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  ميبشناس رت را رژاهللا
   يزدگردی۱۳۸۲ ، دی ماهروز ابدپاريس،  ﴾  ےبابك خندان  ﴿

هوری، بورژوازی اسالمی در ايران، دست در دست غرب، به پايکوىب و  ـی گزنش آيت هللا روحاىن برای مقام ريس  مجدر  ئ ي پ
يچار ته، دور مه گرد آمده اند ات اين برۀ  بشادماىن پردا ّ هر انم داشت اب ايری يکديگر رس برندخ ُه را که روزی ايرا گوشـهتای . نش

ند گردد  تاده خواهد شد ات هللا مهربگرخوار از اين طايفه خر يس و اكاندا فر های آمرياك، ا سـخلت اين قرابىن به رشکهتا و اب ِسـ نگل نک
شت سازد شود. هبو برای آهنا در مهني کرۀ خاىك  يان آب  ناگر روحاىن برای ايرا تان ن يان و زيرد سـ، در عوض برای فر نگ

شان انن خواهد بود يگامن رونق را . لهيبورژا ياورد،  هوری اسالمی آابدی را به ايران  ندۀ  سل  تان  باگر اين دور نوين در دا ن ن ک مجسـ ک
يد ندن و توروتو خواهد  شـبه دوىب و  ن   .خبل

سائل   کشوریدر   ترتين  مکه حىت ىب ا مهي
تاب است و يک  ساب و  کبری از  ح آقازادۀ َ

تگاه و ابرگاه برای چهارده سـ ساهل می تواند د

ساس چون شامرش  ند، امری  ّخويش برپا  ح ک
هوری جز يک  تخاابت رايست  مجآراء در ا ن

ّاما . شوىخ چزي ديگری منی تواند ابشد

رساانهای غرىب درجۀ راست و کژی اين 
شورهای  ته به سود و زاين  تخاابت را  کا سـ بن

ند ندو. سـنجخود می  ق رأی انم صاگر از 
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 برگزيدۀ آمرياك بريون آيد، در فرنگ اين
ساالر” مگزنش مرد ند “ ي هرا شادابش خوا

ند راند تگوی متدهنا خسن خوا هگفت و از  . گف
ّاما وای به حال مردم اگر انم برنده دخلواه آانن 

بلند کرده،  “کودات”ّ تقلب و فرايدنباشد چون 
ته شان را  هسـپروندۀ  يده، انوگا يش  نىئ را  کشـ پ

های نفت(مادۀ رهاىئ مردم ايران آ يد چا هخبوا ) ن
ند  هاز دست ترورسـهتای اسالمی خوا ي

ند . ساخت توا يه را  نناچنه چراغ سزب رو ن سـ چ
نان بر  تصادی را  های ا چبدست آورند، حتر ق مي
ند ات برای رهاىئ از  يچاره می کواب شور  نفرق  ب ک
تار اشغال  نگی، مردم، خود، خوا سـگر سـ

  .کشورشان گردند

سني قرارهای گز سن روحاىن در وا پنش  ح ي
ته شد که در P5+1گردمهآىئ   فوريۀ ٢٥بسـ 
تان٢٠١٣ در اين .  اجنام گرفتقسـ در قزا

ته ىئ  هسـمذاکرات بظاهر مربوط به پروندۀ 
يه، تن  هوری اسالمی، اب اجازۀ رو سـايران،  مج

يىس داد- های آمرياكىئ به راه دادن همره . نگلا
يد ات عوامىل از جماهدين خل ق را شـآمرياك کو

شت ياب  ند، اما در اين راه اك يل  نگنزي  ک محتم ّ .
هره ها است که اب  چاين گونه عوامل سا ىئ  ل

ياىس  سـرشو و امروزی در رساانها و حمافل  پي
ند و در  شه مطرح اب شـحضور دارند ات  مهي

ناسب، دروازه ها را برای جماهدين ابز  مفرصىت 
آرزوی بزرگ آمرياك برای ايران، بر رس . کنند

جماهد است که -اشنت ذوج مصدىققدرت گذ
نده شـناس مهگان  “مذهىب-ّمىل”دار  خاب انم 

يس در . هستند تا، آمرياك اب ا نگلدر اين را سـ
-ّمىل”پياكر است چون می خواهد گروه 

 “ابزار- آخوند”را جايگزين جفت  “مذهىب
يه قرار دارد که . سازد نان، رو سـدر برابر ا ي

پاه را از هامن آغاز انقالب د ر سـارتش و 
سائل  نداىن به  مدست گرته، عالقۀ  چ ف

شان منی دهد تصادی  نا يه، . ق سـاز مهني رو، رو
تان اب نريوی نظامی  نگلسـهبرت می داند که ا
تصاد ايران را در دست  قکوچکش، نفت و ا

ته ابشد ات ابرقدرىت چون آمرياك   .شـدا

 پاداش به دولت امحدی بعنواناب اين مهه، 
 را درابرۀ  حترمي خودىب درنگنژاد، آمرياك 

تان لغو کرد و پس از  کسـفروش گاز ايران به پا
بيش از ده سال تأخري، رساجنام ساخامتن خط 

شور آغاز شد يان دو  کلوهل  های . م نو سروزان يم
يري موضع  هان  يل نزي ان ته به ارسا تغوا ئ گسـ ب
ند که محلۀ  يدادند و به تلويزوهنا آمدند ات بگو

باه برای آنظامی به ايران بزرگرت مرياك شتين ا
شی است . خواهد بود سائل، منا يابىق  م

  .عروسکی برای رسگرم کردن کوداكن

هوری اسالمی بود که  مجتىن است که اين  گف
تان،  هور قزا قسـاز نظرابيف، ريس  مج ئ

ند ات گردمهآىئ  ياىن  کخواهش کرد پادر  P5+1م
های آمرياك به جاىئ . صورت پذيرد ميشار حتر ف

يده بود که اگر ايران اندىك عقب  منی سـر
ىئ نداشت جز گرفنت راه  نشست، چاره

تصادی مهچون کواب، راهی که برای  قا
هوری  تۀ اصىل  مجبورژوازی اسالمی،  هسـ

ست شی  يآخوندی، مكرت از يک خود    .نک

زاری ابالكهربداری يک  زجاسالمی  هوریمج
يچ  ستينچزي ديگری  بال  هو در آن بد ن

شت فلسفه بايد  گىئ  گر ابفت اجامتعی ا ّما ا.ن
بود، اين  ست  نشورمان بدين گونه که  ه ک

نتقلب بزرگ اكرساز منی تواست ابشد در  .ّ
نوىن ايران، اتزيدن به اين اي آن  ِرشايط  ک
نهيا اي  ها،  يسودی ندارد چون مصد مخق
ياابن  نجانهيا را می توان مهچون ريگ  بر فسـ

اگر تقی برود، . ار خروار ابر شرت کردخرو
ست که فرنگ می تواند  ههزاران هزار نقی 

ند کجايگزنش  مردی چون رضاشاه گوهری . ي
بار مه منی  يکانايب بود که هر دويصت سال 
ند روحاىن را دوجني  نتوان ايفت، اما کىس ما ّ

ند برای . کندوجني در ابزار جتريش حراج می 
ته  نکرده، جبای خسـمهني هبرت است خود را 

تار اجامتعی  خاتخنت به اين و آن، به سا
هممي چگونه  پردازمي ات  بفبورژوازی اسالمی  ب
ند در دست  تنني جانوراىن اهرمی  هسچ

نگ انداخنت بر آب و خاک  تان برای  چفر نگسـ
  .ايران

: رژوازی اسالىم
 که در ایران اجراىن

ر انداخته اند   لن
بوه است از ، هجانِ رسگذشتِدفرت يک ن ا

تاهنای فروپاىش متدهنای بزرگ  ته دا سـر شـ
ياابنگرد اي عقامبنده ها و قوهمای  ببدست ا در . يل

شورهای شکوفا رساجنام به نقطۀ  کگذر اترخي، 
ند که  ياريىئ می ر سـانتواىن اي ان هشـ
شان از آن هبره می برند ات دست  نسايگا مه
اندازند بر آچنه که ديگران اب دانش و خرد 

ته اند ىب آنکه  نسا ياز ابشد خود چزيی خ
ند ينيآفر اتزش عرب و ترک و مغول بر ايران . ب

تا جای می گريد   .سـدر اين را

بودی سامان ايل و قوم خويش  هبهدف دمشن 
ند از ديگری . است هرسان آهنا می خوا

ند يان خوشان خبش  نبدزدند ات  کي شرت يب. م
يت است که آهنا را وادار  شار  مجعنگام،  ف ه

تدرازی به ديگران  ندسـبه د ند . کمی  تافزايش 
ـی دارد  نگی را در  ياكری و گر پشامر مردم،  سـ ب

ند، در اندک  و اگر حاکامن چاره ياند شـىئ  ين
ند  هزمان خود قرابىن هرج و مرج دروىن خوا

نني گره. گشت شودن  چاما، برای  گ ىئ، چه  ّ
  چزي آسانرت از راهزىن؟

اين . ّمتدهنای بزرگ اب شعار برپا منی شوند
تان تواانی ه ِد سـ شَ ند و  ِزاران هزار هرن پي ور و م

ند است که آهنا را می سازد هيچيک . نشمدا
يده منی  ئاز آانن نزي از مادر چريدست زا
ميودن راهی دراز در  پشوند، بلکه پس از 
يار در آموزش  تهيای  يدن  سـپرورش و  خس بشـ ک
ند ندگی می ر سـاست که به درجۀ ابالی آفر   .ني

ست، تواان  هدر هر قومی، اب هوش و بهيوش 
بيگامن، عرابن نزي در . و بامييه، ابهرن و کؤدن

ند  ند که توا تيان خود مردماىن پرزور دا ت سم نش ُ
نگ آورند ياری را  يهنای  چبرسز بسـ ّاما . م
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ست که در جحاز نيشکی  نار هر هارون ّ ک، در 
يد، هان نزي بودند که کوهی شـالر بل از ا

ند  شان را به جاىئ  شان می ابست د برهربا ت ي سن
  .می کردند

هر، رسان عرب، خود پس ا نشز فروپاىش ايرا
ات بر به بغداد و شام و شامل آفريقا کوچ کردند 

ند و شلكک آهنا را  رسو پرويزها  بنشـينجای  خ
پرسمعوها و خواهرزادگان را هر . درآورند
ند و به فرمانرواىئ  کدام ندی گذا شتبر رس  مسـ

ّاما کرور کرور مردم ساده نزي . دايری گامردند
همی  يدندسبودند که  ميت می  طلبدر اين  . غن
هرهاپس، بهيوشرت ی ىب در و شين عرهبا به 

 گشتند و ماندگاررآجنا پيکر رسازير شدند، د
هر به  ند که در  شچون دانش و هرنی ندا شت

ند سب پردا تاكر آيد، به    .خک

.  استرويدادزابن فارىس خود گواه اين 
يش شاورزی و پيوند هرچه که در بکام ک اب 

ياهان و جانوران دامداری است، چه  گانم 
. ابشد، چه انم ابزار، مهگی فارىس مانده اند

شه ياز به فراگريی  پيهبمني گونه، انم  نهاىئ که 
زرگر، : و زبردسـىت دارد، فارىس مانده اند

سگر نگر، اننوا،  مآ بافه ّما هرچه که ا… لي، قا
ّبقال، قصاب، : تهنا اكسـىب است، عرىب شده ّ

ّبزاز، رصاف، دالل ّ نمي ّحىت ا… ّ بيمروزه مه می 
شرت بقال اي  ّکه عرهبای هماجر به اروپا،  بي

نگرتاش ّقصاب می شوند ات لوهل آهنا . سـکش اي 
ند آموزش و فراگريی  ياز ماز هر چه که  ن

نشيىن را  رهجح و راه آسان دارنداست پرهزي 
ند   .ينبر می گز

نده  چرشۀ بورژوازی در ايران مهني عرهبای کو ي
ّ را برگزيدند، اما در اند که اگرچه زابن فارىس

ّمتدن ايراىن تهنا . آداب و رسوم جحازی ماندند
تاها و ايالت از گزند بدور بود و  سـدر رو

در مرص، منونۀ . نتواست از انبودی رها ايبد
يان  ىئ را در چنني پديده نمي که از قبطنزد  بيمی 

ند و از سوی  ييک سو ابزماندگان فرعوهنا 
شورِديگر تهنا گروه مايدار اين ّاما بر . ک 

يان دو گروه نژاده و  مخالف مرص که 
اشغالگر ديواری آشاكر پابرجا ست، در 
نگی جلوی هرگونه  تگی فر هايران، اهبام  مهبسـ
يت اجامتعی را می گريد . قعديد درست از وا

ندی ِاجامتعی بر پايۀ  يقت د باب نديدن  سـتحق ِ
نگی سـىت -هفر نينژادی، جرايهنای اكرگری و مكو

سانه  فره ا ِ نگر دمشن َ شت  سـزدند و به  پ
ند تتا ـی می . فشـ ند،  پاگر ديد درسـىت دا شت

سنت رضاشاه آغاز يک  نشبردند که بر ختت 
تني  خنسـانقالب بزرگ اجامتعی بود که برای 
ابر پس از سزيده سده، راه را ابز می کرد برای 
تاندن قدرت از دست توانگران اشغالگر  ِابز سـ

يان تودۀ مردم نژاده   .مو خبش آن 

رژوازی شناس   ِۀ ایراىن 
نکه واژه سوس از ا ياب ا ىئ فارىس برای  ف

ناسه“بورژوازی”  از آن ىئ شـ ندارمي، انگزيرمي 
تار اجامتعی ايران  خدهمي که اب ويژگهيای سا

نفکری . مهخوان ابشد شـيکی از گرتارهيای رو ف
شورمان، وام گرتهنای اندانه است فدر  :   ک

سـىت ـِستد يندی اجامتعی در گزارۀ مار بنا کسب
تان روند اين اترخي، که . نگسـشده بر اترخي فر

يان،  هرت از رسگذشت ايرا ننه همرت است نه  ک
سوفان اب  نجارهياىئ به ابر آورد که  يلان فه

ند تا بال درمان آن  يه پردازی به د تفر شـ ن از . فض
يه ضيان اين فر ـی  م يچکدام حمك ا لهها که  ه

شت گذاشنت است بر روی  نگندارد، يکی ا
). bourgeois(اب انم بورژوا گروهی اجامتعی 

نگ  شه  نکه معىن بورژوازی  ته از ا گگذ ي ي مهشـ
هرک (يمانده و اب رشۀ اين انم  شساىن که در  ک

– bourg –يخوشاوندی )  زندگی می کردند
دوری دارد، ابفت اجامتعی ايران اماكن 

نني پديده چيص  شورمان منی  تشخ کىئ را در 
ز های اجامتعی ا فرای اين، ديگر همره. دهد

ئودال،  فنگر فرنگی مهچون دهقان و اكرگر و 
تد   .فويژگهياىئ دارند که در قالب ايراىن جا منی ا

ساىن اند دارای  کبورژواها در ديدگاه ما 
نگی و در ردۀ  هحداقل توشۀ ماىل و فر

ست . توانگران يش  شی  يتوانگری خود  ننج ب سـ
ند  مغازه(چراکه يک خورده بورژوا  مدار، اكر

تيانربه، پزشک مع از اماكانت بىس ) ومیم
شاورز گسرتده . کتری برخوردار است ات يک 

را ) Vilfredo Pareto(اگر فرمول پارتو 
يفی  ندمي، می توانمي بگوئمي اين توانگران  طباكر  ب

. ّ لك مردم را در بر می گريد٪۲۰اند که 
ند ٪۸۰بعبارىت ديگر،  نيست مردم ايران بورژوا 

رشته، امرو شورهای  فحال آنکه در  پي زه اين ک
شورها، .  می ابشد٪۳۵نسبت زير  کدر اين 

نا به ۲۰-۸۰قانون پخش  ب درصدی ثروت 
نوز پابرجا است، اما تويد  لفرمول پارتو  ّه

يدن اليه شـشرت، اماكن ابال  کي های پاينئ  ب
جامعه را داده است در حاىل که در ايران، 
ساد و گريز رسمايه به  نعىت،  فسامندگی  ص پ

زيرين را  درصدی ۸۰سوی غرب، خبش 
نان در معل از  شار می گذارد که ا يمبزياىن زير  ف
ند منی  تقالل فردی هبر ميچگونه آزادی و ا سـ ه
متزدهای کوچک،  ند و برای د ند اب سـتوا شـ ن
ساىن اكرفرماايشان را  نانچارند مهۀ رشائط غري ا ن

فراتر از آن، اين گروه انگزير است ات . بپذيرند
يرتي يا تش را رصف بدست آوردن  تمهۀ و ح ن ق

ند  ناه  کيازهای زندگی مهچون خوراک و رس پ ن
ياىس به دور  ياكر  يدان  سـو رساجنام از  پ م

يدان در احنصار . ماند يجه، اين  مدر  نت
ته که مه ابزيگر است  گشـبورژوازی اسالمی 

نامه. و مه متاشاگر نني منا يشـدر  ىئ، يک آب  چ
يچ، اكرگر ايراىن برای يک ـپرتقال پاک هىت که 

نک می پذ خيوان آب  ياده ل پيرد يک فرخس 
ّپامييد و صد ملق بزند   .ب

هار  ند  نوىن بورژوازی اسالمی، فرآ سۀ  چد ي ک ي
يدايش صفواين  پسده دگرگوىن است که اب 

نوز به . آغاز شد هاز ويژگهيای اين دوران که 
ياابنگرد  يامده، پااين اتخت و اتز قوهمای  برس  ن
است که هر کدام به گاه خود به ايران می 

ند و اب و يرانگری، ابفت اجامتعی را بر مه خيتر
توار می  سـمی زدند، رساجنام نظم نويىن را ا
ند ند و خود در نوک آن جای می گر تسا فت   .خ
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نه نوز  يات روزگار مغول،  ىئ از  گنجه
هن ايراىن و دهقاانىن چون  خانواده کهای 

فردوىس بودند که فرزنداىن اب مايه به جامعۀ 
هرها روانه می کردند و  فروغ شاسالمی شدۀ 

ند نگ ايراىن را اتابن نگاه می دا شتفر اب . ه
شک  شمه اندک اندک  خگذشت زمان، اين  چ
شد و در دوران صفوی، اب نوخشوار آچنه که 

شانه سني  نبه جای مانده بود، وا های ايراىن در  پ
بديل  هری اسالمی  تگاه گوارش جامعۀ  تد شسـ

هوه ّبه ماده ّىئ رنگ شد که عفت  قىئ بدبو و 
  .ز بردن انمش ابز می داردالكم ما را ا

پردۀ پاايىن شلكگريی بورژوازی اسالمی، 
يان  مدوران قاجار است که در آن آمزيىش 
نرب و ابزار پديد آمد و از خود غوىل  مختت و 

يد يدان . ئىب شاخ و دم زا هان،  ماگر در ا صف
نرص  شاه هجان اندک فاصهل يان اين سه  عىئ  م

می گذاشت، در هتران، مهگی در اكخ 
سرت شدند و فرزنداىن چون گلسـ مهبتان 

نه پديد آوردند لسلطمصدق ا ّ.  

ويژگی بورژوازی اين دوره، جاجبا شدن 
شمۀ اصىل درآمد از فراورده های  چرس

تد در  نىت و دادو سـشاورزی، تويدات  ل ّک س
يگانه است بدرون ايران به سوی دالىل برای  ّ .

تگی برای وارد  تش، اين وا سـدر هبرتين حا ل
گی است و در شلك ديگرش کردن اكالی فرن

سرتش نفوذ  ياىس است برای  گاز گونۀ  سـ
سود او اي حىت جدا  ياز  ّيگانه، واگذاری ا بم ت ب

شور شی از خاک  ککردن    .خب

تۀ بورژوازی اسالمی  جسـمحمد مصدق منودار بر ّ ّ
سلامىن : است در ايران مارشاىف قاجار، 

شه، اكسـىب رند و زرنگ تني .تدوآ خنسـ از 
بال  نساىن بود که بد شوری ک يت  کگرفنت ات بع

خاطرات بيگانه رفت و هامنگونه که خودش در 
تش از ش تأمالتو يل ابز گش می گويد، تهنا د ل

 از برآمده ِ ماىلدشوارهيایئسويس به ايران 
نوي .جنگ هجاىن بود ياىس و  معپريوان   شسـ

نجی ابدآورده می   پندارندگنزي، ايران را تهنا 

باىن کرد  بادا نگهکه ابيد اب کوشش فراوان  مات 
تد يا فبه دست مردم   ازيرنو ست که بريون از .ب

ـی، کىس هرگز هوادار مصدق  ّگرد بورژا لله
ياىس . نبود ته شد، معرکۀ  سـاما هامنگونه که  گف ّ

در احنصار بورژوازی اسالمی است که اب 
ياهوی خويش پر  هايری فرنگ، فضا را اب 

تۀ. کرده ندگی  ّ ىب مايه که ذرهسـاين د ينىئ آفر
تادگی در برابر  يسـدر خود ندارد، آاي ايرای ا

  دگرگوىن ژرف جامعۀ حمروم خواهد بود؟

ا   ایران، سیارۀ میمو
ند  ميوهنا”نسامان امروزی ايران هام ميارۀ   “سـ

ندۀ  يسـاست در رماىن اب مهني انم، اثر نو
سوی پري بول  اين ). Pierre Boulle(نفرا

تان يارهسـرمان دا  ّ ىئ است که در آن ده  سـ
ميوهنا اب فراگرفنت  يش از آن،  مهزار سال  پ
ند  ساىن، جای آهنا را گر های ا تتار و دا فن شن گف
رش به ردۀ جانوران پائني آمد . بو در عوض، 

شان را فراموش کرده بودند و  ميوهنا اتر خياما  م ّ
ند که روزی جانور بودند و  نستديگر منی دا

ساهنا موجوداىت برتر يان .نا م ويژگی اين جاجباىئ 
ميوهنا تواانىئ  ته اين بود که  ماين دو د سـ
ند و در اين ده هزار سال تهنا  شتنوآوری ندا
يد و تکرار آچنه که آدمزياد به مرياث  تقلبه 

نده می کردند ته بود  سـگذا   .بشـ

يش، در ايران نزي  هارصد سال  پهزار و  چ
ند و از مردمان  فتميوهنا قدرت را بدست گر م

ند که نژاده ا تبان و خران ابربرداری سا خسـ
بانروز سواری می  شـبرای يک توبره يوجنه، 

ند چشمبند دين اسالم جلوی ديدن چزي . هد
ديگری جز اين توبره را می گريد و منی گذارد 

ـی برند تني خويش  پات مردم به رسشت را   .سـ

ميوهنا، بورژوازی اسالمی  يارۀ  ممهچون  سـ
ندگی ندارد و  ييچگونه توان آفر ي به شرتين ن

تش بر می آيد، درآوردن  سچزيی که از د
ند مهۀ مردمان مك هوش و . ّادای متدن است نما

ىب مايه، بورژهللا موذی و آبزيراكه است ات اب 

نرينگ آچنه را که از راه راست منی تواند 
نگ زند چبدست آورد، اب لكک و تقلب   در .ّ

 پابرجا روش نيمه زين یامروز اىسيسـ اكريپ
“ تهينمدر ”اي“ یشيدگراند ”،“جتدد ”و است

 برای به دام انداخنت ستندين شيب مكندهاىئ
 .انگاران ساده

نگ در  حبث ران،يا بر حامك یاسالم ريفراگ هفر
تدالل و منطق که یفلسف  یابزار چون را سـا
 اندرست از زيهرپ و راست به دنيسـر یبرا
 شعار ،اكر تهنا و ندارد جاىئ برد،ی م باكر
شق به داسنت بورژهللا .است دادن ن برای  ع

شگاه منی رود، انگزيۀ او يىت به دا نرازهای   گ
ساىن  .آويزان کردن مدرک به ديوار است کاز 

ميني هبهباىن و امحد شاملو  سـکه شاعرشان 
به  ابشد، به صدای زاننه و دخلراش جشراين به

بدالکرمي  ند، اب چرندايت عىل رشيعىت و  عبگو ي
پردازند، آاي می ت سلفه  برسوش به  تظار ف نوان ا

رسان  نجاىن و  پداشت که هوادار ر فسـ
ند؟ شـبا  ن

هره. مهه چزي بورژهللا زشت است ي زبا ىئ چنه 
پذير  هر کجا که پا می گذارد .لدارد، نه زابىن د

باهی را هبمراه می آورد تساد و  ّحىت . ف
تعداد  يگرشان، ا سـمغوالن، اب مهۀ و ي حشـ
شان  ند اما اب خوردن  نمتدن شدن را دا تش ّ ت ّ م

ندبه اب سلامن، فاسد  شتزرگاانن   . گم

نام يلو چغای که  يىن داشت  بنگزي وزيری  چ چ
هامنده بود هبرت است جبای ويران کردن  فبه او 
شان به چراگاه،  بد شزتارها برای  يلآابدهيا و  ت ک
ند، ثروت  کنبگذارد دهقاانن و اكرگران اكر 

پردازند يات  ند و از درآمدشان ما بيافزا ل ي اب . ب
نگزي از پگوش دادن به اين  چند وزير داان، 

يد و از راه  کشـويراىن شامل چني دست 
آابداىن، زر و سـمي رسشاری را به درابرش 

نش . رسازير کرد رس و جا نشـياما در دوران  پ ّ
يات را به  لاوقطای خان، احنصار برداشت ما

بدالرحامن دادند نام  عسلامىن  ب او نه تهنا . م
پاول بريحامنۀ دهقاانن می زد، پول  چدست به 
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های مكرشکن به  به دست آورده را اب هبره
يچاره وام می داد مزيان نرخ . بهامن دهقاانن 

يد و اگر اوقطای  سـهبره به صددرصد می ر
شرت را قدغن نکرده بود، اين  بيخان هبرۀ 
يش از ايهنا از مردم می  سلامن  ببدالرحامن  م ع

هوری اسالمی نزي ابزاراين دست . سـتاد مجدر 
نني  رابخواری را رواج چدر دست آخوندها 

ست درصد هبره  بيداده اند و گرفنت صدو
تاده يش پا ا فامری است    .    پ

نزيىك  نا خاتون، زن اوقطای خان،  کتورا کي
نام فاطمه بسلامن داشت  ساط . م باين فاطمه 

شا را راه انداخت و نفوذ  ياىئ  بکۀ ما حفيک  فشـ
نان در درابر خاتون ابال برد که  چخود را 

امروز نزي . بيشرت شدقدرتش از يک وزير 
هد اي  هاىئ چون  شيغه، بويژه در زايرتگا مه ص

يگری   .سپمق، الكهی است رشعی برای رو

ساد از  ست که درآن  سلامىن  شور  فيچ  ي م ک نه
نگی(ش ا هر گونه به ) هماىل، اخالىق، فر
ته ابشد ىئ ديوانه اندازه پدران . شـوار رواج ندا

هاىئ که به  تني آموز شو مادران،  خنسـ
ند دروغنفرزاندشا است و دزدی و  هن می د
آانن بر اين ابورند که فريب دادن . کژروی

شان هوش می ابشد و تواانىئ در  نديگران 
شی هممرت نگونه . نالكهربداری از هر دا يدر ا

ند کرم می لودل و  نجلزنار فکری، بورژهللا ما
ند کيف می    .ک

يچ ارزش اخالىق ابور  هبورژوازی اسالمی به 
 چون همر به ديگری، ندارد و اب چزيهاىئ

يگانه است بياری و مغخواری،  نني . مه چدر 
شونت می  تار اجامتعی بر حمور  خرشائطی، ر ف
ياىس از اين خوی جانورانه  سـچرخد و نظام 

ند   .  کپريوی می 

نمي ،ينگرسنت کين اب  انينرايا ما انيم که بيمی 
 .است یدوگانگ بورژوازی اسالمی و نژاده
ی م را سـىتيمهز ونههرگ یجلو نبودن خانوادهمه
ميوهنا را ابيد دوابره به ابالی درخت .دريگ م 

يدار کرد ات  تاد و مردمان را از خواب  بفر سـ
تني خود  ند و به جايگاه را سار پاره  سـا ن کف

  .ابزگردند

ها از پس ی م جهينت نيا به ،رههب ىب کوشش لسا
شان و بورژهللا اب حبث که ميرسـ ندا نهام  چپ (ن
در ه جز) راىنيا واهخيمجهور ،مصدىق ،راىنيا

 سود خودمان کردن ستس وقت و دادن
بوژوهللا خواسـهتايش را روشن . ندارد یگريد

است،  “اصالح طلب”او :   ابزگو کرده است
هوری اسالمی  تار اصالح  مجيعىن خوا سـ

ند . ؛ نه انبوديش است تار خر سـاو خوا سـ
کردن آمرياك است ات اراببش حلقۀ حمارصۀ 

ند و  شاد  تصادی را  کا گ يدن را راه ق پبرای چا
 بزرگرتين آرزوی بورژهللا .سازدمهوارتر 

ند  تگی در نوکری فرنگ است ات ما نشا يسـ
َىئ خوار، ارابب دست نوازىش بر رسش  برده

يانه  بارشی خويش در خاور مشد و او را به  م ک
  .يبرگزند

:  اسالىمیرژواز
رتین یار   و   یاور فرنگ 

   ایرانیانپیدنابرای چ
ند اين برای آمرياك سه اي  يس، فرا هل، ا ن نگل

شان،  نا ست که برای پاسداری از  فعاماكن  مي ن
هار گوشۀ هجان بگامرند چيوهنا رسابز در  . ميل

تعامر، ادارۀ هر  يوۀ نوين ا سـجبايش، در  شـ
شی کوچک از مردم هامجنا  خبرسزمني بر دوش 

ته شده شور، گروه اجامتعی ده . شـگذا کدر هر 
يزان کرده اند ات ات پانزده درصدی را به خود آو

پردازند شورها  پاول اين  باز راه آانن، به  . کچ
نگونه خبش می  يدر هر جا، ثروت مىل بد ّ

پنجاه ات شصت درصد برای فرنگی، ىس : شود
ته به  هل درصد برای گروه کوچک وا بسـات  چ
بوه  نيگانه و تهنا ده اي پانزده درصد برای ا ب

تاد ات نود درصدی مردم خبشی  .هشـبزرگ 
يگانه می بزرگ از ب آچنه به گروه آويزان به 

تقمي، راهی فرنگ می  تقمي اي غري  سـرسد،  مسـ م
ندوق رشکهتای غرىب  صشود و در پااين در گاو

  .جای می گريد

شورها بگونه تصاد اين  کا ىئ سامان داده می  ق
يچ رسمايگذاری اساىس اجنام نگريد  هشود که 
ته به آمرياك و ايرانش  شه مردم آجنا وا سـات  بي مه

نۀ آانن، هر گام درست . نندمبا کهدر روش 
رسزنش می شود و جبايش اقداهمای بهيوده اي 

در اين . ظاهری بزرگ جلوه داده می شوند
شه  تا، بورژوازی اسالمی ايران  يرا مهسـ
تار  يس و آمرياك بوده، ر فندگوی ا نگل بل

ته باكر می  اوابشانه نگش  هنفىئ را که در فر ه
ند و بدبوی  بلبرد ات اب دهاىن  يغات دمشن را تگ
  .اب آب و اتب ابزاتب دهد

تعامر نوين تهنا بر روی بامييگان می تواند  سـا
ند کساب  ند گاهی . ح چمردمان تواان شايد 

ند، اما  ّمهراه ارابابن اب  ديری منی پامييد کهشـ
تقالل  بال ا سـبد ندن تا بمی   در صورىت که شـ

نباانشانپبامييگان انچارند ات ابد زير چرت  يت  شـ
ند   .نمبا

بار  شان عتا ته به ارزش اكرها ياين بامييگان  بسـ
نوان مقاهل ناسب اب درشـىت  عست،  ت مي هاىئ  ن

يغاىت فرنگ بداهنا  تگاه  بلاست که د تسـ
تصاص می دهد ِدر اين معادالت . خا

ناىس و مطرح بودن، تهنا چزيی که  شـرس
حساب منی آيد قوانني جرب است که برپايۀ آن 

يال ىب. دو کفۀ ترازو را اب مه ابيد مزيان کرد خ 
ته دارند، شل را می  نان در  ناز آچنه که ا چي
يداىن و الل را بزرگرتين  هرمان دو مند  ق کن

ندۀ اپرا ندان و . نخوا يشمپس اب اين اند س
تاد  ندان قالىب، برای ما ا ندان و دا سـهرن ّشم ن م

شه می سازند   . ياند

بالش  يان يک شاهی منی پردازند مگر بد نفر نگ
داد پرسود نفت ارزان، گاز رايگان و اي قرار

آهنا هرگز برای کىس تره مه خورد منی . نباشد
تاىن در آن ابشد سـند مگر بده  بن ىب . ک

يچکس  هشمداشت ماىل مه قرابن صدقۀ  چ
بر عکس، اگر کىس حىت يک رايل . منی روند
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يچ را به خطر شانئيارد  باهاكریت هاندازد، از 
ند بود ات جلوي   . را بگريندشهفروگذار خنوا

ن     از عاشىقمشنو 
  هرزه زبانان

تقاد از جامعه را فرنگ در احنصار بورژهللا  نا
ته ات بدين گونه، تهنا از چزيهای بهيوده  شـگذا

ئهل. اي دروغني خسن رانده شود ىئ  مسـاگر مه 
تقدان قالىب حبث را به  يان ابشد،  ّهمم در  من م
ند و ماهی را در آب قرق  شا ناحنراف می  ک

ند   . کنمی 

 جواىن می زدی، پيش از انقالب بر رس هر
هر”داد می زد  شنوب  نون که “ج ک، اما ا ّ

هر خبش بر  نوب  شسطح زندگی هامن مردم  ج
هفت شده و جبايش بورژهللا پول و قدرتش را 
ندصد برابر رسانده، گوىئ ديگر همر آانن  چبه 

ناچنه اشاره يده و  تان ته  يد چبه  شـ سـ ىئ مه  کهت
ند تهنا از راه انزسا است شان  کبه ا اين . ي

شان، فرزند ند پدرا سازبفروش، ما نان دالل و  ن ب
ند ات جاىئ  شترندی و زرنگی را در خوشان دا ن
ـی برده بودند هبرتين اكسـىب هامان اكر  پکه 
يگانه ته از گونۀ آويزان به  بياىس است، ا ب . لسـ

شان داكهناىئ بود برای  يا ّحزهبا و گروهای  ي سسـ
سازند،  يدن به ثروت ىب آنکه چزيی  بر سـ

 ساخنت انتوان است و تهنا چراکه بورژهللا در
ند   .کاز راه دروغ می تواند اكر 

ندی گزارىش  چدر تلويزوهنای فرنگ، هر از 
ند که در آن گروهی جوان لوس  کنپخش می 
ند که در زيرزمني خانۀ  شان می د هو نرن را  ن
نه گرد آمده ات  يون دالری اباب  نند  ميل چ

ند يقی مترين  نمو در اين زيرزمني، سازهای . کسـ
شان برابر  ىئ ديده می نيکیالکرتو يشود که هبا

متزد يک اكرگر است سـست سال د اين . بي
ند  ها که اگر دست مك اندىك مايه دا تجوا شنک
نمي، اب  پوىش  تارشان  تمي از ر کمی توا چشم ف نس
ياكر اب  پبىس افاده در برابر دوربني خود را در 
ند، حکومىت که اب  هحکومت جلوه می د

های نفت به پدر و هيدن چا  مادران مهني خبشـ
سان منا، ديگر پول نفىت برايش جبای  های ا نگر گ
  .منانده که يکراست بر روی سفرۀ مردم بگذارد

شۀ جواانن  ييال ابطل دگرگوىن اند خ
نار گذاشت . کبورژوازی اسالمی را ابيد 

ـی  بت گرگ می گردد و بورژوا هگرگزاده عا للق
ـی از خود بريون می دهد اگر . للهتهنا بورژوا

يىن ديروز پدرا بوس  شان د مخن و مادرا س تن
تار بر  شان به د ند ان سـبودند، فرزندان نزي  ف ب

ته است ات روزی که بورژهللا برجا . بسـرسان 
ست يان  يدی به رهاىئ ايرا ياست، ا نن تهنا راه . م

تگاری انبودی آانن است از هر راهی   .سـر

  فاخته نپرورانمي
ته  از پرندگاىن یبرا انگل است ىئ پرنده خفا

ه انآگاهانه جوجۀ او را جبای جنس ديگر ک
ند جوجه ته ۀماد. نهای خود می پرورا  خفا
 ۀانيشـآ نکهيا ات ندينشی م نيمك به ساعهتا

 او ،راه ابز شد نکهيمه .مباند تهنا دخلواهش
 خودش ختم و داردی م بر النه آن از ختم کي
 ونريب ختم از پس .گذاردی م شيجا به را

ته ۀجوج آمدن،  ونريب به را گريد یختمها خفا
 را آهنا انهيشـآ لب ات او. دهدی م غلط النه از
 یابال از سپس و دهدی م هول خود پشت اب
 شيپ النه در مه ىئ جوجه اگر. کندی م رها آن
خواهد نزي چنني رسنوشـىت  ابشد، بوده او از

  .داشت

 بدخبت، یها جوجه و ختمها یمادرها و پدر
ته نيا  کنندی م بزرگ انشفرزند مهچون را خفا
 جنس از پرنده نيا که فهمندی من هرگز و

ته جوجه ،یبزود. ستين خودشان  رپروا خفا
 یانپدر برابر چند ندامشا که جاىئ ات شودی م
 شانيا رو، نيا اب. گرددی م شيانمادر و

 در غذا ات روندی م حرشه شاكر به مهچنان
  .بگذارند نشانيغدرو فرزند منقار

تان مردم نژادۀ ايران اب  بورژوازی اسالمی سـدا
يگانگان :   پايه استبر اين  يش،  بصدها سال  پ

ند ات مردمان ی خود را در ايراناه جوجه شت اك
نقار اين  شان بزند و در  منژاده از فرزندا ن ن

ها بريزند ارد جز ابنکی  ندىئ نهالبورژهللا  .نگلا
سا ارزىش که می تهنا  .د داربحکه در آن 

ساب شـناسد ح، مزيان پوىل است که در اين 
که فرنگ نزي به اين کنون ا. ذخريه شده

ته،  يو سـيدن خون  پ اىن مردم از هر زممک
ته   اه درمانرهنا  ت.اندگشـزردروتر و ىب جانرت 

يان بردن انگل استين باميریا پس  .م از 
نمي و اب تري و کامن  ناساىئ  يک  تگان را  کفا شـ ن خ

تابمي   .بشـبه شاكرشان 

ائ  پس تاوان دیبا که یآ
  دهند
 دنينشـ اهيسـ خاک به که هستند یاريبسـ
 و گذارند یم همرشاهايآر گردن به را رانيا
 رخ سال چند و ىس نيا در آچنه که مندنداود

س یاكرها امديپ داده . است انينرايا شاه نيپوا
 رسپوش یبرا است ینگرين گفتار نگونهيا

 نيچن خود که کسان آن گناهان بر گذاشنت
 و دهه سه نيا. دارند زابن بر را گاىنيرا خسن
 یرو از تهنا و تهنا رانيا ۀنژاد مردم بدخبىت نمي

 رانيا کشنت به مكر که است هامهناىئ کردار
نايىت هاز  خود، سود یبرا و بودند بسـته جيچ 

بودند     .نرويگردان 

 خود گرد به را انزيسـت رانيا که نبود ىنيمخ نيا
 کىس که بود ورژواری اسالمیب نيا ؛ آورد
. ساخت شيخو رهرب و ندهيمنا را او چون
 و نبود رانيا مردم چپاول جز یزيچ نآان ماجآ
 است روشن. دنديسـر انشفهد به راه نيا در
 از ماه شش تهنا گذراندن یبرا که ستندين آهنا
ند یم را خود يۀلك شان،يگزند  نيا نه،. شـفرو

ته شان چه سـد  چه ابشد ـیللها حزب مان
-ّمىل چه ،فداىئ چه و جماهد چه ،ّصدىقم

 گاه، هر از شيب مهه، و مهه ،ىئ توده اي مذهىب
 جز ندارند یمغ و هستند شـنگولرت و چاقرت
 و آب نيا شرتيب مه ابز چپاول از انتواىن
   .خاک


