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در مبارزات آزادیخواهانه و  ایالعادهفوقها نقش ترینماندهروشنفکران در کلیه کشورها و خاصه عقب
افغانستان، نقش روشنفکران مردمی بر تارک  ایتوده یهاخیزشاند. در تاریخ معاصر طلبانه داشتهحق

بدون وجود روشنفکران بخوبی انجام »دون کار انقالب به قول مائوتسها آنها نمایان بوده است. اساس
شان های کارگر و دهقان نپیوندند، هیچ کاری از دستاگر روشنفکران به توده»ولی « نخواهد گرفت

خط فاصل بین روشنفکران انقالبی، یا غیرانقالبی و یا ضدانقالبی...  ییشود. در تحلیل نهاساخته نمی
مردان و زنان روشنفکر « م.زپردازی بر سر سه اصل خلق و یا مارکسیفقط در همین است، نه در سخن

 فروشی. احمد شاملو روشنفکر را هموارکننده حکومت و دنیایی برانقالبی اهل عمل اند تا پرگویی و افاده

 ادواردداند با صداقت و به جان خریدن هر دشواری تا سرحد نثار خون. و خرد و منطق می اساس عدل
 همچنین نپیوسته، وقوع به روشنفکران حضور بدون معاصر تاریخ در عظیمی انقالب هیچ»سعید گفته: 

 البتهو  مادران و پدران روشنفکران. است پا نگرفته روشنفکران حضور بدون نیز ضدانقالبی جنبش هیچ
 «.هستند هاجنبش برادرزادگان حتی و دختران و پسران

یعنی  ،ای ارگانیک برقرار سازندها رابطهبا تودها که واقعکنند می ندسر بل وقتیچنین روشنفکرانی  یک
از خون  ترسرخ، خون شان را و آگاهی نشان دهند دانش آن کهالینفک پیکر آنان گردند و برای  جزء

 روشنفکران ،نهند. اگر معیار این نباشددریغ جان بر سر آرمان بیآنگاه که الزم افتد ، سازدرنجبران نمی
پیشاهنگان پاکباز مشروطه شوند. می خلطهم  سیاه و سفید با و روندهم خوب به حساب میخودفروخته 

ندک تغییراتی نک متن نهایی آن با اشد که ای پخشسایت سازمان  از طریق ۱۳۹۴این پیوست در ثور 
 .یابدانتشار می
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بهمن، داکتر مجید کلکانی، بشیر مینا، د سرمد، وداو 1و جنبش دموکراتیک نوین اکرم یاری، صادق یاری،
سوسیالیزم، را ننگ دانسته و در راه  شنابندگو... روشنفکرانی بودند که رقیت امپریالیزم و  احمدفیض
تری، رهنورد زریاب، منیژه جان باختند. اما اعظم دادفر، واصف باخو خوشبختی مردم عدالت  ،آزادی

جنایتکاران اند. به اعتقاد  ستغز و دبا طوق ارتجاع و امپریالیزم بر گردن، دشمن مردم و م و... باختری
که یک مرتبه اجتماعی باشد  روشنفکری بیشتر از آن»، شناس فرانسویادگار مورن فیلسوف و جامعه

که از نظر شغلی تعریف گردد، به نقشی که در جامعه  . روشنفکری پیش از آن.مبین یک جریان است..
کند. شغلش خود را به عنوان روشنفکر احساس نمی .. یک طبیب در اجرای.شود.کند شناخته میایفا می

 سیاسی عمل یک یا و کندمی اامض را بیانیه یک که هدداحساس روشنفکر بودن وقتی به او دست می
 ظاهر هنگیاجتماعی بر یک زمینه فر-سیاسی صورت به روشنفکری دیگر عبارته ب. دهدمی انجام

وقتی از زجر و شکنجه در الجزیره  ولی است، نویسنده یک نویسدمی رمان یک که اینویسنده. گرددمی
 ۲«زند روشنفکر است.حرف می

ایستد. تشخیص یک سیاستمدار اکثریت نهرزم به خودی خود افتخاری ندارد تا در کنار  پس روشنفکر بودن
، نویسنده، رده، هنرمند، شاعرکها مشکل نیست اما اگر او روشنفکر )تحصیلپیشه برای تودهخاین و جنایت

ها زهرش را به ترین روشترین و مزورانهها را فریفته و به ظریفسخنور و...( باشد، خواهد توانست توده
 آنان تزریق کند. 

بین، عادل و متفاوت از جنایتکاران اند که از طریق کار ذهنی روشنهمه روشنفکران  که تصور عامه این

                                                            

سازمان » اهات، در سنجش اشتب«پیش رویم!م در راه انقالب سرخ به با طرد اپورتونیز»در جزوه  -1
خصوصا با توجه به حمالتی ناوارد، بچگانه و زشتی نسبت به رهبری آن وجود دارد که م« جوانان مترقی

 اندازی جریان پراو در راه متازلنینیست بزرگ رفیق اکرم یاری و نقش تاریخی م-شخصیت مارکسیست
دامه راه او و کلیه تنها با ا کنیم. اما این دردندامت می و دریغشان و شوکت دموکراتیک نوین، احساس 

 ای هموار خواهد شد.خفتگان شعلهخونبه
 .سهندترجمه محمود.ح، مجله « روشنفکران: نقد اسطوره و اسطوره نقد» ادگار مورن -۲
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داری نفکران )کارکنان فکری( از زمان پیدایش در عصر بردهاست. روش نادرست ،کنندبه جامعه خدمت می
ای را تشکیل نداده، خاص از برای خدا تا امروز به علت نداشتن رابطه مستقل با وسایل تولید، طبقه

جنبش آزادیخواهانه و ش یا مشتریانار کل مردم نه بلکه در خدمت این یا آن طبقه، امپریالیزم و زخدمتگ
بورژوازى انواع »نویسند: شدن روشنفکران می مارکس و انگلس در مانیفست از خریده باشند.می ستمبران

هاله مقدس  نگریستند، ازهایى را که تا این هنگام حرمتى داشتند و بدانها با خوفى زاهدانه میفعالیت
 ۳«اخت.خوار مبدل سخویش محروم کرد. پزشک و دادرس و کشیش و شاعر و دانشمند را به مزدوران جیره

های احتمالی خودجوش کاری ساخته نیست و ( از جنبش1نقشه امریکا در عراق و افغانستان و... بود که 
تا مردم به آگاهی دست نیافته و تخم مقاومت متشکل ملی  آیدباید مرگبارترین ضربت بر روشنفکران 

، «نه برعکس ها ونیستبا بنیادگرایان علیه کمو» ی( مطابق نظریه۲ضدامپریالیزم بارور نشود و 
که عراق، است  مهم این ؛کرد و آنان را خرید« کار»توان با آنان می 4تر بهتر،روشنفکران هرقدر مذهبی

امریکا »نقشه با ایده و اندازد. اش امریکا را به رعشه مید که هنوز شبحنشودومی نویتنام  و... افغانستان
 امپریالیزم مزین گشت.  انکاروری ی، و ت«مساویست به دموکراسی و خوشبختی

های برقی و چاپی، روشنفکران را نجوها و رسانهایجاد جامعه مدنی، انیز و  مقامیامریکا با تطمیع نقدی، 
مردم  ریزم،والیکسو ضدیت با  امریکا دوستی، مبنی بر ضرورت آشتی گرگ و میش، تا با تبلیغات خریده

های امریکا و ندیاین روشنفکران ارجم .برحذر داردطلبانه و ضدبنیادگرایان ما را از شورش استقالل
 ی مردم اند. خوردهدشمنان قسم

نبوده، منافعش را با  آنان خال و خط عاشق نعمتولی مانند چوننمی نازدانه مذکور تا آخرولی نوکران 
بالفاصله جواب  ها(ون مترقی و چپ)مخالفت با ملی تاریخ مصرف شانبا پایان و  نزده، گره آنان سرنوشت

                                                            

بودند و سلمان میفارغ از درد مردم و وطن نوار خالد حسینی و عتیق رحیمی اگر صبوراهلل سیاهسنگ مثال -۳
نی خود رسواگر موثر وحشت توانستند با استفاده از شهرت و اعتبار جهاکردند، میوار به امپریالیزم تمکین نمیرشدی

سانیت شان را پاس دارند. مردم افغانستان حیثیت و ان پشتو شناعت بنیادگرایان جهادی و شرکا بوده و با ایستادن 
 دانند.یمافغانی آنها را برترین معیار جاسوسان یکا و اروپا و های امرولی آنان جلب رضایت دولت

شان با  عالیق مذهبی توان از لحاظ سیاسی طرف امریکا کشاند.زده را هم میدر افغانستان روشنفکران ایرانی -4
 ایران مانعی ندارد.
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: . چرچیل گفتهنشینند. دوستی امپریالیزم با پادوانش بقا نداردنفس بر جای شان میشده و مستخدمان تازه
 «.دشمن همیشگی، بلکه منافع همیشگی دارد انگلیس نه دوست و»

اقتصادی به معنای چه از لحاظ  گیرند گرتان روشنفکرانی که موضع طبقات ستمکش را میسـافغان در
دانند. ولی در زندگی خود را جدا از پیکار و بهروزی آنان بیهوده میاما شدن آنان نیست،  کارگر یا دهقان

ن چه آناتعداد زیادی از  5نمایدطوری که لنین دوره ارتجاع را تصویر می اخیر، همان بارانفاجعه سال 4۰
با  کش،وجدان غرب چه واش دینیارتجاع  با چه در پاکستان ای،خامنه-خمینیبا مهاجرت در ایران 

مسلک و بورژواهای بالهوس و بیبه مثابه خرده 6ای مسیر انحطاط را پیموده،سابقهشتاب و شدت بی
گری امریکا، دولت و مشاطه ،شدنآورده به ثروت و قدرت و شهرت، به فحشای حکومتیایمان

زدن دارد اما با وقاحت یک غدار، دودسته عمر زاخیلوال چندین دوسیه پول داکتراند: سرجنایتکاران غلتیده
باال نمود، حتی از « اشپیگل»امین فرهنگ که دامن فسادش را مجله  داکترچوکی سفارت را چسبیده؛ 

نقض حقوق بشر توسط »ورزد: های او ابا میمرده فهیم ترسیده و با پستی عجیبی از اشاره به جنایت

                                                            

ون درهم کوبیده اپوزیسی(. تزاریسم پیروز شده است. همه احزاب انقالبی و 1۹۰۷-1۹1۰) های ارتجاعسال» -5
زین سیاست گردیده )فحشا( جایگ اند. دلمردگی، ضعف روحی، تفرقه و انشعاب، تشتت افکار، ارتداد و هرزگیشده

البی بکار م فلسفی شدت پذیرفته است؛ عرفان بعنوان پوشش روحیات ضد انقزلیآاست. کشش به سوی ایده

 («مزدر کمونی "گراییچپ"بیماری کودکی») «رود.می

غرب به  هفکران ما کاما روشن دانست.ما به پرولتاریا متعلق میبه بورژوازی و قس النین روشنفکران را قسم -6
در ایران اگر و  نقالبیا، کاهل و عمال گریزان از سیاست امریکاپرست معموالسویگی اختیار کرده یک ااکثر دنرومی

اختن حتی . دست امپریالیزم و ارتجاع در فاسد سشوندیم والیت فقیه سرفروشد نکن «تحصیل»زندگی و 
وهنتون پباندهای جهادی،  یشده قنهان حشنفکرتر شده است چه رسد به روگشاده ،روشنفکران سابق چپ
رعکس تبلیغ داکتر ب. و ایران های مغزشویی امریکا و متحداننجوها و سایر دستگاهها، اامریکایی، جامعه مدنی

 همین افغانستان هایسرمایه ترینبزرگ ها...اندیشه بهترین با و تحصیالت بهترین با هااین» که عسکر موسوی
های ترین سرمایهبزرگ»ها را دارند و نه «بهترین اندیشه»( نه آسمایی سایت با مصاحبه)« .باشندمی نسل

ها، لینا ها، داوود سلطانزویدیانها، داوود مراشکریه بارکزی ها،هاشمیان خلیل اسحق نگارگرها، آیا اند. «افغانستان
... که ناف شان به ناف ها وها، ایمل فیضیها، جاوید لودینالدین ربانیها، صالحزاخیلوالها، رهنورد زریابها، روزبه

ترین دالالن ند یا بزرگا «های افغانستانترین سرمایهبزرگ»، پیچ خوردهرژیم ایران یا امپریالیزم امریکا و غرب 
 ؟اند تیر خود فرزند و مادر شان ازها که در راه تامین منافعدرتآن ق
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اهلل و...، سیاست بسم ،؛ احمد سعیدی با دفاع از فهیم«افغانستان به روی اسناد ثابت نشدهکس در هیچ
ترین منحیث یکی از بازاریخود برد چون باید خواند اما از کسی نام نمیافغانستان را بازاری می

 اعظم دادفر تر(؛ داک1۳۹۲مارچ  1۳)رادیو آزادی،  ش را به سرجنایتکاران حفظ کنداوفاداری «کارشناسان»
با سکرترش در  (پوشالی مقامات کلیه واگیر مرضاخالقی ) هرزگینظر از دوستم صرف کثیفدالل 

قدر توانست مدارس دینی ایجاد و همراه فاروق وردک  هر، محضر مراجعین در وزارت تحصیالت عالی
قدر  آن نشر کرد وهای درسی را نصب و ترین استادان و کتابارتجاعی ،گلبدینی و صدیق پتمن خلقی

موسوم به رسول  ایاستعفا دهد؛ الشه وزارتساالران نرفته و از ت نداشت که زیر بار امریکا و جنایتشراف
 یا عبداهلل و غنی و کرزی مثل را ابرتبهکاران غیره و قانونی سیاف، عبداهلل، خلیلی، اسماعیل،رحیم که 
 تشجیع ضمن نامد،می «خطا و اشتباه»را  نآنا جنایات و «نخبگان» خادی لحنی با ناتو سخنگوی
اگر »را دارد: « تنویر اذهان عامه»سازی و به محاکمه شدن، از آنان توقع دولت مذکور قاتالن یدلسوزانه

ساالران( )جنگ های راستین باشیم و اگر حساب پاک باشد و از محاسبه باکی نباشد، پس اینانما مسلمان
خواهان دایر شدن محاکمه گردند. انسان بری از اشتباه و خطا نیست... اگر در باید خود حاضر شوند و 

مداری و اخالق مدرن سیاسی حاکم شوند و ضوابط سطوح بلند دولتی فضای شفافیت، رعایت اصول دولت
سازی در افغانستان فراهم خواهند تر و بهتری برای دولتگی یابند، امکانات بسیار مناسببر روابط چیره

ها، اهداف و اقدامات دولت را به د... ما هنوز رادیو تلویزیون سراسری دولتی و یا ملی نداریم تا برنامهش
تر از کاغذتشناب جالل نورانی خود را به چیزی ادنی ؛۷«مردم برساند و به تنویر اذهان عامه بپردازد.

                                                            

 پیشبرد شده برای شیطان»او در آنجاست که خاص های زیادی دارد اما قباحت حرفمفلوک  مردکاین  -۷
کند؛ گویی خودش مارکسیزم را سرزنش می« نفهمی مارکسیزم» دیگران را به علتو  «خواندمی انجیل کارهایش

دهد تا او را با دادن اسحق نگارگر شد و به رژیم مافیایی کابل از اروپا دم تکان می مینوتدرک کرده بود که 
دانست که مارکس چند کتاب نوشته است. انسان مارکسیست افغانستان، نمی»اش قبول کند: ای به غالمیچوکی

ت و منتخب آثار را که ممکن است تنها ده درصد آثار باشد، به زبان فارسی مطالعه دانسثار مارکس را نمیآ، نام  حتا
که همانی که نام آثار مارکس  مفهوم نیستاو برای « یی نداشت.آشنا ی اصلی این منابع فکری،هاکرد و به زبانمی

 ه مبارزه برخاستهب هراس از مرگبیترین درک از این علم به حقانیت آن باور یافته، ولی با ابتدایی داندرا هم نمی
در تاریخ ملت ما از خود به جا خواهد ماند  ماندگارتسلیم نشده، نقشی و چه بسا نقشی  پادوانشبه امپریالیزم و و 
و...  «متفکر»و  «استاد»و  ،های مختلفبه زبان مارکس کردن رو و زیرفرضا حالی که او و امثالش با وصف  در

نخواهند  گریزی و فرومایه های«اکادیمیسین» جز نامی آخر، و تا االن، هاخادی-نامیده شدن از سوی جهادی
شد و عالم دینیی که در افغانستان تربیه می»افزاید: می« رهبران قیادی»شرمی یک مجیزگوی . او با بیداشت
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که از حقوق بشر و قوانین  ؛ ملک ستیزشورای نظار، بدل کرد مامورمخدوم رهین دزد آثار تاریخی و 
 قوانین را هر روز که این هاامپریالیست وساالران ای برضد جنایتدهد، کلمهالمللی داد سخن میبین

آرد؛ داریوش اقبالی و شاهین نجفی به نام هنرمندان آزادی و ضدفاشیزم بر زبان نمی کنند،می پامال
ساالران رقصی برای جنایتخوش لطفو فرهاد دریا به  ، شفیق مریدکنند اما وحید قاسمیافتخار کسب می

 «آگاهان» یابند؛می شهرت آنان، با مردم دادن آشتی و -کابل بانک-ترین موسسه مالی آنان و بدنام
و غیره به دفاع از وضع موجود، « تلویزیون طلوع»، «رادیو آزادی»مسایل سیاسی و نظامی از 

                                                            

توانست منابع دست اول دینی داشت و نمییی کافی نمیبود با زبان عربی آشناالتحصیل دانشکدهء شرعیات میفارغ
رفتند، زبان عربی را یاد را مستقیم و مستقالنه مطالعه کند و تنها کسانی که برای تحصیالت عالی به مصر می

منابع دست اول دینی را »دانستند و زبان عربی می این خاینانآورد و یعنی اگر ملت ما چانس می« گرفتند.می
، علمای نازنین آزادی دوست و دموکراتی نظیر استاد ربانی، استاد سیاف، «کردندو مستقالنه مطالعه میمستقیم 

تر که افغانستان از وجود شان تابان شدندمیها مجددی و غیره االزهر دیدهاهلل صبغتاستاد ستار سیرت، استاد 
 به جانیان اشتعظیم او. شودعیان میآدم دلقکی  واقعیت «په وړه خوله غټی خبری کول»با که ! به راستی گشتمی

مثل جامعهء ما با  تیدر جوامع سن»دارد: گونه اعالم می اینرا کینه نسبت به مبارزه روشنفکران سکیوالر و  دینی
داشت و اگر روشنفکران دینی بتوانند مبانی توافق مدرنیته و یا همزیستی  یزتریآمطتیابرخورد اح یدبا یروشنگر

این درست همان « سکوالر. ا با دین کشف و تبلیغ بکنند، نتایج بهتری ببار خواهد آورد تا این که روشنفکرآن ر
ادیان شرقی »ها قبل جان فاستر دالس وزیر خارجه ایزنهاور بیان داشته بود: سیاست امپریالیزم امریکا است که دهه

د دینی مردم شرق با الحاد کمونیستی و ماتریالیزم سازگار و گرانبها اند. عقای وافرهای ای عمیق و ارزشریشه رایدا
واصف طلب، مثل رنگین سپنتا، و عافیت بزدلرسول رحیم « آورد.مشترک بین ما به وجود می وجهنیستند. این امر 

بازیافت. او روشنفکران « علمای دینی»با  در پیوند راخیر و سعادتش  شدگان،تسلیمو بقیه  سرور آذرخش، باختری
روشنفکران به جای تکرار مکررات »کند: دعوت می -از مبارزهران، فرار مدا، سازش با جنایتارتداد-را به راه خودش 

های کار گذشتهء شان، به جای کار پراگنده و به جای یدن به اسطورهچسپ و گذشته یو چسپیدن به فرهنگ سیاس
 توانندمی، یدههء چهل خورشید یو سیاسی و آن هم با همان پندارها و ترمینولوژ یی فکرقطبی ساختن فضا

 که است -یا مراکز فکر سازی فکـری هـایاتاق- think tank )منظـور -Thinking Tank- فکری ذخایر
را « ی ساختن فضاقطب»مینی متفکر ما عامل « یار با اعتباری را ایجاد کنند.غلط نوشته( بس وادباسخیلی  مدعی

را مدتهاست « یذخایر فکر»که  خبر نداردداند و نه موجودیت عینی طبقات متخاصم و روشنفکران انقالبی می
ی «ذخایر»از او و نگارگرها و سپنتاها و... به ریاست زلمی خلیلزاد و مدیریت اشرف غنی ایجاد کرده است، « سیا»

 که ی را نخواهند دید. و ارشاد دیگرشخوشبختاند روی آزادی و هکننده به آن نزدکه مردم ما تا لگدی متالشی
شود: و  تکمیلباید چنین  واست کله نیم میک ،«شود تا ما دچار تحجر شویمفقر فرهنگی در جامعهء ما سبب می»

 د.نخیانت گردلئامت و  دچار یشود تا روشنفکرانسبب میما ت و شخصیت در جامعه فقر شراف
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 ناهید وها گیالنیها و فاطمه آزیتا رفعت ها واند؛ فوزیه کوفیپیشگان جهادی و امریکا مشغول جنایت
 جانیانهای جهادی وظیفه دارند اشک و ضجه و چادر زنان افغانستان را نزد ناموسی... در برابر بیهافرید

شود، به دریدن خالصه می ی آنانو خشم امروزی که به خودسوزی خموشانه زجربه شفاعت ببرند تا مبادا 
اهلل اش چتلی سیاف و صبغتسپنتا به تمنای ابقا در مقام ی دشمنان شان سمت گیرد؛ رنگین دادفرسینه

گمارد؛ قسیم اخگر روشنفکر دینی میجمعیت اسالمی  چوکیداریو برادرانش را به  هخوردمجددی و... را 
محمدها و هایش بود، با بوسیدن دست عطا اصطالحات چپ چاشنی حرفو که ماسک ضد رژیم ایران 

هاشمیان و... را کمایی کرد اهللقطار اسحق نگارگر، خلیلایستادن در ها، در آخر عمر خواری کریم خلیلی
که شاخ فرومایگی بوسیدن چشم مال عمر را بر شانه دارند؛ فیصل امین استاد پوهنتون با وقاحت یک 

جای خالی مارشال صاحب با »: مویدفهیم میقسیم « جای خالی»دژخیمان جهادی، در سوگ  برداربقچه
(؛ فرخنده زهرا نادری، داکتر اشرف غنی ۲۰14مارچ  11 ،)رادیو آزادی «تواند.برازندگی او پر شده نمی

 و عناصری مثل انوارالحق نامد!؛افغانستان می« ساالر فکری و سیاسیسپه»احمدزی را نه کم نه زیاد 
 قربان یون، رحیمی، اسماعیل الرحمنمجیب شهرانی، وحیداهلل فاروقی، حمیداهلل محمود صیقل، احدی،
 الذکرفوق همتایان از تربوگرفته زنند،می بالک مدارانجنایت قدرت شیرینی دور که ...و سالم باری حقجو،

 اند حاکم فرشتگان افغانستان در گویی که ستایندمی واردیوانه طوری را و تمام اینان انتخابات. اند شان
 شانهایزخم به علت مردم هایش،سگ و امپریالیزم در اسارت های سالسال سرزمینی در این کهنه  و

یک سراب به سراب دیگر و از  از که شودمی موجب روشنفکران از جمله خیانت اما کم و بیش واقف اند
امید  بلکه نه کاندیدان از آنان خشنودی از حاکی دادن رای بیفتند؛ دیگر فریبی دام به فریب یک دام

 بازان،سیاست روحانیون، که است انتخابات فلک رنگینچرخ از دوران سیأ عالم در تغییری به بستن
ادای وجیبه »به عنوان  در آن شرکت حتمیت برای آواز یک با های امپریالیزم و عمالو رسانه روشنفکران
پناهی و درد و نکبت و بیاستیالی بربریزم  طور که در زمان همان آرند؛می کف بر دهان« ملی و دینی

نمایند، از زاویه سیاسی نیز وقتی وضعیت چهل سال اخیر افغانستان(، مردم بیشتر به دین رو می )مثال
شان ی آالمدهندهی افیونی تخفیفترین انتخابات هم به دیدهگاهی انقالبی را سراغ نکنند به پرتقلبتکیه

صدر  های مستبد دینی از قول ابوالحسن بنیبات در رژیمنگرند. ماهیت واقعی انتخاو رویایی خوش می
والیت مطلقه فقیه یعنی قدرت کامال در دست رهبر بوده و انتخابات و نماینده »از مدیران رژیم خمینی: 

دهند به سود دولت است که معناست. در والیت فقیه مردم رای و هیچ حقی ندارند. وقتی رای میو... بی
ا نمایش دهد... وقتی در انتخابات اول تقلب شد معلوم شد که خمینی به رفسنجانی اش را بدنیمقبولیت

اجازه تقلب را داده بود. پس از انتخاب شدن بنی صدر خمینی به رفسنجانی گفت شما سعی کنید مجلس 
را در اختیار بگیرید. من به خمینی گفتم با انتخابات تقلبی میشه مجلس تشکیل داد؟ گفت که مردم رای 

فبروری  11، «چه باید کرد»، سایت «پند تاریخ»)برنامه « دهیم.را بخاطر دنیا ترتیب می ندارند ما این
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رسیده، تعجبی ندارد که خود را از دولت و دولت را از خود  نسبیبه رفاهی یی که روشنفکران هادر کشور
د. اما در نخواهانه روگردان باشهای اجتماعی و عدالتدانسته، از وضع موجود دفاع کرده و از جنبش

شرایط زندگی انسانی فراهم نیست، امنیت و ای برای هیچ طبقه ،که جز برای خاینان و شرکا افغانستان
به مثابه چشم و گوش  اغلبثناگوی دولت باشند. ولی چون چنین  نباید اینمنطقا روشنفکران 

را از خود و « نظام» الجرم ،اندمدهآکری دربه صورت یک اشرافیت روشنفو بنیادگرایان  هایستامپریال
شده، خروج  شانکاینات امریکا  ،مقام و ثروتی سوزانبه آرزوی  نیل مجردبه  ؛دانندمی« نظام»خود را از 

 موجود از وضعدیده، به خاطر نگرانی از آینده و ترس از انقالب،  خودشدن  ترمتمولرا پایان رویای  آن
در دوره انتقال هستیم، »که دهند اندرز می، «والنئمس» کاریخیانتبوده و برای توجیه هر فساد و  راضی

نگر بود تا کرد، به جای گذشته باید آینده احترازگیر است، باید صبر داشت، از خشونت اصالحات زمان
 ،برادر و پدر پا نهادهبر خون  انیستند که حت مرتجعکم روشنفکران «  همه کارها روبراه شود!انشااهلل

اندوزی، شغل پردرآمد، و اقامت در غرب را برای جوانان پول، انقالبیون و شعار انقالبی را محکوم نموده
روشنفکران اگر دنیا را آب بگیرد و به زن و فرزند این جنس  ؛کنندترین راه زندگی توصیه میپسندیده

مانند. اینان دشمنان مردم باز نمی جویی بامعاملهند( از رنداکه را تجاوز هم شود )غم زنان و کودکان مردم 
دفاع کرده و مانند انقیادطلبان  ی امریکاارانهتبهکهای زورگویانه و تر از یک امپریالیست از سیاستداغ

بر اریکه  ینطلب یا مجاهدایرانی که آرزو دارند امریکا جمهوری جنایت را سقوط دهد تا طرفداران سلطنت
تا به بهای سیهروزی  ۸کم نکند افغانستانخدا سایه امریکا را هیچ وقت از سر  کننددعا میشینند، قدرت بن

عشرت غلت زنند. اینان آشکارا  الوسع بچاپند و ببرند و در تنعم وحتی« قیادیان»درصد مردم، در کنار  ۹۹
قاتالن و تجاوزکاران به که  حالی در ،دهندیا زیرکی پیچ و مهره نظام مافیایی جهادی را تشکیل می

هراس از دستگیری و مجازات آزادانه خرامیده و به مادران و خواهرکان و برادرکان صغیر شان بی
برعکس روشنفکران کردی، ایرانی و ترکی و... که از شرایط غرب اینان  ؛شوندهای باالتر نصب میکرسی

                                                            

 جنگ من نظر به»گوید: م چامسکی در باره اشغال افغانستان میروشنفکر نامور ضدامپریالیست نوه در حالی ک -۸
 قوی احتمال به که تظاران این با ایاالت متحده. دانست اخیر یهاسال در جنایات ترینشنیع از باید را افغانستان

قدرت بسیار »)کتاب  «.بود آمیزجنایت این. افغانستان رفت جنگ به کشاند خواهد فقر خط زیر به را نفر میلیون پنج
 ، برگردان رضا اسپیلی(«خطرناک
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های به جای برگزاری اکسیونگین نشده و خشمبرند، به نفع مبارزه در داخل کشورهای شان استفاده می
و با  ۹فرو رفته بیدل و...سنایی و ی تجلیل از مولوی و پیهم ضدامپریالیستی و ضدبنیادگرایی، در خلسه

این نمایانگر میزان انحطاط و دنائت  1۰برند.دیگر دنیا را از یاد میها به یکهای بده و بستانبرپایی شب

                                                            

بخش ما در پیکار های نامعقول و ارتجاعی آنها( الهام)سوای ایده هاانگیز هنری مولویهای شگفتزیبایی -۹
ای خواندن سرگرمی روند شاید موالنانیستند؛ برای غربیان که به ماه و مشتری میضدامپریالیستی و ضدبنیادگرایی 

از شناسند، تکسی را نمی هایی مردم هنوز موتردر والیت، خوابیمگرسنه میها مطبوع باشد اما برای ما که در مغاره
و  عرفاناز ارند، اندیش جهادی و طالبی ترکتازی دوسطاییقروندژخیمان و  خارج هستیمتکمه تا تنبان محتاج 

و و سلطانپور و گلسرخی د؛ شعر و تفکر عرفانی مثل شعر و تفکر شاملدمنمی راننهیب توفیدن بر ستمکا بازیخانقاه
ری و شوریدن در گوش و شیپور بیدا یانها و بنیادگراامپریالیست کام بر «زهر و گلوله و مشت و طناب و خنجر»

ی آقای کیا رستمیِ تهد. برعکس گفزیبو تجلیل از آنان فقط در افغانستان یا ایرانی آزاد می نیستندزدگان خواب
پرده سسیاسی است پس از مرگش کم کم به فراموشی  شعر شاملوچون »جنایت که موید سانسور جمهوری

د که خنجری بر شعر شاملو و سلطانپور و گلسرخی و نظایر شان به آن خاطر هم ماندگار خواهند بو« شودمی

قابل  .آورندکت در میمت اجتماعی اند که احساسات طبقه را به حری دژخیم و به قول نیما وسیله انجام خدحنجره
دهند نشان می« خوانحافظ»سازان احمد شاه مسعود، او، داکتر عبداهلل و غیره سرجنایتکاران را توجه است که بزرگ

ا شاعر و شعر شانند. امبپو« عارفانه»و  «صوفیانه» ایهالهجالدپیشگی آنان را در « ارادت به حافظ»تا با بیرق 
پرسید چرا آنان در  ی مرتجعان مافیایی کافیستنانهدرد. برای درک نیات اهریماله را میه انقالبی امروزی آن

ها ها، استاد و حضرت حیدری وجودیها، استاد واصف باختریها، استاد پژواکاهلل خلیلیحالی که برای استاد خلیل
خیزها و انیس دهند، نه از سرمدها و رستاچاک میور ارتجاع سینهخهای نجاست«استاد»ها و «حضرت»و سایر 

الرحمان محمودی، سرور آزادها که حتی از زندگانی و پیکار و شعر و ادب عبدالرحمان لودین )کبریت(، داکتر عبد
 کنند؟خواه، یادی نمیجویا، غبار و جانباختگان مشروطه

های کار پیر و پیشوای د که گویا در باب یکی از برجستگیگویاش می«نستوه»لطیف ناظمی پرچمی از رفیق  1۰
های شعر اسطوره جلیل شبگیر پوالدیان شاعر و پژوهشگر نستوه به»نمونه آورده: « بیشترینه» ینتر«نستوه»

های سامی و رهپرداخت. او نوشتۀ مشبوعی تهیه دیده بود که به گونۀ گسترده در جست و جوی اسطو باختری
های بلیغ بهره برده شبیههای گوناگون صور خیال بیشترینه از تباختری برآمده بود. باختری از شیوهفارسی در شعر 
گرایی در شعرش پرشمار هگرایی و اسطورآمیزی هنجارگریزی، باستانآنان کاربرد استعاره، نماد، حس است؛ افزون بر

ر شعر باختری برجسته دبود تا نقش اسطوره را  هایی برداشتهاست. پوالدیان از بیشترینه دفترهای شعر وی نمونه

 « .سازد
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. هر روشنفکری که راهش را از کشانندمی فحشای سیاسیان را به انجوماست که  امروزیروشنفکران 
 جایش در همان صف ننگین خواهد بود. اینان جدا نسازد

طعه از ق ۲۰ی آینده فصلنامه )کرمل( چیزی حدود خواستم در شمارهمن می»محمود درویش گفت: 
سیم از شکوه و ن ز عشق سرشار است،توانم متونی را که اام را چاپ کنم. آخر چطور میهای تازهسروده

های ر خیاباندگیری کنم و به چاپ بسپارم در حالی که هم زمان گیرند غلطعطرآگین جلیله نشئت می
 لحاف زیر که ماندهعقب یهاکشور در بخصوص نوشتن،»و نزار قبانی گفت: ؛ «.شهرم خون جاریست

. شکسته درهم ییش و شکننده پتک میان. است تن به تن و واقعی جنگ خوابند،می قدیم رسوم و خرافات
. نیست مهتاب رد گردش و قو پر بالشی ادبیات که دریافتم است جاری امجامه و چهره بر که خونی از

 بر را آن که ستهادشواری از صلیبی بلکه. بزنیم مان جامعه بر سینهء که نیست گلی ادبیات که دانستم
ی جهادی و رفتهفر نشترعزت و مست اند که وطنی ما بیشتر از آن بیشاعران اکثر اما  «کشیم.می دوش
حدت مردم با ویعنی « وحدت ملی»آنان برای ی هلهلهی هموطنان مانع از بر گرده« سیا»و  یو طالب

 ارجی شود. خداخلی و ارتباط به رهایی از چنگ اهریمنان های بیدرازیرودهقاتالن عزیزان شان و 

خود را به امریکا و ا گویند که یا اندیشه و عمل چپ یا هیچ. صرفشنفکران نامبرده نمیانقالبیون به رو
کشورهای  -ستمکار دولتی علیه مبارزه-ساالران نفروشند و نصف آبروی روشنفکری واواک و جنایت

 های جمهوری جنایت ایران خواهان کسب بازاردیگر را داشته باشند. اینان با تقلیدی سخیف از رسانه
ای بلکه نویسان نه برخوردی سلیقه«دانشکده»و « ژنرال» ،«فیلم»، «دکتر»برای خود اند. مبارزه علیه 

اشتراکات »و « فرهنگ»رژیم ایران و کسانی که سعی دارند با نقاب  پروردگاندستای است برضد مبارزه
اش منحرف سازند. این آقایان افغانیهای کاغذتشناب، فکر مردم را از مبارزه علیه والیت فقیه و «فرهنگی
های جمهوری اسالمی، جنایت برابردانند که تقلید از مطبوعات ایران و سکوت خاینانه در نمی هاو خانم

                                                            

شاعرنما « اسهالیان»ی این شدهزادگاه دوزخ خورد، چه نسبتی بهوجدانی گوینده آب نمیفروشی فوق اگر از بیافاده
« فعار»اسطوره، شعر یک دارد که در آن تجاوز به مادر و خواهر شان امری عادی و روزمره است؟ با اسطوره یا بی

رد شود تا کشف طهای وطنش از خون و اشک و سوگ، تنها باید محکوم و اعتنا به لبریز بودن خیابانچرسی بی
هایش در افغانستان های امریکا و سگغم از شناعتغیرت و بیبی «شاعر و پژوهشگر نستوه»اگر  کرامات آن.

مالی بر درگاه جالدان مذهبی ارتداد و پوزهطلبی، نقش تسلیم« در شعر باختری نقش اسطوره»بود، به جای نمی
 نمود.می« برجسته»جهادی و رژیم ایران را در شعر او 
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و « استاد»تا مثل  انددر مسابقهچگونه دهد نشان مینساخته بلکه « نویسزیبا »و « کالمخوش»از آنان 
الدین واواک کاظم کاظمی، ابوطالب مظفری، نظام شان رهنورد زریاب و کنیزکان مشهور« متفکر»

سید میرحسین  امینی، ابراهیم جنید، رفیع عصیان، صادقاهلل زرکوب، شکوهی، کبری حسینی، فضل
اسداهلل  زهیر، ، طاهراهلل قدسی، زهرا محمودیزاده، فضلزاده، محمد حسن حسینمهدوی، زهرا حسین

 .برخوردار شوند والیت فقیه آدمخوار. از عنایت مادی و معنوی و..امیری  محمدی، علی جعفری، عبدالعلی

دامپریالیستی مبارزه ض درها دهی تودهتوانست نقش تاریخی در سازمانبخش کالنی از این قشر که می
انستان و رسیدن به حاضر فکر و ذکرش دفاع از پاییدن امریکا در افغبازی کند در حال ضدبنیادگراییو 

تر و کارآمدتر ، سفیدنشاندگاندستخود را در چشم امپریالیزم و  آن که. و به خاطر تاسثروت و منصب 
کوشند نجوها، میهای مدنی و اهای سیاسی چه شعر و هنر و چه با جامعهسجل کنند، چه با تحلیل ثبت و

رابطه ا آن با ضد آن تشکیالت انقالبی را که احیانا ای و مخصوصهای ضدسوسیالیزم و ضدشعلهایده
 تر بر پس و پشت خود بیاویزند.تر و نمایانداشتند، هرچه کلفت

تواند بدون مواجه هستیم. نیرویی انقالبی نمی یبزرگ روشنفکرانقراض و تباهی ترتیب ما با یک  بدین
ها ظن تودهوءاش را بین مردم تثبیت کرده و از سافشای متداوم این مارهای خوش خط و خال، موقعیت

بکاهد. افشاگری از این جهت هم « شدهغیرت و تسلیمهای بیکردهها و تحصیلخواندهمکتب»نسبت به 
های سازد. با وقوع جنبشحتمیت دارد که به قول امیر پرویز پویان کار انتخاب برای خلق را آسان می

نت به تر شده و خیاصفت پارهو ضدامپریالیستی ماسک روشنفکران روسپی 11ای ضدمافیای جهادیتوده
دهند؛ بر نیروی انقالبی است که با گسترش و تعمیق مبارزه، از دست می« فرهنگی»خدعه  از درمردم را 

 این جریان را سرعت بخشد.

های دیگر، ناگهان به پاسخ این پرسش که چرا روشنفکران زمانی مبارز و اندیشمند چپ کشور ما و کشور
های  پیکار در شرایط استبداد ر از جبن و تصور سختیکنند این است که غیگذشته و همه چیز پشت می

                                                            

ها برای توده رششوین ا بر های مردم پاسخ دهند و بناترین نیازکمبه  ساالران هرگز قادر نیستندجنایت -11
  اشد.بما آرامش قبل از توفان است ولو چپ غایب  آرامش طوالنی مردم است. محتملواژگونی آنان 
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لرزاند، در تحلیلی نهایی عشق به سرمایه و قدرت است که دینی یا غیر دینی که ارکان وجود شان را می
امپریالیزم و پوشالیان جنایتکار و خاین یعنی کانون و نهانگاه عشق و ی ذلت تن دادن به نوکر اینان را به

 دارد.می نویافته وا ایمان

 روشنفکران دینی

اصطالح  اصال ناءًبو  بوده امری متناقضبه علم و خرد و ایمان به ادیان  باوراست که  مناقشهچه  اگر
ه برای استحکام ین حربدین همچون مهمتر ازکه روشنفکر دینی درست نیست ولی ما برآنیم که ستمگران 

اما واقعیتی . توانندنمی هبودملتزم به علم و خرد و روشنفکران آنان غیر دینی  ،کنندخود استفاده می و بقای
گیری ی با سمتانکار ناپذیر است که از طبقات ستمکش )یا حتا گاه طبقات ستمگر( روشنفکرانی دین

خواهند  خواهانهیدآزا توانند به ظهور برسند که نقش مهمی در جنبشدموکراسی خواهانه و دادطلبانه می
ی اد. مثال برجستهدر تقابل با روشنفکران دینی ستمگران قرار خواهد دآنان را داشت و این مستقیما 

حماسی هادت شمقاومت و ند که با بود «سازمان مجاهدین خلق ایران»بنیانگذاران  روشنفکران دینی
 به صدامیه تک مسعود رجوی،« انقالب ایدیولوژیک»افتضاح به قهقرا رفت تا  سازمانمتاسفانه شان 

 امریکا.به  میتسل هم حسین و بعد

ها یا عناصری با ادعای پیروی از ایم و گروهدر افغانستان شاهد ظهور سازمانی نظیر مجاهدین خلق نبوده
 های جهادی خریده و خنثی شدند.، از سوی باندآنان

شد )اواسط نمایندگی میای محصل و استاد پوهنتون که توسط عده افغانستان با آن المسلمیناخوان
، آرایش «شعله جاوید»نظیر ( به علت فعالیت چندین گروه ضداخوان و جاذبه بی1۳4۰هایسال

 ،هاسیاهسنگ ،1۲شرمی رهنوردهامدرنیزم خبری بود و نه از بیزیرا نه از پست نداشت« روشنفکری»
و  ؛«دانشکده»و « فیلم»نه از  مداحان خمینی، نه از طرح تجزیه افغانستان، و یها و گلهکاظم کاظمی

وجود نداشت. اما  -رژیم والیت فقیه-اینان دومی مالک عالوه بر امریکا آن روزگار  مهمتر از همه که در

                                                            

مله شورای نظار، و حشر و نشرش با ع «واواک»برای اطالع از زیارت قبر مسعود توسط رهنورد این کنیزک  -1۲
شکریه بارکزی با  انس و الفت خاص از وبالگوبالگ فاضل سانچارکی از سرجاسوسان ایران دیده شود. از همین 

 .شویمنچارکی و خرید برگر برای آنان در مکه و... نیز خبر میداوود داوود و سا
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و  متشکل ساختش را در افغانستان انطی جنگ مقاومت و استقرار فاشیزم دینی در ایران که مزدور
ایران  ی رژیماز هر حیث برده، روشنفکران دینی رفتگرا تحت تعلیمات خاص ایدیولوژیک  جوانهزاران 

. ولی از اندها جا گرفتهها، نهادهای فرهنگی و پوهنتونه و تا حال در رسانهبلند کرد در کشور ما سر
خود گرفتار  عفونتآنجایی که امارت جهادی و طالبی و دولت کرزی مردم را در گرداب دهشت و فساد و 

سواد دینی فرقی نماند و سواد و بیشاعران و هنرمندان دینی و آدمکشان کمکردند، بین نویسندگان و 
والریزم دموکراتیک یرنگ نمود. روشنفکری که سکی آنان را یکموج سیاه غدر و ترور و تزویر شان همه

، اتوماتیک شمشیر دست جالدان دینی یا و از دفاع از رژیم ایران و سرانش عار نکند چراغ راهش نباشد
 والیت فقیه دوزخاش در «روشنفکری»بود زرورق زنده می 1۳احمد آلشود. اگر جاللغیردینی می

پراند که وقتی روشنفکری نتواند در همه داران و پیروانش را ناگهان از خواب میسوخت و همه دوستمی
که از جنایتکاران  حال دین را از دولت و سیاست جدا نگهدارد، سرانجام همان بویی از وی باال خواهد بود

                                                            

دین و مذهب و  آل احمد از تاثیرگذارترین نویسندگان ضد رژیم محمد رضاشاه عمرش را در دفاع ازلجال -1۳
. او با خمینی ی داشتزیاد و خوانندگانجذابیت  ستیزه با غرب به سرآورد که آثارش با مایه ضدیت با رژیم شاه،

رویز پویان در یکی پتری از خمینی نصیبش شود. امیر دار کرده و مکاتبه داشت و به حج هم رفت تا اجر کالندی
ای شی دقیق و آموزندهکه تحلیل طبقاتی و بین« خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقالب»های درخشانشاز نوشته

احمد با امپریالیزم نبود و  دارد با این تفاوت که آلاز آل احمد است، گویی اکثر روشنفکران امروز ما را پیش چشم 
تر رکسیست که بیشولی یک ضدما او یک ضد امپریالیست بود»ی ما دعاگوی امپریالیزم اند: شدهروشنفکران تباه

ده بود، از صف به شکمونیست  ای ما، که روزگاری ظاهرشد نیز بود... نویسندهبه صورت ضداستالینیسم متجلی می
 انان ملجکردند، چنان به وجد آمد و صاحبخانه را چی کعبه طواف میی خالیقی که دور خانههم فشرده

رفته است...  "میقات"دید که به  "خسی"بخشی شناخت که عالرغم اندیویدوآلیسم پُرطمطراق خویش را آرامش
 «ولوژیک بود.یی ایداحمد همچنین یک پشتوانه برای آل -ی فرهنگ ایرانبه عنوان بنیان سیاسی- مذهب

هادی حج کردند و به قصد صاحب شدن کالهی از نمد استبداد جنایتکاران ج نیزوطنی « روشنفکران»تعدادی از 
های یگر پشککه مانند د یخاد یرتبهافسر عالینتیجه هم گرفتند. از جمله حاجی جنرال غالم حسین فخری 

و اکثر  کرم عثمانابرای واصف، سمیع حامد،  ؛ اوشد «اداره عالی مبارزه با فساد اداری»یس محافظ گوشت، ری
تقریظ از شاعران  در« واواک»یا « ساواک»ست مثل نوشتن رییس مانند در دنیاای بیپدیده کهها نوشته انجمنی

د که الاقل تبصره و صیت نداشتنشخحمیت و قدر  آناز افراد باال کدام  ولی بدبختانه هیچ و نویسندگان ایران!
یه شاعران و نویسندگانی بر پیشانی کلفخری  حسین موهن داغبر خود بیانگارند. شرمی مرگبار خادی را  مقام تبجیل

 اند.نشیند که با وی خط فاصل نکشیدهمی
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که بوی کباب مقام به مشام این روشنفکران برسد، در پیوستن به ا مخصوصی ضخیم دین. در خرقه
در آینده ماند که اگر زنده می گفته بوداحمد  آلراجع به امیر پرویز پویان که  کنند. چناندولت تردید نمی

بوسیدن دست  داغ ننگ تارفت جهان میز اشد، کاش قسیم اخگر کمی پیشتر از این خاین می احتماال
 . بردو... را با خود نمی خلیلی ،عطامحمد

و نقاب نموده بیدر افغانستان و ایران و... را تاریخ خون و خیانت مقتدایان شان مرتجع روشنفکران دینی 
 کنند،که از دین استفاده ابزاری می غیردینیا . اما روشنفکران حکومتی ظاهرحنای شان چندان رنگی ندارد

رو مبارزه با اینان دشوارتر است. هر دو  ینا ند. ازنقش دارعلیه دولت  یتوده از قیام قهر در باز داشتن
ها غیردینی مقام گرفته یا در قابوی مقام(، تضاد جدی با هم ندارند چون غیردینی دسته )روشنفکران دینی و

پرنسیپ اند که با اندک فشار از سوی کمپ دینی، حاضر قدر ذلیل و بی آنوالر نیستند و دوم یسک اوال
امپریالیزم های اگر نخواهند با تبهکاران جهادی، والیت فقیهی و مهرهروشنفکران دینی  14به هر دنائت اند.

 یکسان گرفته شوند باید بر ضد جانیان مذکور و امپریالیزم، با صراحت بایستند.

بوده  چپشنفکران گرفتن روشنفکران دینی نیز ضعف رو جانیکی از دالیل بنیادی باید اذعان نمود که 
دینی آلت دست دینی و غیرکننده متشکل شوند تا روشنفکران ها برای نبردهای تعییناست. باید توده

 -ایهتود جنبش داریطالیه- روشنفکران مبارز یبرازندهمانده و جایگاه  باز جوالناز امپریالیزم و ارتجاع 
 .گردد احیا

 

                                                            

ی احسان ارانهخاکسی متملقانه و گفته، های سازش روشنفکری با فاشیزم دینیترین نمونهکنندهزئاز مشم -14
الهیون  بینیم که مابیناگر ما مسایل را به محتوایش مراجعه بکنیم می»طبری و در واقع حزب توده ایران است: 

یل انسانی و های اصیل انقالبی که صدیق هستند، در درک مسابه خصوص الهیون پیرو خط امام و مارکسیست
تواند وجود داشته یندارد. در صورتی که تفاوت بلحاظ ظاهر متکامل بشری و عدالت انسانی تفاوت ماهوی وجود 

 «باشد.
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 مدرنیزمپست

 هیارا کسی سوی ی معین است ازکه عاری از اصول و قاعده (مدرنیزم اپسمدرنیزم )پست دقیق تعریف
 مسایل»: داد پاسخ شد، پرسیده مدرنیزمپست باره در که چامسکی نوم از .شود تواندمی نه و است نشده

 دوستان از توانممی( 1نکته محرز است  اما دو عاجزم چند مسئله در فزیک درک از شماری مثالبی
برای  ت تمایلدر صور (۲داد؛  خواهند انجام راحتی به که شوم خود فهم سطح در تشریح طالبدانم فزیک

 وا،کرستی یوتار،ل الکان، رنیست دریدا،مدپست پردازانحاال نظریه بیاموزم. بیشتر توانمدرک موضوع می

 :کندنمی صدق نانای مورد در متذکره نکته دو ولی بفهمم توانمنمی که نویسندمی چیزهایی وغیره هم فوکو
 بر چگونه دانمنماید. نمی تشریح من برای را آنها تواندنمی های آنان،نوشته درک مدعیان از کس هیچ

 نیستند مایل بورژوا فیلسوف هر مثل اینان ،«ایتوده مشی» سایت یگفته به و« .کنم غلبه عجزم این
 قدر آن پندارندمی زیرا نمایند فلسفی گیریموضع یا و شده کالن یا خرد مسایل به مقید و متعهد

 .بود خواهد آنان شاندون موجب انتسابی هر که اند «نظیربی» و «جاهعالی»

 تورکاریکاکه  یـوطن ایـهدرنیستـمپست از بماند، در زمـمدرنیپست درک در یـچامسک یـوقت
کامران میرهزار  ،نظیر سمیع حامداند  ایران رژیم و جهادی جنایتکاران و خادم غربی هایمدرنیستپست

توان جا میک شان« شدن اضالی پروانه لحن تند اسبی در»و « تیری را ری»های یاوهبا  همفکران و
 ه نمایند.یتعریفی ارا انحرافی این مکتب که از بود متوقع

داری، رنسانس و های مترقی سرمایهسنن مدرنیزم، ارزشمدرنیزم بر ضرورت بازنگری و رد پست
کند، می اداری و امپریالیزم اقتضورزد ولی آن اجزای مدرنیزم که منافع سرمایهخردگرایی و علم تاکید می

مدرنیزم مکتب جدیدی است قبل از همه برای رد و تخطئه و و مردود نیست. پست «مزاحم»برایش 
 15امپریالیزم. تر ازشنفکرپسندانهتحریف مارکسیزم و دفاع رو

                                                            

 ،ای خطرناک است؛ آقای لیوتاراقتصادی مارکس مزخرف و فلسفۀ تاریخ وی افسانه دریدا آرای به باور ژاک -15
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ها، ورییهای انقالبی، ت)فلسفه «های کالنها یا روایتفرا روایت»آنان از به سر رسیدن دوران 
کنند که مدعی درک واقعیت تاریخ و فلسفه گری( صحبت میهای عصر روشنارزش ها و دیگرولوژییاید

گرانه به نظمی فارغ از استثمار اند. در این مورد شدن نظم استثمار جاگزین« روایت»ا و هنر و مخصوص
زاد و شاخ و برگی که متوسل شوند، مسئله اصلی رد مارکسیزم است که به زبان خارج از فهم آدمی به هر

                                                            

، اهروایتفرا  از آن در که مدرنیزم رفتتپس به سویباید دهد که داند و ندا میهیتلر و استالین را یکی می
فوکو کافیست بدانیم که میشل برای شناخت آقای نیست؛ و  خبری ابدی خوشبختی و خیر هایوعده مارکسیزم و

 بنیادگرایانرژیم جنایت ایران شد، نه تنها از  سوگلی لوکاست را نفی کرد ووه ،همچون روژه گارودی که اسالم آورد
که  بعد دینی انقالب ایران و این ...والر در انقالب ایران برخاستیکبا نیروهای س پرخاشبلکه به  ،پشتیبانی کرد

های بسیار پردازیجالب بود. او در یکی از خیالبرایش لنینیستی نبود، -بخش با صبغه مارکسیستیرهایی ملی و
قوانین بلکه عبارت بود از ای از چه انقالب ایران آورد نه رژیمی جدید یا تدوین مجموعه اش نوشت که آنشاعرانه

دولتی و  یسیزیرا هیچ ر« زنداش پهلو به افسانه میشخصیت»خمینی را رهبری نامید که « رژیم جدید حقیقت.»
تواند ادعا کند که با مردمش چنین پیوند عاطفی عمیقی های دنیا نمیهیچ رهبر سیاسی حتی با حمایت تمام رسانه

این به سوی  بر ولوژی نیست بنایکه چون اسالم یک اید گفت و این« م زماناما»اهمیت و ضرورت  از اودارد. 
حکومت اسالمی و استبداد دینی نخواهد رفت؛ و در پاسخ به نامه سرگشاده یک زن ایرانی که حکومت خمینی را 

ری اسالم به عنوان یک نیروی سیاسی، مسئله ضرو» معرفی نموده بود نوشت:ستیز گرا و فاشیستی و زنواپس
گاه به خاطر دفاع از خمینی، از مبارزان و مردم ایران آقای فوکو هیچ «باشد.های آینده میبرای عصر ما و سال

 (http://vista.ir/article/298342و platypus1917.org)پوزش نخواست. 

که حقیقت با این اصل »زند: حرف می آخوند منبریدوازده امام و مذهب شیعه هم شبیه یک  در باره میشل فوکو
شود که دور ناتمام امامانی است رسد و بعد از محمد )ص( دور دیگری آغاز میآخرین پیامبر کارش به پایان نمی

ه همواره یکی کدهند، و با شهادت خود حامل نوری هستند که با سخن خود، با سرمشقی که با زندگی خود می
ود بلکه معنایی شتنها برای این نیامده است که حفظ  شود، نوری که شریعت را، کهاست و همواره دگرگون می

وازدهم، هر چند پیش از این امام د بر کند. بناباطنی دارد که باید به مرور زمان آشکار گردد، از درون روشن می
ور بیدارگر حقیقت نها پنهان است، به طور کلی و قطعی غایب نیست، خود مردمند که هر چه بیشتر ظهور از چشم

 آلود را فوکویاماقیه خونفعین رجزخوانی برای والیت  «کنند.شان بتابد بیشتر اسباب بازگشت او را فراهم می دلبر 
ای است که دو بال دارد. یک ای است که افق پروازش خیلی باالتر از تیرهای ماست، پرندهشیعه پرنده»هم دارد: 

طلبی یعه، شهادتشبال سرخ خواهی اوست... ت و عدالتبال سبز این پرنده همان مهدوی بال سبز و یک بال سرخ،
پذیری بر تن دارد که یتاین پرنده زرهی بنام وال است که ریشه در کربال دارد و شیعه را فناناپذیر کرده است...

 )سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی( «ناپذیر نموده است.آنها را شکست
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داند و معتقد است العلل مصایب بشری میداری را علت، جهان را قابل شناخت دیده، سرمایهیافتهعلم بنا 
اجتماعی متعالی -های اقتصادیبندیبه جلو بوده، صورت پیچ و خم، قانونمند و رو که مسیر تاریخ با وصف

داری جایش را به فیودالیزم سپرد، طوری که برده شود و همانمانده میعقب های تولیدجانشین شیوه
 داری هم اگر جایش را به سوسیالیزم ندهد بربریزم جهان را درهم خواهد پیچید.سرمایه

قابل  نسبی طور بهربیات علمی و تعقل فلسفی جو با ت شعورمستقل از را خالف مارکسیزم که حقیقت 
وجود ندارد؛ جهان شناختنی نیست  آن است که حقیقت مستقل از ذهن مدرنیزم بر، پستداندمیدسترسی 

بودن جهان )تقدم  )اگنوستیسیزم(، و شکل دادن حال و آینده از توانایی بشر خارج است. نتیجه ناشناختنی
شود که چون به ماهیت و علت امپریالیزم و های جامعه( این میماده بر روح، زندگی و قانونمندی

برد پس تغییر این جهان ملوث توان پیامپریالیزم نمی یزایدههای کاری و جنایات دولتبنیادگرایی و ستم
مصیبت،  یعنیقدرت  چوند؛ و کنمی بازدیگر  «فرا روایت» راستا جا را بهنیز ممکن نیست و تالش در این 

د؛ بناءً هدمی یدانقدرت دیگر م بروزدهی ستمکشان برای برانداختن قدرت ستمگران، خود به سازمان
ساالران جهادی و طالبی بر سر مردم ما و جهان چه امپریالیزم و جنایت باید با وضع موجود یعنی آن

های های خود به اکسیونها برای تحقق خواستمدرنیسترو پست همین اند، ساخت و دم برنیاورد. ازآورده
های نژادی، شوند. آنان به جای اختالفات طبقاتی و ملی، به مسئله زنان، اقلیتخیابانی متوسل نمی

های ارتباط به امپریالیزم و دولتها را هم بیگیرند. ولی چون آنزیست عالقه میگرایان و محیطهمجنس
های بشر بختیمانند. احساس درماندگی در حل تیرهناکام می رستنبینند، در نشان دادن راه میارتجاعی 

 16کشاند.ها را به ناامیدی، پوچ انگاشتن زندگی و تمایل به خودکشی میمدرنیستبرخی از پست

                                                            

جدی فلسفی وجود دارد و آن  ا)که معتقد بود تنها یک واقعیت واقع میشل فوکو با تاثیرپذیری از آلبر کامو -16
نتیجه برای گرفتن جانش اقدامی بی 1۹4۸دانست و در بزرگ شخصی می توفیقخودکشی است(، خودکشی را 

و در اثر  گرفتپروا رفت و آمد داشت تا ایدز گرایان مرتب و بی( در اماکن همجنس۸۰های)سال کرد. او در امریکا
واصف باختری  «بدبینی»و  «سأی»های افغانی )نظیر مدرنیستفلسفی یا سیاسی پست «سأی»ن درگذشت. اما آ

در غرب  کیف کردنگاه از اش حسین فخری(، کاذب و متظاهرانه است، نه حاال و نه هیچگر خادیبه قول ستایش
 ند، با لب فروداشتمی مویی غیرت سراینان اگر د. کرسیر نشده و انتحار نخواهند یا نوکری بنیادگرایان و امپریالیزم 

خود پایان  یها پیش به زندگی بیهودهسال، در افغانستان و ایران اسالمی جنایتکاران بستن در برابر توحش
به استثنای شرایطی نادر، خودکشی برای مبارزان مردود است، باید در - شدنکوهش میهر چند بخشیدند که می
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اساس  رها بمدرنیستداری و پایان تاریخ سخن گفت، پستچه فوکویاما از پیروزی نهایی سرمایه چنان
صنعتی، به علت  های اقتصادی ووصف پیشرفت بل، اعالم داشتند که بادانیل« ولوژییپایان اید»کتاب 

را در پی  جنگ جهانی اتمی که نابودی بشریت وجود فقر و محرومیت و آلودگی محیط زیست و خطر
ها ولوژیید و از آن ایدروول بودن آن زیر سوال میمشآفرینی علم و تعقل بشر و جهان، نیروی سعادتدارد

فسیری از جهان و هیچ ت ، هیچ حقیقت علمیایروید؛ هیچ نظریهخواه )توتالیتر( میهای تمامیتو نظام
جویی، فردگرایی و دم اعتبار نداشته، عقاید مارکسیستی برای رهایی و بهروزی بشریت واهی بوده، لذت

ز مبارزه و اغیر آن و مدرنیست مدعیان وطنی پستی ماست. گریز غنیمت شمردن، خواست و روح زمانه
و دلبری خوشست/  می نوروز و بهار و»التجا به غرب ناشی از همین اندیشه و شعار عملی آنان است که 

اوردهای گرایی و دستخردها با مدرنیستمخالفت پست. «بابر به عیش کوش که عالم دوباره نیست
دن به گرویه با کشاند که طبعودالیزم( مییسپری شده )ف صاربه حسرت اعا مدرنیزم، آنان را منطق

 گردد. می تهیترین افکار و کنار آمدن با جنایتکاران منفرتوت

های سال یامریکا جریان را باید در ه اصلیسرچشماند اما  ویمدرنیزم فرانسترین سرکردگان پستمعروف
ها در امریکا این فکر را در برگرفت. در آن سال)اوج رونق اقتصادی امریکا( جست که بعد فرانسه  1۹5۰

دار رکسیزم که پرچمها و مبارزه طبقاتی را از بین برده است پس ماتضادداری رایج بود که چون سرمایه
ده سال بعد  مدرنیزم شده است. حدوداین مفاهیم بود، موضوعیتی ندارد و عصر ما وارد دوره پست

گر کشورها و ها در فرانسه و دیاز شکست جنبشا رانسه که ظاهرمتمایل به چپ فا روشنفکران عموم
ولوژی ی، به ایدولوژییتحوالت ضدانقالبی در روسیه و چین سرخورده شده بودند، علیرغم ضدیت با اید

 مدرنیزم گراییدند. پست

موضع کند. اما صحبت می «نامبی»ولوژیک معین نه بلکه از موضعی یبل گفت که از یک موضع ایددانیل
هم کار  «سیا» مربوطاو که با یک موسسه . «سوسیالیزم» او روشن بود. موضع امپریالیزم امریکا با دیکور

                                                            

ولی به هر حال  -گردد چیزی که دشمن از آن وحشت دارد جنبش «محراب»مه یابد و زندان اسارت هم نبرد ادا
 صادقس فلسفی واقعی از أد. یبومیستودنی مردم و جنبش  برایکرد که شان حکایت می کرامتی در شخصیتاز 

خالص غرب  زندگی دراز عذاب و... بود که با نیافتن راه مبارزه، خود را  حسن هنرمندی، اسالم کاظمیههدایت، 
 خودکشیمیدی یافته ااو ن تنگناها و منصور خاکسارها بود که خود را در نیوشا فرهیها، داکتر هما دارابی؛ از کردند

انقالبیون  رسالت رژیم، خجسته از قربانیاندژخیمان در ایران، ترجیح دادند. انتقام این  مستی تماشایرا بر عذاب 
 است.
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 کار و در اقتصاد سوسیالیست است!در سیاست لیبرال، در فرهنگ محافظه که کرد گفتمی

که به  اند یمرتجعهای بل را هم نداشته و لیبرالآرایش دانیلا های ایرانی و وطنی اتفاقمدرنیستپست
، به و دهقانان ارگرانکبه زور بازوی  انقالبی گانجانباخت انتقام و بنیادگرایان یای تمرکز بر سرنگونج

زند. مفتون امینی در احمد شاملو با لنگه کفش به روی این چرندنویسان می ی مشغول اند.سراییاوه
 نویسد:ای از او میخاطره

د که جایی کسی یای گفتهیستمدرنسئوال شد آیا شما هم شعر پست روزی در مجلس شاملو از ایشان»
 :گویمنخوانده یا نشنیده باشد؟ ایشان با کمی مکث گفتند همین حاال می

 من کهنه کفش لنگه»
 بادمجان درخت زیر

 !«کشدمی شیهه

را بکشند،  «ولوژییپایان اید»چیغ  1۷واواکی مشربقدر مثل عسکر موسوی  های بومی هرمدرنیستپست
 برابر در تفاوتیایران، بی رژیم مداران جهادی وجنایت و اشغال از )دفاع ولوژی خود رایدم خروس اید

 بنیادگرایی،با  مبارزه انداختن گوشپس چپ، اندیشه هیستری ضد هر کجا، در متحدان و امریکا جنایات
بابه  مزاری، بابه آور ازتهوع سازیو شخصیت کابل، پوشالی دولت به رفرمیستی و رقیق برخوردهای

  توانند:پنهان نمی ....و مسعود، بابهمحقق، بابه خلیل کریمی، 

منافع  ی و مدافعمترق -ولوژی معین یاید جامعه از منشور یک مظاهربرخورد هر فرد، حزب یا دولت به 
کبکی دن تالشی بو« ولوژیکیغیر اید»ادعای د. گذرمی -انشان یا ارتجاعی و مدافع منافع ستمگرکستم

 .ولوژی ارتجاعی و وابستگی به امپریالیزمیاید استتاراست برای 

ان ایرانی یا وطنی او مریداز  شرمی باورنکردنی بستاید،خمینی و ارشاداتش را با آن بیکه میشل فوکو 

                                                            

شناسد: ان هم شرم نمیپرستی هزارگی دیده دراست، در دفاع از رژیم ایرو محقق که در قوم زن مزاریین سینها -1۷

بریزد. ما  یرح همکارآب هیرمند، با ایران ط یرا بگذارد رو اشیامروز یاین که افغانستان برود انرژ یبه جا»
 )آریانا نت( « .بکنیم یبرداراز آن بهره توانیمیبا ایران هر دو طرف م ی. در همکاربسیار منافع کالن داریم با ایران
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 مدرنیزم شان همان.خمینیزم همان و به هوا رفتن کاخ پست بااینان  تخالفتوان داشت؟ چه انتظاری می

 جنایتکاران هایدندان چرکی مزمزه در را مردم نجات که مدرنیستپست روشنفکرانبا  بدون مبارزه
 یی ناقص خواهد بود.مبارزه ضدامپریالیستی و ضدفاشیزم بنیادگرا جویند،می پنتاگونی و جهادی واواکی،
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 مدرنیزمپست روشنفکران خماری و شنگول از بنگ

های خادی و جهادی و واواکی که بگذریم، نمونه یکی از شاعران و نویسندگان نسل شاریده با داغاز 
زند محمد شاه مدرنیست رژیمی ایران قلم میجوانان تازه به میدان آمده که به تقلید از نویسندگان پست

اش را مخالفت با ایمانی و وجدانیوطنی مقیم غرب، وظیفه « فرهنگیان»فرهود است. او مانند اغلب 
مرتد، « فرهنگیان» های اصلی لحیم شدن آحاد جرگه سیاسیون وپندارد که یکی از رشتهولوژی مییاید

شود که محسوب می انیو آن زمامپریالیاولین نمره کامیابی پیش  و شرکا با یکدیگر و خادی، جهادی
 1۸لنینیزم پایان یافته است!-کسیزماساس مار ولوژی یعنی عصر مبارزه سوسیالیستی بریمدعی اند عصر اید

کنده ی پوستبه امپریالیزم و جنایتکاران پرچمی و خلقی و جهاد ی خویشعرضهواصف باختری برای 
 جار زد:

 1۹یافتیم عرفان سبز آشیان در جان مرغ /سرخ هایبت درگۀ از تافتیم بر رخ که تا

                                                            

یگر چیزی به دویژگی جهان جدید این است که »داکتر عسکر موسوی نوکر محقق و خلیلی نیز مدعی است:  -1۸
 «نام ایدیولوژی وجود ندارد.

رایش برای ساقرار به تسلیم شدنش، نه مثل حیدری وجودی در گوشه کتابخانه و  آقای واصف مضاف بر -1۹
 دهد:در امریکا، آواز می« عزلت»ی جنایتکاران جهادی بلکه در گوشه

 برنخیزد باری خشکیده شاخه دیگر از این /خواهند یارانمی چه واصف شعر تر از خامه

« شاعر ملی»مشاد و خورده را شاخ شبار و بر و کرمواال نیستند و این خمچه بی جهادی ماندن-ولی حضرات خادی
یست؛ خواست ساده فرماید. کسی از وی خواهان شعر تر و شعر مر نواصف خان تجاهل می انمایند. ضمنیاعالن م

ها و پوشالیان واکیبا واواک و وا« انگ وطن بر شرمگاه»با و رهنورد و سمیع حامد اینست که مانند سیاهسنگ 
و « دانشگاه»شت پ ،اندکی حیا کندساالران در استخوان مردم ما، سر نجنباند، در غوغای خلیدن کارد جنایت

 نا بشنود:؛ و از ما نه از موالخاتمه بخشدها عطامحمد پیشدخترش به کنیزی بازی نگردد و «دانشکده»
 چو نکردی زندگانی منیر/ یک دو دم مانده است مردانه بمیر

ر و اناث افغانی آن ذکوگیری علیه رژیم ایران و دالالن شده ولی موضع برای او کمی دیر« مردانه مردن»هرچند 
 خواهد بود. وبخشگامی آبر
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« مدرنیستیپست»د حنویسی زیاده از در رقص اند منتها با پریشان یخودآقای فرهود و یاران در عین بی
ای مثالش هر قیافهاجلوه نمایند! وی و « لوکس و مدرن»تا هیچ نگفته باشند و با شخ نکتایی بستن تا 

اه بوسیدن سنگ ی شان واصف اند، رکردهقدم راه پیر پوسیده و پشتثابت« سالکان»که بگیرند، همان 
 .آستان امپریالیزم و بنیادگرایی مرگ دردم ام گرفتن تا آر ومبارزه 

نویسند تا روشنفکران سر و ته میبضاعتی خود بیتوان اینان را که برای کتمان بیاز یک جانب می
به چشم آیند، نادیده گرفت. ولی از جانبی اگر مثل فرهود گذشته نجیب مبارزاتی داشته « سطح باال»

واقع به دیروز سربلند شان رجعت داد  شاید برای همیشه به آنان پرداخت و در بار و باشند الزم است یک
آن در قبال میهنفروشان جهادی و پرچمی و خلقی برخیزند و  از حراستکه به جای مکدر ساختنش به 

دیگر را بر دیده بمالند؛ به آنان گرامی ی که دست قاتالن مجید و پردل و رهبر و صدها جانباخته نه این
ها، رهنورد زریاب، ۲1هاها، رزاق ماموناکرم عثمان ،۲۰هاکاظمیکاظم ستانه هشدار داد که اگر از افشایدو

                                                            

 کاش ای»و  «زنی را بیاوریدزنجیرهای سینه» موییدمهره واواک که در رثای خمینی پوشی شاهتنها خبر تاج -۲۰
کور دیگر که خود  کر وبرای آقای فرهود و هر « را قبیله تمام قوم، تمام جان/  مرگ دست تو جای به گرفتمی

رژیم ایران، سالمت  شعوری و یابوگری نزند کافی است شیرفهم کند که بدون دفع جراثیمغیرتی و بیرا به در بی
ب شاعر با شبه گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، هشتمین »دارد: و شرافتمندی خودش درز بر می

سعید جلیلی،  ( با حضور1۳۹۲) ماهشنبه هفدهم دیموضوع پاسداشت شاعر افغان، محمدکاظم کاظمی، امروز سه
عباس  ی، سیدیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسیعادل، ر علی حداد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، غالم

االسالم زی، حجتری شیرایاهلل حاصالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمدرضا آغاسی، آیت
 «زار شد.برگ و...نور )سفیر افغانستان در ایران(  نصیر احمدعلی تابش،  سیدعبداهلل حسینی، قنبر

ست، از سوی انش نییارکم از  «یروشنفکر»های رزاق مـامون که در اکت گلبدین در رگ جاری بودن شیر -۲1
رزاق مـامون مـانند شـهـامت بی جـا ازینـهـممورد نخـواهـد بود بی»شود: می بازگوبرادرش صبوراهلل سیاهسنگ 

 "پیام مجاهد"نامه ه، او به پاسـخ گزارشگر هفت۲۰۰۸نم. در فبروری یاد ک "ودکشیعصر خ"زیبای  نده رماننویس
تان یک خلق افغانسراتکه پرسیده بود: خـود را معرفی کنید و بگویید چرا و چگونه در زمان حاکمیت حزب دموک

 ییت در حزب اسالمارتباط عضو تم از والیت پنجشیر و بهت: رزاق مامون اسزندانی شده بودید؛ صاف و ساده گف
 «گلبدین حکمتیار به زندان رفتم.



  
 سازمان رهایی افغانستان

۲4 

اکرام اندیشمندها، لطیف  ها،گو، حمیرا دستگیر زادههای بابه مزاریشریف سعیدی، ۲۲هاسیاهسنگ

                                                            

 ،فهیم از مسعود و قسیم خاطرو آزردهمیهنفروشان جهادی  خبر از زیره و پودینه باسید موسی عثمان هستی  -۲۲
 خطرناک شورای نظار که اساس و های بسیارنفرهای خاص و از پایه»شیون را از  سیاهسنگ و شکراهلل صبوراهلل

؛ (html14hasti/2siasi/10http://www.ariaye.com/dari.) دنمایمعرفی می «دارند سازی ید طوالدر دسیسه
که شیرخوردگی از میهنفروشان  «پذیرماین یکی را می»در پاسخی به ماللی جویا با عنوان « سازدسیسه»همچنین 

را با سربلندی اش شخصیت جدیدشکاف  بود، در مصاحبه با سایت آسمایی «بسیارکم عقل» را زیر زده و هنوز
مـن در گذشـته عضو حزب دموکـراتیک خلق افغانسـتان بودم و اگـر هزاران نفـر این را ندانند »: نمایدفاش می

این را  -یی و سـیاسـیهای گوناگون اندیشـهاز طیف- چشـم و زبان و قلمکم از کم شـمـا و صدهـا آدم صاحب 
ولی متاسفانه آقای  «اگـر بخـواهـم این سـابقه را پنهـان کـنم باید آدم بسـیار کم عقلی باشـم. اءًدانند؛ بنمی

 ب را چشیده است،ی لطیف ناظمی و اکرم عثمان و اسداهلل حبیهای پلچرخیِکه خود داغ دخمه محمدشاه فرهود
هنگ ام کاظمی و شرکا را بنمایانند، همگاه حاضر نیستند رخ واواکی کاظ دار که هیچبه سبک همه فرهنگیان دنبل

سنگ چند تا برادر و چند تا خواهر از جنس کاش صبوراهللِ سیاه» نهد:طور سر به پایش می ها اینبا فرشته حضرتی
حالی که اگر آقای فرهود مالق  در «شد.نویسی سمفونی برپا میمتن داشت که در فضایهای معظم خود میکلک

داشت، بنابر حکم ارجمند ها و... را نگه میاش با خیر محمدها و محمد علیغرور همرزمیپشتوانه و نخورده و 
های گفت: کلکمی «های معظمکلک»به صاحب  «خدمت محرومان سر دست اگر/ پیچی ازای قلمای بشکنی»

دار و اسیر درندگان تنظیمی و طالبی، که برای نانسی دوپری، امثالت از شکستن است که نه برای خلقی ماتم تو و
بودم دوست میاگر میهن»نویسی و خونسردانه معترفی که الدین گهیز و... میموسی شفیق، وحید قاسمی، منهاج

آن کشور را رها کرده و به گوشه رستگاری کانادا  دانستم،و سرنوشت افغانستان را برتر از سرنوشت خانواده خود می

و  "تا آخرین رمق حیات"تهی و میان مرزیبرونهای آوردم. چرا نباید با خـود راست گفت؟ روزگار مقولهپناه نمی

سهم کنونی  به پایان رسیده بود... "نتیجه اخالقی حکایات کهن"ها پیش از در راه وطن، سال "آخرین قطره خون"

 « باشـد. "دردتماشاچی بی"تواند چیزی بیشتر از نگاه واهی یک هرگز نمی رای آینده افغانستان(من )ب

چندین سـال به درازا » :نشده استوجدان درد و بیبیو تمـاشـاچی  هنرمندیاز قرار معلوم صبوراهلل خان مفت 
کشید تا بدانم که فاجعه تنهـا محصول اشـتباهـات این و یا آن رهبر و فـراکسـیون نه، بل ناشی از ذات 

سـتالین، به ویژه پس ادر نگاه مـن، مـارکسـیزم پس از افتادنش به دسـت لنین و . .اسـت.. "مـارکسـیزم روسـی"

دیگـر،  "انقالبی"از فـرمـانروا شـدن در چین، البانی و چندین کشـور از پیروزی انقالب اکتوبر، و هـمچنان پس 
اش کانادا شرف ظرف افغان که افسون اقامت درکم ! کی گفته که یک مردبه به« سـوز شـد و پژمـرد.آرام آرام نیم

چنین مشعشع فاتحه  تواندیها را نشناخته و نمین قبیل ناما انقالب اکتبر و ازرا ربوده، مارکسیزم و لنین و استالین و 

http://www.ariaye.com/dari10/siasi2/hasti14.html
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لنین »بیفزاید که  شرمیده است،ی امپریالیستی ضد لنین سیراب از زرادخانهکه او  انها را بخواند؟ اما ظاهرآی همه
ای ی نویسندهطوری که بنابر گفته همان «!بودندها ها سلف هیتلر و نازیعامل دولت آلمان و بلشویک کودتاچی و

، لنین هم اگر «شد، امروز بر او هیچ انتقادی نبودسوسیالیزم و شکست نازیزم موفق نمی استالین اگر در اعمار»
قدر بر او لجن  این های خرد و کالنشپشکها و ستیبود، امپریالرهبر انقالب اکتبر نمیآفرید و لنینیزم را نمی

رتجاع نیست اما به یاد بیاوریم فقط ی کوچک امپریالیزم و اقصد، دفاع از لنین در برابر یک محبوبهپاشیدند. نمی
ترین نویسندگان دو تا از بزرگ بین را ببینیم عظیمی ی برناردشا و همینگوی در باره سرزمین لنین را تا فرقگفته

 کانادا در زندگی شکرانگی به با وزن بال مگس که یکی از نویسندگان و بینندمی سوسیالیزم مرهون را بشر دنیا که
 از برناردشا جورج. کندمی قی دهانش از سوسیالیستی را هایضد ایده ایچتلی به بنیادگرایان هرو خوشامدگویی 

( 1۹۳1) مسکو در ایسخنرانی در آیرلندی شهیر نویسنمایشنامه و «هافابیان سوسیالیستی انجمن» گذارانپایه
 برجا جهانی تمدن که روممی آرامگاه سوی به باور این با که کنممی آرامش احساس پیرمرد من»: نمود اظهار
 ویرانی و آشوب و حاضر بحران از را بشریت تواندمی کمونیستی نظام که شدم متقاعد روسیه در اینجا... ماند خواهد
 از بیش دارد دوست را آزادی که انسانی هر»: گفت برلین فتح از بعد همینگوی ارنست و« .بخشد نجات کامل
ی عباس میالنی، اعظم به راستی که این چوچه« .است بدهکار سپاسگزاری شوروی و سرخ ارتش به عمرش طول

 )تعبیری رسا از داکتر منوچهر هزارخانی« مفعوالن تاریخ»دادفر، واصف باختری، دادفر سپنتا، اسحاق نگارگر و سایر 
های او را هود چرا کلکاینست که آقای فر انگیزغم«. ارزدهجو هم نمی»به  (با اشاره به سران خاین حزب توده

، جز مرتدعار و حس و بیهای یک بیکلک« سمفونی»داند که بزاید؟ نمی« سمفونی»خواهد از آنها چوشیده و می
خود  این کهخورد مگر اش نمیبا رفقای به خاک افتاده عهدبستهو به درد یک  هبودنریشخند وطن و خون شهیدان 

ها را غایت زندگی و عشق پندارد؟ ها و جهادیبا چاشنی مغازله با خادیشکنانه گوشه رستگاری غرب پیمان نیز
و یادتان از قهرمانان شهید  بودن را پستی پنداشته همه چیز نمرده، تماشاچیهنوز در شما جناب فرهود اگر 

های شسته تتر از دسآلوده» این به قول سارتر  وطنبی درد وبیکاسبکارانه نیست، چرا به جای رسوا نمودن این 
و  سینمامخدر مغبون ما کم با  جوانانشوید که سر اش می«های معظمکلک»صدقه و قربان « از همه چیز

های هندی گرم شده که حاال او هم پای را لچ کرده تا با ترجمه تصنیف سوپر ارتجاعی ایرانی و ترکی و هایسریال
مدهوش های تجارتی هندی عوالم متعفن فلم ا خاینان و دیگرآشتی طبقاتی بجذبه آنان را بیشتر در  ...کیشور کمار و

 نماید؟ها و هنرمندان انقالبی هند را معرفی نمیاگر او عامل مسلمان جانیان جهادی نیست چرا شخصیت؟ سازد
از گلسرخی بود « های معظمکلک»است. « تر از ابتذالشکننده»نه که سخت شکننده، « معظم»وی « هایکلک»

چرا شعر نباید شعار » و« میردساعته می باید که رنج را بشناسیم/ وقتی دختر رحمان/ از یک تب دو» که خروشید
ترین شباهتی به خود ندارد. این کفر است که دنبال شعر ناب و جوهر سیال شعری باشد در جایی که زندگی کم

و  باشد نه فقط شعار بلکه خنجر و طنابسینه چاک بدهم. من به نفع زندگی از شعر این توقع را دارم که اگر الزم 
 هدف نیم/ کز راه رفته بازدلی بیمن کولی شکسته»را آموخت  استقامت؛ از انیس آزاد بود که امید و «زهر باشد.
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ای از ها یا ملغمهجهادیرژیم ایران و « ادبی»های گران خادی و صیغهعنوان شکنجهبه و...ها، پدرام
تحلیل  کنید و هم به گذشته خود و دری آنها سرباز زنید، قبل از هر چیز هم به آن شهدا توهین میهمه

در دست امپریالیزم و فاشیزم دینی « شاعرانه» رنگ وای خوشبندیزده در بستهنهایی به ابزاری زنگ
 شوید.علیه نیروهای انقالبی استعمال می

ا ممکن جی و انجمنی در این «دکتر»ی و«فیلم»های های فرهود مندرج در سایتفرمایشنقل همه 
های وطنی و ایرانی نماییم که شبیه آنها به وفرت از نوشتهنیست و به چند نمونه اکتفا می

 بارد:مدافع جمهوری اسالمی می« مدرنیستپست»

ظریۀ شناخت، فهم نایم که در حوزۀ وانستهشیوع نااندیشیدن، نت ما به علت کمبود وحشتناک اندیشه و»
مؤلد، سازنده  ست در درون یک متنتیکیشده و دیالکبندیرا که یک پدیدۀ تاریخی، زبانی، صورت خود

 «ساز...های چارهو منسجم، شکل ببخشیم و آنرا در قلمرو روش

                                                            

از سلطانپور بود  ؛«پیش رهروان شکنم عهد خویش را ها/ دراز گزند ره و نیش خار آن که/یا  کشم پای خویش را/
جحافی در برابر بیشترین ا همهین دانیم، و با امین میزین سرب هنر و ادبیات امغلود را خانواده »ما خوکه نهیب زد 

اری شده آنان یا خریدن آن گادانندگرو تجاعند رق ارقوها در ت و روزنامهیم. مجالاهندساکت ماشود میما به که 
جی رخاو خلی های داایهسرمدر کاو در تجاعند ان نزدیک ارمریدد از یا خوند، و اتفنگ ترسیدهی یر سایهزیا اند، 
باختن از آزادی نواخت و خواند؛ و از  از ویکتور خارا بود که با پنجه خونین تا لحظه جان؛ «میکننداری گذمسها
 شوند.می ها سیاهسنگ زیر یک اثر شان دفن و دودو است که صد همبارز دیگر بود انشمار هنرمندبی

باند شان است و  آن دو و «به خاطر نامردی»و مسعود  «مارشال»هستی از عثمان آقای  «آزرده خاطری»و دلیل 
با »ز دیگری باشد: گفتن چی «مارشال»مراد وی از این همه  این کهمگر  اننه تضاد با آنان به مثابه سر جانی

ند هم علیه مارشال فهیم تها و انتقادات تنها طنز، بلکه نوشتهام، نه که من علیه مارشال فهیم زیاد نوشته وجودی
وجدان نیستم، دانست که من بیداشتم، او در افغانستان از هر نگاه قدرت و توانمندی داشت... این را مارشال می

ی کنم و کارکردهاپرده نوشته میزنم، آنچه که واقعیت است بییک حرف اضافی در قسمت احمدشاه مسعود نمی
دشاه مسعود و آزردگی برم و مخالفت من با مارشال فهیم به خاطر شورای نظار و احمشورای نظار را زیر سوال می

ز وطن نبوده، بلکه شدن خودم و سی و چند سال دوری او شورای نظار نه، به خاطر زخمی و زندانی جمعیتمن از 
 ورت گرفته من آزردهاه مسعود و دار و دستۀ او صاز طرف احمدش ن احمدجانابرابر پهلوبه خاطر نامردی که در 

 «هستم. خاطر
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و برای چه؟ « یدناندیش»ام نیست باید نویسنده توضیح دهد کد تصنعیو  پوکای پردازیاگر اینها عبارت
متن مؤلد، »کدام « در درون»اش فایق آمده است؟ اگر بلی، نتیجه« کمبود وحشتناک»آیا او خود به این 
 اشد؟ کسانی برای هموارشکل گرفته تا راهنمای مبارزه بر ضدامپریالیزم و بنیادگرایی ب« سازنده و منسجم

اندیشند و کسانی هم برای ساالران بنیادگرا در این خطه میشدن راه پاییدن درازمدت امپریالیزم و جنایت
در »هم خود را فکه  کدام را چرا گیرید؟ البد طرف هیچ. شما طرف کدامیک را میآنانکردن بساط  جمع

اعتنا به آن بی شکل نبخشیده و...؟ الکن از یاد نبر آقای فرهود که هر دو دشمن« درون یک متن...
ی اند و شما هنوز در نشئهمدرنیستی شما، خلق سوگمند افغانستان را به چارمیخ کشیدههای پستداربازی

 اش هستید.هم قسم واواکی مدرنیزم آنپست

ست که از روشنفکری ها اعتراف کرد، سارترراستی باید به عظمت و استواری روشنفکرانۀ سارتر و سارتر»
 «ورزد.یمباکانه امتناع طالیی + شهرت( بیمیلیون دالر + مدال  ۲گرفتن جایزۀ نوبل )حدود 

دارند تف چرا به روی شاعران و نویسندگانی که از سوی رژیم ایران لقب و پاداش دریافت می تی؟راس
. یاو برای فیشن روز آن را آورده یباور ندار« عظمت و استواری روشنفکرانۀ سارتر»؟ خیر، به یاندازنمی
ها را گرفت؟ به پشتیبانی از ویتنامی رانسوی الجزایر جانب مردم الجزایرکه سارتر در جنگ ضدف یداننمی

ها و از روزنبرگ دار شد؟ به دفاع پرشوربرخاست و ریاست تریبون جهانی جنایات جنگی امریکا را عهده
آقای فرهود مثل بزرگان شما که قلم و زبان  آن کنفدراسیون محصالن ایران و... پرداخت؟ حال

، نوذرالیاس، واصف، پرتو نادری و...( در برابر فتوای خمینی برای ترور سلمان )حمیرا نکهت تطلبتسلیم
سرایی ایران، نوحهدانشور و برومند هزاران مرد و زن  ای، شکنجه و کشتارهای زنجیرهقتل ،۲۳رشدی

                                                            

دار کردن احساسات هسلمان رشدی نه تنها ارزش سیاسی ندارد بلکه با توجه به جریح« های شیطانیآیه»رمان  -۲۳
 روان و تن شیره دین زگر از استفاده با بنیادگرایانرود. دینی صدها میلیون مسلمان، اثری ارتجاعی به شمار می

 چنگال در اعموم مسلمان هایتودهعربستانی  مترقیالحماد نویسنده . به قول ترکیمکندمی را مسلمان هایتوده
دهد قرار می آماجرا « تونازیسیبنیادگرایان ن» . حمادیکشندجهان عرب و اسالم عذاب می ونازیزم بنیادگرایی درین

 روشنگریدر « های شیطانیآیه»باشد. می« هاتمدن برخورد»های طرفدار و نه اسالم را که خواست امپریالیست
مبارزه ایران را از  ممردسهمی نداشت اما تمسک دلخواهی برای خمینی شد تا با صدور فتوای ترور، ذهن  مسلمانان

و  های دیگر مسلمان نیز مستبداندر کشور اش را از پاشیدن برهاند.و رژیم برگرداندهایران  فاشیزم دینی در ضد
 بهره بردند. بنیادگرایان از این جریان
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آور سپانلو، محمد صالحی، سحر چیمه و چند شاعر دیگر برای احمدشاه مسعود و مدح عق ،پرویز خایفی
حمایت  ۲4خویی برای لطیف پدرام واواکی و جمعیتی منجمد گشت؛ از شارلتان مشهور زلمی غوثاسماعیل

 ، نه. نمایدعیان میآخوند و مال را « اخالقِ»و « زهد» زیر ریشلیکن از تقی پژمان که  یکنمی

 نصیر و سرور تا پرویز کامبخش مال اگر روشنفکری، حقیقت را گفتن و به زندان رفتن باشد، از شهید»

                                                            

عاجز بود، بعد از  گیری بنیادگراییسلمان رشدی که از درک عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیدایش و قدرت
معتقد شد. او از یالیستی( )دموکراسی امپراتکای امپریالیزم  هفتوای خمینی بیشتر از پیش به راه تحقق دموکراسی ب

دیوانگی و همراهی با »ا جنایت ر اینضد بر پیترهاند شاعر اتریشی  فریادسربیا پشتیبانی کرد و  بر ناتو بمباران
 برآمدبه افغانستان و عراق  بیرق امریکا به دفاع از حمله دربا پیچاندن خود نامید؛ پس از یازده سپتامبر،  «شیطان

واند؛ و در گاردین خ« مغزی و تعصب مذهبیخشک ناپذیری،استبداد، تحمل» رستن از« بهترین ضامن»و امریکا را 
یشتر از گذشته به امریکا بچه را که باید، انجام داد و خوب هم انجام داد... ما  امریکا در افغانستان آن»نوشت: 

 «محتاجیم که از قدرت و توان اقتصادیش کار گیرد.

ابدیست که هنرمندان  زردروییفتوای خمینی،  نکردن ، جواب سلمان رشدی با بربریزم دینی نبود. محکومهم با این
های بعدی بود، شرفباختگیطلبی نمیو فرهنگیان افغانستان برای خود خریدند. شاید اگر همین نخستین تسلیم

یکی از برای  ...ه وکاظم کاظمی، رهنورد زریاب، اسداهلل حبیب، حمیرا نکهت دستگیرزاد آشکارمبنی بر داللی 
 داد.به آسانی رخ نمی تاریخمذهبی  هایبدادترین استآشامخون

سان انگلیس، جهت سان حضرت شوربازار و دیگر جاسوب ،می که پس از لولیدن در تشناب خاد و دوستمغوث زل -۲4
ه بر کرده، ترجمه قرآن ملتی فقیر، چپن و لنگی ب اش و اخاذی ازاجرای فرمان اربابان امپریالیستی و صهیونیستی

ها و انجام فریضه رشتهدر ارتباط با ف»را  وارششیطنت انگلیسپاره است که چشممحیل قدر  و آن دهدرا انتشار می
رآن پاک نوشته قآقای غوث زلمی در مقدمه » :دهدشهادت می سازد. برادرش، فاضل سانچارکیوانمود می «دینی

 فرود آمد و یبر و یاصالحین کنار مزار تمیم انصار به خواب رفته بود که فرشته یاست که او در گورستان شهدا
 «باید نشر گردد. است و یگفت که این قرآن به زبان در

ماند چون بدون توکل به یک مافیا، شود و نه دیر در زندان میاز اول پیدا بود که این عنصر مشکوک نه اعدام می
 ی وخبربیاز سر  واگر شرکت تعدادی از افراد را در کمپین دفاع از ازد. میدری به سرش نبه شوق چاپ قرآن 

ی هرجایی و اربابانش هزارچهرهاین همدستی بقیه و بخصوص گردانندگان کمپین با پروژه  بالهت فرض کنیم، در
 توان تردید داشت.نمی
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 «...بوده روشنفکر اشکال از شکلی به همگی فیاض

ار پایدهادند اما نمبارزه گام  آستاندر ای گونهبلی، پرویز کامبخش و نصیر فیاض روزی از روزها به 
رو نمود و  مدرنیستیپست نویسیالتیالطاساالران به افشاگری جنایت نماندند. یعقوب ابراهیمی که از

گیر کرد. م زمینهبسا تباهی او کامبخش نوپرواز را اروپا غنود، از لحاظ سیاسی مرحوم گشت و چه در
نتخابات حضور اهدف در صحنه خاصیت شد و به بازیگری بیاش بینصیر فیاض ترسید، برنامه تلویزیونی

ارز باید تا واپسین دم د. مبنها بخشوده شوکل گناه ،بار اجرا حج خانه خدا نیست که با یک ،رزهیافت. مبا
جاودانی خون ی تا آخرین قطره خون، در برابر دشمن بر سر عهد بایستد. این درس الفبایی از شعله

 ها آزادیخواه جهان باالست. میلیون

ستایش چه فایده که در محفل بیعت به واصف باختری از این  ستاید.فرهود در جایی سرور واصف را می
زیر ی بود که نقهرماآزادیخواه ؟ سرور واصف «واصف»آقای محمد شاه، تو و تخلص  :در سویدن نگفتی

در اما تو  .«در ره مشـــروطه اول منزل است ترک مال و ترک سر/ ترک جان و»سرود:  داری چوبه
مردم در  یشکنجهاندازی؛ چرا از میکشان ترین آزادیثیفکدخترت را زیرپای  ، خود و«اول منزل»

« دانشکده و دانشگاه»و از تقریر در باب فواید به کاربرد غمی بیو دولتی ی طالبی و جهادی منگنه
زده و عالم را از یاد  )ضدیت با سیاست انقالبی( «عرفان» امریکا سگرتیسواحل دلفریب و در شرمی نمی
گیریم تمام اشعارت وقف خلق افغانستان  ی:عبدالباری جهانی نگفتبه در محفل چه فایده که  بری؟می
این از برای جنایتکاران، همه را ضرب در چرک و چتلی کردی و تا حال  «سرود ملی»با شعر چرا  ۲5دباش

 ها،زیبایی حاال که نگفتی کندهار برای شعرهایت در چرا نخواستی؟ عذر تبهکاران از مردم هب سالمی زدن
 پروان و یکاولنگ در هاعامقتل و کودکان و زنان ذبح خان با مالعمر باند فاشیزم را هایتمقاومت و غرور

 ات«آی.اس.آی» گوشبهحلقه و سفاک «کرام طلبه» و تو با بودن والیتیاز هم من و نموده دارلکه... و
 روشنفکر و پشتون ساالرانجنایت از پشتون روشنفکر که زمانی تا باشد یادت خوب فرهود آقای پردردم؟

 ناف به اشناف گمانبی نکند، جدا غیرپشتون راهش را با نفرت و انزجار ساالرانجنایت از غیرپشتون
 سرخاین آن و ی اینو نوچه بنویس میرزا از بیش ارزشی ینا بر بنا و بوده بند اشقومی ساالرانجنایت

                                                            

ارش همواره انقالبی و امد هم گفته اشعسمیع ح «ام.افغانستان نموده خلقتمام اشعارم را وقف »باری جهانی:  -۲5
منزجر بود. سیاست  «خلقی» و شعر «سیاست»برد احمد شاملو چرا و از کدام توان پیسیاسی اند! و اینجاست که می

 ید دور انداخته شوند.، متاعی تقلبی است که بانباشدگلوی امپریالیزم و سگانش  ای که گلوله بر«شعر سیاسی»و 
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 . داشت نخواهد

 ۲6هاباید گفت که خودت و تمامی شاعران و نویسندگان تا زمانی که مداحی مهوع از واصف باختریا اساس
که  ها و...ها، حسین محمدیها، شریف سعیدیبا ضیا قاسمیرا نفرین ننموده و  ۲۷هاو عبدالباری جهانی

د، یاصادقانه نکرده تصفیه حساب صریح و ،۲۸اندسر نهادهو وزارت ارشاد اسالمی رژیم ایران به درگاه قم 
د یواهقدر و جایگاهی حکومتی خ ،این پس از مرگ بر د داشت و بنایربطی به آزادی مردم افغانستان نخواه

ها به زور دولتکه کشککی و امثال شان  الدینبرهانالدین سلجوقی، اهلل خلیلی، صالحخلیل مانند یافت
کسی به نام روشنفکر در جامعه  ترتیبکسانی خواهند گفت که به این  به مقام رسیدند.های خاین و رسانه
ترین استبدادها جان بکند، روشنفکر به معنای کارگران ای که زیر تسلط مخوفماند! چرا، در جامعهما نمی

سر بدهند ولی و  بودهوقف پیکار  مانند که قلم و زبان شانمی یمردم عدهذهنی وجود دارند اما تنها آن 

                                                            

گی جلو کشمش اعالم نماید اما شاعر با زرن« شاعر ملی»را  واصفکلوب اکرم عثمان در سویدن خواست  -۲6
بت از او به بخواند و دخترش به نیا« جنایت»اش را انقالبی یشدنش را گرفت چون سنجید که وقتی گذشته

رح( خواهد بود و نه )عر مُلی خوردن نجاست عطا محمد فخر بفروشد تا سفیر شود و... مثل قهرمان مُلی )رح(، شا
 بیش.

 تن آهنگ سرودساخ برایآزادی نیافرید ولی  و مانند ببرک وسا که هیچ اثری برای شهیدانباری جهانی  -۲۷
داشت، او زرگب. اما اکرم عثمان در محفل ای مکث نکردلحظه -«سیا» عوامل و جهادی جالدان سرود- «ملی»

گوهر ناب  ،عزیز پشتو اشدنی، سرور سروران شعر معاصر پشتو، سرتاج شاعرانن رادمردی تکرار»را با کمال وقاحت 
بنیادگرا و سیما سمر نامد؛ اعظم سیستانی که قادر نیست بین ماللی جویای ضدامپریالیست و ضدمی« ..و اصیل و.

بسیار بسیار  عرش»فرماید: میسواد کمی یک نوجوان «گرایانهملی»تمایز گذارد، با احساسات  یحزب وحدت-«سیا»
 آن در اگر که داد رارآقای باری جهانی چنان مرا تحت تاثیر مضمون و پیام خود ق به فردمنحصر  بلند و عالی و
وجدان آن دو،  ودر اینجا زبان « گذاشتم.خود میچشمان  زدم و بربوسه میدستانش را  بودممی نزدیکش لحظه

« سرتاج شاعران» و« گوهر ناب»این  ای سیاه برلکهخشکد تا از میصبوراهلل سیاهسنگ و سایر سخنرانان محفل 
 او را به مبرز شاعران حکومتی پرتاب کرده است. مافیای مسلط یاد کنند،که

ای دارند، به همان پیمانه گونه تعلق به رژیم ایران و خمینی اعالم این افراد اگر صادقانه گسست خود را از هر -۲۸
های ها و خیانت ها که تاریخ جنایتها و خلقیخواهند بود. مثل پرچمی مغتنمبرای افغانستان اند، طاعونی  که فعال
 د و نه میهنفروش.یک به یک در پیشگاه مردم افغانستان بشکافند تا به نامی دیگر خوانده شونباید خود را 
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. روشنفکرانی هم که فقط به کاری فرهنگی و هنری مشغول بوده و آثاری نهخاینان  اب سازش به تن
 گردد.ن کتمانشان دولتی که در همان حد باید به آنان ارج گذاشت، آلودگی  ده باشند، ضمن اینآفری پربار

دگی ما شده زنکند کله شقی و قطعیت، اکسیژن ست که در خاطره زندگی میروشنفکر امروزینه نسلی»
 «است.

و در سکر  آشتیاز شادی و مملو ی خود در فضایی «دیروزینه»گران و قاتالن رفیقان یعنی با شکنجه
، دست و پای آنان را ببوسیم و از این که زمانی آنان برقصیم« شودبا یک تن اتن کی می»شعر و موزیک 
احسن به جا نحو به  ۲۹اکت گاندی و ماندالنامیدیم پوزش بخواهیم تا یا جهادی می خادیرا جنایتکاران 

 شود تا در خاطره نزیست؟ « کله شقی و قطعیت»شده و اخوت اسالمی پسامدرنیستی جاگزین 

 کند:آقای فرهود بین اخوان و سوسیالیست، مّلِکی می

 سیدقطب و شریعتی البنا واخوانی افغانستان برای تآسیس امارت یا جمهوری اسالمی یک اینچ از حسن»
آید. به الدن... پایین نمیعظام و قاضی حسین و بن مفتی محمود و مطهری و مودودی و خمینی و و

                                                            

یزم امریکا و مرتجعان سوی امپریالاز  مرگش از پس سفید نژادپرستان با او آشتی سیاست و ماندال ماندال فریاد -۲۹
 مذاکرات واسطه به هن جنوبی افریقای آپارتاید رژیم که است این واقعیت شد. ولی بلند دنیا منجمله حامد کرزی

 چکش و متحد یاتوده ملع سندان بین را آپارتاید باید» شعار و «افریقا ملی کنگره»مسلحانه  مبارزات اثر در بلکه

. یافت پایان آپارتاید و یدگرد آزاد ماندال شد، مذاکره به سفیدها حاضر دولت بود که «!بکوبیم درهم مسلحانه مبارزه
 .کرد مسلحانه رد رزهمبا از برداشتن دست شرط به را اشآزادی برای رژیم پیشنهاد بود زندان در ماندال که زمانی

لکه دولت وقت افریقای پارتاید بآمبارزه قهرآمیز ضدنه  «با خودم گفتگو» و «راه دشوار آزادی»هایش او در کتاب
  .داندجنوبی را عامل هر نوع خشونت ضدانسانی می

 جهانی صندوق» هایشدست و امپریالیزم مقابل آمدن کوتاه با اما صحنه ظاهر شد در قهرمان یک مثابه به او

ماندال  .کند تیهدا بهروزی و آزادی سمت به را جنوبی افریقای ستمدیده مردم نتوانست «جهانی بانک»و  «پول
 افریقای مردم هایدهتو و از اندیشه او فاصله داشت. کارگران هاکهکشاننامید دون میکه خود را شاگرد مائوتسه

کنگره ملی »رهبران  ؛ فساد بعضی ازبودند نژادپرست هایفاشیست دوره در اند که مواجه هاییستم همان با جنوبی
 کند.ساالران وطنی همسری میسرجنایتبا فساد « افریقا
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های تفتیش و تبرزین گرفته های فکری را معادل دستگاهاندیشد، دستگاههای همسو نمیترکیب افق
 «خبر ندارد. شمشیراست... و اسالمیست از اخوانیت بی

های افق»ه کدام بسازد که این برادران چقدر باید پایین بیایند و نویسنده لطف ننموده و روشن نمی
انونی و عبداهلل از قرار گیرند؟ صحبت یونس ق «اندیواالن»بیندیشند تا مورد محبت بیشتر او و  «همسو

ان و پیشوایان به سبک اوباما و کته کته نکتایی زدن خالف پیر «تغییر و امید»و  «همدیگرپذیری»
ماند که به گرگ بگویی گرگ به این می ت«شمشیراخوانیت بی»ن، کافی نیست؟ اما مقوله الذکر شافوق

به چه دلیل ، اشیوداع نموده بریختن خون یارانت توسط اخوان با اگر آقای فرهود دندان! باش ولی بی
... با تبرزین اخوان و سوریایی ، ترکی،پاکستانیکوردستانی،  ،مصری ،افغان ایرانی،خون صدها هزار  شیار

اختراع خودت  ، چیزی هوایی«شمشیراخوانیت بی». هم زنده آرامشت را بدر عرض همین ده سال اخیر 
ه مجردی که ب. خواهند خوانداش شوند، کفر و بدعت «خبر»است که اگر جهادی و طالبی و... از آن 

یرو به شمار نخواهد بدل شده و دیگر ن یال و دمرا بر زمین گذارد به شیر بی« آی.اس.آی»ساطور اخوان 
با ت. تنها نشده اس در دستش منفجر هنوزرا شکافت،  هاگلبدین که قلب سیدال سخندان سالحرفت. 

 «شمشیرخوانیت بیا»های برادران افغانی شان است، علم که یادآور کارروایی داعشنگاهی به کلیپی از 
 شود.اره میکه معلوم نیست از کجا گرفته، پاره پ فرهود

کس و سوسیالیست ما نیز برای ساختن دیکتاتوری پرولتاریا یا دیکتاتوری زحمتکشان سر سوزنی از مار»
مارکسیست  آید...پایین نمی واکیان...آانورخوجه و بآبو ماؤ و چگوارا و تسکی انگلس و لنین و استالین، تر

  «از مارکسیزم مارکسی خبر ندارد.

ها باید راه بده و بستان را بلد شوند: از مارکس و لنین و مائو تیر شده در جای پای اعظم یعنی مارکسیست
ساختن دیکتاتوری »نهند تا پا دادفر و رنگین سپنتا و سیاهسنگ و رسول رحیم و اسحق نگارگرها 

ممکن شده، اوبامایی است؟( بارک غیرمارکسی و غیرلنینی )البد منظور دیکتاتوری پرولتاریایی « پرولتاریا
مافیای جهادی و امپریالیزم به روی آنان لبخند زده و خدا مراد هر دو طرف را بدهد. همچنین اگر کسی 

یا قل سیاف یا استاد پیرماستاد مارکسیزم  مارکسیزمی غیر از یعنی« مارکسیزم مارکسی»از  اطالعشوقی 
 ....دبشتاب حضرات فوقمرجع معتبر باز هم به باشد، استاد فوزیه کوفی 

ر ایرانی و وطنی پیدا نخواهد شد که ها مدرنیسترا نیز روز نیکی دهد آقای فرهود که هیچ پستتو خدا 
 ساالران و امپریالیزم برساند.انگیز ضدمارکسیست بودنش را به گوش جنایترقتچنین التماس  این
ی باالی فرهود، به نظر جمله اما با توجه به شود.مدرنیست را که بتراشی رویزیونیست میگویند پستمی
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 شود.تر از رویزیونیست میشدهرسد چیزی مسخمی

و  بومیبافی که به مسایل حیاتی مهملتوان به عنوان روشنفکران ها در غرب را میمدرنیستپست
 مذهبیون عصر حجری گیر جالپردازند محکوم کرد. ولی در افغانستانی که باشندگانش در نمی المللیبین
فروشند، اکت برای زنده ماندن فرزندان خود را می انو مادر اننشینی هست و پدراند، مغارههکرد

و مصداق همان است که: گنجشکک با باز پرید/ افتاد  وارتقلیدی میمونمدرنیست نمودن فرهودها پست
 اش درید.ماتحت و

روشنفکر  گشته است،پوش مجلسی تبدیل روشنفکر به موجود دریشی در طی این ده سال پسین،»
مشغول برگذاری مجالس است و مجالس نیز صداها و  بند غرب، مجلسی هم در حصار کابل هم در شهر

روشنفکر مجلسی بدنبال عمل و تعین سرنوشت مردم  اند.اندیشیده شده اندیشند که قبالاوراقی را می
روشنفکر مجلسی  سته است.خوشحال است که آرام ننشسته از صبح تا شام بر کرسی وعظ نش نمیرود،

 ین میریزد:یآهنگ سمنک است که از پیشانی و لبخندش پا اندیشی،بجای چاره

 «این خوشی سال یکبار است/ سال دیگر یا نصیب

ست آقای فرهود. اگر در افغانستان فرهنگ امپریالیستی و یاران ااین تک و پتره وصف حال خود شما و 
ها، مماشات با جهادی علت به مقیم خارج ساخته، روشنفکران «یسمنک»مافیایی حاکم، روشنفکران را 

گویید اعتقاد دارید، خدا گفته کمر ببندید و با بریدن از کلیه چه می اند. اگر به آنگردیده «سمنکی»
 روشنگری را آغاز نمایید.  «مدرنیستیپست»ها، با زبان عادی آدمیزاد نه زبان «سمنکی»

ماند... بوف کور، و آفتی هست که روشنفکر افغان را از تولید باز می است...مرگ استقالل فکری  تقلید»
 «معبری آراست برای گذار از تقلید بسوی تولید.

شما کاپی  «مدرنیزمپست»بودید. هم ای از این مقلدان نمیدرست. اما کاش خود نمونه کامال
عمال تان با پینه کردنو...  «شنگهالم »و  «دانشگاه»ایران است و هم نوشتن  رژیم «مدرنیزمپست»

 رژیم. آن افغانی 

ی لطیف پدرام. باید هدف و کار بنیادی و مبرم ما صدها مسئله دیگر است و نه کتابت و صحبت به شیوه
نویسندگان و شاعران تور نویسان را درک کنید تا در «ژنرال» و« تاکسی»سیاست نهفته پشت این مرض 

تان هایاز نوشته دهیدنمیید، به خود اجازه باش صادقهم که  «بوف کور»به  حتی واواکی گرفتار نیایید.
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نوشتن بیفتید. بد نیست ببینید محمد رضا  «فیلم»و در ذلت  شدهها باال رنگی با واواکیبویی از هم
حرف ها وقتی افغانی»: ها پی ببریدتا به میزان حقارت لطیف پدرام گویدشالگونی در باره لهجه ما چه می

هایی از حافظ را اگر با زنند. بیتهمان زیبایی حرف میه افتم . اینان بزنند من به یاد تاریخ بیهقی میمی
  ۳۰«شوند.تلفظ افغانی نخوانیم خراب می

خودمان  ن بیاموزد،ن را به سبک مدریدای که برای ما اندیشچندتا نوشته ما در زیستن یک قرنۀ خویش،»
ایم که حتی فلت فرورفتهغایم... ما چنان در خواب به لحاظ تاریخی عقیم و نازا ماندهما  ایم.تولید نکرده

 «تواند ما را بپراند.بمباردمان امریکا و انفجار انتحاری نیز نمی

نازا سته نشده، خ کردن در فاضالب ارتجاعغسلاز که چرا  دارتوبسایت تدوس هادهاز  از خودت بپرس و
 د؟ید تا زاینده باشید بنویسو چه و از کی بای دیا

کند، یک استفراغ می نمکی آن اندیشه رابلعد، روز دگر با تمام بیروزی یک اندیشه را با شوری شور می»
 «شکند.پرستد روز دگر همان بت را با تیشۀ نفرت و دشمنی میروز کسی را مانند بت می

ای آنان گفته خص خودت. آیا به خود وهای بارز: رهنورد، واصف، اکرم عثمان، سیاهسنگ، و شنمونه
مریکا نابود کرد و ما اایم که وطن را جنایتکاران طالبی و جهادی و بمباران درکدام خواب غفلت فرو رفته

ر استفراغ؟ چرا بلعید و روز دیگزنیم؟ چرا بوقلمون صفت یک روز یک اندیشه را میهنوز خر و پف می
ات با آنان تات مفت و کذایی نیست و شخصیآقای فرهود، اگر حرفگیری؟ ها را نام نمیاین فیلمرغ

 کشی؟ آنان بیرون نمی جذامیفرق دارد چرا روحت را از بدن 

ف یکدیگر ها بحث و گفتگو که در همان چند لحظۀ محدود، دچار حذدو روشنفکر نه پس از ساعت»
 «گردند.می

یک جنایتکار اخوانی یا پرچمی و خلقی  با مثال «همان چند لحظهء محدود بحث»هر روشنفکر مبارز در 
آنان در سینه دارد نادیده گرفته و  هایتبهکاریمقدسی را که از  یتواند آتش کینهو طرفدار امریکا، نمی

 انآن محترم «حذف دچار»با تعاطی الفاظی شیرین و دهانی پرخنده روی آنان را ببوسد تا خدای نکرده 

                                                            

 .۲۰1۲می 4 ،رادیو سپهر -۳۰
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 یمبارز اصال! «ی شیرین خداستآشتی میوه»گر احمدشاه مسعود قاسمی نوحه نگردد. چرا که بنابر وحید
که با افشا و طرد  بیند مگر این، دلیلی برای بحث با آن اراذل نمیگرو معامله «اناز»و  «عقیم»جدی و نه 

ه برند کهای تفننی روشنفکرانی لذت میهای خود به میدان آمده باشند. از آن گونه بحثصریح جنایت
اند، شعار شان «مانند سرخابه هندو بر پیشانی نصب کرده»به قول خودت عالمت روشنفکری را به 

و کلید  دشمن اندچپ انقالبی با آن خاینان،  هایجنایت است، بیشتر از سوختن از «هردگذشته را گاو خو»
و  «مدنی»های حرکت ،ها«اینجو»، «های مدنیجامعه»حل مسایل افغانستان را نه مبارزه طبقاتی بلکه 

دانند که داد و غرضی با حاکمیت مافیایی راهنمایی منابع امپریالیستی میرحمت و با  تکنولوژی و کمپیوتر
 نیستند!  سیاسیمذهبی و غیرمذهبی و سرنگونی آن ندارند چون 

نفکر رال، روشما، روشنفکر چپ، روشنفکر راست، روشنفکر قومی، روشنفکر لیب آلودی جنگدر جامعه»
شکال متفاوت ادموکرات، روشنفکر اکادمیک، روشنفکر سنتی، روشنفکر سرکاری... همگی به تناسب و 

 «ایم.دچار بحرانات و اختالالت روانی اند. چیزی که تا هنوز ما آن را جدی نگرفته

قلی و عصبی ع بستر 1۰۰بود تاسیس یک شفاخانه می «بحرانات و اختالالت روانی»مسئله  خیر، اگر
ه به رضای خدا بلکه نجور و تیار و عاقل و بالغ ، برای آنان کافی بود. مسئله این است که هر روشنفکر
« سرتاج»گوید. از می ونویسد های ستمکش میمنطبق با منافع این و آن باند بنیادگرا یا منافع توده

اظمی و... کنورد و های معظم و متفکر رهصاحب کلک تا گرفتهباری جهانی  «سرور سروران»و واصف 
که روان شان را هم  اند همه بدون داشتن امراض روانی، برای خدمت به امریکا و رژیم ایران کمر بسته

 تر از شما.رکشتهاند، هشیارتر و کا کار خود هشیار هایش اگر دیوانه هم باشند، در. بعضیاندخریده

آفرین یروی تحولمیان صدای مردم به ن درهر زمانی که بالنسبه قامت راست کرده است و خواسته که »
یشکسوت مان چراغ پمنورالفکران  باران...های گلولهتبدیل شود، یا به دهن توپ رفته است یا در میدان

چار انهدام تاریخی دایم و میراثی که های خویش افروختند و اینک ما ماندهتجدد و روشنفکری را با خون
 «گشته است.

باشند،  «تحول نیروی»شدن به  تبدیل به افغانستان ما روشنفکرانی که مصمم درا . و مخصوصادقیق
که مثل واصف  آفرینند یا اینو راهروانی می کردهخود راه را باز  یسینهشوند که یا با می سرکوب
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 ته و خاینساخدشمن  با ،۳1«ها را دید و فریادی نکردناجوانمردا که بر اندام ِ مرد / زخم»که  هاباختری
ها، ها، سرمدها، مجیدها، داکتر فیضها، عبدالخالقها، عبدالرحمن لودینبه خاطره و خون سرور واصف

 شوند.و... می ناهاها، میبهمن بشیر

 «مدرنیستیپست»های بدخوی هم مسئله این است آقای فرهود که شما به نوبه خود با این ژست این جا
انهدام »بران جواکی سر از هر جایی خواهید کشید غیر از جهادی و وا «انعارف»کاسه بودن با و هم

 هاکردهپشت ترینجهادی و خادی خود از بد ،مند. شاعران و نویسندگان واواکیآن میراث ارج «تاریخی
تان با آنان برای کاسگیهم ،د. اگر شما موجودی متفاوت از آنان هستیدرونبه شمار میها به آن خون

 چیست؟

ای برای رمینهچای برای سنگسار، شود و به سنگریزههر روز از جایگاه خویش کنده میچرا روشنفکر »
 «گردد.قمچین و چک سفیدی برای چاکری تبدیل می

چک »و  «نهچرمی»، «سنگریزه»است. زیرا ناپاکان  «لف و نشر»تان دروغی با این دیگر با اجازه
کدام . چرا؟ نماییددبی و قومی و سمتی معرفی نمیو غیرا «ادبی»اعتنا به ارتباطات شدگان را بی«سفید

 یشان سر زانوو روشنفکر مافیا یهای مالیی فقط پسندیدهگوییمصلحت زبونانه در کار است؟ این عام
 اند.

نیم تا آیندگان های درخشان مملکت بتکاما وظیفه داریم که گرد فراموشی و اوهام را از روی چهره»
 «یده بود.یانگیزی روهای شگفتر چه انسانبدانند که در یک کشور فقی

از آنجا شروع ا طفلکه  تان رجوع دهیمهای چرکینهم مجبوریم شما را به آن کشاله بسیار اعلی. ولی باز
دوپری و وحید قاسمی بگویید از تحقیق در باره گهیز و شفیق و نانسی «های معظمکلک»به ا کنید. فور
 .ندبنویس «های درخشان مملکتچهره»و در باره  کشیدهخجالت 

 دولتی هایچهره روی از غلیظ ماتیک و پودر زدودن است، اساسی «اوهام فراموشی»و  تکاندن اگرا ضمن
 خاک و آنان نماییبزرگ در امپریالیزم و ارتجاع تبلیغات ماشین زیرا است تراساسی مملکت مرتجع و

                                                            

 سایه.. ا.ه -۳1
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 گستره در هم مخالف روشنفکران کار. اندداشته نقش «درخشان هایچهره» بر فراموشی پاشیدن
. است ناچیز بسیار ما تاریخ مرتجعِ سیاسی زاویه از هایِشخصیت خواه وترقی هایشخصیت شناساندن

 الدینصباح رحمان پژواک، سلجوقی، خلیلی، اهللخلیل از گفتن سخن مشتاقانه با حاضرید خود شما مثال
 اهللخلیل آقای ی سقویگذشته از ندارید جرئت اما کنید گرم را محافل و... فرهادی روان غفور کشککی،

 پژواک، عبدالرحمان بودن حکومتی همواره شاه، محمدرضا اش بابودن و رابطه جمعیتی درباری، خلیلی
 فرمایش به مکاتب بنیادگرایان درسی هایکتاب چاپ و بودن اخوانی و امریکایی سلجوقی، بودن مخبر

و از آن  سلطنت به چاکری از فرهادی شرم نکردن روان ،الدین کشککیسرپرستی صباحبه  «سیا»
ها حمیدی مهدی اگر استاد که بگیرید یاد شاملو از. آرید زبان به ایکلمه الدین ربانی،به برهان ترذلیالنه

 آونگ شعرش دار سر بر را( هاها و استاد حیدری وجودیخلیلی استاد همان یعنی) هاو استاد مهدی سهیلی
 هایارزش گفتم من فردوسی باره در»: افتدنمی تردید به هم فردوسی به مفید راجع روشنگری از کند،می

 شاهنامه توی بدآموزی مگر. بدهیم هشدار مردم توده به هایشارزش ضد یباره در و کنیم تبلیغ را مثبتش
 است؟ کم

 !به ناپاک دو این از پاک جهان/  به خاک در دو هر اژدها و زن
 پارسای زن صد از به سگ یک که/  راستای سگان ییراستا زنان

 پاک جامعه ذهن از باید و است آورشرم اینهاا واقع گویممی من بگویید، خواهدمی دلتان چه هر شما
  ۳۲«.شود

کار  که این حالی ورزید. درابا میو حیدری وجودی و شما از برخورد به شخصیت چندقاته مرتجع خلیلی 
ساالران اهلل کلکانی که جنایتحبیب یپف کردن پوقانهگری و بود تا با شمالی تراز سوی شما زیبنده

تف اند، مود کرده (و...الدین کاویانی و نویسندگان مزدبگیر شان )پروفیسر رسول رهین، نجم غیرپشتون

                                                            

در ادبیات فارسی کم نیست. در اشعار نظامی، جامی، خاقانی و... زن موجودی خوار و « هابدآموزی»از این  -۳۲
 نامدارترینعشق بسیاری از « شاهد بازی در ادبیات فارسی»داکتر سیروس شمیسا در کتاب  اتحقیر شده است. عالوت

بر شاعران معاصر ما کاش ت اشعار شان را زیر سوال ببرد. مهاب آن کهشاعران را به دلدار مذکر ثابت نموده بدون 
 .جالداناز  و ستایش ی باهمکار و نه بودایرادهایی وارد می چنین

https://www.google.com.pk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmelodika.persianblog.ir%2Fpost%2F188%2F&ei=DIhgU7yvEs3nPJTvgWA&usg=AFQjCNETNuiGtOB5uB7Fic6fPvPmoXZ35g&bvm=bv.65636070,d.d2k
https://www.google.com.pk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmelodika.persianblog.ir%2Fpost%2F188%2F&ei=DIhgU7yvEs3nPJTvgWA&usg=AFQjCNETNuiGtOB5uB7Fic6fPvPmoXZ35g&bvm=bv.65636070,d.d2k
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 انداختید. می

 -نخوانید «جنایت» و «خوریمدفوع»تان را شتهکه مانند واصف باختری گذ به شرط آن-آقای فرهود شما 
 جلب را جهادی-خادی مشت یک تمجید مردم،مهر ، به قیمت باختن مدرنیستیپستهجویات نگذارید با 

 هاکشیدن زحمت و نوشتن همه این از شما منظور» که پلچرخی در شما سلولهم. م. ر معلم نامه. کنید
 را شما باید «کند؟می تقویت را هاخلقی وها پرچمی که چیست است انقالبی نه و علمی نه و چپ نه که
حمتکشان نبود اما سالگرد احمد خبری از زدر تشییع جنازه آلکه امیر پرویز پویان  نوشته بر بنا لرزاند.می

تا ها را داشت باید زندگی و مرگ صمد بهرنگی ،صمد بهرنگی با شرکت زحمتکشان شهرش برگزار شد
 نشود. ها آلوده و سبکو جهادیها و واواکیها مراسم مرگ ما با حضور خادی سرمشق وزندگی ما 

نتوانست از علی اشرف درویشیان یاد گرفته و  اهل خانواده، با فارانی فاروق که همان طوری باالخره و
 خودت ،«نشینمیی خون نممن بر سر سفره»را با زبان برّا و سرخ او رد کند که  آریانا تلویزیون مصاحبه با

از نبرد  و «جدید فضاهای» با «درگیری» از ،(1۳۸۹ جدی ۳)پذیرفتی  را «رادیو آزادی» با مصاحبه هم
 شاملو، «بستبن در این» از استقبال به هم آخر در گفتی و -«شعر هایشب» برگزاری- هالنددر  تان

را  شعر آن خنجرگونگی و زیبایی از اثری شاملو دکلمه شیوه از زورکی تقلید جز که خواندی را چیزی
با  مصاحبه رد در او ارج ندای جلیل و پر به استقبال از این ،«استقبال» آن جای به خوب بود. نداشت

 رادیو» از تپسندسرکاری و پیامبی و خاصیتبی صدای برآمدن و رفته ۳۳رژیمی هایرسانه و بی.بی.سی
 انگاشتی:می سرشکستگی را «آزادی

 یا دولتی شعر رسد،می مشام به اکنون هم( روشنفکران با رفسنجانی رابطه ایجاد) لقمه این گند بوی»
 هارژیم بلندگوهای و هاروزنامه در که شعری. خوانممی را آن نه و هستم اشمشتری نه اصال من... رسمی
 بر همیشه هنرمند. گذارمنمی ارزش پول دو را تعهد بدون هنر بنده. نیست شعر اصال من برای شود چاپ

 تنبان بند با را خودش برود بگذار باشد، قدرت با برود خواهدمی یکی اگر حاال قدرت، با نه است قدرت

                                                            

 به کار شروع تازه که نیمد جامعه اصطالح هب یروزنامه اولین «جامعه» روزنامه با مصاحبه امتناع از در شاملو -۳۳
 که بگویم بگویم، هچ کنم مصاحبه شما با گفتم آنها به گرفتند، تماس من با که باری آخرین» :گفت بود، کرده
 «کند؟نمی نپنها را موضعش و دهدنمی فریبم یکی آن الاقل چون. هستید کیهان روزنامه از ترشرفبی شما
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 «.مردنش نه است مهم برایم بودنش زنده نه نیست مهم برایم اصال. بزند دار جمهوریسیر فالن

مان باشد و نه تیغی بر جگر دژخیکه مضمون حرف ما  این ها گناه نیست مشروط بره از رسانهاستفاد
اش و در گوشای قابل قبول برای آنان. هر کارمند ادبی و هنری که این حکم بزرگ شاملگوییخنثی
 درمان و درد اشد؛نب انسان رستگاری تنها و تنها هدفش که آن»انداز نباشد، نبودش به از بودش: طنین
  «آمده. چراغ با که است دزدی. نیست روشنفکر نشناسد؛ را هاتوده

جمهور یسیها بودی با بند تنبان رها و حفیظکه روزگاری با عزیز طغیان آقای فرهود به این حساب، تو
الحال که کمپنی هم نه بلکه با بند تنبان خالد نویسای معلوم «آزادی رادیو» مدیربند تنبان  با چه که حتی

 هامحمدو اهلل هااگر زخم خیرمحمدمکرر در مکرر باید پرسید زدی.  نویسد، خود را دارمی «کمپانی»را 
 ؟شدیگونه می این بوددر قلبت می




