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  است كینز نژاده انیرانیا ما یوزريپ
  یزدگردي ۱۳۷۸ ماهِ  امرداد روز، رشن س،يپار  ﴾  ےبابك خندان  ﴿

 بر ترس وُ  شاىني پر  که ديکشان  یديانام  به جاىئ ات را هوادارانش وُ  شد آب خي مهچون سزب جنبش ،اتبسـتاىن آفتاب نيخنسـت اب
 یبرانداز ديام  رساجنام شکست، ۀمز سال ىس دنيچشـ  از پس ،نيراسـت انيران يا ما نزد شيجا به. گشت آشاكر شاني ها چهره

 رساترس بر یروزگار که است درخىت هامن هنال اکنون نبود، شيب  ايرؤ کي تهنا که زيچ آن وُ  زد جوانه ران،يا بر اسالم حکومت
   .افکند یم هيسا هجان

 که است ابزنده
 را شکست رسابزانش

 نکهي ا ولو رنديبپذ
 در را سالح نيومندتر ري ن

 دمشن آغاز در اگر حىت. ابشـند داشـته دست
 اكهش اندک اندک مقاومتش ابشد، ومندري ن
 گذارند، یم زيگر  به پا رسابزانش بد،اي یم

 شيضعفها نقطه وُ  گردد یم فيضع  اش هيروح 
 یمن او ابشد؛ وزري پ شهي مه  تواند یمن او. آشاكر
 که هامنگونه پس،. مباند اريهشـ  شهي مه  تواند

 خوامه آن به نوشـته نيا در تر گسرتده
 رواىن کردن انتوان دياب ما راهُربد پرداخت،
 پرمچ خودش که  مرحهل بدان ات ابشد دمشن

. سازد رها را دانيم  وُ  کشد ابال را ديسف 
 اش ندهي آ از ـیالله  حزب نيرسخسرت  امروز،
 به دياب را نگراىن نيا. است نگران بىس
 در چنان را ابخنت از ترس وُ  کشاند یديم انا
 نکهي ا ات زديبگر  بداند هبرت که ختيبرانگ  او
  .کند یداريپا ودههيب

  های هرم پایه
 که یهرم است یساختار یاسالم حکومت

 ابال در: کرد ساده گونه نيبد توان یم
 یموسو چون عاممگاىن ىب سپس ت،يروحان 

 نمهچو ینظام یوهاري ن آنگاه نژاد، یامحد اي
 از یخبش ،نيپائ در وُ  ج،يبسـ  وُ  پاسداران
 یم دسـتگاه نيا در را خود سود که مردم

 نير يز  گروه نيمه دسـتگاه، ضعف ۀنقط. نندي ب 
 ما ريت ۀنشان دياب یم که ندي آهنا وُ  هستند
 به خود اب را هرم ۀمه ه،يپا فروپاىش. ابشـند
 تلر،ي ه  اي مائو ،نياسـتال. برد خواهد مهراه
 شيخو  دسـتان اب را نفر کي حىت ديشا

 آهنا یفرماهنا دست نيپائ وهنايل ي م  اگر. نکشتند
 وُ  دور ۀمه اب خودشان، کردند، یمن اجرا را
 دوام توانستندی من مه روز کي شان،ي بر 
 یژگيو  قدرت ،انساىن ۀساز کي در. اورنديب 

 افراد انيم  ۀرابط از تهنا وُ  ستي ن  برىخ یفطر
 یکي هک است رابطه نيا در. ديآ یم وجود به
 از اب. ارابب یگريد وُ  شود یم دست نيپائ
 زين ابالدست یوري ن دست، نيپائ رفنت انيم 

 زند،يبگر  اش ادهيپ  رسابزان اگر. گردد یم انبود
 اابىنيب  موش نينواتر  ىب یجنگ رسدار نيبزرگرت 
  .شد خواهد

 دمشن سـنگر در انبساماىن وُ  اختالف به دياب
 در. ختات او بر یبرتر اب بتوان ات زد دامن
 انبساماىن گشت، آتش ۀطعم که ىئ خانه
 گرفت هبره دياب آن از. شود یم نينش خوش
 که یهنگام. دمشن به یاكر ۀرضب زدن یبرا

 گذاشنت نيزم به ۀآماد وُ  شد ريپذ بيآس 
 شـتاب زودتر هرچه را شکستش اش، اسلحه
  .داد ميخواه

 هرم، نوک اب رودررو ِ اكريپ  که است روشن
 دستش کىس. انخبردانه مه وُ  است دشوار مه
. رسد یمن یا خامنه اي یموسو ،رفسـنجاىن به
 یم یزندگ ابرو وُ  برج اب دژهاىئ در کدام هر
 وُ  جان پاسدار نگهبان هزاران وُ  کنند
 یسادگ به آهنا ،ـیوانگه . اند شاني دارائ 
 ک،يچ ي ه  رفنت انيم  از وُ  شد خواهند نيگز يجا
 واهدخن ـیپ  در را اسالم حکومت رفنت انيم  از

  .داشت

 که اند ىئ دهيرسـ  یها وهيم  یجيبسـ  وُ  پاسدار
 نه چکداميه . افتاد خواهند ما دامان در یبزود
. دارند اسالم به حىت نه وُ  حکومت به یابور
 دهيچرخ  ابد شهي مه  یبرا که کنند حس اگر

 یسو به را تفنگشان نوک زين آانن است،
 طيرشا در. برگرداند خواهند امروزشان ارابابن
 وُ  دشوار انميبرا آهنا اب افتادن در ،ىنکنو
 یم سودشان به و،ري ن ِ تراز چون است نبارايز

 ،انبساماىن آتش نگاهداشنت زنده اب اّما. چربد
 وُ  دسـتگاه به یاعامتد ىب حس به زدن دامن اب
 رهربانشان تواانىئ به یانابور ختم پراکندن اب

 یرا
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 تهنا نه یانتظام یوهاري ن ثبات، ابزگرداندن در
 مزدوران کرد، خنواهند یاندازري ت مردم یرو هب

. داشت خواهند ابز اكر نيا از زين را ىنيفلسط 
 نيا انري مزدبگ تهنا ارتش، وُ  یانتظام یوهاري ن

 یبرا را شان خانواده وُ  خود جان وُ  اند دسـتگاه
 یبرا. انداخت خنواهند خطر به آن ینگهدار

 هب را شاني ا دياب آهنا، رواىن گذاشنت فشار ريز 
 زدن آتش اي غارت. داد خو دگرگوىن ظواهر
 خواهد بر در فراتر بس ىئ جهينت  مسجدها
 رفنت. رسابزخانه وُ  پاسگاه به ورشي ات داشت

 انشانيم  در ىئ دلهره تظاهرات به یرورس ىب
. تواند یمن یافزار آتش چيه  که انداخت خواهد
 مهچون راىنيا یمنادها گرفنت دست در
 پوري ش  شرتي ب  گامن ىب فروهر اي ديوخورشـ ري ش

 خواهد در نوا به را اسالم حکومت مرگ
 وُ  ضد معىن هزار که یشعار هر ات آورد

  .ساخت توان یم آن از ضينق 

 ضعف ۀنقط از یبر هرگز دمشن نيومندتر ري ن
 در اسالم حکوت راياسفند چشم. ستي ن 
 یها هيپا که اند سودجوىئ مردم هامن ران،يا

 در تهنا که هيما ىب گروه نيا. سازند یم را هرم
 توانند یم نايمال مهچون حکومىت چرت ريز 

 سزب موج اب خواستند یم ابشـند، کىس
 اب خبشـند یرونق خود ابر وُ  اكر به ،یموسو

 خواهد کنار اكيآمر  اب رهربشان که ديام  نيا
 خواهد راه به دوابره دالر وُ  نيزم ابزار وُ  آمد
 در وُ  چباپند شرتي ب  را مردم بتوانند آهنا ات افتاد
. کنند شيخو  خرج اكيآمر  اي اروپا ،دوىب

 رانيا از ونري ب در که هستند هنايمه  فرزندان
 یراي به وُ  کنند یم چاک نهي س  یموسو یبرا

 اكر به را خود کوشش ۀمه شان، یفرنگ ارابابن
 ريز  به یاسالم یمجهور اديبن  مبادا ات بندند یم

  .رود پرسش

 در چه قا،يآفر  در چه فرنگ، اسـتعامر روش
 سازش شهي مه  ا،يآسـ  در چه وُ  نيالت یاكيآمر 
 هنايا رايز  بوده، جامعه یها گروه نيتر  هيما ىب اب
 ازشان یگريد اكر گداىئ جز تهناىئ به که

 تهنا نه ارابابنشان مكک اب ست،ي ن  ساخته
 لسوف،ي ف  هرنمند، دانشمند، بلکه پودلار
 روشن. شوند یم مه گريد زيچ هزار وُ  قهرمان
 به تّکه تّکه را رانيا که کساىن نيچن که است

 انيران يا بر بتوانند ات فروشـند یم گانگانيب 
 را آانن وُ  ابشـند داشـته فرمانرواىئ نژاده

 اجراکنندگان برند، اكر به خود بردگان مهچون
. اند رانيا در اسالم حکومت سـمت نيراسـت
 به ميرژ یبرا را مالش وُ  جان چکداميه  اّما،
 شهي مه  را داانن جامه وُ  انداخت خنواهد خطر
 احساس نيکوچکرت  اب ات داشـته یم نگه بسـته
 در شيپ  سالها از که هاىئ پناهگاه در انامىن
 مه از. سازد پهنان است، کرده آماده برومنرز
 حمض” یاريبسـ  که شود یم دهيد اکنون

 ات اند فرسـتاده فرنگ به را چبه وُ   زن“اطياحت 
 هک ميبکوشـ پس. “افتديب  ابيآسـ  از آهبا”

 وُ  کنند ترک را رانيا ناني ا از شرتي ب  هرچه
  .بگذارند ابز نژاده انيران يا یبرا را دانيم 

 “ـیالله - بورژوا” را انمش که هيما ىب گروه نيا
 رانيا در اسالم حکومت از جدا گذارم، یم
 ميداد نشان که ىئ یهرم یبند دسـته. ستي ن 
 یبند طبقه کي نه است، وهاري ن پخش انگريب 

 پسوند در. سـىتي مارکس  ۀويشـ  به یاجامتع
 نشانگر تهتا وُ  نهنفته دشـنام ۀزي انگ“ـیالله ”
 دينبا. است یاجامتع ساختار نيا یخياتر  ۀشي ر 
 ىئ چهره ـیالله -بورژوا کي که پنداشت زين

 تواند یم او. دارد آخوندزاده اي پاسدارگونه
 وُ  پملي د نيچند یدارا آراسـته، کپوش،ي شـ 

 هامنند قعوا در او. ابشد زابن چند به مسلط
 شلوار وُ  کت او به کريس در که است وىنميم 

 اّما ابشد، گرانيد ۀخند يۀما ات اند پوشانده
 کي اب مه او که کند یم گامن چارهيب  ونميم 

 ۀطبق آن. است شده آدم پوشاک، دست
 ساختار نيا ات خاسـته برپا امروز که یاجامتع
 هرگز که اند نژاده انيران يا هامن کوبد درمه را
 جاىئ ستي ن  قرار وُ  نگرفتند یجا هرم نيا در

 هرم وُ  اسالم حکومت يۀما بن. ابشـند داشـته
 انيران يا دنيکشـ  یبردگ به یبرا ً قايدق  قدرتش

 چپاول بتوانند عرب لشگر ابزماندگان ات است
 هر اب راه، نيا در. کنند دنبال را امننهيم
 خواهند آهنا به ابىج هر وُ  سازند یم ىئ گانهيب 

 فرزندان بر سلطه یبرا تانشاندسـ  ات داد
 آمدن ی برا“یتق” رفنت اگر. ابشد ابز زدگردي
 ابشد، داشـته ـیالله - بورژوا یبرا یسود“ ینق”

 خواهد نژاده انيران يا نايز به وچرا چون ىب پس
 از اسالم، حکومت سـمت از رهاىئ راه. بود
 مه سزب نوار. گذرد یم ـیالله -بورژوا یانبود
 نژاده راىنيا دادن زيمت یبرا است ابزار نيهبرت 
 یزرنگ اب را خود اتکنون که ـیالله - بورژوا از
  .زد یم جا ما نهيم مه

  د باشرژاهللاباید شانه 
 انيم  در دسـته نيرتر يپذ بيآس  ها ـیالله - بورژوا

 یم یزندگ ابرو وُ  برج در نه. هستند دمشنامنان
 الف خسن در. دالور نه وُ  ندي جنگجو  نه کنند،

 رپرزو  که پندارند یم هرگاه وُ  زنند یم اريبسـ 
 نيکوچکرت  اب اّما. ستندي ن  بنده را خدا اند،

 زابن نرم وُ  فروتن انگهان شکست، احساس
 آسان شان به دسرتىس که آجنا از. شوند یم

 نيخنسـت ۀمرحل نيا در دياب یم است،
 یاكر دياب. گرفت نشانه را گروه نيا اكرمان،يپ 

 کنند، حس انامن را خود رانيا در که کرد
 از دشانيام  وُ  نندي بب  اتر وُ  هريت را شان ندهي آ

 هامن آنگاه. شود دهيبر  یّ بلك اكسـىب شدن هبرت
 بر دارند آماده شهي مه  که را داهناىئ جامه

 وجود منطق زشان،يگر  اب وُ  داشت خواهند
 زيگر . گشت خواهد انبود یاسالم یمجهور
 حکومت یاكر روند تهنا نه ها ـیالله - بورژوا
 وُ  اسدارپ کرد، خواهد کُند را رانيا در اسالم

 وُ  کشاند خواهد ديترد وُ  شک به را یجيبسـ 
 که یهنگام. رسانشان از روگرداىن یبرا آماده
 خنست هند، یم شدن غرق به رو کشـىت
 یم ونري ب سوراخ هزار از انگهان که ندي موشها

 نيمه دنيد. اندازند آب در را خود ات ندي آ
 ىب هراىس که است موشها ۀدسـت دسـته ِ زيگر 

 وُ  افکند یم نوردايدر نيابکرت  ىب دل در اندازه
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 در شـتاابنه یمهگ ملواانن که دياميپ یمن یريد
 به گوششان گريد وُ  زنند یم جهري ش ايدر

  .ستي ن  بدهاكر درمانده یانخدا یفرماهنا

  تو باخسوخت 
 نيا شدگان کشـته یرو بر رود یم اريبسـ  خسن
 ابزنده، وُ  برنده جنگ، در. گذشـته ۀماه دو
 را خود سوخت برنده. دارند سوخت دو هر

 که است کىس ابزنده. بود کرده ىنيب  شيپ 
 روز از. شود ليحتم  او به نشايز وُ  سوخت
 اب را یاسالم یمجهور که بود روشن خنست
 اب جز وُ  برد انيم  از توان یمن بوس وُ  انز

 آن سـمت به شود یمن نيسـنگ هباىئ پرداخت
 پنداشتند یم دمشنامنان برابر، در اما. داد نايپا
 انقالب چبگانه، یابز کي اب دتوانن یم که

 آن به گريد سال ىس وُ  کنند تکرار را یاسالم
 راه در اشتباهشان اب. خبشـند دوابره یزندگ

 سزبش، موج وُ  یموسو ۀمعرک انداخنت
 وُ  انتواىن وُ  انداختند دام در را خود ندانسـته
 نايمنا روشن روز در را شاني اهياكر  ندامن

 که ميتپنداش  یم روزيد ات اگر. ساختند
 ر،يانپذ شکست است یويد اسالم حکومت
 شيب  ترسو یروابه که ميدان یم گريد امروز

  . ستي ن 

 مزدوران وُ  است انتوان دمشن که امروز
 از که خودشان، فساد از خسـته شيزورگو 
 مهدسـتان حىت که کشد، یم را گناهاني ب  ترس
 امروز شـند،ي اند یم کردنش رها به اش یفرنگ
 یانبود. فردا نه د،بر  محهل دياب که است

 يك نه بيشرت، لكمه يك نه اسالم، حکومت
   .مكرت لكمه


