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کـه   ینیماشـ «: چرخد یتلفن به تلفن م ،حاوی این عبارت یاس−ام−اس رانیدر ا

دکتر محمـود   یستاد انتخابات. کنند یاش رو عوض نم راننده رهیداره داخل دره م

 "راننـده " عوض کردِن به فکِر شتریب ها یبیسراش در ،برعکس اتفاقًا. »نژاد یاحمد

امـا مگـر   . میبـود  یاپیـ پ یهـا  ضیشـاهد تعـو   رانیانقالب ا ی در نمونه. فتندا یم

پـس در  . رسـد  یبه نظر نم یزیچ نیچن کند؟ یدارد به ته دره سقوط م ستمیس

  گذرد؟ یچه م رانیا

  

  و دوپهلویی همدستی

  :برآمد انقالبی دارد صآسایی برای تشخی لنین، فرمول نبوغ

  ها نتوانند، باالیی. ۱

  ا نخواهند؛ه پایینی. ۲

  .گیر شود همه و فداکاری دل به دریا زدن ی و روحیه خواهی تحول شور. ۳

 و برقـرار اسـت  گسستی که میان بـاال و پـایین   : شود این فرمول با دو گسست مشخصه می مصداقِی جهاِن

ت ساین گس. امروز باشد ی خواهد در ادامه و با آن فردا دیگر نمی گسستی که میان امروز و فردا وجود دارد

آماده که  و شورانگیز آن انتظار بزرگ است، چنان بزرگ ی شود، تحولی که مشخصه انقالب خوانده میدوم 

  .شوی دل به دریا بزنی و بگویی هر چه بادا باد  یم

. جویی وجود دارد، و تو یـا ایـن ور جـویی یـا آن ور جـو     . ای نیست موقعیت انقالبی، موقعیت پیچیده

. انـد  ید، دهان نگشـوده وضعیتی است که برآمدی وجود دارد، اما آن دو شکاف، هنوز آنچنان که با ،پیچیده

تـوان میـان    حالتی هم وجود دارد کـه نمـی  . تقابل باال و پایین نمودهای آشکاری نیافته استدر این حال 

ایـن الیـه   . به پایین گویا، هم استتعلق مای وجود دارد که هم به باال  الیه. پایین و باال مرز روشنی کشید

جمهوری اسـالمی از ابتـدا کـانون مقتـدری     . کند پر می ناتشَجفعال است، فضای سیاسی را با حرکات و َو

دار از سازمانی همچـون یـک شـرکت سـهامی بـوده اسـت کـه در آن سـهامداران         ربرخو زمانداشته و هم

جمهوری اسالمی در این معنا ". قدرت"هم در نقش رکنی از  ،شوند ظاهر می" مردم"در نقش هم  ،کوچک

وجود است که زندانبان شود، در تعیین مسئوالن بندها مشـارکت  برای زندانی این امکان م. است" مردمی"

بـه سـلولش    سـپس  ،تیر خـالص بزنـد  از مجریان شکنجه و اعدام شود، ، ، خود وکیل بند شودداشته باشد

  .محرومیت بکشد و آزار ببیند همچون دیگران وبرگردد 

رژیـم همدسـتی    بـا  .های اصلی وضـع سیاسـی و اجتمـاعی ماسـت     از مشخصه همدستی و دوپهلویی

هـا دار   وقتـی در میـدان  . ایدئولوژیک و کارکردی وجود دارد، هم به شکل فعـال و هـم بـه شـکل منفعـل     

کننـد و بـا دیـدن آن     شوند و از آن میان گروهی کشتن را تشویق مـی  ای تماشاچی جمع می زنند، عده می



  ۲

مـردان   ،اری آپارتاید جنسیدر تحمیل حجاب به زنان و برقر. شوند شهوانی می-ی روحانیمنظره دچار حّظ

گیرنـد،   ای کـه مـی   و متناسـب بـا رشـوه     گروهی بزرگ از رژیم رشوه گرفته .اند بسی همدستی نشان داده

ولـی حّتـا همکـاران نزدیـک رژیـم هـم       . کننـد  کنند، دعوت به سـکوت مـی   کنند، سکوت می همکاری می

فـور نیسـت و در عـین حـال ایـن قـدر       هیچ رژیمی این قدر من ،در جهان. خواهند سر به تن آن نماند می

های خود  با نوحه/ کشاند  زنی نمی به سینه/ نشاند  پای منبر خود نمی =(رقصاند  جامعه را به ساز خود نمی

 ی طبقـه  ،شـهید بـزرگ   .نـد ا کنند، در عین حال همـه مظلـوم   همه بر خود و دیگران ظلم می). گریاند نمی

 پـذیرد و بـه نوبـت    های رژیم را می کند، در عین حال رشوه البه میمتوسط است که از همه بیشتر عجز و 

 .متناسب با وضعیت طبقاتی خود داشـته باشـد   و گذرانی دهد، تا اینجا و آنجا شأنی خود به رژیم رشوه می

این دوپهلویی، . ماست ی های بزرگی در جامعه نفرت داشتن و پیروی کردن، شاخص هستی دوپهلوی گروه

های  ها و واکنش همهنگام باعث شده که کنش ،دوپهلویی. رفتاری تبدیل کرده است ی قاعدهبه دورویی را 

" زرنگـی "دهد و بـا   خود را همساز نشان می" زرنگی"ملت با . ناپذیر و خالف انتظار شوند محاسبه مردم ما

دارد؛ هم  ش وامیکند، هم به ستای این ملت، هم تو را عصبانی می. زند ناسازگاری کرده و به رژیم ضربه می

  .خنداند گریاند، هم می می

هـای اخیـر سـروش و موسـوی در مـورد       به گفته. نمایش دوپهلویی است ی انتخابات، صحنه ی صحنه

فضـاحت و  معلـوم نیسـت کـه چـه کسـی آن      . جویند ت میئدارند از آن برا. توجه کنید "انقالب فرهنگی"

، مهـار آن بـوده   "انقالب"زنند که انگار کار سران آن  چنان مبهم و دوپهلو حرف می. را پیش برد پلیدکاری

مدعی است تفکیـک قـوا   . و بدتر از این، نخست وزیر سالهای اعدام، از کشتارهای هر روزه خبر ندارد. است

  .اند بوده و ایشان به کارهای دیگری سرگرم بودهبرقرار 

  

  همگانی ی پهنه

نمادهای مستقل خود  ،پایین. مشترک پایین و باالست کند، زبان  آنچه همدستی و دوپهلویی را تسهیل می

ای بسا گفتارهـایی نیـز کـه علیـه     . را ندارد و باال این مهارت تاریخی را دارد که به زبان پایین سخن گوید

همگانی زیر  ی پهنه. شوند که گفتار حاکمیت در آن جاری است اند، در همان گفتمانی جاری می حاکمیت

هـای   به صورت سمبل ای باید، باید در این عرصه اگر آزادی ،در عین حال .ار داردمنطق حاکم قر ی سیطره

  .یابد تحققمستقل و استقالل سمبلیک 

ها در گفتار  مفهوم گریزِی ازهمو  نشینی باهم های آن نظم در شکِل نشانه. یک نظم نمادین است ،رژیم

 مرژیـ آرایی مادی،  در مدیریت انسانی و صحنه. ها در رفتار است ها و واکنش است، در گزینش و نظم کنش

بـا چمـاق و شـالق و     تنهـا  ،نظـم . شـود  متجلی مـی  هم برابرکنار هم یا  در اشیا چیدِن افراد و ی نحوه در

در سلیقه به هم ریخته نشود، تـا   و ها، در منش ها، در حس شود و تا زمانی که در ذهن مسلسل حفظ نمی

. کنـد  ماند و مدام رژیم را بازتولید مـی  آن بدیلی نگذارد، مستقر باقی میهمگانی در برابر  ی زمانی که پهنه

حال همان چیـزی بمانـد    یِنعشود، در " اصالح"تواند  رژیم می. ، بازتولید رژیم استرژیمنظم تن دادن به 

  .رژیم تبعیض: که هست
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تواننـد در   ستند که مـی هایی ه رژیم. ها بازتولید شوند توانند در درون پادگان هایی هستند که می رژیم

هایی هستند کـه طـرح تجدیـد     رژیم. مندان، تجدید سازمان یابند پشت درهای بسته، در اجالسی از قدرت

اسـت،   اقتصـادی -نظامی-نظام حاکم بر ایران یک کمپلکس ایدئولوژیک. شود سازمانشان در خارج تهیه می

داران اصـلی   سـهام . همگانی نامیسر اسـت  ی نهکه بازتولید آن بدون دخالت دادن پهاما این ویژگی را دارد 

. ریـزی کننـد   چینـی و برنامـه   مهـره  تواننـد هـر گونـه کـه بخواهنـد      نمی شرکت سهامی جمهوری اسالمی

هـا   های بـازار و هیئـت مـدیره    ها، حجره بزرگ نشسته در پادگانداران  داران بزرگ قم و مشهد، سهام سهام

داران کوچـک را   ها را در نظر گیرنـد و سـهام   ان تن دردهند، جناحلرز تعادِل ی ناگزیرند به بازی یک نقطه

  .راضی کنند

با انقالب سطح تبـادل قـدرت   . رود دولت و ملت پیش می ی پیچیده ی رابطه ی بر زمینه ها بازی جناح

میان دولت و ملت تماسی برقرار شد کـه پیشـتر هـیچ    . قدرتی گسترده شد میان دو قطب قدرتمندی و بی

این به معنای گسـترش دموکراسـی نبـود، زیـرا یـک تبعـیض بنیـادین، یعنـی تبعـیض          . نداشتای  سابقه

-قـدرت "دوارزشِی  عنییُکِد اصلی در سیاست  ی تبادلی را که بر پایه ،با تفسیری دینی غیرخودی−خودی

  . است، زیر تأثیر خود گرفت" قدرتی بی

، ایـن در عـین حـال   . در آن اسـت  یودعناصر خـ  همگانی به معنای وارد کردِن ی پهنه خودی کردِن

شـود،   همین امر باعث مـی . همگانی است ی به معنای قدرت دادن به پهنه دست کم در جایی و در حالتی،

هـای   ی زورآزمـایی  ها پیرو نتیجه گیری ها علنی گردند، تضادها هویدا شده و بسیاری از تصمیم خواهی سهم

ای که در آن بر سر قدرت مرکـزی سیاسـی رقابـت و     ن حوزهدولت، استبدادی است، اما کل آ. شوند علنی 

  .نداردقرار ، زیر کنترل مطلق گیرد درمیستیز 

آن طرف مرز دولـت اسـت و   گفت  را نشان داد و مرزیتوان  نمی ،عادی وضعیت امروزی، در حالتدر 

کنـد   را آن مـی  آنچه سیستم. کند و هم جامعه در دولت هم دولت در جامعه نفوذ می.  جامعهاین طرف آن 

-تبعیض خودی: دارد، مکانیسم بازتولید مداوم رژیم تبعیض است می ههست، نگ ی کهکه هست و به صورت

هـای   تبعـیض  ی ، مجموعـه ذهبیمـ هـای قـومی و    طبقـاتی، تبعـیض    جنسی، تبعـیض   غیرخودی، تبعیض

، گوشـه و  انـد  کـرده کشی  خط را مسیرها. کنند ها و نمادها را تعیین می ها نظم نشانه این تبعیض. فرهنگی

های الزم را ایجـاد   ای جدایی شیشه نیزاند، با دیوارهای بتونی و فوالدی و  کنار عالیم راهنمایی نصب کرده

 نظم در همه جا مستقر است و برپادارنـدگان . اند را به مراقبت گماشتهها هم گزمگان  اند، سر چهارراه کرده

کـه   است یشهر، بدین صورت ی نقشه. این طرف و آن طرف برویدخواهید  هر چه میآزادید،  :گویند می آن

امروزه همه جا جامعه اسـت و همـه جـا    . نه به صورت تقسیم آن به قلمرو دولت و قلمرو جامعه ،گفته شد

این واقعیت نیست که دولـت در شـرایطی بـه قـدرتی تقلیـل پیـدا        زااین درک منافی آگاهی  .دولت است

  .نخست بایستی در این نقشش در نظر گرفت ی در اختیار دارد و آن را در درجهکند که کلید زندان را  می

  

  تحول اجتماعی و سیاسی

آلی گذاشت که همچون بدیلی واقعـی عمـل    نی ایدهاهمگ ی توان پهنه همگانی موجود نمی ی در برابر پهنه

بایسـتی در   ،یضتبعـ  ی بازآفریننـده  گسست از جهان نمـادینِ  .عمل همینی است که هست ی حوزه. کند
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بازتولید رژیم تبعیض بسـی   سشان خودی به صورت خودبه در آنهم اینک  ای صورت گیرد که همین پهنه

  .است های منتقد تبعیض گسترش ایده سشان ازبیشتر 

شود و میلـی آشـکار بـه تغییـر، امـا در چـارچوب        وضع اکنون چگونه است؟ جنب و جوشی دیده می

در دور قبـل صـدای بلنـدتری    . اند تأثیر شده به اقلیتی بی ، تبدیلانتخاباتیطرفداران تحریم بازی . سیستم

امـا   .اینکه گویا مقدر اسـت بـا همـین سیسـتم بسـازند     شود و تسلیم، تسلیم به  پسرفت دیده می. داشتند

کـار سـترگی کـه زنـان و     . درست در همین حال میل به تغییر بسیار بارزتر از چهار سال پیش نمـود دارد 

دهد، تا جایی که مردان نظام هم از حقوق  خود را نشان می ی اند، ثمره حقوق بشر کرده ی ن پهنهکوشندگا

تـوان   معلوم است که جامعـه پیشـروی کـرده و از آن مـی     .گویند زنان، حقوق بشر و حقوق اقوام سخن می

حقـوق  "طالح ها و تعبیرهای خودشان اصـ  با قیدگذاری وقتی مردان نظام هم. شد خواهان پیشروی بیشتر

، بایستی دریابیم که دیگر کافی نیست که از حقـوق بشـر بـه طـور کلـی سـخن       آورند را بر زبان می" بشر

انتخاب شدن داده، نقض خشن حقوق برابر  ی سیستمی که آنان را ممتاز کرده و فقط به آنان اجازه. گوییم

توانند  زنان هم می گویند می ز کهآن هنگام نی. گذارند این چیزی است که آنان مسکوتش می .هاست انسان

 زن یـک  م کافی نیست و وزیـر شـدنِ  اهای صوری در بوروکراسی نظ وزیر شوند، بایستی دریابیم که برابری

آمیـز   گویند این است که در نظام تبعـیض  آنچه آنان نمی. آید به شمار نمیای  در جهان کنونی، امتیاز ویژه

تعبیـر شـود و   " رجـل "کـه بـه عنـوان    تواند در کنار رجال نظام بنشیند  میشان، زن، تنها در حالتی  دینی

  .تر بسته تر و زبان ایفا کند، البته سرافکنده "رجل"نقشی همچون 

پیروزی نظام . مخالفت با حق رأی زنان بوده است ۱۳۴۲بنیاد برآمد جنبش اسالمی در ایران در سال 

ایـن نـه ناشـی از    . رأی را رسما و قانونا از آنان سلب کنـد  نشین نکرد و نتوانست حق فقاهتی زنان را خانه

ماندگی افغانستان بود، شکل و  اگر کشور ما به عقب. لطف فقیهان، بلکه برخاسته از مدرن بودن جامعه بود

  .شد کارکرد حکومت اسالمی کامل می

" گـرا  سنت"یم تر شده، و جالب است که کارکرد خود رژ ما بازهم مدرن ی در سی سال گذشته، جامعه

اراده به قدرت رژیم، به صورت اراده به تکنیک و اراده به بـرهم   .در مدرنیزاسیون دور اخیر مؤثر بوده است

دولت، به دستگاهی بس بزرگ تبـدیل شـده و توزیـع پـول در آن،     . اجتماعی بروز کرده استزدن سامان 

ری، روسـتاها را شـخم زده و روابـط    دا سـرمایه . ها شـده اسـت   تر شدن روابط و ارزش"پولی"باعث هر چه 

دین، خود به یک سکه تبدیل شده و اینک بورس و بازار خود را دارد، بازاری . از هم گسسته استسنتی را 

همانسانی کـه مواظـب   . نظام به منطق این بازار پی برده است .داری مستقر است که یکی از ارکان سرمایه

افـزایش نقـدینگی دینـی، نظـم را بـرهم      . ین هم واقـف اسـت  د ی های بادکردگی سکه تورم است، به زیان

شـده   کوشند آن را بهنگـام و کنتـرل   کردند، اکنون می دین را پخش می ی اگر زمانی همه جا سکه. زند می

  .خرج کنند

قشربندی طبقاتی در جامعه پـیش رفتـه، جامعـه بـه     . یک دگرگونی مهم قرار دارد ی رژیم در آستانه

منش پـدران  دیگر نیز، فرزندان " هزار فامیل"ده، انتظارها باال رفته و حّتا در میان تر ش روی جهان گشوده

بـا بسـیج عـوام،     .ورزی کرد توان سیاست نمیلومپن -بازاری-مثلث سنتی آخونددیگر با . کنند را دنبال نمی

از . انـد  یافتـه منزلتـی  چـه  اینـک   ،سابق" عوام"جمعی از . توان جامعه را ترور کرد و به تسلیم واداشت نمی

-االسـالم  حجت. اند خوانده شده اند، فرزندانشان درس بزرگی سردار و دکتر و مهندس شده گروه ،میان آنان
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هـا   و دیگر به سادگی حاضر نیسـتند بـا چـاقوکش    کنند قتدا میا ناها به آن اند، طلبه شده رمشقسدکترها 

تغییر نسـل بـا خـود تغییـر     . نگرند با تحقیر می های امروز ای های دیروز به سهمیه ای سهمیه. دمخور شوند

نشـینانی بودنـد    نسل اول، بادیـه : گفته است "مقدمه"خلدون در  منش به همراه آورده، به همانسان که ابن

نشـینی   که با زحمت قدرت را فراچنگ آوردند، نسل دوم آن غیرت و همت را ندارد، نسـل سـوم بـه کـاخ    

هـا و   هم اینک نسـل دومـی   ،ها خودی ی بسته ی در دایره .د برده استعادت کرده و روزگار سختی را از یا

ای بـود کـه ورای    نژاد، نخاله احمدی. دیگری دارند ی آنان منش و سلیقه. شوند کاره می دارند همهها  سومی

هنوز ممکن است در جلـوی صـحنه بمانـد،    . او زور آخر انقالب اسالمی بود. کرد منطق این تحول عمل می

  .رسیده است و سنجیده های متین و مؤدب دوران آدم دیگر اکنونیت این است که اما واقع

  

  بد و بدتر

یابـد کمـی نفـس     با دوتای آنان، جامعه این امکان را مـی . میان چهار مرد مورد اعتماد نظام است ،انتخاب

هـر چنـد   دهد،  شود و دیگری وضعیت کنونی را ادامه می ، یکی باعث اتالف وقت میدیگر بکشد، از دو نفر

همگانی است اگـر   ی مدنی و گشایش پهنه ی به نفع جامعه. گذشته است یدیگر دوران پوپولیسم فاشسیت

این جریـان،  . از جلوی صحنه دور شود) پوپولیسم فاشیستی /ساز  گرایی حرکت اصول(بنیادگرایی جنبشی 

بـه نفـع رژیـم هـم     . مردم استاختیارتر شود، به نفع کشور و  ای دیگر عمر خواهد کرد، اما هر چه کم دوره

  .های رژیم است مهار شدن آن، متناسب با تحول طبقاتی خودی. هست که بنیادگرایی جنبشی مهار شود

تـوان از   نمـی و آن بدتر آنچنان بد اسـت کـه    درافتاده استانتخاب میان بد و بدتر  به تنگنایجامعه 

شـویم از چیـزی کـه بـه نفـع       ه شادمان میمعضل ما آنچنان است ک. پیروزی بدیل کمتر بد، شادمان نشد

  .هست نیزرژیم 

بگذارید دلمان را خوش کنیم به اینکه شاید فرصتی برای تنفس و تجدید قـوا و پیشـروی بیشـتر بـه     

آنچـه   ؛بد نیست به خودی خوددهیم که این کار  گزینیم و به خودمان دلداری می بد را برمی. دست آوریم

  .ن به بد، عادت شودبد است، این است که رضایت داد

مسـیری را دنبـال    منطـق و  ،هانا آرنت با هوش و خردی تمام تذکر داده است که نبایـد در سیاسـت  

مـا بـه هـر    . برای این که وضع بدتر نشود، به بد تسلیم شویم ،و مدام رسیمدوراهی بد و بدتر  بهکنیم که 

بر کنار کشیدن و منزه مانـدن، از دسـتمان    کاری که افزونایم و  حال، اینک بر سر این دوراهی قرار گرفته

حال کـه در برابـر بـدتر، بـد را     : تذکر تقریر کنیماین را به صورت  هانا آرنتاین است که تحلیل  ،آید برمی

همدسـتی و   ی کننـده  ایـن گـزینش نبایسـتی تقویـت    . ایـم  گزینیم، فراموش نکنیم که بد را برگزیده برمی

اگـر فرامـوش کنـیم کـه بـد را      . کنـد  ست را بـه مـنجالب بـدل مـی    ای باشد که به سادگی سیا دوپهلویی

  .ایم، بعید نیست که فردا مستعدتر شده و بدتر را برگزینیم برگزیده
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  ...فراموش نکنیم 

. اتمی رژیـم وفادارنـد   ی طلبان دستگاه، به برنامه م که دو کاندیدای مورد حمایت اصالحنیفراموش نکپس 

سـی  هـای در  اتم ایـران امـروز، آن چیـزی نیسـت کـه از کتـاب      . فی استشان کا دانستن" بد"همین برای 

اتـم، نـاموس رژیـم     .شناسیم، به صورت شکل ملوسی مرکب از یک هسته و چند توپ کوچک گرد آن می

ای اسـت کـه جنـبش اسـالمی      طلبـی  اتم، مظهر موتاسیون فسادانگیز ناسیونالیسم ایرانی به عظمـت . است

   .اقتصادی است-نظامی-ایدئولوژیک ی م رمز یک همتافتهاتم، اس. پدیداری از آن است

. ها را به هم مظنـون کـرده اسـت    کشور. اتمی راه انداخته است ی جمهوری اسالمی در منطقه مسابقه

اتـم یعنـی قاچـاق    . دینی است و ممکن است به پایان همه چیز منجـر شـود   ی فتنه ی ادامه ،اتمی ی فتنه

اتـم  . دهنـد  کشور را بـه هـدر مـی    ی ای که بخش بزرگی از سرمایه المللی تکنولوژی، یعنی زدوبندهای بین

اتـم، یعنـی منطقـه را    . آور های خفـت  یعنی انزوای جهانی، در همان حال امتیازدهی به این و آن و معامله

 هـای  بهانه دادن برای تعویق حل مشـکل  تر کردن، متشنج کردن، ساختار استبدادپرور منطقه را مستحکم

  .بنیادی آن

دانش اتمی یعنـی  . اتمی یعنی عوامفریبی. ماندگی اتم یعنی حماقت، یعنی تداوم ناآگاهی از علل عقب

ای اسـت کـه هـر مسـتبد کـودن ولـی        تکنولوژی اتمی، تکنولـوژی  .مسئولیتی دانشی و بی جهل مرکب بی

اتـم  . واقعـی جامعـه   اتم، یعنی غفلت از نیازهای. تواند آن را در بازارهای جهانی خریداری کند پولداری می

بترکـد و   حتمال دارداای ایمن، اما توانایی در ساختن بمبی که هر لحظه  یعنی ناتوانی در بنای پل و جاده

اتـم،  . اخالق فرهنگ بی سواد بی اتم، یعنی تکنسین مزدور بی. ها را هم با خاک یکسان کند ها و جاده آن پل

کسـی کـه از شـعر خـوب، از      .تی جـانی سـپردن  فرهنگی، اتم یعنی سرنوشت مملکت را بـه مشـ   یعنی بی

ها و طبیعت لذت برد، کسی که اندکی تـاریخ بدانـد،    کودکان و از زیبایی انسان ی موسیقی خوب، از خنده

را از سـر نـادانی    این فوت و فـن مملکت به تکنولوژی اتمی و  ی اختصاص سرمایه. شود تکنسین اتمی نمی

هـای   ولوژی پیشاهنگ در جهان که فناوری دسـتیابی بـه انـرژی   مظهر دانش پنداشتن، یعنی غفلت از تکن

   .خطر آب و باد و آفتاب است های پاکیزه و بی بدیل انرژی اتمی و انرژی فسیلی یعنی انرژی

جمهـور   رئـیس  شنوند که آورند وقتی می دم برنمیاتم یعنی دانشگاه خفقان گرفته؛ یعنی استادانی که 

اتم، یعنی دانشگاهی که شـهامت نـدارد   . شود میورانیوم در آشپرخانه سازی ا مهندسشان مدعی غنی-دکتر

قضـایا کـالس و سـمینار     ی سازی و بقیه غیراقتصادی بودن نیروگاه اتمی و غنیدر مورد خطرناک بودن و 

نـژاد   ای چون احمـدی  اتم، یعنی اینکه استاد فیزیک اتمی هم بایستی خفقان بگیرد و بگذارد نخاله. بگذارد

  .گداز کند های اتم سخنرانی اتمی ی امامزاده اتعجزمدرباب 

ای متبرک تبدیل کرده و آن  سازی را به واژه سازی، یعنی رژیمی که اصطالح غنی اتم یعنی رژیم غنی

اتم یعنـی  ". سازی اوقات فراغت جوانان غنی"گرفته تا " سازی اورانیوم غنی"برد، از  را در همه جا به کار می

  .خواه اتم یعنی رژیمی تمامیتخواهی،  این تمامیت

هایی محیط زیست و کلیت هستی آنـان را   مردم را در جهل نگاه داشتن تا ندانند چه فاجعهاتم یعنی 

محیطـی اسـت، اتـم جهالـت در مـورد آلـودگی        هـای زیسـت   خبـری از آلـودگی    اتـم، بـی  . دنکن تهدید می

ها حساس باشد، به اتم نیز حساس  ودگیکسی که به این آل. هوای شهرهای بزرگ ایران است ی کننده خفه

  .دهد، دشمن محیط زیست است خطر جلوه می رژیمی که اتم را بی. است
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اتم یعنی عریض و طویل . مند بودن نظامیان و قدرتمندتر شدن آنان اتم یعنی قدرت، اتم یعنی قدرت

اتـم  . یماری روانـی رهبـران  اتم یعنی ب. پایان بی وبیای ژرففاتم یعنی توهم، یعنی  .شدن دستگاه سرکوب

. اتم یعنی در موی آشکار زنان هم توطئـه دیـدن  . یعنی توسری و خشونت، یعنی دیدن دشمن در همه جا

اتم، توهم برتری است، رویای برتر شدن اسـت،  . بقای رژیم است ی کننده اتم تصور از آن به عنوان تضمین

  .دانه استاتم جمع بدترین خصایص مر. یک پوتنس دایمی است ی عقده

اتم یکـی از  . آن را ندارند ی ای است که مردم حق اظهار نظر درباره اتم تابلوی حوزه. اتم یعنی سانسور

از دولتیـان نیـز    .شـود  سیاسی دینی به اتم ختم می ی فلسفه. هاست، رکنی از الهیات سیاسی است مقدس

اتم، یعنـی  . کس حق مخالفت نداردهیچ . آن نظر دهد، مگر به تأیید و ستایش ی کسی مجاز نیست درباره

اتم عنوان دیگر والیـت  . دولتی مخفی ی تشریفاتی، یعنی بودجه ی اختیار، یعنی کابینه بی ی وزارت خارجه

اتمـی   ی کسی که برنامه. والیت فقیه ی نظام است و اتم عمود خیمه ی والیت فقیه عمود خیمه. فقیه است

بستگی، یعنـی   یعنی زبان اتم ، یعنی صغارت در برابر والیت،. ن دهدقضایا ت ی رژیم را بپذیرد، باید به بقیه

  .جبن و بندگی

. خوانـد  خواند، با عدالت و پیشرفت نمـی  خواند، با فرهنگ نمی ها با حقوق بشر نمی اتم، با این توصیف

م اتمـی  اکننده به رژیـ شوند، اگر ادع دوستی و عدالت و فرهنگ پوچ و یاوه می ادعاها در مورد مردم ی همه

  .متعهد باشد
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