
  رستاخیز زن زندگ آزادی، اتوبوس نیست!
  فاضل غیبی

ر  ه نگرنوین ایران سخن » رستاخیز«ر از گزافه نیست اگحال دی سته، بل ش مدرن گوییم، زیرا نه تنها بسیاری تابوها را ش
 ز بارفت. این رستاخی به پیش ق مدرنیتهتا فردای تحقتوان م که با اتکا به آناست. نگرش ده را در میان ایرانیان پدید آور

در اذهان کاشته بودند، گذشته است و چون از آنسو بنگریم،  ای که مالیانت و افکار پوسیدهدیوار توهمافراز پرش بزرگ از 
ال«بسیاری  اه  هکرد را چنان نابود »تمش   اند! هوجود نداشتکه گویی هیچ
است و باید تا تصرف » دارالحرب«سرزمین کافران  ات ندارد؛ند که نامسلمان حق حیدر اذهان کاشته بودچنین  آخوندها

و بر ایران ، که گویی جز تسلط ه بودرا نشاند» امپریالیسم«ال با ضرورت جد کرد. چپ روس بر این تابو،اسالم دنیا جهاد 
، م برآمده از بدویت بادیههدف ندارد. اسال ارت آنغ  »اسالمامت «ات شناسد و بر توهمرا نم» دولت ـ ملت«مفهوم نشین

همبستگ جهان طبقۀ «را در برابر » دولت ـ ملت«مل و  نه نگرش چپ روس سوار شد، که منافبر این زمیاستوار است. 
ونگقربان کرد» کارگر و بنا به آن انگیزۀ نشان داد  »چپ اسالم«در تک تک عناصر نگرش توان مرا  . چنین هم

ومتگران اسالم را  در  ایران،  تاراج و حراج دار و ندار کشور برای ریختن به دامن امت اسالمبرای سرکوب هویت مل ح
ر دولت ـ ، دشمن با تمامدنیا   درک کرد!  را  و باالخره پیشوایی تروریسم جهان »مستکبر«ها به نام مبارزه با ملت دی

یراند که  بسرهارفه آنکه عمامهطُ از خطر تجزیۀ کشور،  ترسمیان ایرانیان به در توانستند چنان در راه رسیدن به این اهداف پی
ها د و رژیم با تکیه بر این نگرانننیان رفتن هویت ایران دامن زاز م مل و باالخره بیمع وحشت از نابودی بی بازگشت مناب

  داشت. وام ناپذیر به انتخاب میان بد و بدترظاهر تسخیر در برج و بارویی بهمحصور چهار دهه ملت ایران را 
باره  های متوهم گذر کرد:ر بلند ذهنیت، از دیوادورپرواز شبا پر »زن زندگ آزادی«خیزش اما  » خطر تجزیۀ ایران«به ی

فرزندان این روان  سربلندی ایران دررویای دود شد و به هوا رفت و » از سنندج تا زاهدان، جانم فدای ایران!«با شعار 
  . جان گرفتسرزمین 

 آن را آلودن لپارۀ ایدئولوژیگشوده است که هیچ گپیش روی ما را  ن واالچندا یانداززندگ آزادی چشم سه واژۀ زن
از تا کوشد م ۵٧بازمانده از » اپوزیسیون«تواند. با اینهمه در برهۀ زمان الزم برای برانگیزاندن میلیون ایرانیان، نم

ند، استفاده کند و خیزش نوین ایران را منشعب و منحرف اهایی که هنوز خود را از رسوبات ذهن گذشته رها نکردهتوده
  اینجا تنها به سه نکته اشاره م کنم: از اینرو نماید. 

لرستاخیز نوین ایران واه ب اگرچهاست که » خطر تجزیه« ،)نخست١  ن نشان داد، کماکاندرخشا ودن آن را به ش
تمامیت «که پاسداری از  حال کوبند. درمته بر این طبل  ازی با آن است همچنانمدیون ب آنها که موجودیت هایی گروه

ر دارایی »حفظ محیط زیست«، مانند »رضا گاه مل  ، بامل هایو دی ومت مقتدر « و نه با شودمیسر مخودآ ح
گاه  صاحب اختیار در کشور خویشهای خود پاسداری کند، که از دارایی دتوانزیرا تنها ملت م ؛»مرکزی باشد. رشد خودآ

یم حقوق شهروندمل تنها در س راتی و تح ن است و یایۀ نظام دم اقوام و مناطق عقب  راتی نه تنهانظام دم مم
ه بیشتر و بهتر در راه پیشرفت و آبادان آنها مبه حال خود رها نمرا مانده  لکوشد. کند، بل های سیاس بدین معن تش

راس  شدیدتر نسبت مانده باید تمایلدر مناطق عقب پارچه به برقراری نظام دم   داشته باشند.در ایران ی
اه یچو شاد «که:  رژیم جهل و جنایت با علم به این )٢ اهد روان/ خرد گردد اندر مب ) »(ناتوان انی، ب فردوس

، شهیدپروری و عزاداری را به سه پایۀ تسلط خود بر عقب اما رهروان و رزمندگان . بدل کرده است ترین اقشارماندهخونخواه
وبی و خروش شادی در خیابانخیزش  دالور ده، حت در لحظۀ های میهن استفاده کرزن زندگ آزادی از هر فرصت برای پای

ش کُچیرگ بر آداب انسانبدین معن » بر مزارم... شادی کنید .. آهنگ پخش کنید!«سفارش م کنند که:  پایان زندگ
ری ی از دستاوردها برای زنان و مردان که نه برای پاداش آن  »عزاداری«ایران است و وین بزرگ رستاخیز ن یشیعی

ه با ارادۀ دالورانه در راه آزادی و س ، بل   اند، توهین بیش نیست. رافرازی ملت خویش به پا خاستهجهان



ومت تاریخ )رستاخیز نوین ایران نه تنها گذار از ددمنش٣ ه با پیروزی آناست را هدف گرفتهترین ح جامعۀ  گذار ،، بل
که  ای نیست،د. راز پوشیدهزادی رقم خواهد خورهای زن زندگ آای مدرن بر پایۀ ارزشمناسبات بدوی به جامعهایران از 

،  ،شهروندی و سرافرازی ناپذیربرقراری  حقوق خدشه آن دگرگون بنیادی است که در پس ظاهر نظام سیاس و اجتماع
 »توده«و » عوام«، »بندگان«در کانون این دگرگون گذار از کند. گذاری ممانده را نشانهتفاوت جامعۀ مدرن با جوام عقب

  یابد. تحقق م» انسان خودبنیاد«به 
رادۀ آزاد استقالل رأی و ا ت برخوردار است که در راه تمریناهمیت حیا ازنرو برای رستاخیز زن زندگ آزادی، این از ای
ونه تک وشد و هیچ نباید د. برنتابوکالت یا قیمومت، وصایت و و از جمله عنوان ه هر برا ای بر آن خدشهتک ایرانیان ب

اری او در این است که در هر » ایزدی فره«در هر فرد انسان  بنا به نگرش ایران فراموش کرد که  نهادینه است و خویش
زادزنان آ کهماند مرنگارنگ قطاری  بیشتر به رستاخیز نوین ایران بنابراین .متبلور سازدش را خوی دساالریزمینۀ زندگ خو

  ؛اندبا فداکاری و جانبازی بسیار کوشیده اند ودادهها هزینه و آزادمردان ایران در چهار دهۀ گذشته برای به حرکت آوردنش
ه ، بل   شود.تر مر و رنگارنگتهای ایران همواره کالنیشتر گروهکه با پیوستن هرچه ب است قطاری نه اتوبوس مجان

های سیاس و پیشرفته مسئولیتای پیشامدرن است و در جوام مقوله »کاریزماتی یرهبر«که  نباید نادیده گرفتوانگه 
ان واگذار م را نشان خویش  های مورد نیاز برخوردارند و در کارنامۀ خود شایستگشود که از ویژگاجتماع به نخب

  اند. داده
،به منظور غلبه بر این نارسایی، رست تکارات تک تک ها و ابوری از تواناییهو بهررایزن  اخیز زن زندگ آزادی بر همبستگ

اه جرجچهره . نشست هشت تن ازرهروان تکیه دارد در راستای  م.) گام بزرگ ١٠/٢/٢٠٢٣(تاون های سرشناس در دانش
جهش بزرگ دوستان تدوین منشور مشترک ایرانبا ران بود و امید است بزودی ساز رستاخیز نوین ایهای آیندهویژگبیین ت

 در پی داشته باشد.  به سوی ایران آینده
  !حر استش بدمد/ کاین از نتایج سبح دولتباش تا ص

 


