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  فاضل غیبی

  

ر را یافتند ایران »مرغس« دی  دمیدند، ببینندم» خطر تجزیه«سرنای  هایی که درچپزایش یافت.  نوین »سیمرغ«و  ی
ونه  نشاند و گجستگان که پیروان وق بر چشم ایرانیان ماش ش» از سنندج تا زاهدان، جانم فدای ایران!«بانگ که چ

ونه ایرانیان از م )»نجس«(های ایران را ناپاک آیین دست در دست هم و باوری  آیینهر نامیدند، بر خود بلرزند که چ
  دهند. سر م» ما همه با هم هستیم!«ندای 

ر«خود همواره دربارۀ » مقتضای طبیعت«به  اما دشمنان ایران از . دهند، تا بیم در دلها بیافکننددار مهش» خطری دی
) »(نشینشاه«سال پیش ساختار کشورداری  ٢۵٠٠که  است! آنان با ملت» اسیونالیسمنخطر زنگ «ندها آخرین ترف فدرال

ری مال را که چهار دهه »غیرخودی«مردم  م گویند و» شووینیسم«ز خطر ا درا نوآوری کر اگر  اند،تاب آورده یان راوحشی
ویندو فرهنگ ایران   تمدنمسلمان در ویران  نقش مهاجمان عرب از جماعت که کنند. ، به تمایالت راسیست متهم مب
و با ودن تاریخ ، از هیچ بیشرم در آلد به دورویی و ناراست وادار کردندایرانیان را برای زندگ در میهن خو متقدرت ح

ایت از گذشتگان ما    ند. ابا نداشت» خلقیات ایرانیان«و ش
تابد و خرد و گرم مهر بر ایرانیان م بودند، دریده شده و روشنای که دو سده بر فراز جامعۀ ایران تنیده تیرهپردۀ  اما اینک

  رنگارنگ سیمرغ ایران را به جهانیان م نمایاند. 
ر و استبدادی نوین چه اما هنوز هم دشمنان کوردل م تاتوری دی کوشند واهمه در دل ایرانیان بیاندازند، که با خطر دی

ارترین رژیم تاریخ را به زانو اگر ما توانستیم وحشخواهید کرد؟ پاس جوانان ایران به اینان این است که  ترین و م
ری اه شایستۀ خود را با سرافرازی در تاجلوگیری خواهیم کرد. نیز  درآوریم، از لغزش به هر ناراست دی ریخ ایران و ما جای

دالوری به  ،وحش دست به شمشیر نزدن در برابر دشمن«یابیم، که رمهای ایران دهر روزه در خیابان و ایمجهان یافته
   (نیچه) ».بزرگتری نیاز دارد

و از  جارهای خآشوبی است به هدایت رسانه خیزش ایراناز ی سو آخوندها به هر دروغ دست م زنند، تا ادعا کنند، 
ر چپ ، آزادی«اند، اینک باید از ندای ها مدعسوی دی ی صنف و سیاس های جدّگذشت و به خواسته» زن، زندگ

  پرداخت!
انات رسانهدهۀ گذ در دو چپ اسالم بخش بزرگ از طلبی با ماس اصالح توانستهای اینترنت شته با استفاده از ام
ر،اما ند.  ن را در چنبرۀ بیم و امید اسیر کجامعۀ ایرا انات  هااز رسانه ما جوانان از سوی دی برای آشنایی با نیازها و ام

، آزادی«ندای دنیای مدرن سود بردند و    کامیاب بودند.  هدهد که تا چه حدّ در این رانشان م» زن، زندگ
آنان را به  ،بارز زنان در این زمینه بیش بنا به برتری» اطالعات و ارتباطاتعصر «ندایی که با توجه به ورود دنیا به 

اه در کانون زندگ قرار م دهد، انسان را  و سرافرازی نه تنها سرخوش ،»زندگ«. ندایی که با خواهد رساند ترالوا جای
ان روشن مراه آیندۀ انسان را بر ف، »آزادی« با گوید. و در نهایته به هرگونه مرگ اندیش نه مبل    بخشد. راز زمان و م

» زن، زندگ و آزادی«در ندای » آزادی، برابری، برادری«دورانساز آن: شعار فرانسه، پس از دو سده از انقالب  بدین نگرش،
ه پایان آن تحقق بهشت بر کرۀ خاک است.  کند،گذاری مکه آغازی را نشانهای . گزینهه استای امروزی یافتگزینه که منزل

یت انقالب فرانسه با سلب همچون انقالب (به نفرت طبقات و خونریزی بسیار دامن زد، اما رستاخیز ایران  ،از مالداران مال
ا وبی در خیابان، تا  ،ای بزرگدر گسترهفرهنگ ـ سیاس است و  )آمری سو با ابتکارات فرهنگ از پای آغوش «از ی
ر م کوشد و » مهربان ر، برای تحقق انسانیت دی آفرین از حاکمان مغز پران و شادیمهتدابیری مانند عما بااز سوی دی

مذهبی،  ریزش حاکمیت شد، تا آنکه  افزوده خواهدروز بر دامنۀ چنین ابتکارات کند. هرزدایی ممذهبی تقدس پوسیدۀ
های به شیوه خواستار سقوط که را گرایانواب خشونتزند و خ نادیده را در تاریخ بشر رقمی نوین و پیروزی رستاخیز

  نقش بر آب کند.  هستند، ۵٧انقالب 
در دنیای » ملت«است.  و خردورزی جمع مبستگازی، هسرافر ایران، بازیافت ستاورد رستاخیز ملتبدین معن مهمترین د

ه شاخصۀ اصلو نه حت با سرزمین مشترک شناخته م کمدرن نه با زبان مشترک، نه با گذشتۀ تاریخ مشتر  آن شود، بل
گاه  وشند.بلاراده دارند، دست در دست هم برای رفاه، آزادی و سر است که مردمانتاریخ خودآ ر ب دی    ندی ی



ل روئینباو را در نبرد که  ،هبه بلوغ نادیده دست یافت» ملت ایران«خیزش نوین  گاه که تکیه؛ خیزش کندتر متنا هر مش
  بدل ساخته است.   *»زیباترین زن دنیا«به  امروز ایران را های زنان و مردان ایران است وشانه دو چندانش

  
  ٢٠٢٢نوامبر ١١

  
  م. وام گرفت »مزدک بامدادان« گزاره را ازاین *


