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ناپذیربازگشت
مهدي گرایلو

سـت و  ي امنیتـی کنم: لیبرالیسم در ایران پیش از هرچیز یک برنامهام آغاز میي همیشگیگفتهبازگفتبا 
خودبنیـاد و خودپویـاي   ينـه برآمـد یـک گوهر/سـوژه    هاهاي سیاسی و اقتصادي و فرهنگیِ لیبرالتکانش

میـانجیِ بستر وانقالبی در ایران، سامانپیدایش دمِي منفعتیِ ویژه، بلکه درست از ي یک چینهاُستوارنده
ي کانونی این برنامـه  اند؛ پندارهتوانِ انقالبی این سامان بودهگوهريِبراي دگرگونیآمریکا پیشبرد سیاست

زیـر نـام   بـاال ازگـامِ تبهگنـیِ قـدرت    بـه انِ فرایند گامسان کارپردازبهها لیبرالبه نقش راهبردي که دادنِ
ایـن  بود. شده بسنده آبدیدهیلتسین ـگورباچفيدر گداخت کورهبار کم یک، دستبودساختاري اصالحات

همراسـتا و همزمـانْ  و ،با گردآوريِ انبوهی از اوباش سیاسـی کشـور  ، در همان خیز نخستبرنامه در ایران
ي سـایه ، در هاي گوناگون جامعهاندیشه و کردار الیهیدنِي گفتمانیِ فراگیر براي بسیچسامانهپرورش یک

اي کارگزاران آن در درازاي یک تاریخ چهاردهههمهبااین؛هاي پیاپیِ پس از جنگ توان بر توان افزوددولت
تـا اینکـه ترامـپ بـه     ؛، شکست خوردندندبراي انجام آنچه بدان گماشته شده بوددر هر آزمایش و رزمایش

ي . او خُرد و درشت فَسـیله آیدبرنمیمزدوران ایرانیشان کاري از دست هاي آمریکا و اروپا فهماند که لیبرال
هـا و ضـدآمریکایی بـا  را پس از عمري نوکريِ جانانه بـراي واشـنگتن،  ایرانی روهايمیانهـلیبرالیافته به نام

هـا و  دلايديِ بیرحمانـه بـا خونسـر  چندانکـه وهفتی بـه یـک چـوب رانـد و    پنجاهآیینِراستيهاانقالبی
بایگـانی  ناگهانـه  از بـاال را گـام بهدگردیسیِ گامي برنامهشکست، را میمهربهاین دستبوسانِ دلپیوندهاي 

آمریکـا در ایـران را از   ي دیـرینِ خـود  ها براي پیشبرد برنامهورزيِ لیبرالاي سیاستي چنددهه، سکهکرد
و در یک کارپرداختاز پایین را اي تودهشورش و انگیزش برايتَبشدستورِو به جاي آن وآب انداخت،ارج
ي پنـداره کـه  يسـتیز ایـران هـاي دارودستهو آمایشهرآنچه در توان داشت براي پرورشي چهارساله بازه

یک سیاست ایرانیِ آمریکـا  پایهمیانجیِ ایران بود، در جایگاه کارگزاران درنگ و بیبینابودي شانبنیادبخش
به قدرت ها ي لیبرالبازگشت تبهکارانهبا امروز اما به کار گرفت.ي لیبرال، شدهمرخّصجاي نوکران تازهو به

ایرانـی نیـز دوبـاره دراز    هاي نفوذيـ، زبان لیبرالیک بسیج نیروي جهانی در برابر ترامپیاريبهدر آمریکا 
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بـه اردوي  بازگشـت امیـد   اي که سراغش را جز در همین طایفه نشاید جسـت، از  شرمیشده و با همان بی
ي گفتنی هست:باره چند نکتهدرینگویند.کار سخن مینوکران کهنه

ي در چهارسـاله » فشـار از پـایین  «پیامد رویکرد شرایط پدیدآمده براي ژرفایشِ ترازِ مخالفت در ایران به.1
گریـز،  پذیر بـه شـرایط پـیش از آن نیسـت؛ راسـت آنکـه مخالفـت در تـرازِ گفتمـان         ترامپ، دیگر بازگشت

ي بدینسو آروینِ خیابانیِ هر اعتراضی با هر پیشـینه و زمینـه  96ناپذیر و خودآیین کنونی که از سرکردگی
را شافسارسادگی اي خودبنیاد است که دیگر بههستندهعقیدتی و سیاسی و اقتصادي شده است، همینَک

شـود، بلکـه   تنها به سیاست ایرانیِ بایدن واداشت مـی ست که نه. این واقعیتینخواهد دادها دست لیبرالبه
ي بهـره را  از آن بیشـینه » مهار و دگردیسی قدرت در ایـران «ي ي دیرینهگمان او نیز در پیشبرد برنامهبی

گـروه  هـاي بازيبینانه به سرشت راستینِ برجامبا یادآورد آزمونِ سوریه و عراق و لیبی واقعاگر . خواهد برد
هم تنها به پرداخـت  آن،تنظیمات کارخانهچشمداشت شرایط به ي بازگرداندنِ بیبنگریم، پندارهبایدن ـاُباما

ارد و نـه حتـا اگـر بخواهـد     دامتیـاز سیاسـی معنـاداري    شکنیِ ترامپ در برجام، براي بایدن نه بهاي پیمان
سـاخته در سـوریه و لیبـی آن ایلغارهـا را بیـرون      ست؛ گروهی که از دلِ چند نمایش خیابانیِ دسـت شدنی

اعتراضـات منـد آنچـه   نظامرویداد ها و ابزارهاي سازي زمینهترامپ در فراهمسادگی از دستاورد ، بهکشدمی
هـاي اقتصـادي و   یاري خرابکـاري ي ترامپ، بهي فشارِ بیشینهبرنامهگذرد.نمینامند، میايتودهخودجوشِ

، چـون فشـار   بالموضوع سـاخته اسـت  دیگر را گامبهگامزداییِسرشتها در قدرت، رویکردجتماعیِ لیبرالا
اي (گـام سپسـینِ فراینـد برجـام،     گفته قدرت را به ایستاري کشانده است که دادنِ هر امتیازِ فراهستهپیش

ریزي شده بـود) آغـاز فروریـزيِ آن خواهـد بـود.      بایدن قالبـآنگونه که هفت سال پیش در پندار گروه اُباما
اي رسـانده اسـت کـه    دقیقـه همان اله شرایط را به اي چهارسکوبهي یکدیگرگفتار، ترامپ در یک برنامهبه

ي راه درازآهنـگ  بـا نقشـه  هخواسـت مـی همواره ي گذشته در چند دههجریان اصلیِ سیاست ایرانیِ آمریکا
یـا  عالقگـی  ي پمپئو، بیگانههاي دوازدهشرطپیشاز هاي ایران؛ برداشت لیبرالبه آن برسد» نفوذ در باال«

معنـایی جـز   گانـه در واقـع   ي دوازدهبسـته چون از دید آنها ایـن  ،مپ براي گفتگو بوددولت تراسردرگمیِ 
هـیچ حکـومتی بـر سـرِ     البته نداشت و شود به حکومتی که به گفتگو فراخوانده میسرنگونی پیشنهاد خود

الفتی ی خود با دیگري گفتگو نخواهد کرد؛ گفتن ندارد که آنها با هیچکدام از این دوازده شرط مخـ سرنگون
فراینـد  کـه  ، عـادت دارنـد  دارنداعتیاد اي که به اندیشیدن در آنسبب مقوالت گفتمانِ کهنهبهندارند، اما 

تنها به دسـتان آنهـا   نیزاي ببینند که حلقه به حلقه بافتنیست و این سانِ زنجیرهرا بههابرآوردنِ این شرط
سـت و مخالفـت آن بـا ترامـپ تنهـا در      لیبرالیسـم ایرانـی یـک سـرنگونی تـدریجی     نکه؛ راست آشدنیست

ي ها هستند که از دیـدن ایـن واقعیـت ناتوانَنـد کـه بسـته      است؛ امروز این لیبرالتدریجگرفتنِ این نادیده
رگونـه  هکه در آن است پاییندرشرایطی پیشامدجارکشیِتاییِ پمپئو نه یک پیشنهاد گفتگو بلکه دوازده
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، وضعیتی که اجراي دستورکار خیابانی داده استمیانجیِیافته و بیسازمانکنشگريتدریج جاي خود را به 
نمـايِ میـانجیگريِ   شـود و بـا اسـتقالل از سـازوکارِ نـخ     جابجا مـی ي نمایندگیبه بیرون از سامانهبراندازي

ناپـذیر  مدت بازگشـت کم در کوتاهشرایط دستچرخد؛ این سوي رویاروییِ مستقیم با قدرت میها، بهلیبرال
فهمد.ها این را نفهمند، بایدن میاست و حتا اگر لیبرال

ایران هاي پیشین بار تحریمي ترامپ بر که در چهارسالهايهاي افزودهتحریمحذفيمنطقِ نویددهنده. 2
ي پرگفته کـه حتـا پـس از    تهگذشته از این یافبار شد، پیروِ منطقِ بند باال و البته با توانِ دو یاوه است.سر

و نخورده به جـا مانـد،  ها دستي سامانِ تحریمبنديِ اُستوارندهخود اُباما استخوانو در دولتاجراي برجام 
در گذاشـته قـوانینِ برداشـتن اي کـه در آمریکـا بـراي    گـرفتن فراینـدهاي حقـوقی و قـانونی    نیز با نادیده

هـاي پیشـاپیش  ي تحـریم همـه هـا از  آمریکـایی رامـوش نکنـیم کـه    فشین نیازند،هاي پیجمهوريریاست
دست حزب رقیب، چونان اهرم فشاري بـراي گـرفتن امتیـاز بیشـتر در هـر مرحلـه از       ، ولو بهشدهبارگذاري

دن اند؛ این گواهی بیش از هر جاي دیگر در خود فرایند برجام یکُم بر ما نوشته شد؛ بایـ گفتگوها بهره برده
بهاي بازگشت به همان برجام پیشین همه تحریم نوساخته را یکجا و تنها بهآنقدرها آمریکایی هست که این

ي آن سـخن گفتـه   ویژه اگر به یاد آوریم که او بیش از بازگشت به برجـام از تکمیـل درونـه   ، بهکنار نگذارد
است.

ي آوازههـاي بـه  چهـره برخـی  هـاي اجتمـاعی،  تـنش دنبالِ آن افـزایش ترامپ بر ایران و بهآغاز فشار با. 3
ایستارِ خـاتمی در  تند و سخت بهــ کسانی چون تاجزاده کههادستازینـو دیگرويرمیانهو طلبیاصالح
رسـند؛  نمـی بخشیخلعتبزمِتاختند ــ گوشی دستشان آمد که اگر دیر بجنبند به می98و 96هاي ایلغار

هایشان هشدار دادند که پافشاري بر گفتمانِ اصالحات، آنهـا را از رسـیدن بـه گَـرد پـاي      به همپیالهسپس 
ها و پیکارهایشان؛ امـروز گفتـار و   دارد، چه رسد به رهبري خواستهنیز باز می"هاي اعتراضیِ مردمجنبش"

داننـد کـه   خوبی میاست و چون بهبازنشرپذیري پمپئو در تارنماي وزارتخانه،با حذف سربرگ،نوشتار آنها
دوم خرداد کنی رونق روزهاي خررنگفارغ از کیستی و چیستیِ جایگزین ترامپ در کاخ سفید، بازگشت به 

ي گفتمانی بـه  وپاگیرِ یک منگنههاي دستشدنی نیست، این واهلش سیاسی از بایستهیکبار براي همیشه ن
گرچه انگارند.میپاي مردمو پابههاي پشت سر بلکه گامی به پیشلکردنِ پکشیِ خیابانی را نه ویرانچماق
نمـاي اینهمـانیِ   ي سرشـت بااینهمه آنها نمونـه پراکنده نشده است، کالنهنوز در شمارِجداسراناین تخم 

ها و رویکردهـاي  اي از دبستانسان گردایههستند؛ لیبرالیسم بهي ضدامنیتیلیبرالیسم ایرانی با یک برنامه
اي که در اروپا پیکره یافت، در ایـران پـس از   شدهي سیاسی و عقیدتیِ سنگین شناختهاقتصادي با توپخانه

بان زکنند، بهوتاز میهاي ایرانی در اقتصاد و سیاست ایران تاختنام لیبرالبهآنانکهیکسره ممتنع است. 57
بـراي روز  ، هـا همـان لیبـرال  (هاي پیشین اَند. من در نوشتهي ضدایرانیخیلی خودمانی مأموران یک برنامه
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سوي معادالت بازار آزاد را ام که حتا اصالحات اقتصادي آنها بهبارها گفته، و ...) دولت جوهر ناممکن، هبوط
داري یا حتا پیروي از یک نظام اقتصاد سرمایهي گفتمانیِنیز بیش از یکجور پایبندي مکتبی به یک سامانه

ایـن سـخن   دانسـت. 57زدایـی از انقـالب   ي امنیتی بـراي درونـه  منفعتی ویژه، باید بخشی از یک دسیسه
.یلتسـین ـگوربـاچف نیروبخشِ فرایندسیاسی و اقتصاديِافتد که بر اصالحات اندازه بر آنها راست میهمان

اي زیرا هدف ضدامنیتیپرده است،طلبیِ بییک سرنگونیحتا اگر باز در قدرت باشدامروز لیبرالیسم ایرانی، 
ي ایران پدیدار شده بود، اکنون ورزي چهل سال گذشتهکه این پدیده براي رسیدن به آن در سپهر سیاست

گذاشـتنِ  پشـت پسکه امروز براي هاي دوزیستجداسرانِ این قبیله؛ استرویدادهتی پیشاپیش دیگر واقعی
آنهـا  ابـر نیسـتند.  شی در آسمان بیآذرخهرچه هستند اند، تر شدهاز پاپ کاتولیکشان آبروباختهي هگذشت
جمهور باشد یا نباشد، جز در خیابان سرنوشتی ندارند.ي قبیله را در دنبال دارند و بایدن رئیسهمه

ي آمریکـایی را  ها طرح کلیِ یـک دسیسـه  لیبرالدر پس رفتار و گفتار تا ها چهل سال کوشیدند . امنیتی4
ي جامعه به گفتـار  ند همهخواهمیوارونْبهکنند، بلکه ها چیزي را پنهان نمیپیدا کنند. راست آنکه لیبرال

که هر کس هرچه ینانجماند؛ در نگره پرداخته»  ي مدنیپرورش جامعه«را در مفهوم این خواسته درآید و
؛ آوردلیبرالیسـم رأي مـی  گوینـد، بـاز  حتـا وقتـی همـه بـد لیبرالیسـم را مـی      گوید،بخواهد به دیگري می

دارد و این درست خود ي سرکردگی را استوار میکارکرد اندامواریست که یک سامانهبا یکدیگر گفتنسخن
شناسـیِ  یـزدان بـه  بـاورآوران تـا کوشـند ها در نخستین پـویشِ خـود همیشـه مـی    لیبراللیبرالیسم است.

ي جامعـه نمط یـک انقـالب را دوبـاره در انـداموارگیِ    بکشند و بدینگفتگو با جامعههاي پیروز را به انقالب
پذیر باشد ــداللتي دادوستد ادیپی گسترهي کالني این سامانهسادگی و براي فاهمهچنانکه بهآنــمدنی

گفـتن در پیشـگاه   سـخن «يخودآشکارگیِ یکسـره همین يي آنها چیزي از گوهرهتوطئهنامگذاري کنند.
درمقام واپسین پیشـمرگان پدرسـاالر بـیش از    سردي، که هاي جنگی با ذهنیتباورانتوطئهاست.» همگان

را کننـده  تسـلیم شـوربختانه ایـن جـذابیت    اي دارند،ي اغواگرانهاند و جاذبهداراي نیروهاي مردانههرکسی
سـیمایی  ـرا پدیـداري دو آمیزند؛ آنها ایـن رویـداد   رویداد توطئهچیستیِ ازخام و زمختشان دریافتوامدار 

شده است. گرچه این نگاه براي یک دستگاه امنیتی بینند: معنایی پنهان در پس گفتگویی که رمزگذاريمی
چـه بسـاهنگام از   هـاي زیرزمینـی خرابکـار، آن   سـازمان برخـی  هـاي  بایسته است، اما شاید جز در رازدبیـره 

ي پاافتـاده از رسـته  آید، انبوهی از بازبردهاي پیشجستجوي معانی پنهانِ گفتگوهاي مظنونان به دست می
اي ها در پس آنچه گفته و کرده شده، پیغامِ خرابکارانهي نمونههاي عاطفیست. پنداري در بیشینهبستانبده

ي دوالیِگـیِ  ي سـاختارگرایانه انگاره،نیست. در نخستین نگاهبرانگیز در کارفراتر از یک داللت ادیپیِ ترحم
سردي ي داللت)، با این دریافت جنگي گفتار و تراز ناخودآگاهانهکارکردهاي معناییِ زبان (تراز خودآگاهانه

ر تـراز  کند، چرا که ساختارگرایی معنـاي پنهـان را د  نیرو همفزایی میآمیز، بههاي توطئهویهدر ر» معنا«از 
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د؛ بـا  افتد، میي زیرینی که از دید آگاهی بیرون میداللت، یعنی در الیه گـره    جویـي اینهمـه ایـن تبـاهی ن
را از ریـگ ، ایـن مـرده  اسـت از ساختارگرایی جلوتر جسورانهگامِي زبان است؛ لکان که چندساختارگرایانه

جهانرَوا شکلیک وتنهایکي فالن کنش گفتاري، و در مقام معناي نهفتهکه در تراز داللت پذیردمیفروید 
اش است و این شـکل همانـا   ي تکینه و تاریخیاَش بر هر درونهشارش دارد که ویژگیِ بنیادینش پیشینگی

یگانـه  شـکل نژندانه است. زبانِ توطئه نیز ناگزیر از رسانش معنـا در همـین   یک خواهش روانترابرد ادیپیِ
بنیاد براي کنشِ گفتاريِ گویشگر/کنشگرِ خود نیاز به همان ساختار ادیپی تراکنش روانی دارد؛ است و برین

سازد نه معناي نهفته در تراز زیرین آن، بلکه یاراندنِ سخنگویان بـه انجـام   آنچه از این زبان یک توطئه می
 ي کند، بلکه یک قاعـده هان نمیچیزي را پناست. زبانگفتنسخنهمان تراکنش همیشگی از رهگذرِ خود

ي تکـین  ي شخصیِ یک دشوارهسان تاریخچهما بهدر یکایکاندازه از آن رویگردانیم، یککلی را که همه به
د؛ در زنین فردیت اندوهبار پیوند میایست که آن کلیت رسوا را به اگفتن میانجید؛ سخنآوردرمیتجربه به 

بـراي آنکـه   پایـه برینست. سازيِ یک قانون کلیآمیز است همین کارکرد خودآیینِ فرديزبان، آنچه توطئه
سازمانی چون نایاك کارچاقکُنِ یک گرایش لیبـرال ایرانـی در آمریکـا باشـد، نخسـت بایـد ایـن انگـاره در         

زبـان بلکـه   خـود نـه  سـت:  عینـی که لیبرالیسم یـک چیـز   بیفتداین گرایش جا ي هواداران ایرانیِاندیشه
جـاي  ها، از باورها و رویکردهاي اقتصادي، سیاسی و ایدئولوژیک که کسانی در جـاي اي از ابژه/آرمانگردایه

ي هـا درنتیجـه  انگیزي کـه لیبـرال  انعطاف شگفت؛ کندگزارش میتنها آنها را و زبانْجهان به آنها پایبندند
 خودبنیاد نیرنگ و دهند، ها از خود نشان میو بازگزینش این ابژههنگام گزینش اجتماعیيمفاهمهکارکرد

هـا  لیبـرال !نـه ي میل است. ها در زنجیرهابژهنیست، خود رویداد ناگزیرِ جایگزینیِ خودفرمانِ تکینهدستان 
ایست که با آن دشمنانشان راهبرديشفافیتراستی همان کنند و این بهچیزي را از کسی پنهان نمیهرگز 
هاي پیروز، و امـروز در سراسـر جهـان تنهـا     انِ انقالبسوگندداربسا فقط چهوارونْکنند؛ بهسالح میرا خلع
هـاي  کـردن دارنـد: معنـایی کـه تنهـا در گعـده      ، باشـند کـه همیشـه چیـزي بـراي پنهـان      هاوهفتیپنجاه

جـا آشـکاره اسـت و    ي آن کلیت ادیپیِ جهـانگیر کـه همـه   آروارهشود تا ازگردانی میشان دبیرهزیرزمینی
د، دور بمانَد. حواستان به دسیسهاتهام امنیتی بر آن نمیبدبختانه از فرط آشکارگیگفـتن و از  ي سخنبراز

سـاختن و  اي که در دسترس همگانَند، شما را بـه فـردي  رسانیگفتن هست؟ کاریزهاي پیامچیز سخنهمه
پابرجا بماند، در زبانسان تا بهکندمیخوانَند، کاري که هر زبانی داشتنِ یک قانون جهانی فرامیپنخصوصی

ي خـود را پیوسـته و   ناپذیريِ هر ابژه بر ژوئیسانسِ کانونیِ سـوبژکتیویته ي انطباقاي که دشوارهرسانهپیکر
شوید دهد. در آن ژوئیسانس شریک میي داللت شارش میبیهوده همچون یک تعویق ابدي در یک سامانه

شـاپیش از کـارکرد ابـزاريِ آن    اي کـه پی زبان پدید آید: نه معنایی پنهان در پـس نشـانه  اي به نام توطئهتا
اي شنویم؛ کارکرد گفتـاري گوییم و میي خود میآگاهیم، بلکه بسترِ ناگزیرِ معناي آنچه در زندگی هرروزه

گفتنـی کـه مشـارکتی لیبرالـی     سخنیگانه.ست که جلوي چشمان ماستآمیز آن همانیي توطئهکه رویه
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اي پیشـاپیش  ي رازدبیـره اسـت کـه برپایـه   هـاي میـدان جنـگ   نیست، چیزي چون گفتگـوي بیسـیمچی  
گفتگـوي  میترایـیِ  ي این رسـانه پس از انقالب، رسانند؛را به یکدیگر میمحرمانه بیششده پیامی هماهنگ

تـرین و  که زبانِ همگانی کمر به آشکاراندن آن نـزد عـام  افتد به کار میداشت معنایی ها براي پنهانانقالبی
، بسته »هاوجدان بیدار انسان«ناماي بهگشادهوگوشمخوف همیشه چشمجاسوس، ترین ضدانقالبايریشه
شـمار  » هـا وجدان بیدار انسان«ها روي لیبرالست.یلیبرالبیرون بیسیم، هر گفتگویی یک مشارکت ؛است
جـدان  براي نمونه بسیج همین واست. شان راهبرديهمپیمانِگیرند، چون همکار امنیتیِ آنها و اي میویژه

و فاشیسم ترامـپ بـود   ستیزيسیاهچون ی هاییکا و سپس سراسر جهان در برابر قالبوارهي آمربیدار جامعه
و اروپاآمریکاکثیف جوانانِکودکان و زنان و مردان و راد کرد. بایدن را سوارِ خر مبا چاشنیِ کمی تقلب که 

داران را پـس از چنـد سـده خودنمـایی در     پوست فهمیدند کـه بایـد تنـدیس بـرده    شدنِ یک سیاهبا کشته
شـکلی  بـه یـابیم کـه   ناگهان درمـی گفتن بر سرِ آنچه ، به زیر بکشند؛ این یعنی سخنهاي جهان آزادمیدان

شـوند. ند خرگوش تکثیر میهایی مانکثافتکاريدر چنین درست ها و لیبرال،اش تفاهم داریمجهانی درباره
خیال کنند؛ آنها کهجهان جربزه پیدا میهاي این شیادها در ایران با دیدن این گفتگوي شهروندانِگماشته

آمـاده  در دسـت اجراسـت،   آقاباالسریشـان  ایشان هنـوز در اتـاق فرمـانِ    مزدوريِ چنددههينقشهکنند می
در اي کـه  کم نخسـت بـا جامعـه   گفتگو کنند؛ نه حتا اگر با دولت بایدن، دستسهمِ خودشانبهتاشوند می

چهـار سـال   این ر داما کرد.گرفت و آنها را تف میاش را میآمد، بینیجا بوي بدي میرچهارسال گذشته ه
شناختی که چندصدسال بعد اي جامعهدانست و نه دادهکه آدمکُشی را یک فضیلت مابعدالطبیعی میترامپ

حکومـت  بربـرِ نیمـه مخالفانِهبي ناپسندي و نادرستیِ آن به یک اجماع وجدانیِ جهانی رسید،باید درباره
جاي د و بهنیا با قدرتمداران را کنار بگذارو ، با دگراندیشانگفتن با یکدیگرسخني اسطورهتا آموختایران 

ایـران همیشـه   بِنـامیزد  ؛ و سرزمینش را نابود کندبه خیابان بریزدآن هر کس با هر زبانی که دارد و ندارد 
ي ترازِ نـوینِ  واقعیت واداشتهبه آنچه بدان برانگیخته شده است نخواهد رسید، اما این توحش ایران است و 

را هـا آنمشتاقانه هم بایدنرسد و میآیندهکه از ترامپ به سابقه بر یک جامعه است و نیز فشار بیمخالفت 
باور خواهند کرد که دیر یا زودایرانخیال هاي خوشلیبراليمانده. ردگذامیخود يهااشتهدي در سیاهه

خواسـت اي بـراي  هـاي آنهـا دیگـر بهـره    آوريزبـان ریزد، آتش میاز دهانَشدیوي کهبندشدنِ پوزهپارهبا
شود، نخواهد داشت.میدر شهر و ده گزارشچونان حقیقتیِ حضوريبدشگونی که همینَک 
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