
 رستاخیز زن زندگ آزادی را دریابیم!
  فاضل غیبی 

راتی در تاریخ ه ب، باید نام دارد "آزادی ،زندگ ،رستاخیز زن" آنچه را عنوان واالترین رستاخیز دم
انۀ  برجسته هایو با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته از ویژگ سیمشنابخوبی ه جهان ب آن و ی

  د، اینها هستند:نکنخطری که رستاخیز نوین ایران را تهدید ممهمترین دو در این راستا . کنیمپاسداری 

راس بسیارکه در  خطر نخست )١ در این کشورها که این ؛ی استجد کشورهای ناآشنا با دم
راس با این ترفند امروزه اما شود. آید ی شمرده مانتخابات و آنچه از صندوق رأی بیرون م دم

تسخیر قدرت بدل شده است.  ه برایدر دست نیروهای توتالیتر و حت فاشیست نیز به بهترین وسیل
همتا بود و باید برای هر در تاریخ سیاس دنیا بی گاهاز این دید ١٣۵٨فروردین  ١٢رفراندم 

اکثریت قریب به اتفاق مردان و رفراندوم زیرا در آن  ،ترین درس عبرت باشدبزرگ آزادیخواه
   !زنان ایران با رأی خود آزادانه رژیم فاشیست اسالم را انتخاب کردند

صندوق رأی در بهترین حالت نمایانگر توازن است که بر جامعه حاکم شده توان گفت که مبنابراین 
راتی و ضامن آزادی و اینکه کسان گذار ومت دم پس  »رفراندم«به  تماع رافردی و اج یهابه ح

راتمنش  ، با توجه به نارساییندگذاروام» سرنگون«از  طول و سقوط فرهنگ جامعه در  یدم
به این تصور از سوی  !دنکنبزرگ را متوجه رشد رستاخیز نوین ایران م یگذشته، خطر هچهار ده

سرکوب ابزار نظر از که صرف حال ند، دراسرنگون قهرآمیز رژیممنتظر شود که تبلیغات دامن زده م
ومت اسالم ایران سرنیزۀ بی ومت پشتیبانان  ست وا »الملل اسالم سیاسبین«حدّ و مرز، ح این ح

یری ازنمونه: قطر) برای در سط جهان (  ای استفاده خواهند کرد. وانگهیلهاز هر وسسقوط آن  پیش
وم اگر به جنگ داخل  ،"خورساندیس"ها میلیونوجود با  نایتت جهل و جسرنگون قهرآمیز ح

راس نخواهد  رویمنجر نشود، به هیچ     انجامید!به برقراری دم

نشان داده است که با تکیه  "آزادی ،زندگ ،زن"گ بزررستاخیز  کین شرایط هولنااما درست در چن
، آزادی ه تمام خواه و تدابیر هوشمندانه مبر سرافرازی انسان توان نه تنها نسل جوان ایران، بل

  . باعث خواهد شدرا  آخوندیومت ریزش ساختارهای حاقشار جامعه را همراه خیزش کرد که 

ل ل به نام  ،پیشینهای اجتماع و سیاس این رستاخیز با سرشت کامال نوین خالف تش با مش
ه» توده«از ، زیرا یستمواجه ن "رهبری" ل نگرفته، بل که چنان ایران استوار است. آزادگانبر دوش  ش

در راه گسترش خود  خیزشاین ، ستا های ایرانیان در خارج از کشور نشان دادهییآتجربۀ گردهم
را به سوی پیروزی همراه خواهند  رستاخیزاین جمع  خرداتکا به اران را خواهد یافت که با زخدمتگ

راتی  ،ایران ۀهای برجستکرد. پیوستن پرشمار شخصیت اند، شاهد هپرورش یافتکه در کشورهای دم
یبان فعاالنه از این رستاخیز پشت ،زنان و مردان دانا، هوشمند و کاردان در ایران نیزکه  ستا این ادعا



برخواهد هایی را یتوین از شخصآزادی در راه گسترش خود حلقۀ ن ،زندگ ،کنند. با این وصف زنم
ه با همیاری آزادگان ایران همراهپیروزی سوی به را تنها جنبش کنون که نه  کشید  خواهند کرد، بل

راس را پی خواهند ریخت.   شالودۀ دم

راس )٢ ری که دم ید م کند، کارزار تبلیغ دو گروه چپ  و راست های نوپا را تهدخطر دی
ر و هیاهو دربارۀ خطر طرف مقابل، همواره م  افراط است که دی کوشند با حمالت شدید به ی

 و ناامیدیفزایی به ترس این دو گروه این است که با تشن هدفخود را هرچه بیشتر مطرح نمایند. 
ن است در اوضاع سربازگیری کنند. گروه و بدین وسیلهدامن زنند  ال چپ و راست مم های رادی

ردی بدین ترتیب  ردهاصل جامعه را دچار اختالل ک فرآیندهایبحران بتوانند  کودتاوار در روی
ونگ فعالیت در این مورد قدرت سیاس را تصرف کنند.  دو حزب نازی و تبلیغ و ترفندهای چ

  دۀ گذشته در آلمان بسیار آموزنده است. س ٢٠کمونیست در دهۀ 

ام جوانان دختر و پسر آغازید ر ه خسته و رنجونسل ک ؛رستاخیز زن زندگ آزادی با خیزش به پیش
نسل گذشته برای ایدئولوژی چپ و اسالم خواستار زندگ آزاد، شاد و مرفه در  آورخسراناز شیفتگ 

بازماندگان اپوزیسیون «در آنها نخست که  هایههفتشوک از ایران آباد، پیشرفته و سرافراز است. پس 
ه درمانده در برابر خیزش نوین ایران مات و مبهوت » سنت کوشند این بودند، به تازگ ممانده بل

نند. آنان پس از چهار دهه که کخود جلوه دهند و مصادره » مبارزات«جنبش فرهنگ سیاس را پیامد 
تاکتی فرار «با تا کوشند م کنونود با زوال جم هواداران روبرو بودند، ابا گرفتاری در توهمات خ

قید و که خیزش نوین ایران همۀ  حال باز کنند. در ۀدستکم حسابی برای خود در ایران آیند» به جلو
گسسته و با تصوری روشن را   ،مدرنتا عرفان و پستگرفته از اسالم و چپ  ،بندهای فکری گذشته

 رود. اف خود به پیش ماز اهد

ر موقعیت است که در بقا باند که برجستگ شخصیت سیاس نه این مدعیان رهبری هنوز هم درنیافته
ه به گام اننصیبش د. ندارمناف مل و بهبود اوضاع کشور برم راستایبستگ دارد که در  یایهشده، بل

راتی نشان مزندگینامۀ سیاست دهد که بدون استثنا میزان مداران برجسته در کشورهای دم
و چه بسا بدواً  اندکه از خود نشان داده داردشایستگ و خوشنام آنان بستگ به شجاعت و ابتکاری 

  مهری و حت دشمن قرار گرفته باشند.  مورد بی علتبدین 

ر اینکه فالن پسر آیت "آزادی ،ندگز ،زن"خوشبختانه در خیزش   شاهزاده، بهمانالّله است و یا دی
سوم ایرانیان تسلط اسالم را عامل نابسامان ایران /های آماری دواهمیت ندارد. نمونه آنکه، بنا به داده

ر مسلمان نمم ان بر مسلمکماکان » رهبران«این  حال آنکهدانند، دانند و بدین سبب خود را دی
ر کشورها (از جمله  گونه همینبه فشارند. م خود پا اری با همۀ دی است خواستۀ دوست و هم

ا) و یا بزرگداشت رنگین ، فرهنگ و دین در پهنۀ ایراناسرائیل و آمری   زمین. کمان قوم



است آمده پدید » های انقالبیتئوری«با سرشت کامال متفاوت بر خاکستر  "زن زندگ آزادی"رستاخیز 
ها و پیوندی ندارد. اما از راهنمایی "ها"پنجاه و هفتح شده در ذهن » پردازیخیال«و با 

ردان معاصر و همچنین خردمن های اندیشمندان تاریخ ایرانخردورزی نمونه رد. بسود م کشورهای دی
ست و نه ا دنیا ۀو پیشرفت» جوام باز«های شهروندان در خواستار همۀ حقوق و آزادیاین جنبش آنکه 

ه در این برهه جز آزادی از تنها برای آیندگان تصمیم نم تاریخ  هایترین رژیمانسان ضدقید گیرد، بل
 هدف ندارد. 

ه همۀ شدافکن رها رستاخیز نوین ایران نه تنها از بندهای خرافات دین و اعتقادات تفرقه ه، بل
دانند نم» مغزهای پوسیده« دربندماندگانشته است. های قرن بیستم را نیز پشت سر گذاایدئولوژی

ه در  توانایی برای نواندیش نهفته است.  که قدرت خیزش اجتماع نه در پرشماری هواداران، بل
اه این رستاخیز نه تو ه آگاهدۀ افسونپای های که ویژگجامعۀ مدن ایران است  ترین گروهزده، بل

 فردی و اجتماع مدرنیته را در خود نهادینه کرده است.

، ست و خیزش نوین ایرانیان توانسته با انسانا هااندیشه نقطۀ مشترک انسان دوست همۀ دیوارهای قوم
ر باید مذهبی و جنس را نابود  ای نامید زیرا گفتمان ملت آزاده را به گونه» رستاخیز«کند. آن را دی

  ده است. کرناپذیر به گفتمان بخش بزرگ از جامعۀ ایران بدل بازگشت

بدین معن خیزش نوین ایران نه تنها هر ایران را که با اعتقادات پوسیده وداع گفته باشد در خود 
ه آغوش آن برایم خود نیز گشوده  "چیست"و  "کیست"حفظ  در عینهای ایران همۀ گروه پذیرد، بل

همتایی بود که نشان داد ایرانیان تا چه حد از بلوغ اجتماع یی برلین پدیدۀ تاریخ بیآاست. گردهم
رات بدین معن  اند.منش را در چه سط باالیی تحقق بخشیدهو فکری برخوردارند و دم

رات ر گرایش منش نه تنهادم ه دفاع از حق و آزادی مخالفان برای  هامدارا با دی و عقاید است، بل
توانند های اجتماع و سیاس تنها در صورت م. از این رو، گروهنیز هست ابراز و تبلیغ عقاید خود

رات   های مخالف دفاع کنند! منش باشند که فعاالنه از آزادی گروهمدع دم

رابنابراین  ه ی از ویژگ خواه رنگ نیست که بتوان از امروز به فرداسدم های عوض کرد، بل
همات و تعصبات خود دست بردارند، طبعاً توانند از توهای افراط که نماست و گروه انسان مدرن

 یز ستاخبا پیشرفت ردیری نخواهد پایید که کنند و خود را از پیوستن به رستاخیز تمدن ایران محروم م
 برای زنان پافشاری» روسری«لزوم وجود وار، سازمان که بر شوند. نمونهبه حاشیه رانده منوین 

برای آن د و یا گروه که کنمحروم م "زندگ آزادی رستاخیز "زنبه  ند، طبعاً خود را از پیوستماینم
اهاین تواند در آزادی و اختیار شهروندی واالترین آرمان نیست، نم شایسته  رستاخیز نوین جای

  داشته باشد. 



اینک ند، اوین ایرانیان ناامید شدهش نسیل خیزاز سوار شدن بر  سه ماه گذشتهطول که در  هاییگرایش
، آزادی«که  چپ افراط از :اندخود را به میدان آوردهبجاماندۀ همۀ نیروی  شعاری «را » زن، زندگ

پس از چهار دهه برای  سرانجامایرانیان گویی  ندکموانمود  که راست افراط تا نامدم» انقالبی ضد
  اند!  خاسته پاهب بازگشت سلطنت

ضرورت مرزبندی با اما نیست،  "آزادی ،زندگ ،زنرستاخیز "نشانۀ پسرفت  حمالتاین هرچند 
 هایبرای همۀ گرایش نوین ایراندهد. رستاخیز را نشان م ز تسلط متولیان اسالمه ابازماند هایگرایش

کند که حت با پرچم خود در آن رو است و همه را مختار مدین تا قوم گشاده از ،سیاس و اجتماع
باید این خیزش مدرن و مترق ر عین حال دبپردازند. اما  یششرکت کنند و به تبلیغ نقطه نظرات خو

  ایستادگ کند. نوپا رستاخیز این برای دگرگون و مس درونمایۀ  های مورد اشارهدر برابر کوشش

رژیم اسالم حاکم بر » سرنگون«پیش از آنکه در پی  "آزادی ،زندگ ،زن"رستاخیز از جمله آنکه: 
ومت جهل و جنایت » ریزش«در نهاد هر ایران در راه دوست نهفته ایران باشد، با تکیه بر میهن ح

آفرین و با رژیم مرگ» رقص و گل و شادی«کوشد. بنابراین رستاخیزی فرهنگ است که با م
» ..هلعنت ب«و » مرگ بر...«ای اسالم جای شعارهه رو شایسته است که برزمد. از اینم "شهیدپرور"

  و شعارهای ابتکاری سر دهیم.  برکشیمخواه بانگ شادی و آزادی

  »ایران، زیباترین زن جهان!« نمونه:

  

  

 


