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تنها  نهی قدرت را از دست بدهد. اما واهد پایید که گوکند و دیری نخرا سپری م رژیم جهل و جنایت روزهای واپسین خود
هبه چشم نم مخالفان یابیای از سازماننشانه بدین روش کارساز نیز در میان نیست.  توافق دربارۀ راه و هنوز خورد، بل

فت جهت   !یابدکاهش مبه موازات تزلزل رژیم  »های اپوزیسیونسازمان«هواداران و شمار » رهبران«ه نفوذ نیست کجای ش
 شود، اما جز تکرارخوبی توصیف مب هشتناک ایران و دامنۀ جنایات حاکمان اسالمها نیز هرچند اوضاع ددر رسانه

  در ابعادی جدید نیست.  های رژیمکاریسیاه
راس«اغلب آنها پس از تأکید بر  دهند به قدر کاف گویاست:که به اخبار روز م ها و جهتبه رسانه نگاه  ،»خواهدم

ا )١(»اعتراضات شجاعانه«با » میهنان مبارزهم«و منتظرند تا  خوانندبه تظاهرات خیابان فرام را» مردم رنجدیده« های هپای
 یهانوشته بارهدراین  !دبپیوند »انقالب مردم«به  ارتش ،در نهایت ، تابرانندانتظام را عقبیت و رژیم یعن نیروهای امن

   :رأی هستندهم اینترنت
ومتتوسط مردم است که م ابانیخ ریبا تسخ«  یزادآو  اصالحات واقع یغلبه کرد و راه را برا توان بر چرخه خشونت ح

  )٢(»گشود
راسجنبشگویا است که  اینخیابان فراخوان به شورش  توجیه ر کشورها با طلبهای دم  چنین سفّاک روبرو رژیم در دی
هر نوع شیوۀ  ایران تا بحال مردم زند؛بدست  کشتاریجنایت و  برای حفظ قدرت خود به هر حاضر است اند،کهنبوده

ار بردهآمیز مسالمت . از دادرس حاکمان اسالم و یا  ، اما دریغ از سرسوزنرا ب ویی به مناف مل گام در جهت جواب
وست، امابنابراین هرچند مسالمت مبارزۀ مدن این نیست که شما سیخ بایستید و مهاجم هر بالیی را « جویی و رفتار مدن نی

بیشتر  باک هرچهستاخ و بیباعث گخود مردم ایران جویی مظلومیت و مسالمت بحدی که »که خواست سر شما دربیاورد.
اری بو«آری،  شده است. عمال رژیم در طرح و «ناچارند  از اینرو مبارزان »د بر گوسفندان.ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم
وشند تا »نقشه دفاع اهند! دستکم ب   )٣( از شمار قربانیان مبارزه با رژیم ب

کسان که اگر بیانجامد، سیالیست صنف کارگران به انقالب سو بسیج امیدوارندسیاس که واقعاً هنوز  یهاصرفنظر از فسیل
روش برکناری و  آن رابطه دارد »هدف«مبارزه با  »شیوۀ«کردند که باید درک م یدنداندیشکم مدهند مرهایی چنین شعا
ومت ومت جانشماهیت نشانگر ، هر ح   .  است نیح

 ، » کف خیابان« زیراد. روم ۵٧ۀ دوم از انقالب نسخبرقراری  بطور یقین بسوی اپوزیسیون »رهبران«راه و روش بدین معن
اه نم برخوردار از نیرویی » شورایی انقالبی«واهد پایید که دیری نخ ناچار د قدرت سیاس را در دست گیرد وتوانهیچ

اگر بدین هدف برسد . بردم انیرا از م قدرتهای کانون رید خود تیحاکم میتح یبرا قدرت را در دست گرفته، ،منسجم
ری توتالیتر حاکمیت   . شوددامن زده م ل مهلداخ برخواهد آمد، وگرنه به جنگ دی

ا ها آن رچپسوی مسلمانان مورد استفاده بود، تا آنکه  های گذشته تنها ازسدهدر دفاع غریزی است  بدوی که هماناین روش 
های در استفاده از روش »انقالب مشروطه«تا  »خیزش کاوه«کشوری افزودند که از » فرهنگ سیاس«ی فریبنده به یهاواژه با

  مدن پیشوای جهانیان بود! 
ار دلبسته و خواست» خیابانشورش کف«به رضاپهلوی نیز حت شاهزاده  امروزه چنان رواج یافته که شوربختانه شیوۀ چپ اسالم

بدین ترتیب کل اپوزیسیون خودخوانده، است.  و پیوستن ارتشیان به تودۀ انقالبی» شورش مردم« م از راهگذار از نظام اسال
ها در راه همان مقوالت و شیوهبا هستند و  ۵٧طلب در واق بازماندگان انقالب از چپ و اسالم تا جمهوریخواه و سلطنت

و » سیوناپوزی«توجه نسل جوان به این و علت بی )۴( اندکردهم اش کیابیسرنگون رژیم م کوشند که خود به قدرت
  باید جستجو کرد. ماندگرهبرانش را در همین عقب

) بازی کردن در خیابان نشان داد که استفاده از هرگونه شیوۀ مبارزه در راستای چپ اسالم (مانند تظاهرات ٩٨تجربۀ آبان 
ر رژیمزمین دشمن است و به نیر خفه کنند و چرخۀ  و خون آتش دیخواه جوانان ایران را درآزا دهدفرصت م وهای سرکوب



و ابتکارات نوین در راستای فرهنگ واالی  را در حرکت نگهدارند. بنابراین باید به شیوه» جوییانتقام«و » شهیدپروری«
ومت اسالم فرصت داد تا با جنبش گستردۀ میه   ن همراه کنند. ایران روی آورد و به همۀ مخالفان ح

 انیکه با کنار رفتن مال کننداند و تصور مپنجاه درمانده ۀاست که هنوز در ده رهبران یاز بحران فکر ناش ونیسیبحران اپوز
 ، و به تصادف  بر قدرت  شبهی انیکه مال ریافتهد رانینسل جوان ا هی. درحالدخواهد دیسعادت  یرو رانیااز قدرت سیاس

ه راه اند،افتهیدست ن اسیس ند. آخوندها در بود هموار کرده دوستانرانیبا تهاجم مداوم به ا شانگذشتگانکه  روندم ار بل
از هر طرف که کشته شود، بسود «و به روش  در حرکت نگاه داشته خشونت و بالهت را ۀهمواره چرخ رانیمعاصر ا خیتار

ادامه نیز در صورت سقوط از مسند قدرت  راروش  نیاند و اپرسود داشته تجارت »یطلبعدالت«و  از خونخواه» اسالم است
  خواهند داد.

نگاه و خواست او  های بنیادین درایرانیان در داخل و خارج از کشور تجربیات را از سرگذرانده که به دگرگون نسل امروز
ه بعنوان ضدفرهنگدین، (نه فقط بعنوان از اسالم  و واقع با شناخت تجربیو  انجامیده که نهد هایی را ارج مارزش) بل

اند و در حسرت . ایرانیان نسل امروز خواستار پایان چرخۀ خشونت و خونریزیاست ۵٧انقالبیون  مخالفکامال جهت در 
هستند؛ به  منیراز در ایران مرفه و ازندگ شاد و سراف مشتاق ،چپ اسالم» طلبیمبارزه«های از دست رفته زیر فشار فرصت

ند و همین سمتگیری فرهنگ بزرگترین اورزند و به دستاوردهای فرهنگ و تاریخ گذشتگان دلبستهمیهن خویش مهر م
  سرمایۀ مبارزه با رژیم اسالم است.

ط نجات شرداند که پیشپذیر نیست. نسل جوان ایران بخوبی مهای مالیان بر مناف مل ایران بسادگ جبرانجنایات و آسیب
گاه متفاوت است و این از  مالیان و بازیافت» فرهنگ«کن شدن نفوذ ایران ریشه که فکرشان از تغییر » رهبران«خودآ

  آید. رود، برنمقدرت سیاس فراتر نم
ه  دنتحقق خواه نظام نوین یست که گویا پس از برقرارهایی اهای انقالبی گذشته وعدهنارسایی بزرگ تئوری یافت، درحالی

های خود پشتیبان ت خواستهدر جهناپذیر اما برگشتکوچ  هایی هرچندفقط از گامبنا به تجربیات تل گذشته، ما ایرانیان 
ونه م نیادین این است کهبنابراین پرسش ب کرد.  خواهیم ومت اسالم دست  توان به دستاوردیچ در جهت سست کردن ح
 یافت؟ 
ر این است کهپاس  ومت اسالم دی های زندگ در ارزش اش بایران روشن شده و تضاد ذاتاکثریت مردم ابرای  ماهیت ح

ومت جهل و با توجه به مطالب باال  است.افشا گشته و مظاهر فرهنگ واالی ایران خور آدم  وسیلۀ کارساز در مقابله با ح
گاه فرهنگ است.  مطرح شود که  (مانند آزادی پوشش)هایی آزادیخواهانه باید خواستهبدین منظور جنون، گسترش خودآ

گاه دامن  ه  زند،مبرآوردن آنها نه تنها به گسترش همبستگ و خودآ گرنه و کند. مسست را  میزور و خشونت رژ یهاهیپابل
یم رژیم است.   »خواستۀ آب و نان«   حت اگر برآورده شود در جهت تح

فت نه و روزن، نوای آهنگ و ترانه است، چنانکه در هر کوی و برزن و خا ای، گسترشچنین وسیله نمونۀانگیز است که ش
وبی وش رسد و  شاد آهنگ و پای بهره  های هرچه بزرگتردر گروهآفرین و شادیدست افشان  از هر فرصت برایزن و مرد ب

ر کشورهاهای خوش و برانگیزندتوانند نغمه. در این راه جوانان مبرند  اندیشان و هنرمندان،و روشنرا نیز رواج دهند  ۀ دی
 دوستانه بدل سازند. آفرینش هنری را به خدمت میهن

ومت اسالم ناچیز و یا  اگر چنین کارزاری ید توجه داشت که چنین بنماید، با» تحصیل حاصل«در مبارزه با غول وحش ح
و وسیلۀ دهد جویی مجال نمبه خشونت و ستیزه کند؛را مهار مجویی و انتقامرس از دگرگون تطرف مقابل نیز در روش 
گاه فرهنگ برای بازیافت کارایی  وردن امپراتوری انگلیس از حقاست. ملت هند برای به زانو درآ و مرزبندی سیاس خودآ

گاه میهن  به پیروزی دست » رژه نم«کارزار  درهرکس بر گرفتن نم از آب دریا آغازید و توانست با گسترش خودآ
  یابد. 

ری نمبخش ر برابر فوران چنین انرژی زندگد  وبی تاب آورد و تواند هیچ نیروی سرکوب از گسترش نواهای خوش و پای
را اندیشمندان   نواهای سرخوش و واال زند. به هم پیوند مآدمیان را  ی شاد،هانغمهچ و بزرگ جلوگیری کند، زیرا کو
ای نیست که بزرگترین نارسایی جامعۀ گشاید و این راز پوشیدهراه م )۵(»زیبایی حقیقت«اند، که به دانسته» نوای اندیشه«

  امروز ایران نیندیشیدن است. 



گاه و . خواهد بود رد به آماج کالنهدف خُ ، رسیدن ازنیانایرا ویژگ مهم کارزار نوین در این راستا، با تکیه بر خودآ
ر توانهمبستگ مردم م های و از پایه حجاب اجباری بعنوان نماد اسارت زنسخن از  ناپذیر برداشت.و بازگشت گام دی

را  »روسری یا توسری«مردان ایران  ان توانستند با استفاده از غفلتاست. شوربختانه تاری اندیشمهم حاکمیت اسالم 
، و توهین به هر ایرانغلبه بر این ننگ تاریخ زن ومرد ایران تحمیل کنند.  بعنوان نماد تسلط اسالم بر امروزه با دوست

ن شده است. زمینۀ آن نیز  پشتیبان جهان وبانه در هر جمعه درمم اه گردهمایی شادمانه و پای واهد دیری نخ است وها گردش
نکبت  ،و در برابر دیدگان جهانیانایران  مردانجوانانبوه زنان و دختران در نگاهداشت  چنان فزون یابد که پایید که شمارشان

  اسالم را برافکنند. 
  
ل س ١٣مشترک  هیانیب) ١(   ۵/٨/٢٠٢١، خبرنامه گویا، رانیخطاب به ملت ا اسیسازمان و تش

  ٢٧/٧/٢٠٢١، فیسبوک، »میشتابان کن شیب نیاز احرکت «، مقاله: اعظم روزین)٢(

)٣  ،   ٢۶/٧/٢٠٢١، فیسیوک، »مدن زیدر مبارزات و ست چند نکته اساس«) ایرج یاسین

تاتوری شاه بودند به برآمدن انقالب سلطنت )۴(  کم کردند. ۵٧طلبان نیز بدانکه پشتیبان دی

)۵(»aesthetic truth «،»sounding philosophy« ،تئودور آدورنو ، Fragmente und Philosophie der Musik:   
   
    
  
   

 
 
 
 
 
   

 


