با شادی بسوی آزادی
ﻓاﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

رژیم جهﻞ و جنایت روزهای واپسﯿن خود را سپری م کند و دیری نخواهد پایﯿد که گوی قدرت را از دست بدهد .اما نه ﺗنها
نﺸانهای از سازمانیابﯽ مخالفان به چﺸم نم خورد ،بل ه هنوز ﺗواﻓق دربارۀ راه و روش کارساز نﯿز در مﯿان نﯿست .بدین
جهت جای ش فت نﯿست که نفوذ »رهﺒران« و شمار هواداران »سازمانهای اپوزیسﯿون« به موازات ﺗزلزل رژیم کاهش م یابد!
در رسانهها نﯿز هرچند اوﺿاع دهﺸتناک ایران و دامنۀ جنایات حاکمان اسﻼم بخوبﯽ ﺗوصﯿف م شود ،اما جز ﺗکرار
سﯿاهکاریهای رژیم در ابعادی جدید نﯿست.
نگاه به رسانهها و جهت که به اخﺒار روز م دهند به قدر کاﻓ گویاست :اﻏلب آنها پس از ﺗأکﯿد بر »دم راس خواه «،
»مردم رنجدیده« را به ﺗظاهرات خﯿابان ﻓرام خوانند و منتظرند ﺗا »هممﯿهنان مﺒارز« با »اعتراﺿات شجاعانه«) (١پای اههای
رژیم یعن نﯿروهای امنﯿت و انتظام را عقببرانند ،ﺗا در نهایت ،ارﺗش به »انقﻼب مردم « بپﯿوندد! دراینباره نوشتههای
اینترنت همرأی هستند:
»با ﺗسخﯿر خﯿابان ﺗوسط مردم است که م ﺗوان بر چرخه خﺸونت ح ومت ﻏلﺒه کرد و راه را برای اصﻼحات واقع و آزادی
گﺸود«)(٢

ﺗوجﯿه ﻓراخوان به شورش خﯿابان این است که گویا جنﺒشهای دم راس ﻃلب در دی ر کﺸورها با رژیم چنﯿن سفّاک روبرو
نﺒودهاند،که حاﺿر است برای حفظ قدرت خود به هر جنایت و کﺸتاری دست بزند؛ مردم ایران ﺗا بحال هر نوع شﯿوۀ
مسالمتآمﯿز را ب ار برده ،اما دریغ از سرسوزن از دادرس حاکمان اسﻼم و یا گام در جهت جواب ویﯽ به مناﻓ مل .

بنابراین هرچند مسالمتجویﯽ و رﻓتار مدن نﯿ وست ،اما »مﺒارزۀ مدن این نﯿست که شما سﯿخ بایستﯿد و مهاجم هر بﻼیﯽ را
که خواست سر شما دربﯿاورد «.بحدی که مظلومﯿت و مسالمتجویﯽ مردم ایران خود باعﺚ گستاخ و بﯽباک هرچه بﯿﺸتر

عمال رژیم شده است .آری» ،ﺗرحم بر پلنگ ﺗﯿز دندان ،ستم اری بود بر گوسفندان «.از اینرو مﺒارزان ناچارند »در ﻃرح و
نقﺸه دﻓاع« ب وشند ﺗا دستکم از شمار قربانﯿان مﺒارزه با رژیم ب اهند! )(٣
صرﻓنظر از ﻓسﯿﻞهای سﯿاس که واقعاً هنوز امﯿدوارند بسﯿﺞ صنف کارگران به انقﻼب سوسﯿالﯿست بﯿانجامد ،اگر کسان که
چنﯿن شعارهایﯽ م دهند کم م اندیﺸﯿدند باید درک م کردند که »شﯿوۀ« مﺒارزه با »هدف« آن رابطه دارد و روش برکناری
هر ح ومت  ،نﺸانگر ماهﯿت ح ومت جانﺸﯿن است.
بدین معن  ،راه و روش »رهﺒران« اپوزیسﯿون بطور یقﯿن بسوی برقراری نسخۀ دوم از انقﻼب  ۵٧م رود .زیرا »کف خﯿابان«
هﯿچ اه نم ﺗواند قدرت سﯿاس را در دست گﯿرد و ناچار دیری نخواهد پایﯿد که »شورایﯽ انقﻼبﯽ« برخوردار از نﯿرویﯽ
منسجم ،قدرت را در دست گرﻓته ،برای ﺗح ﯿم حاکمﯿت خود دی ر کانونهای قدرت را از مﯿان م برد .اگر بدین هدف برسد
حاکمﯿت ﺗوﺗالﯿتر دی ری برخواهد آمد ،وگرنه به جنگ داخل مهل

دامن زده م شود.

این روش بدوی که همان دﻓاع ﻏریزی است در سدههای گذشته ﺗنها از سوی مسلمانان مورد استفاده بود ،ﺗا آنکه چﭗها آن را
با واژههایﯽ ﻓریﺒنده به »ﻓرهنگ سﯿاس « کﺸوری اﻓزودند که از »خﯿزش کاوه« ﺗا »انقﻼب مﺸروﻃه« در استفاده از روشهای
مدن پﯿﺸوای جهانﯿان بود!
شوربختانه شﯿوۀ چﭗ اسﻼم امروزه چنان رواج یاﻓته که حت شاهزاده رﺿاپهلوی نﯿز به »شورش کفخﯿابان« دلﺒسته و خواستار
گذار از نظام اسﻼم از راه »شورش مردم « و پﯿوستن ارﺗﺸﯿان به ﺗودۀ انقﻼبﯽ است .بدین ﺗرﺗﯿب کﻞ اپوزیسﯿون خودخوانده،
از چﭗ و اسﻼم ﺗا جمهوریخواه و سلطنتﻃلب در واق بازماندگان انقﻼب  ۵٧هستند و با همان مقوﻻت و شﯿوهها در راه
سرنگون رژیم م کوشند که خود به قدرتیابﯽاش کم

کردهاند ) (۴و علت بﯽﺗوجه نسﻞ جوان به این »اپوزیسﯿون« و

رهﺒرانش را در همﯿن عقبماندگ باید جستجو کرد.
ﺗجربۀ آبان  ٩٨نﺸان داد که استفاده از هرگونه شﯿوۀ مﺒارزه در راستای چﭗ اسﻼم )مانند ﺗظاهرات خﯿابان ( بازی کردن در
زمﯿن دشمن است و به نﯿروهای سرکوب ر رژیم ﻓرصت م دهد آزادیخواه جوانان ایران را در آﺗش و خون خفه کنند و چرخۀ

»شهﯿدپروری« و »انتقامجویﯽ« را در حرکت نگهدارند .بنابراین باید به شﯿوه و ابتکارات نوین در راستای ﻓرهنگ واﻻی
ایران روی آورد و به همۀ مخالفان ح ومت اسﻼم ﻓرصت داد ﺗا با جنﺒش گستردۀ مﯿهن همراه کنند.
بحران اپوزیسﯿون ناش از بحران ﻓکری رهﺒران است که هنوز در دهۀ پنجاه درماندهاند و ﺗصور م کنند که با کنار رﻓتن مﻼیان
از قدرت سﯿاس  ،ایران روی سعادت خواهد دید .درحالﯿ ه نسﻞ جوان ایران دریاﻓته که مﻼیان ی ﺸﺒه و به ﺗصادف بر قدرت
سﯿاس دست نﯿاﻓتهاند ،بل ه راه را م روند که گذشتگانشان با ﺗهاجم مداوم به ایراندوستان هموار کرده بودند .آخوندها در
ﺗاریخ معاصر ایران همواره چرخۀ خﺸونت و بﻼهت را در حرکت نگاه داشته و به روش »از هر ﻃرف که کﺸته شود ،بسود
اسﻼم است« از خونخواه و »عدالتﻃلﺒﯽ« ﺗجارﺗ پرسود داشتهاند و این روش را در صورت سقوط از مسند قدرت نﯿز ادامه
خواهند داد.
نسﻞ امروز ایرانﯿان در داخﻞ و خارج از کﺸور ﺗجربﯿاﺗ را از سرگذرانده که به دگرگون های بنﯿادین در نگاه و خواست او
انجامﯿده و با شناخت ﺗجربﯽ و واقع از اسﻼم )نه ﻓقط بعنوان دین ،بل ه بعنوان ﺿدﻓرهنگ( ارزشهایﯽ را ارج م نهد که
در جهت کامﻼ مخالف انقﻼبﯿون  ۵٧است .ایرانﯿان نسﻞ امروز خواستار پایان چرخۀ خﺸونت و خونریزیاند و در حسرت
ﻓرصتهای از دست رﻓته زیر ﻓﺸار »مﺒارزهﻃلﺒﯽ« چﭗ اسﻼم  ،مﺸتاق زندگ شاد و سراﻓراز در ایران مرﻓه و ایمن هستند؛ به
مﯿهن خویش مهر م ورزند و به دستاوردهای ﻓرهنگ و ﺗاریخ گذشتگان دلﺒستهاند و همﯿن سمتگﯿری ﻓرهنگ بزرگترین
سرمایۀ مﺒارزه با رژیم اسﻼم است.
جنایات و آسﯿبهای مﻼیان بر مناﻓ مل ایران بسادگ جﺒرانپذیر نﯿست .نسﻞ جوان ایران بخوبﯽ م داند که پﯿششرط نجات
ایران ریﺸهکن شدن نفوذ »ﻓرهنگ « مﻼیان و بازیاﻓت خودآ گاه متفاوﺗ است و این از »رهﺒران « که ﻓکرشان از ﺗغﯿﯿر
قدرت سﯿاس ﻓراﺗر نم رود ،برنم آید.
نارسایﯽ بزرگ ﺗئوریهای انقﻼبﯽ گذشته وعدههایﯽ است که گویا پس از برقراری نظام نوین ﺗحقق خواهند یاﻓت ،درحالﯿ ه
ما ایرانﯿان بنا به ﺗجربﯿات ﺗل گذشته ،ﻓقط از گامهایﯽ هرچند کوچ

اما برگﺸتناپذیر در جهت خواستههای خود پﺸتﯿﺒان

خواهﯿم کرد .بنابراین پرسش بنﯿادین این است که چ ونه م ﺗوان به دستاوردی در جهت سست کردن ح ومت اسﻼم دست
یاﻓت؟
پاس این است که ماهﯿت ح ومت اسﻼم دی ر برای اکثریت مردم ایران روشن شده و ﺗضاد ذاﺗ اش با ارزشهای زندگ در
خور آدم و مظاهر ﻓرهنگ واﻻی ایران اﻓﺸا گﺸته است .با ﺗوجه به مطالب باﻻ وسﯿلۀ کارساز در مقابله با ح ومت جهﻞ و
جنون ،گسترش خودآ گاه ﻓرهنگ است .بدین منظور باید خواستههایﯽ آزادیخواهانه )مانند آزادی پوشش( مطرح شود که
برآوردن آنها نه ﺗنها به گسترش همﺒستگ و خودآ گاه دامن م زند ،بل ه پایههای زور و خﺸونت رژیم را سست م کند .وگرنه
»خواستۀ آب و نان« حت اگر برآورده شود در جهت ﺗح ﯿم رژیم است.
ش فتانگﯿز است که نمونۀ چنﯿن وسﯿلهای ،گسترش آهنگ و ﺗرانه است ،چنانکه در هر کوی و برزن و خانه و روزن ،نوای
شاد آهنگ و پای وبﯽ ب وش رسد و زن و مرد از هر ﻓرصت برای دست اﻓﺸان و شادیآﻓرین در گروههای هرچه بزرگتر بهره
برند .در این راه جوانان م ﺗوانند نغمههای خوش و برانگﯿزندۀ دی ر کﺸورها را نﯿز رواج دهند و روشناندیﺸان و هنرمندان،
آﻓرینش هنری را به خدمت مﯿهندوستانه بدل سازند.
اگر چنﯿن کارزاری در مﺒارزه با ﻏول وحﺸ ح ومت اسﻼم ناچﯿز و یا »ﺗحصﯿﻞ حاصﻞ« بنماید ،باید ﺗوجه داشت که چنﯿن
روش در ﻃرف مقابﻞ نﯿز ﺗرس از دگرگون و انتقامجویﯽ را مهار م کند؛ به خﺸونت و ستﯿزهجویﯽ مجال نم دهد و وسﯿلۀ
کارایﯽ برای بازیاﻓت خودآ گاه ﻓرهنگ و مرزبندی سﯿاس است .ملت هند برای به زانو درآوردن امپراﺗوری انگلﯿس از حق
هرکس بر گرﻓتن نم

از آب دریا آﻏازید و ﺗوانست با گسترش خودآ گاه مﯿهن در کارزار »رژه نم

« به پﯿروزی دست

یابد.
در برابر ﻓوران چنﯿن انرژی زندگ بخﺸ هﯿچ نﯿروی سرکوب ری نم ﺗواند ﺗاب آورد و از گسترش نواهای خوش و پای وبﯽ
کوچ

و بزرگ جلوگﯿری کند ،زیرا نغمههای شاد ،آدمﯿان را به هم پﯿوند م زند .نواهای سرخوش و واﻻ را اندیﺸمندان

»نوای اندیﺸه« دانستهاند ،که به »زیﺒایﯽ حقﯿقت«) (۵راه م گﺸاید و این راز پوشﯿدهای نﯿست که بزرگترین نارسایﯽ جامعۀ
امروز ایران نﯿندیﺸﯿدن است.

ویژگ مهم کارزار نوین ایرانﯿان ،رسﯿدن از هدف خُرد به آماج کﻼن خواهد بود .در این راستا ،با ﺗکﯿه بر خودآ گاه و
همﺒستگ مردم م ﺗوان گام دی ر و بازگﺸتناپذیر برداشت .سخن از حجاب اجﺒاری بعنوان نماد اسارت زن و از پایههای
مهم حاکمﯿت اسﻼم است .شوربختانه ﺗاری

اندیﺸان ﺗوانستند با استفاده از ﻏفلت مردان ایران »روسری یا ﺗوسری« را

بعنوان نماد ﺗسلط اسﻼم بر زن ومرد ایران ﺗحمﯿﻞ کنند .ﻏلﺒه بر این ننگ ﺗاریخ و ﺗوهﯿن به هر ایراندوست  ،امروزه با
پﺸتﯿﺒان جهان مم ن شده است .زمﯿنۀ آن نﯿز گردهمایﯽ شادمانه و پای وبانه در هر جمعه در گردش اهها است و دیری نخواهد
پایﯿد که شمارشان چنان ﻓزون یابد که انﺒوه زنان و دختران در نگاهداشت جوانمردان ایران و در برابر دیدگان جهانﯿان ،نکﺒت
اسﻼم را براﻓکنند.
) (١بﯿانﯿه مﺸترک  ١٣سازمان و ﺗﺸ ﻞ سﯿاس خطاب به ملت ایران ،خﺒرنامه گویا٢٠٢١/٨/۵ ،
)(٢نﯿ روز اعظم  ،مقاله» :حرکت از این بﯿش شتابان کنﯿم« ،ﻓﯿسﺒوک٢٠٢١/٧/٢٧ ،
) (٣ایرج یاسﯿن » ،چند نکته اساس در مﺒارزات و ستﯿز مدن « ،ﻓﯿسﯿوک٢٠٢١/٧/٢۶ ،
) (۴سلطنتﻃلﺒان نﯿز بدانکه پﺸتﯿﺒان دی تاﺗوری شاه بودند به برآمدن انقﻼب  ۵٧کم

کردند.

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

