 38سال پس از قیام بهمن 57
مجید پهلوان
www.majidpahlavan.com
آنچهکه دراین لحظه ودرایران به عنوان نظم وسیاست وقدرت دولتی (همچننی
حکومتــی) برقرار اســت بی شــک یک غایت بی نظمی وســلطه قدرت خشــن
وسرکوبگر استکه نه نیاز مملکت است ونه نیاز مردم وبه همنی دلیل ساده است
که نه تنها ویرانگر وخانمانسوزکه جدا بی آینده است .جمهوری بربریت  38سال
گذشــته هم ویرانگر وغایت یک بی نظمی وبربنیاد وســرکوب محض بوده است
ویل برای قوام سطح آگاهی عمومی نسبت به این پدیده  ،مدتها زمان الزم بود تا
آگاهی بخش مبارز وستیزه جویی مردم به سایر آحاد جامعه رسوخکرده ودراین
میان  ،اســام سیاسی تمامیکارت های پوســیده خودرا بازیکند .اکنون سلطه
حکومت اســامی برگرده زحمتکشان سنگینی میکند ومریود تا طاقت انها نیز به
سررســد ودرفکر واندیشــه راه یابی مبارزاتی برای زدن این سلطه .آنچهکه امروز
بیش از هرچیز ضروری وباید پس از بزیرکشیدن حکومت تروریستی عملی شود ونه
تنها تغیری نهادها وشــرایط اداری وحقوقی جامعه اســتکه بیشرت مجری ساخنت
ارزش های فرهنگی واجتماعی اســتکه آزادی و دموکراســی ورهایی از ســلطه
فاشیستیکنونی را تضمنی نماید.
***
انقالبات سیاسی وبعضا اجتماعیکه درقرن بیستم بوقوع پیوست  ،اغلب سرتون
وبی آینده شــدند.که آنها درپیچ وخم مکانیسم های آمرانه وبوروکراتیک هرمی
گریکردند ودموکراســی را بزورو قهر ازدســت شــوراهای مردمی ربودند .به پایه
اجتماعی انقالب وزحمتکشــان همچون ابزار پیشرفت اقتصادی از طرفی و شرط
بقا از سوی دیگر نگریستند .دموکراسی درذات خود وبویژه در وجه سوسیالیستی
آن در جهت اراده آزاد انســان است وبه نهادینه نمودن حقوق فردی-شهروندی
ترجمه میشود وآن انقالبات به این مهم پشت نمودند .نسل نو مبارز ایرانی ازاین
جهت تجربه اندوزی بسیاری نموده است .میداندکه انقالبی مانا وبا آینده استکه
تحول فرهنگی واجتماعی مدرن را درپناه نهادیه نمودن آزادی اراده شهروندان
وموسســات مدنی-صنفی  ،سیاســی آنها تضمنی نماید .درست استکه درلحظه
کنونی عمرجمهوری اســامی با شــمارش معکوس روبرو میشود ویل تاحکومت
وابزار قهر وسرکوب آن متحد و حاضر وآماده است ودرمقابل  ،پراکندگی وتشتت
برجبهــه انقالبیون و مردم برقرار اســت  ،نمیتوان به امید ســقوط ســیبگندیده
بربریت حاکم دل بست.که جایگزین دموکراتیک رژیم اسالمی باید از هم اکنون
طالیه دار وحدت انقالبی و اشاعه دهنده ارزش های دموکراتیک و مدرن باشد.
کــه وحدت نریوهای انقالبی ممکن اســت ویل این اتحــاد متضمن وحدت عمل
درمبارزه انقالبی است و نه ائتالف های رویکاغذ!
***
دیرزمانــی ایرانیان آزادی را درتحقق آرمان هــای جمعی ترجمه مینمودند .این
دیــدیکامــا غریطبقاتی وکپک زده بــودکه درچهارچوب آن آیت اللهکاشــانی
تاخمینی در صف تحول طلبان واردوی مردم قرار میگرفتند .اکنون نسل نو مبارز

حقوق فردی-شــهروندی را پیش روی قرار دادهکه چون این نگاه به اردویکار
مریســد  ،برقراری نهادهای مدرن و آزاد ومســتقل را مد نظر قرار میدهد .ماباید
ارزش های دموکراتیک را به صحنه آوریم .یکی از مصداق های عملی این ارزش
ها هم افشــا مبلغنی سلطه بربریتکنونی وهمدستان قبلی و فعلی انهاست .چرا
باید نگهدارها و بودجه دهندگان او در رسانه های اپوزیسیون سخن پراکنی بدون
مدعیکنند!که آزادی های فردی-شــهروندی توسط سیستم ترور دولتی ازمردم
دریغ شــده و همکاران انها هم اکنون هنوز با بندبازی مشــغول انجام وظیفه به
طریق جدید هستند .عمر رژیم بربریت به شمارش معکوس رسیده ویکی از عوامل
اســتمرار حضور آن ها همنی جماعــت بندباز وتولیدکننده جنبــش های تقلبی و
بازی درنقش اپوزیسیون آنهاست .عمل به نهادینه ساخنت ارزش های جهان مدار
ومدرن وانسان محور  ،یکی هم افشا همه جانبه وابستگان ارگانیک رژیم درنقش
های مختلف انهاست.که شفافیت اردوی آلرتناتیو جمهوری اسالمی وظیفه دارد
تا صفوف خودرا از عوامل دوره دیده ارتجاع جدا سازد ومبارزه خودرا برای تبلیغ
دموکراسی از افشا وبرخورد علیه عوامل مخفی سلطه بربریت استمرار دهد.
***
دربرخی ازکشــورها چون روســیه و چنی و ...انقالباتی عظیم وتاریخ ساز بوقوع
پیوســت (قرن بیســتم) ویل انگیزه مردمــان وبویژه حکومتهــای انقالبی مذکور
بازهــم فعالیت و اهداف اقتصادی بودکه اکیدا در این میان ارزش های انســانی
مورد معامله و تهاجم قرارگرفت .آنها به لحاظ اقتصادی اگرچه تغیریات شگرف
وعظیمی سبب شدند ویل مردمان دراسارت نخبگان باقی ماندند و اوضاع چوپان
و رمه ادامه یافت .ارزش های دموکراتیک وحقوق شهروندی (حق انتخاب شدن
وانتخاب نمودن آزاد) اکیدا نادیدهگرفته شــد ویل بردگی جدید بر زحمتکشــان
و نهادهای مردمی چریهگشــت .رهربی احزابکمونیســتی به جای حزب نشست
وحزب درجای طبقهکارگر قرارگرفت وشد آنچهکه شاهد هستیم .یک فضای بی
حقوقی وبردگی ویژه انهم با نام زیبای سوسیالیســم خفتان مردم راگرفت .این
تجربیاتگرانبهایی اســتکه امروز ما با تکیه برآن باید به فکر ساخنت ساختمان
بنیا آزادی ایران وایرانی باشیم.که سوسیالیسم دولتی همانقدر ورشکسته استکه
آزادی اهداییکورپوریشن ها وکلهگنده ها برای دنیای پریامونی.
***
جمهوری اسالمی اگرچه دارای جناح ها و خط وخطوط مختلف است ویل همه
این جناح بندی ها هم ازنوع و شــاخ وبرگکلیت نظام اســامی اندکه توتالیرت و
تمامیتگرا  ،فاشیست وطالب اطاعت عموم دربرابرکنرتل مرکزی (نظام) هستند.
کــه توتالیتاریســم ازنوع جمهــوری بربریت حاکــم برایران به شــمارش معکوس
اضمحالل و ســرنگونی رســیده چراکه اگاهی عمومی تمامی ارزش های بدوی
آن را پس زده اســت .زندگی مردم وحتی فرزندان مامورین سینه چاک رژیم نفی
ارزش هــای بیمارگونــه وبدوی آن اســت و امکان ادامه راه بــرای رژیم درتصاویر
متفاوت اصولگرایی و اصالح طلبی آن بســر رســیده است .دراین لحظه استکه
اپوزیســیون انقالبی باید اعتقاد خود به زندگی و ارزش های نو وپیشرفته و انسان
مــدار را ثابــت نمایدکه در غریاینصــورت  ،مجددا نقش قربانــی را بازی خواهیم
کرد .آنچهکه جمهوری اســامی را بزیر میکشــد بی تردید قیام مردم بجان آمده
ودرلحظه ویژه آچمز شدن نظام بربریت است ویل دراین میان تمامیتگرایی یک
چهارچوب بدوی-مذهبی وکنرتل مرکزی (شبان-رمه) عامل بی چون و چرای
آن بوده است .پس جایگزین جمهوری اسالمی برای موفقیت درکلیت خود باید
علیه سلطه برمردم و با آزادی وبرقراری ارزش های دموکراتیک وپیشرفته باشد.
***

اینکــه چگونه ارزش هــای متمدنانه ودموکراتیک وحقوق فردی-شــهروندی را
نهادینه میکنیم بی شــک مارا به بحث ومســئله یک جنبش اجتماعی میکشــاند.
بدیــن معناکه تســخری قدرت سیاســی جدا نبایــد مهمرتین فاکتور معرفی شــود.
بلکه همنی تســخری قدرت سیاســی میبایســت نتیجه یک جنبش مستمر اجتماعی
وفرهنگی باشــدکه ضمن آن  ،هدف اســتقرار ارزش های نویــن وبرمبنای آزادی
اراده انســانها وکاریک جنبش ادامه داراست .مردم در فرهنگ سیاسی خود هم
اکنــون واژه های جدیدی چون عدالت اجتماعی و حقوق فردی-شــهروندی را
تکرار میکنند.که میدانندکلید رمز آزادی نزد نخبگان وشاه وخدا وقهرمان نیست
بلکهکلیددار خودشــان هستند.که چپ باید سازماندهیکند ویل قبل از آن خود
باید نشــان دهدکه قوام و شــعور فهم این مهم و جنبــش اجتماعی ورهربی آن را
دارد.که آزادی ودموکراسی باید رهایی را در بذرپاشی برای امر آزادیکار مجری
دارد .درلحظه ای زندگی میکنیمکه جتی دشــمنان زحمتکشان ومردم ستمدیده
ایران واقف به رســیدن تکان های عمده سیاسی وضربه پذیری رژیم بربریت شده
اند .بار وبندیل خودرا میبندند وپشــت ســرفامیلکه با پول های غارتی خارج از
ایــران زندگی میکنند روان هســتند .آیا اردویکاروانقالب ورهروان سوسیالیســم
میتوانند سردمدار جنبش اجتماعی برای برپایی جهانی نو  ،زندگی آزاد وازکانال
سرنگونیکلیت نظام تروریستی باشند را آینده نشان میدهد.

