آقای »ﻫاﻟﻮ« ،از جﻮانان ایران بیامﻮزید!
ﻓاﺿﻞ ﻏیﺒﯽ

ﻓردای گردﻫمایﯽ پرش ﻮه ایرانیان در برﻟین ،محمدرﺿا عاﻟ پیام در نشست چند روز پیش در»مهستان« دربارۀ ویژگ ﻫای
خیزش نﻮین مردم ایران از ﻫر دری سخن گفت .محﻮر اصل سخنان او تﻮجیه خشﻮنت و برخﻮرد مسلحانه به نیروﻫای
سرﮐﻮب ر رژیم بﻮد .او ﮐه پیش از این در ﮐلیپﻫایﯽ درس ساختن ﮐﻮﮐتﻞمﻮﻟﻮتﻮف داده بﻮد ،به تﻮجیه نظری خشﻮنتگرایﯽ
پرداخت و با اشاره به شیﻮۀ جانﻮران مانند ﮐﻼغ ،گربه و مار گفت:
»وقت ﻫر حیﻮان این حق را دارد ﮐه در برابر تعرض از خﻮدش دﻓاع ﮐند ما انسانها چرا این حق را نداشته باشیم؟ ...
خشﻮنت را باید با خشﻮنت جﻮاب داد(٢:١۴`) «.
وی سپس بر این تأﮐید ﮐرد ﮐه این نظر شخص اوست! و واقعاً اگر او را بعنﻮان شاعر طنزپرداز در نظر گیریم ،نﺒاید چنین
سخنان را جدّی گرﻓت .اما ایشان با جدیت از این نظر دﻓاع م ﮐند ،ﻫرچند روشن نم ﮐند ﮐه چرا »حق طﺒیع « شیر و
پلنگ برای ﮐشتن و خﻮردن دی ر جانﻮران را برای انسان به رسمیت نم شناسد؟!
با اینهمه او متأسفانه در این میدان تنها نیست و طیف وسیع از ﻓرﻫیختگان ما با او ﻫماﻫنگ ﻫستند و پیامد اظهار نظرﻫای
بﯽﻓکرانۀ خﻮد را در نظر نم گیرند .عاﻟ پیام بﻼﻓاصله م گﻮید:
»باﻻخره در ﻓاز دوم مردم حق دارند برای ﻓت ﮐﻼنتریﻫا دست به اسلحه بﺒرند «.و با این جمله عیار سخنان خﻮد را بعنﻮان
قربان تفکر چپ اسﻼم برمﻼ م ﮐند و نشان م دﻫد ﮐه ﻓقط ی نﻮع انقﻼب م شناسد و آن انقﻼبﯽ مانند انقﻼب ۵٧
است .در این میان خﻮنخﻮاﻫ آقای عاﻟ پیام بعنﻮان شاعر طنزپرداز و شیفتگ او برای خشﻮنت و خﻮنریزی به حدّی است
ﮐه حت انقﻼبات مﻮﻓق تاریخ را مسخره م ﮐند» :با گاندیبازی و نلسﻮنماندﻻ بازی نم شﻮد جلﻮ رژیم ایستاد!«
این قربانیان نگرش چپ اسﻼم حت نم دانند ﮐه در ﻫیچ انقﻼبﯽ در تاریخ )حت انقﻼبات ﻓرانسه و روسیه( ،انقﻼبیﻮن
با قیام مسلحانه قدرت را تسخیر نکردند و ﻫمۀ آنها از »انقﻼب آمری ا« تا »جنﺒش استقﻼل ﻫند« ﻫمه مساﻟمتآمیز به
پیروزی رسیدند و ﻫمﻮاره ریزش رژیم حاﮐم در زیر ﻓشار ارادۀ آگاﻫانۀ مردم مﻮجب پیروزی شده است.
ﻓقط دو گروه از ریخته شدن خﻮن برای ﮐسب قدرت ابا ندارند :اسﻼمیﻮن و ﮐمﻮنیستﻫا .زیرا آنان بنا به »از ﻫر طرف ﮐه
ﮐشته شﻮد ،به سﻮد اسﻼم است!« برای ﻓرد انسان و ﮐرامت او ارزش نم شناسند.
آقای »ﻫاﻟﻮ« متأسفانه در میدان خشﻮنتطلﺒﯽ تنها نیست و اسفناک است ﮐه بخش مهم از ﻓرﻫیختگان ما پس از چهار
دﻫه ،ﻫنﻮز در چنﺒرۀ نگرش ﻟنین ــ خمین اسیرند و ﮐمترین آگاﻫ دربارۀ دستاوردﻫای ﻓلسفۀ سیاس مدرن و تجربۀ انقﻼبات
مﻮﻓق در تاریخ ندارند .این طیف چهﻞ و اندی سال است ﮐه به سیاستزدگ با ﻓرمﻮلﻫای بچ انه ﻟنین در حال »تجزیه و
تحلیﻞ« اوﺿاع سیاس ایران و جهاناند و چنان از مرحله پرتاند ﮐه پیرانهسر م خﻮاﻫند خیزش نﻮین ایران را در چهارچﻮب
جنﺒش مردم و
اﻓکار ﻓرسﻮدۀ خﻮد ب نجانند .اینان ﻫنﻮز درک نم ﮐنند ﮐه خشﻮنت و خﻮنریزی ناقﻮس مرگ ی
دم راس خﻮاﻫانه را به صدا درم آورد.
این ی از جﻮانان م خﻮاﻫد ﮐه با ﮐﻮﮐتﻞمﻮﻟﻮتﻮف خیابانﻫای ایران را به آتش ب شند و آن »مغز پﻮسیده« بر آن است ﮐه
زمان »زن ،زندگ  ،آزادی« به سر آمده و اینک باید به خﻮاستهﻫای صنف زحمتکشان بعنﻮان مقدمۀ انقﻼب طﺒقات بپردازیم!
اینان وحشی ری بﯽمانند نیروﻫای سرﮐﻮب ر رژیم جهﻞ و جنایت را درک نم ﮐنند و نم خﻮاﻫند بدانند ﮐه ما ایرانیان سال
 ۵٧به سﺒب چنین تﻮﻫمات و با گسست از مظاﻫر ﻓرﻫنگ مل خﻮد به انقﻼب اسﻼم و سپس ﻓاشیسم اسﻼم تن در دادیم.
در دوران معاصر مردمان ﮐمتر ﮐشﻮری در جهان به اندازۀ ایران برای نیﻞ به آزادی ﮐﻮشیدهاند و ﻫربار به ناتﻮان و تنگنظری
رﻫﺒران دچار خسران شدهاند.
دشمن آزادی ایرانیان این بار حت از ﻫمتاﻫای ﻓاشیست خﻮد نیز پر مصممتر و وحش تر است و با نگاه به میلیﻮنها قربان در
راه نابﻮدی رژیمﻫای ﻫیتلری و استاﻟین م تﻮان تصﻮری از دشﻮاری راﻫ ﮐه در پیش داریم بدست آوریم .در این میان نکتۀ
اساس آنکه نه تنها تشخیص رژیم آخﻮندی بعنﻮان رژیم ﻓاشیسم اسﻼم از سر مﺒاﻟغه نیست ،بل ه ﻫرگﻮنه سادهانگاری در
مﻮرد عزم آخﻮندﻫا برای حفظ قدرت به ﻫر قیمت ،پیامدﻫای خسران آور دﻫشتناﮐ دربرخﻮاﻫد داشت.

تا بحال تئﻮری سیاس بر آن بﻮد ﮐه در صﻮرت تسلط رژیم تﻮتاﻟیتر با تﻮجه به پای اه اجتماع آن ،ﮐﻮشش برای براندازی به
جنگ داخل منجر م شﻮد و بدون دخاﻟت خارج جﻮاب نم دﻫد .اما امروزه ایرانیان به پیش ام زنان خﻮد به پا خﻮاستهاند
تا ﻓصل نﻮین در تاریخ ب شایند و با بازیاﻓت مظاﻫر ﻓرﻫنگ ایران و درایت نادیده ،به مصاف وحش ترین نیروی سرﮐﻮب ر
تاریخ بروند.
گزینش شعار »زن ،زندگ  ،آزادی« خﻮد نشانگر ﻏنای ﻓرﻫنگ و خردجمع است ﮐه رستاخیز ایران را به پیش م راند.
رستاخیزی ﮐه نه به عنﻮان »ﮐپﯽ« ،بل ه به مثابه »ﺿد انقﻼب  «۵٧از ﻫر جهت مخاﻟف با آن است.
برای پیروزی نهائ این رستاخیز اﻫمیت حیات دارد ،ﮐه خیزش نه تنها تداوم بیابد ،بل ه اﮐثریت ایرانیان با آن ﻫمدﻟ و
ﻫمراﻫ ﮐنند و بجای صدﻫا ﻫزار جﻮان ﮐه امروزه در شهرﻫا بپاخاستهاند ،میلیﻮنﻫا ایران با ﻫرگﻮنه وابستگ و از ﻫر گروه
سنّ به آن بپیﻮندند .و این مم ن نیست م ر آنکه خیابان نه تنها به محیط امن ،بل ه به »آﻏﻮش مهربان « بدل گردد و چنین
محیط را با نﻮا و ندای دﻟپذیر م تﻮان ﻓراﻫم ﮐرد و نه با »ﮐﻮﮐتﻞ مﻮﻟﻮتﻮف و تیرﮐمان«.
دوری از خشﻮنت نه تنها به ابتکارات مردم مجال م دﻫد و پشتیﺒان اﻓکار عمﻮم جهان را جلب م ﮐند ،بل ه تنها ﺿامن
پیروزی رستاخیز نیز ﻫست .چنانکه واﮐنش رژیم از »اوین« تا »شاﻫچراغ« نشان م دﻫد ،خشﻮنتﻓزایﯽ تنها برگ برندۀ
رژیم است ﮐه جز سرﮐﻮب و خﻮنریزی ﻫنری ندارد.
بنابراین تنها راه و ام ان مﻮﻓقیت برای تﻼش دستگاه سرﮐﻮب ،ریزش ﻫمه جانﺒۀ آن از درون است .بدین سﺒب از ی سﻮ
باید با جلب اعتماد و دامن زدن به شﻮر زندگ  ،ﻫمۀ اقشار و گروهﻫای مردم را به خیزش پیﻮند زد و از سﻮی دی ر از
ﻫرگﻮنه تدبیر برای جلب بستگان مقامات متﻮسط و باﻻی رژیم استفاده ﮐرد .بدین معن با رستاخیزی ﻓرﻫنگ ــ سیاس
روبروییم ﮐه قدرتش در ش ﻮﻓایﯽ ﻓرﻫنگ و ابتکارات خردمندانه نهفته است.
آقای عاﻟ پیام ،م بینید ﮐه خیزش ایرانیان بسیار جدیتر و خطیرتر از آنست ﮐه تصﻮر م ﮐنید .زیرا دگرگﻮن ملت را از
حقارت زیر عﺒای مشت آخﻮند ﺿدبشر ،به سراﻓرازی مل و ﻫﻮیت ﻓرﻫنگ رقم خﻮاﻫد زد .بپذیرید ﮐه به چنین رستاخیزی
با »ﮐﻮﮐتﻞ مﻮﻟﻮتﻮف و تیرﮐمان« نم تﻮان دست یاﻓت .خیزش نﻮین ایران از سرشت ﮐامﻼ متفاوت برخﻮردار است و تا
بحال از خرد و خﻼقیت نﻮین در سط جهان برخﻮردار بﻮده است.
از اینرو باید به »ﻫاﻟﻮ«ﻫا به روشن گفت ،اگر م خﻮاﻫید به این خیزش بپیﻮندید ،روشﻫا و شعارﻫای مندرس یادگار انقﻼب
 ۵٧را ﮐنار ب ذارید و در راه ﻓهم سرشت و پﻮیش خیزش نﻮین ایران ب ﻮشید» ،ورنه دور شﻮ زحمت میار«.
 ٢٨اﮐتﺒر ٢٠٢٠

