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 در پیامی همدالنه به من نوشته است: خواننده یکی از دوستان
در مورد شباهت بین جنبش جلیقه زردها، جنبش شیلی و جنبش زن، زندگی، آزادی نیز  اًلطف«

ش به کردن این جنبدنبال مصادرههایی به انید افراد و دستگاهدمطلبی منتشر کنید، همانطور که می
 ».نفع خود و استبداد هستند

یشین، های پی مورد نظرش در نوشتهشک پوشیده نیست که من به نکتهی وفادار بیبر این خواننده
. امداختهاشاره پرتصریح و گاه بهویژه در چند متن اخیر در پیوند با انقالب زن زندگی آزادی، گاه بهبه

ز شدیدتر شده است، و کنم که این دلنگرانی انسانی و حس�انی او مدتی است در من نیاما اذعان می
رت یا به عبادهم، بسط می هایی از آن مطالب را از زوایای دیگرگوشهبنابراین بی ابایی از تکرار، 

گزارش و  یبه شم�� تشخیص و آشنایی خوانندگان با شیوه ماعتماد یبه پشتوانهکنم، بهتر، متراکم می
 .گیهمیش هایمی همان تهایی است بر پایهی من، که واریاسیونارائه

مواجه  récupérateurو اسم فاعل�  récpuérerگذاری برای فعل ی معادلـ اولین بار که با مسأله
ود. در پانویسی این ) ب١۶سطرهای پایانی بند ( ی نمایشتفسیرهای جامعهی شدم، در ترجمه

ت گرانه بر نهضحسابشود که ی سیاسی، به کسانی اطالق میدر فرهنگ کوچه: «توضیح را افزودم
شوند و به اصطالح ه و آن را در جهتِ مطامع� خویش صاحب میدای سوار شیا تظاهرات یا عقیده

 را به کار ببرم.» مالخور کردن«داد که مترادف آشناتر سد سانسور اجازه نمی ».کنندآن را غصب می
، مصادره به مطلوب کردن نیز سواریهایی مانند موجهای فارسی معادلدر طول سالیان بعد در متن

به هرحال، حاال دیگر بر اثر تجارب گوناگون مدلول این کلمه  برای این مفهوم به کار رفته است.
 تر شده گیریم هنوز دالِ ثابت و مشخصی برای آن جا نیفتاده باشد.برای ما مأنوس

غصب و «ی پدیدهخاطرنشان کردن . رسدادآوری چند نکته به نظرم مفید میپیش از هر چیز ی
از  بر سوءاستفاده و فریبکه ساز و کارهایی مبتنی توأم استاین معنای ضمنی با  معموال� » مصادره

اند، و بنابراین غصب و جویی از یک وضعیتسوی نیروها و افرادی بیرونی و خارجی در صددِ بهره
کار «ی رواج ایدهکند. یریزی را تداعی موجود نوعی توطئهمصادره و مالخورکردن خواه ناخواه 

ش در ، به این گرایجان ناپلئوندایی، پس از محبوبیت عمومی کتاب و فیلم »هاستکارِ انگلیسی
و » خبینش پلیسی از تاری« را چنین دیدی با پوزخند انتقادی میان بخشی از روشنفکران دامن زد که

ی اجتماعی و درونی جامعه سائل پیچیدهم لوحانه بپندارند، با این استدالل کهعوامانه و ساده آن را
تداوم امواج و پیامدهای این ماجرا یک  .ی خارجی فروکاست»جاسوسی و توطئه«به  نباید را

کار کارِ  همین عنوان به نوشتن کتابی بااخیراً را  وی انگلیسی مثل جک استرادیپلومات کارکشته
  ی ترجمه و منتشر شده است.تا کنون چندین بار به فارسبرانگیخت که  هاستانگلیسی
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ها که شاید خیلی کنماشاره مییک قیاس مفهومی  به نخست در نقد و واکاوی چنین رویکردهایی،
ت. برخالف اس داریی کارگر به سرمایهداری مشابه نسبتِ طبقهرا شوکه کند: نسبتِ توطئه به سرمایه

گاهی� «ی کارگر و طبقهی تصور مارکسیسم سنتی و اسطوره  ذشتهیک قرن و نیم گطی  اش»طبقاتیآ
ی سوژه تواندی کارگر نمیداشته است، طبقه مانیفست حزب کمونیستکه ریشه در متن� متناقض� 

د وی سرمایه متصل است، و جز با نفی� خاش به رابطهانقالب کمونیستی باشد زیرا بند ناف
گری جایگاهی ذاتی و ساختاری در ی توطئهسان، پدیدهبه همین .تواند نافی این رابطه شودنمی

 ورزیتواند نافی توطئهداری جز با نفی خود نمیداری داشته و دارد، و سرمایهوساز سرمایهتسوخ
ه است ک» باوریهمانیفست توطئ«های خوب در این باره همان کتاب ها و بررسییکی از متن شود.

نتشر کردم و فرصت نیافتم آن را به اتمام از آن را در این سایت ترجمه و م هاییتر فصلمن پیش
 برسانم.

که فرصت خواندن دهم، و برای کسانی ارجاع می ی نمایشتفسیرهای جامعهخوانندگان را به فعال� 
ین جا اتری با مسأله دارد در واسطهی بیمتن را ندارند، دو بند از آن را که رابطه یابی به اینیا دست

 آورم. می

 ٢٠بند 

 یا تئورب نكته نیشود، و بر سر ا لیتبد توانستن د بهیبا دانستن یایاطالعات سیر سروه یبرا
 یو نوع وجهه یسیسرو نیچن كه شده باعث نیدارد. هم توافق جنگ یدرباره تسیوكالوس درستِ
 یحیطه از طور كامال� مطلقبه هوشمندی كه حال ابد. انگار در همانیخود ب به مخصوص شهرت

 ،شده رانده رونیب ،زندیم یراست حرفِ گرانید عمل به راجع دهد و نهیم عمل امکان نه ، كهشینما
 لیرا تحل ییهاتیواقع كه ی، كساناست شده باً پناهندهیگر تقرید ینزد كسان ظاهراً این هوشمندی

 مارگرت كه ییهایراً، افشاگریگذارند. اخیدر خفا اثر م ییهاتیر واقعخود ب كنند و با عملیم
 نهاد نشان ها صحهبر آن قیطر نیها را بخواباند اما بدآن یكرد تا سروصدا یهر كار عبث تاچر به
 خطرناك یاسیاز نظر س را كه یااند وزارتخانهمذكور قادر شده یهاسیسرو در انگلستان داد كه

 به زد، اكنونیانگیبرم شینما كه یایر عمومیتحق بیترت نیا بکشانند. به سقوط كنند، بهیم یابیارز
 شد.بخیم دوباره یتیبود، جذاب شده دهینام» بزرگ یباز« نگیپلیك در زمان چهآن گر بهید یعلل

ها را ودهت یرومند اجتماعین یهاجنبش یبس كه یهنگام ، بهنوزدهم در قرن» خیاز تار یسیپل نشیب«
از  هرا، چ نكته نیامروز ا معترضان بود. شبه و مضحك یارتجاع یحیبود، توض كشانده تالطم به

 نیا كنند كهیم دانند، و گمانیم ، خوببا خواندنِ چند كتاب و چه آن گشتن� دهن به دهن قیطر
د را خو یزمانه یواقع كیستند پراتیها هرگز حاضر ن؛ آنخواهد داشت قتیتا ابد حق یریگجهینت
 ستین خبریامر ب نیاز ا . دولتاست نیاز حد حز شیب سردشان آمال یبرا كیپرات نیرا اینند؛ زیبب
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 رد.یگیم یباز را به و آن
در  یشنق كه یاز كسان ندهیفزا ی، و شمارالمللنیب یاسیس تایح جوانب باً تمامیتقر كه یدر مقطع

ها، رنگیبا ن یعنیشوند، یم داده و نشان تیهدا یمخف یهاسیسرو سبك دارند، به یداخل استیس
رفاً ا صیگر باشد، ید یحیتوض سرپوش�تواند یم كه یحیتوضــ دوگانه حیها و توضییزدااطالع

 الِی، سریاجبار نامفهوماتِ یكنندهخسته یایدن شناساندنِ به شیــ نمااست نیچن وانمود كند كه
كند. یرسند،اكتفا مینم جهینت به گاهچیاند و هاتیفاقد ح كه یایسیپل یهارمان بارِماللت

 یهیرماكا كید یبا كیتار یدر اتاق هایس یگربهیجستجو یانهیگراواقع یپردازصحنه كه جاستنیا
 قلمدادشود. یكاف كِیدرامات

ر یتفس هگستاخان یریرا با تفس داد و آن نشان ییبایر زیتصو ونیزیتلو یكند وقتیم گمان حماقت
ز یچهمهباً یبداند تقر كند كهیاكتفا م نیهم به نخبهمهی. جماعتِ ناست ز روشنیچگر همهیكرد، د

 انگر از نخبگید ی. جماعتاست شده» مونتاژ« ناشناخته یكدها ، دوپهلو و بر اساسو ناروشن رهیت
 یهمه رغم ، بهآن روشن ص�یتشخ كه یقتیرا بداند، حق قتیدارد حق لیتما تر استبسته كه

 نی. از همار دشوار استیبس اشیار دارد، برایدر اخت كه یمخصوص و اسرارِ محفوظ یهاداده
 در او عموماً ناكام عشق نیرا بشناسد، هر چند ا قتیحق دارد روش دوست جماعت نیا كه روست

 ماند.یم

 ٢١بند 

بر  یی، سر� صرفاً استثناشی. طبق� نظر نمااست یگرسر�ِ سلطه ، و نخستسر� یر سلطهیز جهان نیا
 گونهشود؛ همانیم عرضه وفور در سرتاسر جامعهبه كه یایرسان، اطالعاست یرساناطالع یقاعده

 ییاجرا یرهیدا فقط یگر، سلطهانتگره یگرشینما» آزاد جهانِ« نینظر، در ا نیا ، باز طبقكه
 كند. چگونهیر نمباو یراسترا به شینما حرف ی. اما كساست یدموكراس در خدمت یمحدود

 رند، كهیپذیا شوند، وجود سر� را میجو باره نیرا در ا نظرشان محال فرض ، اگر بهتماشاگران
 تاس خبرند؟ مسلمیب اشیاتِ اصلیاز واقع كه است یجهان یدر اداره شانیناتوان ضامن ییتنهابه

 شود. همهیظاهر نم كسچیباً بر هیخود تقر یكاركرد تِیو كل یافتنیندست سر� در خلوص� كه
؛ از بابتِ ر استیناگز ی، امرمتخصصان از اسرار، مخصوص� یكوچک یمنطقه وجودِ  رند كهیپذیم

 پندارند.یماسرار  انِیدر جرها خود را یلیخ امور هم تیكل
 یارید بسیجبار با كی قدرتِ چگونه كه ادهد نشان یاریاخت یگفتار در بابِ بندگ در كتاب یسبوئه

، در یالیا خی، یطور واقعرا به شانمنافع ابد كهیب یافراد مركزِهم رِیدوا انیرا از م شیهااز پشتوانه
 كه یپردازانا رسانهی پردازاناستیانِ سی، از مكسان یاریز بسین سان نیهم ابند. بهییم قدرت نیا

اسباتِ من ق�یزها را از طریچ یاری، بسستین ممکن در موردشان یتیمسئولیب ظن� كهنیا مفتخرند به
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 به یچندان لیتما نه خرسند است این محرمانگیاز  كه یشناسند. كسیم محرمانه و روابط� س�ری
 بخش ها، هموارهمحرمانگی نیا یهمه، در دارد كه نكته نیا به توجه نیبنابرا ، و نهانتقاد از آن

 را، كه یشتریب یهاق، وركنندگانتقلب تیحما منی شود. او، بهیم داشته از او پنهان تیواقع یاصل
 است آن یكنندهو روشن حاكم یبر باز را كه یروش یشناسد؛ ولیباشند، م هم یتوانند جعلیم

 یخبریو ب جهل انگارد، و بهیم یکی سازان]دست[آلت پوالتورهایبا مان بالفاصلههرگز. لذا خود را 
 را خردهیز است از آن یخود بخش در اصل كه یایخبریو ب نگرد؛ جهلیر میتحق یدهید به

 رقابلی، غدروغ به كنند معموال� آغشتهیاهدا م صفتدروغ تِیجبار انِیآشنا نیا به كه یاطالعات
را یسازد، زیابند خشنود مییم ها دستآن به را كه یكسان حال نی. با ااست شده یو دستكار كنترل

 فقط اطالعاتخرده نیكنند. هرچند ایم حس خبرانیجا بخود را برتر از تمام� از همه یكسان نیچن
تماشاگرانِ  یژهیو ازاتِیها از امتنیخورد. ایم آن یواقع درك و نه یگرد بهتر سلطهیید تأدرِ به

 كار گرفتن با به توانند، نهیكنند میم گمان سفاهت یاز رو كه ییهاآن یعنی: است كی یدرجه
 درآورند.سر  یزی، از چسازندیم انیها عبر آن چهآن باور كردنبا  بلکه ها نهاناز آن چهآن
نسبتاً  عی، فجااست آزاد و بالمانع خود، كه خاص تِیریاز مد كه لحاظ نیاز ا الاقل یگرطهسل

، یطیمحستیز یهانهیدر زم چه ؛ حالاست نیبكشد، روشنیرا انتظار م یمیار عظیشمارِ بسیب
 یتیدر موقع است یمدت اكنون. او ی، مثال� بانكیاقتصاد یهانهیدر زم ، باشد، و چهییایمیمثال� ش

 پردازد.یم میمال ییزدااطالع یبا كاربردِ عاد متفاوت یاوهیش به ییادبارِ استثنا نیا به كه قرار گرفته

شان در هشداردادن از عواقبِ صدای ۵۶ـ۵٧در جنبش� اجتماعی  من نیز از شمار کسانی هستم که *
نوا ، گوش� شی سرمایهاستمرار رابطه تِ والیت در راستایجباریجایگزینی استبداد سلطنت با 

تروما یا  ». صفوف خلق� ضدامپریالیسم«ران و مبارزان چپ و نه در میان نیافت. نه در میان روشنفک
 وچهار ساله در تار و پودِ اجتماع به هزار زبان گویای آن عواقب است.زخمی چهلروان

 ام:ی، شاهنامه را نقل کردههای، گاه سانسورشدهچندین بار این بیت *
 برادر شود شهریاری و دین    چو بر دین کند شهریار آفرین 

 دین شود شهریاری بجاینه بی     پایست دینی بهتختِ شاهینه بی
 برآورده پیش خرد تافته    دو دیباست یک در دگر بافته

 دین بود شاه را آفریننه بی    دیننیازست نه از پادشاه بی
 تو گویی که در زیر یک چادرند    چنین پاسبانانِ یکدیگرند

 سازشان نیکدو انباز دیدیم   نیازنه آن زین نه این زان بود بی
 تو این هر دو را جز برادر مخوان    چو دین را بود پادشا پاسبان
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 مغان زردشتی� و ت، چه در دوران شاهان باستانیوحدتِ توأم با رقابتِ نهاد سلطنت و نهادِ دیان
، و شیخآمیزِ شاه ار گرفتن� ایران در فتوحات اسالم و وصلتِ تنشچه پس از قر شریک در قدرت،

ی این دو نهاد ای که از آمیزهنبرد علیه استبداد دیرینه .بوده و هست داستان همیشگی� تاریخ ما
موجب  ما بارها در تاریخ�، ان این فالت را کشیده استخته شده و طی هزاران سال ر�س� مردمسا

ش جنبش� بابیان)، شده اهایی زندیکی از دین (آخرینهمراه با خوانش گاه ها،ها و قیامشورش
 ش�بی اوج این خواست تاریخی برای فراگذشتن از استبداد در مشروطیت و جن. دو نقطهاست

 ترین گواه�شاخص مین دو نهاد ناکام و سترون ماند.ه ئولوژیکو تأثیر ایده ، بر اثر نفوذ١٣۵٧
ی ارتجاعی بر آن بود که در پوچ و چیرگی� مخلیه ۵٧ی اجتماعی ـ انقالبی شکستِ مخیله

 و دربارش تجلی یافت. نفرت عمومی از تفرعن� محمدرضاشاه» مرگ بر شاه«شدنِ شعار مهمل
 و نی و دستگاه� روحانیتِ پیروِ او به شاهتوزی شخصی� خمیای مساعد فراهم ساخت تا کینهزمینه

تاریخی� فراگذشتن از نهاد پادشاهی و سلطنت را از معنا و محتوا تهی امکانِ اجتماعی ـ درباریان
 کرانِ والیتِ سلطنتی، سلطنتِساالرانه و ویرانگری بیاندیشی دینسپس استیالی تاریک سازد.

در مقام دربارِ حکومت اسالمی، چنان دماری از روزگار مردم درآورد که روی » اهل بیت«دینی، یا 
 کرد. سیاه دیکتاتوری پهلوی را سفید

 گیری روحانیت شیعه رای قدرتمینهسلطنت به دستگاه والیت، هرچند ز در گذار قدرت از دستگاه
ی ی آخر با مداخلهکنندهدانیم برگ تعیینطور که میرژیم شاه حفظ و مهیا کرده بود، اما همان

گی پونی امکان انقالب به میز پینگهای غربی پس از کنفرانس گوادولوپ رقم خورد. پهنهدولت
گاهی اما سرانجامبر اثر جهل� و  مبدل شد، و مردم برخاسته به توپی که با راکتِ بازیگران  ناآ

 گراها پرتاب شد.ی خمینی و خمینیی جهانی به حیطهصیادخوی سرمایه

ادیکال های رچنان است که گرایش ١٧٨٩ی انقالب کبیر فرانسه در نگاری مسلط در بارهتاریخ *
های ها (برآشفتگان، خشمگینژهها، پاپرهنگان)؛ آنر�هتبنانالفظی: بیتحتها (کولوتآن، مانند سان

ی ی متن� تاریخی "اعالمیهاز جمله اولَمپ دو گوژ، نویسندهو بسیاری از زنان (جان به لب رسیده)، 
حقوقِ زنان") و مردانی که خواهان تعمیق و گسترش� آن انقالب بودند و سرانجام به دست حکومت 

اند. اما در محاق افتاده و فراموش شده بر آمده از آن انقالب سر به نیست و قلع و قمع شدند، در
گرامیداشتِ مبارزات و  گرفته که حتا نامش را ١٨٧١ های بعد، از کمون پاریسی انقالبهمه

، دانست، تا قیام کرونشتات علیه اقتدارگرایی بولشویستیمطالبات کمون پاریس در انقالب کبیر می
ها، تا جنبش کمونالیستی در روژآوا، بش� زاپاتیستها در انقالب اسپانیا، تا جنتا انقالب همدارگان

توان دنباله و تداوم همان ای زندگی، را میهها و مقاومتدها، و بسیاری جنبشزرتا جنبش جلیقه
 دینقالبی� زن زندگی آزاخیزش� ا این منظر، شده در انقالب کبیر فرانسه دانست. و ازجنبش� سرکوب

به رغم این همه سرکوبی  هاست، ومین سلسله از انقالبی هترین و شگرفاترین چهرهنوین
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ی ناخورده در رگان بسی بادههنوز اش در عمر چهار ماهه بار و این همه موانع جوراجورقساوت
 خود نهفته دارد.

زن زندگی آزادی همزمان باید در چندین جبهه مبارزه  دهد که انقالبِنگاه مرکب به ما نشان می*
ز ا هاو تاراج زندگی ها، مقاومت در برابر این همه سرکوبی و کشتارترین آنهیکند. اولین و بدی

و به یغما رفتن� اهداف و  شدنسوی حکومت اسالمی است. سپس مقاومت در برابر مصادره
ا کنون تبرانداز است که انسیل این جنبش انقالبی چنان عظیم و بنیان. توانش یا پتهای آنخواسته

ئولوژیک در کلیتِ خود مصون مانده است. اما این های ایدهخود از هجوم آالیندههبنفسه و خودفی
پذیر باشد. نیز که انقالب نام دارد، پایدار نماند و آسیب تواند، در این موجود زندهمصونیت می

اش اش، و تضاد و تناقض، با تمام بار ارتجاعی و ضدانقالبی»مرد میهن آبادی«برای نمونه، شعار 
نان در میان جوا کاربردی بازیگوشانه فقط جا سر داده شده اماجا و آناین با هویتِ انقالب جاری،

دهد که . اما شواهد نشان میی اصلی انقالب نگذاشته استخیلهتأثیر چندانی بر م انقالبی داشته و
 »تمامیت ارضی«ی باره، مثال� به صورت اخطار و زنهار در »خدا شاه میهن«ی ای از مثلثِ کهنهآمیزه

س در قامو» تمامیت ارضی«تابوی  اذهان را آلوده کند. تواندهمچنان می »طلبیتجزیه«و ترساندن از 
 در» اسالم«همان کارکردی را دارد که اسم جادویی  محورهای فارسبان و ناسیونالیستطلسلطنت

 داد: آزادیاریس هشدار میاش در پاش داشت که از همان دوران اقامتقاموس خمینی و اصحاب
 اسالم.  شریعت در چارچوب آری اما

خدا، امام، «طلب است، اما روایت دیگرش، ئولوژی سلطنتایده این مثلث ستون فقرات
ئولوژی فصل مشترک این هر دو ایدهئولوژی والیتی دارد. در ایدهکارکردی همسان » اسالمی میهن

اش را بر که ناماند. یعنی مذهب مقدس دیگری، که بی آنجذبِ والیتِ سرمایه یکسره آن است که
انداز و هاست. و درست از چنین دیدگاهی است که چشمزبان آورند، مرجعیتِ تقلید اصلی آن

گاهی هر دو ایدهتپتانسیل� انقالبی جنبش زن زندگی آزادی می ز ئولوژی را بروبد و اواند با نقد و آ
 سر راه خود بردارد.

این توان بالقوه همان اکسیر مصونیت در برابر تمامی نیروهایی است که از جباریتِ کردن فعال
» دموکراسی واقعاً موجود«و » جهان آزاد«آلیبی و عذر برائتی برای دفاع از الری اسالمی سادین

 شوند.اند. و این نیروها فقط به هواداران شاه و سلطنت محدود و منحصر نمیساخته
اش از آن روست که دشواری بستی از قضا هم دشوار و هم آسان است.ز چنین بننقد و فراگذشتن ا

های عادی و بنیادین انسانی در حکومت اسالمی، چنان عطش برحقی به کردن افراد از آزادیمحروم
مافیایی و  هایها برانگیخته که در بستر تبلیغات و پروپاگاندای دموکراسییابی به این آزادیدست

ی ما دامن زده که خالص شدن از چنگ تی، به بازکنش یا رفلکسی روانی در جامعهسوپرمارک
جویان و و درست از همین رو، طعمه داند.تر از هر پرسش دیگری میهیوالی داعشیعه را مبرم
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اند، هیچ حرفی از کردن این انقالبصیادخویان، یعنی کسانی که در کمین� مصادره به مطلوب
و دائم در بوق و کرنای بازار آزاد و دموکراسی غربی  آورند،به میان نمیوضعیت جهان کنونی 

اش، در سال، به اذعانِ خود مدافعان۴۴همان دموکراسی و بازار آزادی که در تمام این  دمند.می
هایش را نادیده گرفته است. اما به جویانه با رژیم اسالمی به سر برده و تمام جنایتمماشات منفعت

 اش ورم کرده و حامی انقالب در ایران شده است.   رگِ بشردوستانهیکباره، 

های گیری، در سالکنی گروگان،  پس از ماجرای خررنگ۵٧ی شدهمدتی پس از انقالب اسالمی
مردان آمریکایی مردان و تجارتشمار، از زبان دولتهای بیی اعدامجنگ با عراق، و در بحبوحه

ما خوب به سرتان آمد، تا ش«گفتند: و تحقیر به ایرانیان میشار از عناد شنیدیم که با لحنی سرمی
ها در در همان ایام بر ورودی برخی از فروشگاه». ها (انقالب) نکنیدباشید و دیگر از این غلط

شاید این ذهنیت بیمارگونه، استثنایی و از شمار ». ورود سگ و ایرانی ممنوع«آمریکا نوشته بودند: 
ی و مطبوعاتی� بنجل به نظر رسد. اما به سرتاسرِ تاریخ دیپلوماتیک و سیاستِ خارجی مطالب خبر

 گری، استعمار وایاالت متحده آمریکا نگاه کنید و اگر چیزی جز اقدامات جنایتکارانه برای سلطه
 .تا دیگران هم بداننداستثمار دیدید بگویید 

ی ها پیش در مقدمها محدود کرد. سالی نقد را نباید به دولت آمریکدامنه بدیهی است که
های استعماریِ هلند، ی قدرتپس از سیطره«هایم از آثار سیواسیونیستی نوشته بودم: ترجمه

های درترفته قهای بسیار، رفتهها و انهدامعامها، قتلپرتغال، اسپانیا، بلژیک، و به دنبال ویرانگری
ا، آلمان، ایتالیا، جغرافیای اقتصادی ـ سیاسی� جهان را دیگر چون انگلستان، فرانسه، روسیه، آمریک

ها حاکم بود، جهان را نه به صورت کنونی در آوردند، یعنی بر اساس� حرکتِ ذاتی� نظامی که بر آن
فقط به خاک و خون و آتش بلکه به "گ�ند و گ�ه" کشیدند، آن هم نه به معنای مجازی موردِ نظر 

 ».ی حقیقی� کلمهمارکس و فروید، بلکه به معنا
شدن بیش از پیش� جهان و تقسیم مناطق نفوذ میان چین، های دیگری، به مافیاییسپس در نوشته

و خطر نابودی حیات بر اثر استمرار  ام. وضعیت خرابِ سیارهروسیه، اروپا و آمریکا اشاره کرده
 شناسند.هولناکِ آن همه می داری را، در کنار دیگر عواقبِ سرمایه

گری بر مردم خود و مردم� جهان، این همه ی دولت آمریکا برای سلطههیچ دولتی به اندازهاما 
ی وشوهای مخوفِ عریض و طویلی برای شستگذاری و تبلیغ نکرده است و چنین سازمانسرمایه

جا تا بدان سامان نداده است. »بازار آزاد«در قالب  اشخوارگیبخشیدن به جهانمغزی و مشروعیت
 های مافیایی جهان تبدیل شده است.برانگیز برای دیگر قدرتبه الگویی حسرتکه 

مان های درسیهایی از خاندان سلطنت در صفحات اول کتابی نسل من، عکسدر دوران مدرسه*
شد ها با پخش سرود شاهنشاهی که پیش از فیلم پخش میگنجانده بودند. در سینماها هم تا سال



8 
 

و  خاستندها برمینده بود از صندلییی که ترس بر ضمیرشان نشا»برپا«فرمانِ  تماشاگران با شنیدنِ
های تبلیغاتی از برکات و نعمات شاهانه و نیز سفرها و ایستادند. سپس پخش فیلمتا پایان سرود می

رضاخان  ی سلطنتی،خانواده هایشد. از میان چهرهالیق داده میدیدارهای سلطنتی به خورد خ
مالیم و حتا متبسم  لیعهد به نظرودی، اما شهبانو و بسیار عبوس و ج هنشاه آریامهرشافقید و 

هایی از ولیعهد در لباس پیشاهنگی یا با شورت ورزشی رسیدند. گاهی در نشریات عکسمی
بردیم اما معنایش ی عربی ولیعهد را همه به کار میداد. کلمهتر جلوه میدیدیم که او را خودمانیمی

القاگر حکومت و  این ولیعهد هرگز برای نسل ما یبچگانه یدانستیم. در مجموع، چهرهرا نمی
بینم، در پس این چهره، به ها میسلطنت نبود. این روزها که تصویر او را بیش از همیشه در رسانه

 انمد. گرچه حاال میبینممی ولیعهد راکه باید نمایش دهد، همان بچه رغم تمام نقش جدی و بالغی
ات ای چون هنری کسینجر تعلیمپیشهکه او به فرمان پدرش نزد سیاستمدار مکار و جنایت

ی اقتدار و زورگویی ای که الزمهکنندهدر این چهره آن سیمای ارعابشاید  دیده است. اش راابتدایی
ی و زادگشاهی براستی چه چیزی او را واداشته داعیه دیده نشود، اما ی پدربزرگ و پدرش بودشاهانه

گر و سرکش) (عاصی، شورش» بلر�«سلطنت و اخیراً وکالت داشته باشد؟ کسی که خود را 
نوان خواهان پیروی و بیعت زاده را با خود یدک بکشد و تحت این عخواند، چرا باید لقب شاهمی

به جان شنیع  یهااکنون با خشونت فیزیکی و هتاکیچاکِ او از همتا هواداران سینه باشد؟ مردم
 دگراندیشان بیفتند.

 هاستهمین پدیده بروز براندازِ جاری در ایراننجنبش� بنیا جانبی� هر چه هست، یکی از پیامدهای
زادگی . اما به نظر من، احیای شاهشدههای منقضیو تمدید تاریخ هاشدهیعنی سربلند کردن سرنگون

شده توسط دهینمایش و هیاهوی سازمانی و ادعای سردمداری، بیش از هر چیز محصول جامعه
ردم توپِ بازی (م پونگی که زمانیی همان میز پینگفکرهای مافیای جهانی است صرفاً در دایرهاتاق

 ی برعکس، راندنشیخ پرتاب کرد، و این بار در تدارک ضربه سوی شاه به سمت ستمدیده) را از
یک تراژدیِ کمیکِ تاریخی است، چه  ممکن شدن این بازی خود صرفِ توپ به سوی شاه است.

های ساده بازی با سرِ سوزن پرسشبازی و وکالتاما بادکنکِ پادشاه اش.یابیرسد به واقعیت
قرار است زندگی انضمامی » دموکراسی سکوالر«و » تمامیت ارضی«پشت مترسکِ  ترکد:می

اند؟ کدام» تمامیت ارضی«های آن جامعه چگونه تأمین شود؟ حقوق انسانی در داخل آن انسان
تکلیف نابرابری میان دارا و ندار، یا برخورداران و نابرخورداران از نعمات و امکانات زندگی چه 

؟ آیا ی چیستنشانه» موکالن«شود؟ و سر انجام این هیستری به رخ کشیدن تعداد هواداران و می
باد فریاد هایل هیتلر، زندهی انبوهی که ی حقانیت و مشروعیت است؟ تودهعدد و رقم نشانه

 ؟ها بوده استضامن� درستی� این دیکتاتوری اند،دادهاستالین، خمینی ای امام، یا جاوید شاه، سر می
و گواه�  ضامن» تمامیت ارضی«ئولوژی، تعلق به یک یا اصال� ستودن یک پرچم، گرویدن به یک ایده
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ون؟ های گوناگملتیوالصفتانِ متعلق به دولتاند دژخمیان و هانسانیت یک فرد است؟ آیا کم بوده
از جمله در همین ایران آریایی ـ اسالمی از گذشته تا به امروز؟ پس اگر انسانیتِ انسان با چنین 

 شود، با چه مالکی باید آن را سنجید؟تعلقاتی تعیین و تعریف نمی

ای ی رسانهزن زندگی آزادی، بلکه برساخته با تمام این احوال، این پدیده نه برآمده از اعماق خیزش�
داری جهانی در هایی است که مافیای سرمایهگری است. وانگهی، این فقط یکی از مهرهو هوچی

ت ها این اسهویتی� تمامی� آنهویت، یا بی اصلی� آستین دارد، بسیاری دیگر نیز هستند، و شاخص�
گذارند، یا مغشوش و منحرف را مسکوت می ای و رادیکالِ زن زندگی آزادیکه معنای ریشه

کند، طرح نکردنِ صریح معانی� زن زندگی آزادی و می بستر این بازی شوم را فراهمچه سازند. آنمی
 .روشن برخاسته از این سه مفهوم و تضادِ آن با واقعیت و نظام مستولی بر جهان است مطالبات

 قبل، شاعر ـ انقالبی زاپاتیستی در این متن سال ٢۶را  شدهتوصیف موجزِ این نظام جهانیو 
 :است بیان کرده شیواییبه
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