
 دوستانرستاخیز همۀ ایران
  فاضل غیبی

رژیم اسالم از درون رستاخیز زن زندگ آزادی از ی سو به ریزش  یای نیست که پیروزراز پوشیده
ر به پیوستن ایرانیان در ابعاد میلیون نیاز دارد.  هر قشر و گروه که روشن است همچنین و از سوی دی

این  هایشود که ویژگاست و زمان با خیزش نوین ایران همراه مهایی برخوردار اجتماع از ویژگ
  هماهنگ بیابد.همخوان و  های خودها و ویژگخواسترا با خیزش 

یل م "طیف"جامعۀ ایران  اعتباربدین  رادهد که را تش آن را گروه وابستگان به رژیم  جزءترین واپس
یل م  خواریِ و جیرهحاکم سو با سرسپردگ به رژیم قشری که از ی  ؛دهندجهل و جنایت تش

ومت ر با  به اکثریت مردم نسبتمالیان از سط زندگ باالتری  ح برخوردار شده و از سوی دی
و  و خواریگونه خفت  مغزشویی دستگاه تبلیغات رژیم حاضر است برای حفظ وض موجود به هر

  دست بزند.   جنایتحت 
ر تحمل رژیم جهل و  در برابر این قشر، اکثریت قاط ملت را داریم که از پیر و جوان و زن و مرد دی

دست نیست و از اقشار و گروهجنایت را ندارد. اما این جمعیت ده  مختلف هایها میلیون طبعاً ی
یل شده  گاه الزم برای شوند ککه در صورت در رستاخیز نوین ایران فعال ماست تش ه به خودآ

  دست یافته باشند.  » زن زندگ آزادی«خیزش 
ر رست یل م رزمرونایرانیان ب را پشتیباناخیز نوین ایران بازوی دی های ییآدهد، که چون به گردهمتش

اند، ت چپ بودهیابیم که در جوان هوادار جریانادوستان مایرانشامل آنان بنگریم، بخش بزرگ را 
ان واقع اکنون ها زندگ در غربت اما پس از دهه برای نخستین بار با خیزش روبرو هستند که از ام

ل فقط این است که بخش از آنان هنوز بر در مورد این گروه پرشمار پیروزی برخوردار است.  مش
ا و اسرائیل ‐روانۀ خود تابوهای چپ معادالت «باف دربارۀ ی و سیاستانگارستیزی تا توطئهاز آمری

  اند. درنیافته ،است رخ گشوده» زن زندگ آزادی«که در خیزش را نوین  غلبه نکرده و نگرش -» قدرت
ش خوی البته این حق مسلّم هر گروه و جناح است که در تبلیغ و توجیه مواض و رهبری مطلوب

وشد، اما به محض حمله به مواض و شخصیت رب از دانسته یا ندانسته گروه مزبور خود را  ،های دی
های بندیی از دستهحال هیچه کند. بدین معیار تا بدایرۀ نیروهای رستاخیز نوین ایران بیرون م

راسراست و همچنین سازمان برای رستاخیز  ایستگ الزمشخواهانه های چپ با وجود همۀ سخنان دم
 . اندشان ندادهناز خود زن زندگ آزادی را 

ر، ددمنش رژیم اسالم تنها ی راه برای براندازی بجا گذاشته و آن همبستگ این رژیم  از سوی دی
دوستان های مل ایران است. این همبستگ باید بدون استثنا همۀ ایرانو همیاری همۀ اقشار و گروه



 ه اعتبار همبستگ مزبورتواند بباشد نمد پشتیبان اکثریت قاط حت اگر گروه موربر گیرد و  را در
راس گسترش و نفوذ بیشتر موجب حقانیت بیشتر نم ؛ای وارد کندخدشه شود و همۀ زیرا در دم
رود از حق بربزرگ خ نظر ازها صرفگروه ، . برعکسندبرخورداران ابر با دی ، بنا به تجربۀ تاریخ

راس بدر عمل ضربه» اکثریت قاط« برآمدن نیرویی به پشتیبان  بنابراین  !دنبال دارده ای مرگبار بر دم
   را گرفته است.» اتحاد«جای » هاهمبستگ گوناگون«زندگ آزادی،  در رستاخیز زن

اوضاع  به وجود دارد که تجربۀ تاریخ مهمدر این زمینه ؟ پایدار باشدتواند واقعاً مچنین ویژگ اما 
ون با اوضاع کنون ایران  ست سخت ارتش برمهم فرانسه از تجاوزگران نازی و گردد: پس از ش

اری« بخش توانست نجاتر، تنها روش که مبخش بزرگ از فرانسویان با نیروهای اشغال» هم
یل جبهه  در پاس به این نیاز تاریخ .های اجتماع کشور بودای از همۀ اقشار و گروهفرانسه باشد، تش

جنبش خودجوش واقعًا همۀ فرانسویان  عنوانه ب French Resistance/  »فرانسه جبهۀ مقاومت«
را در » تش یهودار«تا » چلیپای آتش«یهودی  گرا و از سازمان ضداز کمونیست تا مل ،دوستمیهن

از اسپانیایی تا ارمن و از  ،ها هزار تن از خارجیان مقیم فرانسهکه حت دهچنان !کنار هم قرار داد
  نیز به آن پیوستند.  ،لهستان تا آلمان

شناخت و مناپذیر تخطمعیار مهم را به عنوان این بود که فقط ی » جبهۀ مقاومت«رمز موفقیت 
بدین آگاه تمام نیروهای حاضر در این جبهه دوستانه برای رهایی کشور بود. زیرا کوشش میهن ،آن

اندازه هر واحد، دست ی نیروی سیاس ه گاه برسیده بودند که چیرگ بر تسلط فاشیسم هیچحیات 
ن نیست   . هم بزرگ باشد، مم

،با توجه به تجدر ایران نیز،  هواداران شاهزاده  بسیج هرچند کوشش برای ربۀ تسلط فاشیسم اسالم
ن وشش نی از ایرانیان بینجامد، کوسازی بخشتا آنجا که به فعال ،پهلوی رضا ست اما این که مم

ومت سر وسیله چنان نیرویی فراهم آید که به تنهایی ایران را از چنگال غول هفتاست بدین اسالم ح
و نیز بسیاری از نیروهای بدین دلیل ساده که انبوه هواداران جناح چپ  ؛رها سازد، توهم بیش نیست

ر  اهزاده باشد، نخواهند شد. بدین ترتیب جناح که رانندۀ آن شخص ش» اتوبوس«گاه سوار هیچدی
اف دامن منادیا ن دانستهپهلوی  راست با تکیۀ انحصاری بر نقش شاهزاده رضا زند که برای سته به ش

ند، اما عمال آن را کزیرا از انرژی خیزش استفاده م ،آیدشمار مه خیزش نوین ایران تهدیدی جدی ب
 برای رسیدن به موفقیت کاف نیست و نخواهد بود. به تنهایی نیروی این گروهکه  حال در زند،دور م

لفقط رستاخیز زن زندگ آزادی، براست را که  ، و حت ایرانجبهه ه ش دوستان ای که هر ایران
 ،بردخواهد  د که رژیم آخوندی را در خود فروگرددریایی بدل به تواند پذیرد، مدر خود م را خارج

، هر   چقدر هم که توانا باشد.  و نه این یا آن گروه سیاس



ر  ه دی گام بسیار مهم که برای پیشرفت رستاخیز نوین ایران نه تنها دستاورد بزرگ خواهد بود، بل
ر طیف ندستاوردهای این رستاخیز را تضمین و بازگشت اپذیر خواهد کرد، این است که در انتهای دی

بشری نداشته و  با حاکمان رژیم ضد بینیم که نه تنها هیچ نقطۀ مشترکه را مایرانیان، طبعًا گرو
ه در همۀ زمینه اه لمپن ندارد، بل اری است که پای های فکری و رفتار اجتماع نقطۀ مقابل قشر تبه

یل م ومت اسالم را تش   دهد. ح
ر  از زرتشت و یهودی تا مسیح و  ،»ایران هایدین«این واقعیت را نشان دادم که  )١(در جایی دی

، سرشت همسان یافتهیبها از آنها اند و پیروان ی، در پیامد همزیست در ایرانشهر، ورای باورهای دین
  برخوردارند.  مشابهرفتار و کرداری 

رد و کشتار مالیان قرار داشتو چنان ان دایران در پن سدۀ گذشته چن هایپیروان دین که  اندهمورد پی
 گذشته هپن دهگذر در  بییابا قدرتمالیان ند. فراتر از آن، اهاز اکثریت جامعه به اقلیت ناچیز بدل شد

ومت به حذف پیروان دینی خود رسیدند و با استفاده از همۀ اهرمیبه هدف نها ایران از  هایهای ح
 زندگ اجتماع کشور موفق گشتند.  

ر دین اندهچنان جلوه داد یشامت خو در چشممالیان  نه تنها نفع برای جامعه  هاکه پیروان دی
ه امت اسالم را به دست زدن به گناه (مانند شرابخواری) وسوسه م که در  حال کنند! درندارند، بل

توان دقیقًا به موازات به حاشیه رانده شدن پیروان واق روند سقوط ایران از صفویه تا به امروز را م
توان نشان داد خوبی مه که بایران نشان داد. حت خالف این گزاره نیز درست است، چنان هایدین

وفایی دوران پهلوی در درجۀ نخست ناش از پشتیبان و کوشش پیروان دین ایران از  هایکه ش
ست نقش در تواندانیم که امت اسالم بنا به سرشت بدوی خود نمزیرا امروز م ؛شاهانه بود منویات

  راه پیشرفت ایران بازی کند.  
در خارج از کشور  زندگ ا که ب ستا زمین بسیار استوارتر از آنایران با ایران هایدینپیوند پیروان 

که توان نشان داد که آنان از ایران رفتند، ول ایران از آنان نرفت! چنانگسسته گردد، برعکس، م
یر های چشموفقیت در جوام پیشرفته را، باید بیشتر ناش از پیوند بهتر با  پیروان ادیان ایرانم

  های منش و کردار مشترک ایران دانست.ویژگ
با احتیاط از رستاخیز  مرزبرونایران در  هایهای پیروان دینهمه شوربختانه شاهدیم که ارگانبا این

حدی که نیروهای فشار و ترور بیدرک کرد که توان خوبی مه البته بکنند. زن زندگ آزادی استقبال م
ر اسالم در ظلمات نیم سدۀ گذشته احتیاط این اند، آنان را به داشته روا بدون فریادرس سرکوب

ریدارد که مبادا با افت رستاخیز نوین فشارها موا یشان  هاو ستم در داخل مرزهای  آنانبر هم
  ران بیش از پیش تشدید گردد. ای



ست سیاس ـ فرهنگ خیزش از آنجا کهاما رستاخیز زن زندگ آزادی  و نه  پذیر استاست نه ش
 کامال چپ اسالم و منش از نگرشرا  هنوز خود آن همۀ همراهان اگرچهتواند به خشونت بینجامد، م

ر واالیی که ست به بلندای فرهنگقع ارویایی وا ول ،ندارها نکرده یدن درخشدر ایرانزمین بار  دی
، به همۀ ایرانیان در همه جای دنیا تعلق دارد و  ؛است آغاز کرده رستاخیزی که ورای هرگونه وابستگ

  تواند مورد دست اندازی هیچ گروه و جریان قرار گیرد. نم
های ایران با خیزش زن زندگ آزادی، در واق فراخوان به ارگان هایان دینهمراه بسیاری از پیرو

اریاست که با  هارسم این دین دوستان را زنده ، پیوند راستین همۀ ایرانبا آن فعال پیوستن و هم
، آزادی یاری رسانند. بنیادین های کنند و با حضور خود به تثبیت ویژگ   رستاخیز زن، زندگ
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