




ی «نئولیربالیسم اسالمی» هستند. دستفروشان و  یافته های آشوب شکل معاش، رسشناسه های خیابان انسان 

هایها و داللت خا�ان در ایران، بهرتین معرف مفهوم کاران و هزاران انسان بی گردان و موقتی باربران و زباله 

�اترين معنای داللت  ترین و خصلت ی خود رسراست های کوفته یک رشایط عینی هستند. رنجربان به میانجی تن 

دهند و در  ای واحد را تشکیل می داری جمله های [نا]منطق جدید رسمایهدهند. آنها در ساخت را توضیح می

معاش، معنای  های خیابان های یک معنا هستند. انسان ی تحقیق، محمولگی آشکار در حیطه مانده عین مغفول 

طرفی دولت در بخش اقتصاد، انباشت سودآور رسمایه برای حفظ و گسرتش  زا و عدم بی ی تورم هاسیاست 

کنند. آنها  های امنیتی_مصلحتی را با جان و روان خود حمل می گذاریانتزاعيات آخرالزمانی، و انواع مقررات 

ی کارگری،  غیروابسته های های معنای ارجحیت رانتی در غارت ثروت عمومی و رسکوب شوراها و تشکل محمول

های اقتصادی  درون [نا]مفهومگان به جاشده و استقرار مضحک مدرنیسم اقتصادی_نظامی_مذهبی هستند. بی

اند و نام «تبعیت تحمیلی» پرتاب شده درون مغاکی بهاند. آنها بهو سیاسی یک حاکمیت فاشیستی پرتاب شده 

اند. فشاری که «مغاک  ماندن گشوده شدن و زندهی برای هست در این مغاک، به میانجی رابطه با «خیابان»؛ راه

کند، فشاری از درون «فاشیسم والیی» و بیرون از مرزهای  های خیابانی وارد می تبعیت تحمیلی» به هستنده 

های داخلی و ست از سیاست شود، محصولی ی زحمتکشان تحمیل میایران است. این فشار که از خارج از طبقه 

رقی که در صندوق  وُ یرهای شق ای_جهانی و رانتی قهو بازيگردانی نهادهای نئولیربالیستی محلی_منطاملللی بین 

کنند. یکی  رضوی فعالیت می املللی پول و سازمان تجارت جهانی و نهادهای غ�پاسخگویی چون آستان قدس بین 

ی نهفته در جمله است. در  دیشه معنا و انی زبان «گوتلوب فرگه»؛ اصل منت و پرداخنت به های فلسفه از اصل 



جا گذاشت] تنها  [که تأثیر زیادی بر «تراکتاتوس» ويتگنشتاين و «پرينکيپيا مامتاتيکای» راسل به  ی فرگهفلسفه 

گوید که کوچکرتین واحد معنا ی فرگه به ما میاست که کلمه معنا و مصداقی دارد. فلسفه  در منت یک جمله 

یک واحد تام و متام اندیشه   ایی دارد و معنا اندیشه نام دارد. زبان جمله ی کامل معن«جمله» است: جمله 

 است. 

گی حاکمیت فقیهان  گونهبا توجه به همین بُرش از ساخت منطق فرگه و مصادیق موجود در آشوب 

  نئولیربالیست در ایران به این دوجمله توجه کنید: به کسی که برای تأمین معیشت خانواده ناگزیر است تا در 

ش به منابع قدرت و اقتدار سازمانی و رانت  اخیابان نیروی کار خود را بفروشد و میزان دسرتسی

های بازار و  چیشود. باربران و گاری معاش گفته میبوروکراتيک_وفاداری به حاکمیت پایین است، انسان خیابان 

گو[=من محض] و فارغ از  رانندگان مسافرکش و دستفروشان و کودکان کار، مستقل از اراده و فعليت ا

ی ناپایدار  اند و به تعبیر ژيژک به «نقطه تقسی�ت نژادی_مذهبی_جنسیتی؛ به درون یک مغاک پرتاب شده 

اند. این [که انسان حق زندگی دارد] محروم شده  شاناند و از محتوای جوهری کوگيتو»ی دکارت استحاله یافته 

های  ای] و رسشناسه [منت فرگه  گان به خیابان، اصل منت شده بتوان اینطور ترجمه کرد: پرتاجمله را می  دو

ای در درون بطن و منت «تفکر هیچ روتوش و واسطه های نئولیربالی هستند. آنها بی شکست سیاست 

ند. اهای گوناگون یک تم مرکزی کنند و شبیه وارياسيون در موسیقی، در حکم شکل پروری» حرکت می فرادست 

فروشان جلوی  های پشت چراغ قرمز و کلیه کن کپافروشان تحصیلکرده و شیشه و ضایعات فروشان خیابانی گل 

سال دزدی  فروش، ه�ن وارياسيون در موسیقی سياه جمهوری اسالمی و چهل ها و نوجوانان تن بی�رستان 

دی «اصل منت»  دهند. زیا ند، زیادی از چیزی خرب می اند، زیادی واضح اانقالب بهمن هستند. آنها زیادی واقعی 

اند و بخش قابل تأسفی از جامعه چشم  برند. آنها به یک جنگ نابرابر پرتاب شده هستند و حوصله را رس می 

حال  های «جین آستین» را بخواند و در عین تواند داستان قول اريک هابسبام کسی می روی آنها بسته است. به به

خرب مباند. امروز هم  ه آتش کشیده بودند، با آرامش خاطر بی های عرص ناپلئون که در آنزمان اروپا را باز جنگ 

معاشی  های سطحی و زرد بورژوایی را بخواند و از خیابان شود] رمان تواند و دیده می[که می تواندکسی می 

از   حیدریه وی قند تربت ی کارگران کارخانه گردی شبانه ی کوکاکوال در مشهد، از زباله وقت کارگران کارخانه پاره 

خرب های نشسته بر تن کولربان بیخرب مباند. از تعداد گلولهمعاشی یواشکی هزاران کارگر در خیابان بیتالش

_خیابانی پس  و نزدیک به دوهزار اعرتاض دانشجویی_کارگری ۹۶ماه فرودستان در دی  مباند. از جنبش رسارسی

 خرب مباند. از آن بی

یابانی، فرآیندی از «شدن» و «گردیدن» و قسمی عبور از تفکر تجمعات و اعرتاضات دانشجویی_کارگری_خ

گان انقالب بهمن و اپوزیسیون  کننده ذاتی هستند که؛ ترس به دل مصادره ی فاعلیت درونوجود در حوزه به

گان» نسبت  دیده ی پراکسيس محنت ی طرفدار تحریم انداخته است. کیفیت پویا و متحرک «فلسفه زده ساواک 

ی پراکسيس  کند: فلسفه شده را ترجمه می ی استبدادهای رسنگونیت فقیه با حیات زما�ند همه استبداد وال

ش از تاریخ_حیات زما�ند استبداد بیشرت  ا[مقام ارشد فلسفه در داوری تاریخ] قدمت  طبقاتی، از مقامی ارشد

کسيس، «حیات زما�ند  ی پرااست و همواره با انقالب «امور زما�ند» را پشت رس گذاشته است. فلسفه 

گی تام؛ متامیت امر  جمهوری اسالمی» را با انقالب پشت رس خواهد گذاشت. ه�نگونه که فلسفه، با بُرنده 

ها زما�ندی و مکا�ندی و ازلیّت جعلی استبدادها را  حادث یعنی تاریخ را درنوردیده است. انقالب 

های لهیده در کارخانه و مدرسه  ت تحمیلی»؛ یعنی بدننوردند. ساکنان «اصل منت» و ساکنان «مغاک تبعیدرمی 



گان» انقالب خواهند بود. آن زحمتکشان  فعل درآورندهو مزرعه و خیابان؛ با سطوح مختلف آگاهی «به 

خاک افتادند و وکیل بارشافتی چون محمد نجفی  ماه در بیش از صد شهر به ئی که در جنبش دی خیابانی 

ی انقالب و پراکسيس پرولرتی در خیابان بودند. از ، شارحان خیابانی فلسفه عهده گرفتشان را به وکالت 

گوید «خیابان ملک طلق فرودستان است.» دانشجویان رسخی که در  ی تاریخ انقالب میروست که فلسفه همین 

ای هستند  فه دانشگاه تهران پالکاردهای رسخ «نه به ارتجاع و انقیاد والیی و سلطانی» را باال بردند، تکرار فلس 

یاد آورید. کگارد  یر کگارد به های کی يادآوردن از رهگذر تکرار را در نوشته ی بهشود. فلسفه که هرگز کهنه �ی 

گرفنت انقالب و عبور از فاشیسم والیی دنبال پس کند. مایی که بهگوید پیروز کسی است که «تکرار» می می

يادآورنده  جلو است و فرد تکرارکننده، به ر[انقالب] حرکتی رو بهی تکرار موافقيم. تکراهستيم، چقدر با فلسفه 

شود. راحت است و راست بر قامت  ای است که هرگز کهنه �یی کرختی است. تکرار جامه کننده است. پریشان 

گفت «انقالب جشن  می  کند شاد است و لنین«ما»ی محض در خیابان انقالب دوخته است. کسی که تکرار می 

ت.» هاس توده 

کوبد و خواب فرانسیس فوکوياما را هم آشفته  ها بود و کمونیسمی که امروز بر در میانقالب بهمن جشن توده 

ها و خیابان است. در  های رهاشده در زاغه ی پراکسيس بدنکرده، «تکرار» واقعیت بالفعل و جديّت فلسفه 

ای» رسشعار «مرگ بر خامنه  ین رسکوبور نیروهای امنیتی و ماشماه، زنی جوان در حض ی جنبش دی بحبوحه 

ی چپ در خیابان است. او یک زن دستفروش و  داد. شجاعت او تکرار واقعیت بالفعل انقالب و قامت ایستاده 

فروشی اوی مسیح علينژاد و مبارزه ی زحمتکشان بود که، درست در مقابل مضحکه یک انسان طاغی از طبقه 

ار دارد. روزی فارينلی [کاسرتاتوی مشهور] برای درمان افرسدگی فیلیپ  در اردوگاه کاسبان جنگ و تحریم قر 

زاده و مسيح علينژاد با جعل ذات  خواند و امروز اوباشانی چون شاپرک شجری پنجم، پادشاه اسپانیا؛ آواز می 

 رقصند.طلب تانگوی آپاچه می جنگ   پريشی رضا پهلوی با البی راستجنبش اعرتاضی در ایران، برای درمان زمان 

به تأسیاند. ی فرودستان کشیده ه از گرده یک جمله برای تدقیق بحث: نئولیربالیسم_اسالميسم_فاشیسم، تسم

فروشان وهای خیابانی و تن ی باال که شامل باربران و فعله های جمله ها و داللت از ساخت منطق فرگه، مدلول

ی] ای جمله به معنای فرگه دهنده [اجزای تشکیل  ل�تتوان ه�ن کمعاشان هستند را میکودکان کار و خیابان 

ی فروشد، واژه کشد و برای بقا نیروی کار و جوهر هستی خود را میترجمه کرد. کسی که در خیابان زحمت می 

پردازد. تن او بطن  رشحه به رشح یک واقعیت و توصيف یک جمله می «درون اصل منت» است که با تن رشحه 

نام طبقه است. او  کند. او یک کلمه_دال_نشانه در يک ساخت�ن تاریخی به ا توصیف می مغاک و معنای منت ر 

فروشی یک دال است. کارگری که در مزرعه  گذاری شده: پایین آمدن سن تن ست که با «دال» عالمت مدلولی 

ا جلوی  کند یک دال است. پدری تهیدست که برای دریافت پول از بیمه خود و فرزندش ر نیشکر خودکشی می 

کند یک دال است. آمار وحشتناک سازمان پزشکی قانونی مبنی بر خودزنی کارگران صنعتی و  اتومبیل پرتاب می 

گوشت ندارد یک دال  ای که حتی توان خرید اسکلت مرغ و آشغال تقاضای دریافت ديه یک دال است. خانواده 

ی محمد ثالث یک دال است.  قرب شکسته ی دخرت اس�عیل بخشی به جای خالی پدرش و سنگ است. نگاه خیره 

شان. درشباهتیی وضع موجود عبارت است از بی کننده آسای توجیه ی تنها و طبقه و شباهت میان این نشانه 

دهد. این نوع آیرونی، شباهتی است که شکل مدرن «آیرونی» در نربدی طبقاتی خودش را نشان می همین بی

 [آیرونی والیی].  داردجنسی متفاوت با «آیرونی سقراطی»  



از اصل   ironyکند. ش آیرونی را «درد شدید زای�ن ذهن عینی» توصیف می های روزانهکگارد در یادداشت 

معنای  به eironی در یونانی از واژه  eironeiaیونانی دارد.  eironeiaاست که خود ریشه در  ironiaالتینی 

رود که خود را به ندانسنت و ندیدن کار می ر مورد کسی به د  eironeia«سالوس»، و «متظاهر» گرفته شده و 

های مقامات ارشد  زند و به شگرد «نادانی ساختگی» مسلط است. شکل والیی آیرونی را در صحبت می

ی عطاالله  توان مشاهده کرد. در لبخندهای رذیالنه های مهم می جمهوری اسالمی و حامیان آنها در بزنگاه 

و وقاحت آيرونيک جنایتکاری چون مصطفی پورمحمدی که  گیری  گان صفوف رأی شده مهاجرانی و مسخ 

طلبان و سخن  گوید اوضاع معیشتی ایرانیان از اروپاییان بهرت است. شکل والیی آیرونی را در تئوری اصالحمی

طلبان با  کند که اصالح ترصیح توصیه می توان دید. حجاریان به مثل سعید حجاریان می  ایفعاالن امنیتی

عبور کند.  کوبد][سوسیالیسمی که بر در می  ه نشوند و رسشان را پایین نگه دارند که طوفاناعرتاضات همرا

کنند و برای های حامی سلطنت و تحریم و جنگ که به بافت پرولرتی اعرتاضات داخلی حمله میآيرونيک 

نند را نيز ک[جعل صفحات مجازی به نام اس�عیل و دادن گرای امنيتی] می  سازیاس�عیل بخشی پرونده 

توان مشاهده کرد. این موجودات ماالمال از «آیرونی والیی و سلطانی» برای استمرار فاشیسم والیی و می

کنند.  از «جمالت حذفی» استفاده می به ساخت منطق اعرتاضات طبقاتیبازگشت فاشیسم سلطانی و حمله 

ها ه�ناما براساس دیگر واژه  ی آن حذف شده باشد،ای است که یک یا چند واژه ی حذفی جمله جمله 

گوید که ساخت ظاهری  ی منطقی_فلسفی خود می ی اصلی را برساند. ويتگنشتاين در رساله «معنا»ی جمله 

پشت ساخت ظاهری  کننده باشد و باعث «پنهان شدن ساخت منطقی جمله» در پسجمله ممکن است گمراه 

بسته بر پالکاردهای  های نقش «از آغاز آغازید» و واژه  شود. و درست بر این بنیان منطقی_فلسفی است که باید

یهانطقی جمله» را نشان داد: واژه اعرتاضات کارگری_خیابانی را در جای خودشان نشاند و «ساخت م 

شده در نزدیک به دوهزار تجمع پرولرتی در  ترین مطالبات فريادزده شورایی از اصلی ینان_کار_آزادی و اداره 

های سلطانی و والیی  شده در جمالت ديالکتيس� های حذف ها ه�ن واژه ند. این واژه دوسال گذشته هست

کنند. طرفداران جمهوری اسالمی و حامیان  گان را رسوا میهستند که ساخت ظاهری_پوشالی جمالت انکارکننده 

ند که، مطالبات پرست هستپهلوی دو اردوگاه ناسیونالیست_فاشیست_نئولیربالیست و عمیقاً گذشته  یخانواده 

کنند. آنها  انتزاعيات و ايستاانديشی شاهانه و شيخانه ترجمه می  یها را در دایرهنان_کار_آزادی و حقوق اقلیت 

ای وارد  کنند که به ساحت شاه و شیخ و شحنه خدشه گی را تا جایی مناسب ترجمه می اعرتاض و شوریده 

شود از «بطن و منت» در تقابل  گان خارج می خورده سیلی های اعرتاضی که از دهان زحمتکشان و نگردد. واژه 

ی مرمرين ها انسان هستند. مجسمه های فریاد میلیون آشکار با اين ترج�ن قرار دارد. معرتضان خیابانی رس�ونه 

دادن به تن خویش است. با رسی باال و نگاهی  حال ساییدن و شکل  اثر لوسيپوس یونانی را نگاه کنید. مردی در

ی زحمتکشان نیز با نگاهی دهد. طبقه جلو دارد ه�هنگی و شفافیت و استواری قامت خودش را شکل میهروب

دهد و نامی برای خود  تراشد. برای عبور از استبداد به تن خویش صیقل میآرام خودش را می آینده، آرامروبه

یدن تدارک برای توصیف» است.  گوید «نامهای فلسفی ويتگنشتاين میپژوهش  ۴۹ی کند. قطعه انتخاب می

ی گام «نامیدن وضعیت  نرشیه یاس�عیل بخشی و سپیده قُلیان و هزاران کارگر بازداشتی و اعضای تحریریه

�ایندگی از «ساکنان اصل منت» و از بطن حادثه، یک حالت  نابرابر را تدارک و سپس توصیف» کردند. آنها به 

اینکه ذات فریاد ترکیب صداهاست. شده شدند. چههای رسکوب حدی را توصیف کردند و تجلی ترکیب صدا

گان دردهنده �اترين هزینهمعل�ن و رانندگان و درویشان و پرستاران و نويسندگان و زحمتکشان خصلت 



معاشان  نشانند. تالشهای محذوف را در ساخت منطقی جمله می حاکمیت نئولیربالیسم اسالمی هستند که، واژه 

هایی آنان ه�ن واژه های لهیده آیند. بدن و دهليزهای کارخانه و مدرسه و مزرعه و خیابان میها از الیه 

مهدی و  زاده و علی نجاتی و میثم آل محذوف در ساخت ظاهری جمالت نهادهای رسکوب است. جعفر عظیم 

زخمی و زندانی در   شده هستند. بیش از پنج هزار کشته وهای حذف نام مهدی فرطوسی واژه زندانی گمنامی به

گرایی آخرالزمانی هستند که براساس دستور زبان  داریهای درون منت مخرب رسمایه ماه ريزبافت جنبش دی 

گذارد. ی انقالب به اين انکار و تحدید وقعی �یشوند. ولی فلسفه نئولیربالیسم، انکار و تحدید و تهدید می

ها و دیگران ها و پهلوی و این جرب تاریخ است. سقوط رومانوف  نورددانقالب «حیات زما�ند» استبداد را درمی 

فسخ یقین جاودانگی است. هیچ الزم نیست که برای تخدیر تاریخ از رشاب رسداب کليسای «کاپوس� وين»  

های رسکوب انرتناسيوناليسم پرولرتی دودست�له برقصی. فقط  آمریکا و پایتخت  یبنوشی و در راهروهای کنگره 

ی پراکسيس را بخوانی. فلسفه در خیابان  های محذوف در خیابان نگاه کنی تا فلسفه ها و بدنبه واژه  ستکافی 

یهای امپریالیستی_فاشیستی_آکادمیک نزدیک به رضا پهلوی، مانند پروژه به انقالب منجر خواهد شد و پروژه 

ی ققنوس»، در قیاس با دیگر ی خاص و دقیق ساخت جس�نی «پروژه اثر خواهد کرد. مطالعه ققنوس را بی

ی «لودویگ فون ميزس»  پرور؛ رسارس رضوری است. اگر به درون ذهن شاگردان ققنوسی مدرسه جریانات پهلوی 

و «فريدريش هايک» و «میلتون فريدمن» و «ر�ون آرون» راه پیدا کنی؛ به کنفرانس والرت ليپ�ن در پاریس  

 رسی.ی پس از جنگ جهانی دوم می ه در دور پلرن»  یستی «مونو انجمن نئولیربال ۱۹۳۸

نیامدنی  پلرن» با ح�یت مالی نهادهای خصوصی و ثرومتند بنا بود که مبانی ایدئولوژیک و فائقانجمن «مون

ی جنوب جهان تبیین و تحکیم کند. اعضای  زده ی مردم جنگداری هار» را برای ترمیم جان و جامعه «رسمایه 

ی هدف و ح�یت مالی منابع ناشفاف، در همراهی با گی با جامعهها بیگانه ال ققنوس» نیز با س ی«پروژه 

ی «انسان پاشیده در عرص  ای ناسیونال_لیربال؛ قصد تجديدساختار و ترمیم جهان و جامعه های منطقه چرخه 

ضوعسوز هفت های انسان سلطنت و والیت» را دارند. بعدتر «تاریخ به روایت زمان» ثابت کرد که سیاست 

ی بانک سوئد را به هفت جایزه  ۱۹۹۲تا  ۱۹۷۴های پلرن» که در میان سال ابرآکادميک و ثابت انجمن «مون

گی و فقر و نابرابری داشته است. هنوز هم  خودشان اهدا کرده بودند؛ تأثیر هرچه کمرتی در ترمیم گرسنه 

گرایی و جداسازی انسان از ول زیست و پگری و نابودی محیط های سنگرنشينان شیکاگو در نظامی سیاست 

های ویکتوریایی مرتبط با «قتل کرامت  سازی نیازهای حیاتی برش و تجديدحيات ابرميکروب انسان و خصوصی 

گی منزلتکاالشده  گی وواره های سنگرنشينان شیکاگو در شئگ�د. هنوز هم سیاست مردم پاشیده»؛ قربانی می

کُشی مخالفان به متامی  شناختی به االهیاتی که در آن آرام اختی و والیت شنو ای�ن کلیساشناختی و کنیسه  زنان

گ�د. مرشوع است؛ قربانی می

بینی مضحک «يورگن راندرز» در کتاب «حد و مرزهای رشد» که در  سال پس از پیشبا این حال؛ درست هفت 

ست_پهلويست برای کمک به شده صحبت کرده؛ گروهی ناسیونالیست_لیربالی داری اصالحآن از ظهور رسمایه 

وار دورهای آتش؛ ققنوس نشده در دوران سیاه تاج و ع�مه، از پشت سنگر شیکاگو و شعلههای فتح فتح تپه 

هایاند. دیدگاه محدود به «فرد» آکادميس� رضا پهلوی برای «شتاب فرآیندهای رسکوب» حلقه زده

تعریف «هيملر» از یک نوع انسان واداده است که در   ای_ققنوسی رشديافته در جزایر امتیاز، یادآورباسمه 

ای نیست که به  اس وظیفه دهد.» برای یک عضو اس خاطر خود آن کار انجام �ی هيچ رشایطی «کاری را به 



خاطر خودش وجود داشته باشد: میدان شهوت و توهم «پیشوا»ی سلطانی و «پیشوا»ی والیی وطن است، از 

 ای.ن تا رضا پهلوی و علی خامنه انخستین پیشوا در تاریخ جه

های هنگفت رانتی و پولی؛ های فاشیستی_توتالیرت، با ایجاد امواج وسیع تبلیغاتی و پرداخت هزینه جریان

کنند. آنها در پی جذب  ی ایدئولوژیک «فرد» و احساس تعلق به یک آیین عقیدتی را تبلیغ می خدمت به داعیه 

های مسلح به فقه و  افتاده به مفهوم «آرنت»ی هستند. در ایران شوالیه ذره شده و انسان تک های ذره توده 

ی امنیتی؛ برای ارشاد «انسان از بهشت وار در پادگان و منرب و دانشگاه و رسانه موشک، با مکّاری طلبه 

های مسلح به تحریم و کنند. در محافل فاشیستی نزدیک به رضا پهلوی نیز کاردینال شده» تالش میرانده

های «هرگز به متدن های دموکراتیک مستقر در دهلیزهای رسکوب جهانی؛ برای سعادت بربرها و اسکیت بمب

های دانشگاهی جمهوری اسالمی؛ در  ققنوس و ديالکتيس�  یهای پروژه کنند. آکادميس� نیافته» تالش می دست 

ه خود؛ وفادارانه حالت ذهنی  بار اردوگای خون «انکار و عدم متایل به شناخت» ماهیت و بطن و پیشینه

ها: رشف من وفاداری من است. این وفاداری در «انکار» باعث  اسدارند. شعار ابداعی هيملر برای اس  یمشرتک

گی شده است. ژول� بندا در  هویتی با یاوه دادن رشارت در فاشیسم سلطانی و والیی و هم ناپذیر جلوه نام

خواهی عرص [تاریخی] را از کند: اگر میقول فوستل دو کالنژ نقل می «آشوب در درون قرن» عبارت زیر را از

 دانی پس از آن چه رخ داده است! ی نو تجربه و زندگی کنی، فراموش کن که م

رضا پهلوی یک شخصیت جعلی و تئاتری است. او درست در منت شفافیت کامل مبارزات پرولرتی و  

کند. مبارزات محلی و کشوری سوسیالیسم علمی و تالش میسوسیالیستی برای بازگرداندن استبدادی دیگر 

ی نگران دخرت اس�عیل بخشی؛ از  های پاریس و ریودوژانیرو؛ از چهره تپه تا سنگفرش خیابانی، از هفت 

ی شهرهای بزرگ؛ در  گوشت در حاشیه گان آشغال کننده ی زحمتکشان تا مرصف خورده های خط همگرایی بدن

فردگرایی» هستند. اما از آنجایی که رضا پهلوی هرگز دربرابر خویش و طرفداران پی از بین بردن ذات « 

های بزرگ و نشست و برخاست با  ش به شفافیت کامل دست نیافته است؛ به مدد رسانه اخویشنت»«بی

ی بخشد. «پروژه طلبانی چون شلدون ادلسون و لویی گومرت و اليوت آبرامز؛ حیات «توهم» را تداوم می جنگ 

؛ کاالشدن ذهن و باور انسان را بار دیگر به  ی پول و نوستالژی و رسانه کننده ققنوس» او به یاری ذات همرسانی 

ی  گرايانهزار سفسطه فروشی و لجن های بالزاک که در ذهن �ایش گذاشت. درست مانند برخی از شخصیت 

شخصیت «ُوترن» تا مفيستو در «فاوست»  ی خود هستند. از گان طبقه ترین �ایندهرئالیسم بورژوایی؛ تيپيک

 گوته و لوسيفر در «قابیل» بايرون. 
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