, Short and little like i 2012 ,لندن. 

  I AM THE i  ، 2017  ,لندن نشر کالج و. 

 

 هاشده از پارسی به دیگر زبانترجمه

 

)ترجمه به ترکی(، مترجم: سعید احمدزاده اردبیلی، پاریس، نشر پاریس،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .1

1383 . 

 .1387اگزایلد رایترز ، )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، لندن،  کردممیمن در خطرناک زندگی  .2

 .1389)ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابول فروشان، پاریس، نشر پاریس،  (Sixology) سیکسولوژی .3

 .1389( )ترجمه به اسپانیایی(، مترجم: الیزابت لورنا فیتارونا دفورد، نشر پاریس، Eseآن ) .4

 . 1390تاد، فروشان، لندن، پساهفل )ترجمه به انگلیسی(، مترجم: ابو دوربین مخفی .5

 . 1390)ترجمه به کردی(، مترجم: طیب هوشیار، لندن، پساهفتاد، ، مخفی دوربین .6

 .1390)ترجمه به اردو(، مترجم: احسان ندیم شیخ، پساهفتاد،  احتساب، .7

8. No one says yes twice  ،1391فروشان، لندن، لندن اسکول،  )ترجمه به انگلیسی( ، مترجم: ابول. 

 .1389، )ترجمه به آلمانی(، کریستینا اهلرز، پاریس، نشر پاریس،  گذاری روی گریهبمب .9



 

 گرگِ نزدیک 141

 .1388نشر پاریس، ، مترجم: الحبیب الواعی، )ترجمه به عربی( زنندهای آهنی در باران زنگ میتنها آدم .10

 .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 عبدالرضایی،  ام به بیابان تو محتاجمبرای عطسه -

 .1388پاریس، نشر پاریس، 
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