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

  

وه ایرانیان در برلین، مح های دربارۀ ویژگ» مهستان«در چند روز پیشدر نشست پیام مدرضا عالفردای گردهمایی پرش
توجیه خشونت و برخورد مسلحانه به نیروهای  محور اصل سخنان اوخیزش نوین مردم ایران از هر دری سخن گفت. 

ر رژیم بود. او که پیش از این در کلیپسرکو گرایی به توجیه نظری خشونت داده بود، مولوتوفدرس ساختن کوکتل ییهاب
  گفت: مانند کالغ، گربه و مار با اشاره به شیوۀ جانوران پرداخت و

نسانها چرا این حق را نداشته باشیم؟ ... در برابر تعرض از خودش دفاع کند ما ا این حق را دارد کهیوان وقت هر ح« 
  )٢:١۴`(  ».جواب دادخشونت را باید با خشونت 

و واقعاً اگر او را بعنوان شاعر طنزپرداز در نظر گیریم، نباید چنین بر این تأکید کرد که این نظر شخص اوست!  وی سپس
شیر و » حق طبیع« کند که چرا کند، هرچند روشن نمنظر دفاع مبا جدیت از این  نایشاسخنان را جّدی گرفت. اما 

ر جانوران را برای انسان به رسمیت نمپ   شناسد؟! لنگ برای کشتن و خوردن دی
و پیامد اظهار نظرهای  با او هماهنگ هستندما  فرهیختگان از نیست و طیف وسیع متأسفانه در این میدان تنها با اینهمه او

  م گوید: بالفاصله  پیامعال. گیرندنم فکرانۀ خود را در نظربی
عیار سخنان خود را بعنوان و با این جمله » ند.ها دست به اسلحه ببرکالنتریدارند برای فت  ز دوم مردم حقباالخره در فا«

 ۵٧بی مانند انقالب فقط ی نوع انقالب م شناسد و آن انقالکه دهد و نشان م کندتفکر چپ اسالم برمال م قربان
ست ی خشونت و خونریزی به حدّی اپیام بعنوان شاعر طنزپرداز و شیفتگ او برادر این میان خونخواه آقای عالاست. 
  »بازی نم شود جلو رژیم ایستاد! ماندالنبازی و نلسوبا گاندی«: کندمسخره مرا تاریخ  انقالبات موفق که حت

نسه و روسیه)، انقالبیون این قربانیان نگرش چپ اسالم حت نم دانند که در هیچ انقالبی در تاریخ (حت انقالبات فرا
ا«از  و همۀ آنها دقدرت را تسخیر نکردن با قیام مسلحانه آمیز به همه مسالمت »استقالل هندجنبش «تا  »انقالب آمری

  شده است.   موجب پیروزیآگاهانۀ مردم در زیر فشار ارادۀ همواره ریزش رژیم حاکم  پیروزی رسیدند و 
از هر طرف که «بنا به آنان زیرا . هااسالمیون و کمونیست ند:ی کسب قدرت ابا ندارشدن خون برا از ریخته دو گروه قطف

  شناسند. برای فرد انسان و کرامت او ارزش نم» کشته شود، به سود اسالم است!
پس از چهار ما اسفناک است که بخش مهم از فرهیختگان  ست وتنها نیطلبی خشونتمیدان  متأسفانه در» هالو«قای آ

ات مدرن و تجربۀ انقالب دستاوردهای فلسفۀ سیاسدربارۀ آگاه  خمین اسیرند و کمترینــ لنین  ز در چنبرۀ نگرشهنو ،دهه
انه لنین در حال با فرمولزدگ به سیاستچهل و اندی سال است که  این طیفندارند. موفق در تاریخ  تجزیه و «های بچ

خواهند خیزش نوین ایران را در چهارچوب سر مکه پیرانه اندند و چنان از مرحله پرتاو جهان اوضاع سیاس ایران» تحلیل
نجانند.  قوس مرگ ی جنبش مردم و و خونریزی ناکنند که خشونت اینان هنوز درک نمافکار فرسودۀ خود ب

راس   خواهانه را به صدا درم آورد. دم
شند و خیابان مولوتوفخواهد که با کوکتلجوانان م ازی  این بر آن است که » مغز پوسیده« آنهای ایران را به آتش ب

، آزادی« زمان  !بپردازیم طبقات زحمتکشان بعنوان مقدمۀ انقالب های صنفخواسته بهبه سر آمده و اینک باید » زن، زندگ
ری  ر رژیم جهل و جنایت را درک نمبیاینان وحشی ما ایرانیان سال بدانند که خواهند نمکنند و مانند نیروهای سرکوب

  دادیم.  به انقالب اسالم و سپس فاشیسم اسالم تن در نگ مل خودگسست از مظاهر فره به سبب چنین توهمات و با ۵٧
نظری هربار به ناتوان و تنگ اند وادی کوشیدهایران برای نیل به آزدر دوران معاصر مردمان کمتر کشوری در جهان به اندازۀ 

  اند. رهبران دچار خسران شده
یونها قربان در تر است و با نگاه به میلتر و وحشهمتاهای فاشیست خود نیز پر مصممدشمن آزادی ایرانیان این بار حت از 

دشواری راه که در پیش داریم بدست آوریم. در این میان نکتۀ های هیتلری و استالین م توان تصوری از راه نابودی رژیم
ه هرگونه ساده در انگاری اساس آنکه نه تنها تشخیص رژیم آخوندی بعنوان رژیم فاشیسم اسالم از سر مبالغه نیست، بل

  خواهد داشت. دربرخسران آور دهشتناک  پیامدهای ،ای حفظ قدرت به هر قیمتبرآخوندها  مورد عزم



اه اجتماع آنتا بحال تئوری سیاس بر آن بود که در صورت تسلط رژیم توتالیتر  به براندازی کوشش برای  ،با توجه به پای
ام هاما امروزدهد. جواب نم بدون دخالت خارجشود و جنگ داخل منجر م د انهبه پا خواست خود زنان ایرانیان به پیش

شایند و  ر به مصاف وحش ،بازیافت مظاهر فرهنگ ایران و درایت نادیدهبا تا فصل نوین در تاریخ ب ترین نیروی سرکوب
  تاریخ بروند. 

، آزادی«شعار  گزینش راند. خردجمع است که رستاخیز ایران را به پیش مغنای فرهنگ و خود نشانگر » زن، زندگ
ه به مثابه »کپی«رستاخیزی که نه به عنوان    مخالف با آن است.  هر جهت از  »۵٧انقالب  ضد«، بل

ه اکثریخیزش  ین رستاخیز اهمیت حیات دارد، کهبرای پیروزی نهائ ا ت ایرانیان با آن همدل و نه تنها تداوم بیابد، بل
ا هرگونه وابستگ و از هر گروه ها ایران باند، میلیونکنند و بجای صدها هزار جوان که امروزه در شهرها بپاخاسته همراه

ر آنکه خیابان نه تنها به  ن نیست م ه به محیسنّ به آن بپیوندند. و این مم بدل گردد و چنین  »آغوش مهربان«ط امن، بل
  ».  و تیرکمان مولوتوفکوکتل «محیط را با نوا و ندای دلپذیر م توان فراهم کرد و نه با 

هکندو پشتیبان افکار عموم جهان را جلب م م دهد مجالدوری از خشونت نه تنها به ابتکارات مردم  ضامن  تنها ، بل
تنها برگ برندۀ فزایی خشونتدهد، نشان م »راغشاهچ«تا  »اوین«از ش رژیم نانکه واکنچ. رستاخیز نیز هست پیروزی

   است که جز سرکوب و خونریزی هنری ندارد. رژیم
ان موفقیتراه تنها بنابراین  سو  است. بدین سبب از درون آن  همه جانبۀ ریزش برای تالش دستگاه سرکوب، و ام از ی

، باید  ر به خیزش پیوند زد های مردم راهمۀ اقشار و گروهبا جلب اعتماد و دامن زدن به شور زندگ از  و از سوی دی
سیاس ــ خیزی فرهنگ بدین معن با رستا تفاده کرد.ه تدبیر برای جلب بستگان مقامات متوسط و باالی رژیم اسهرگون

وفایی فرکه قدرتش د روبروییم   و ابتکارات خردمندانه نهفته است.  هنگر ش
از را دگرگون ملت  زیرا از آنست که تصور م کنید. و خطیرتر رتبسیار جدی خیزش ایرانیانم بینید که  ،پیامآقای عال

چنین رستاخیزی  به . بپذیرید کهدرقم خواهد ز ل و هویت فرهنگزی مرافراسبه  ،ضدبشرند آخو حقارت زیر عبای مشت
تا  خیزش نوین ایران از سرشت کامال متفاوت برخوردار است و .توان دست یافت نم» تیرکمانکوکتل مولوتوف و «با 

  است. بوده سط جهان برخوردار خالقیت نوین در و از خرد بحال 
های مندرس یادگار انقالب و شعارها یوندید، روشبپاین خیزش خواهید به فت، اگر مگ به روشنها »هالو«به باید  از اینرو

ذرا  ۵٧ وشید، نوین ایران خیزش  م سرشت و پویشید و در راه فهارکنار ب   .»ورنه دور شو زحمت میار«ب
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