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  فاضل غیبی

  

بدل ایران رود به رستاخیز جنبش که می دورنمایۀ ،د، هنوز هم بسیاریخواهداند چه مبر خالف نسل جوان که این بار م
ش امروز خیز کنند،تصور م ۵٧نقالب مانده از ابجا هایها و شخصیتسازمان از جمله برخ .شناسندشود، بدرست نم

"، "گرایشات هشدار م آنان از اینرو .است گذشته »مبارزات«در ادامۀ  خیزش  دهند که مبادا تمایالت "ناسیونالیست
" و یا "غرب   بش رخنه کند!گرایی" در جنلیبرال

و قدرت  مبه انقالب اسال ۵٧مخالف جنبش است که سال میهنان باید گفت، خیزش امروز کامال در جهت به این هم
وم به سقوط به انقالب اس. سقوط کردانحصاری مالها  که هویت مل و الم بود، زیرا بر زمینه ای رخ داد، آن جنبش مح

ومت در برابر وحشخیزش  برآمدنمخدوش ساخته بود. اما امروزه ایرانیان را ایدئولوژی چپ اسالم تاریخ   دنیاترین ح
پیروزی فرهنگ بزرگ را از آن ملت  ،واهد شدهای سیاس و اجتماع منجر خبه خودی خود جدای آنکه به چه دگرگون

اگر به  که متوجه خواهید شد بزودیکنید، اما  ایران کرده است. شما م توانید مهمان این جنبش باشید و از آن پشتیبان
انه خواهید بود، نگرش خود موفق ن تجدیدنظر اساس در یت خود را به حجاب هوچنانکه سازمان مجاهدین که شوید با آن بی

، آزادی "ده به هیچ ترفندی نخواهد توانست جایی در جنبشاجباری گره ز   بیابد. "زن، زندگ
ین ای پیشههمۀ گفتمان هرچند دارد،ان وامفت و پشتیبنوردد و جهانیان را به شجنبش که امروزه شهرهای ایران را درم

در جهت عکس ایدئولوژی چپ  سازینگاندیش و فرهبر چهار دهه بحران و ، اما ابتدا به ساکن نیسترا به کناری افکنده
باره به زیر سلطۀ وحشیانۀ والیت فقیه سقوط کرده بود، از همان ابتدا به ریشه یابی  اسالم استوار است. جامعۀ ایران که به ی

ران محدود نماین ریشه یابی به کوشش ددربارۀ علل این سقوط پرداخت.   ام اسالم راکه گام به گشد انشمندان و پژوهش
ه بیشتر اه تاریخ خود یعن به بدویت وحش اعراب بیابانگرد بازگردانبه جای های مورد بازیافت ارزش در جهتدند، بل

ومتگران عمامه بسر بود.  بود، توانست خود را ر وتالیتر تاریخ رنجوم تترین رژیملت که در زیر سلطۀ دهشتناکتهاجم ح
ر راس بیابد و بیاموزد که ستایش   .  و آزاداندیش باشددم

ست ایران ست ارزش از اسالم سیاس ایرانیان دریافتند که ش بود. نسل که به تاریخ ایران بعنوان ایران مل های ناش از ش
شاه نگریسته بود و فرهنگ پدران و مادران باستان را بعنوان فرهنگ پوسیدۀ پدرشاه تمسخر کرده بود، تخت متاریخ ست

ده قلمداد م جمشید را مشت خرابه و ها پیش در میان چپ اسالم از دههدریافت که اینها را  رفته رفتهکرد، ایران را ماتم
ایرانیان نشاند. باندیش جنایتکارانۀ خود را به کرس هویت ایران بتواند تاری فروغجوان نهادینه کرده بود، تا در بینسل 

. بود خودمان یراث فرهنگ و تاریخبه تن حس کردند که قدرت اربابان جهل و جنایت ناش از ناتوان ما در بزرگداشت م
تندیس ) تا تیسفون( ایوان خسروو از  بم گ ایران از دژ باب خرمدین تا اردر پهنۀ امپراتوری فرهنگ نسل جوان مااما 

آن را پیشتر ما که یافتند هایی مادی و معنوی در سرزمین گنسنگنبشتۀ کوروش تا شاهنامه فردوس از بامیان و در بودا 
  .یمانگاشتویرانه م

فت که بازیافت فرهنگ و هویت ایران  ن و مادران ما این واقعیت بود، که پدرا نزد نسل جوان دامن زد، درکچرخش ش
ران از داشتن فرزند دختر ننگ  بودند. دستاوردهای مدرن بشری دست یافته سازی به بسیاریدر روند تمدن زمان که دی

 دانندمی از فره ایزدرا برخوردار های ایران هر انسان آیین بر تخت شاه تکیه م زدند و انداشتند، در امپراتوری ایران زن
  . بر آن استوار گشته است» حقوق بشر«است که امروزه  ناپذیر است و کرامتکه خدشه
مدردی جهان نیست، دوست نه تنها مان انساندوست و هسرافرازی مل و میهنیم ر مهم در این میان اینکه دریافتنکتۀ بسیا

ه زمینه و پیش شرط آنست. با چنین نگرش ایرانیان نه تنها با واالترین دستا ل ندارند و بل وردهای تمدن نوین بشری مش
ه چنانکه انگ و بحران دچار نم شوند، بل زندگ چند میلیون ایران در کشورهای پیشرفته نشان  در برخورد با آن به بی

نه ازاین نظر که  ایرانیانچنانکه حت امروز هم  قرار دارد.موازین زندگ مدرن  راستایاست، میراث فرهنگ ایران در  داده
  دهند از نمونه های نی در جهانند. به کینۀ مذهبی راه متعصب قوم م شناسند و نه 



شناختند در واق همان اخالق و سرشت ایران بود که م »مسلمان«دریافتند که آنچه به نام  رانیانا از همه مهمتر اینکه ایام
ه شادزیست و سرخوش انسان با روان اآخوندها ب ، بل جتماع ه دروغ مارک اسالم بر آن زده بودند. نه تنها راست و درست

مقاومت  .آن را از میان بردارندایرانیان درهم تنیده است و حاکمان اسالم دردرازنای تسلط هزار سالۀ خود نتوانستند 
، از ویژگ دگاه اسالمدالورانۀ ایرانیان در زا فت و پشتیبان جهانیان را جلب کرده سیاس های خیزش نوین است که ش

  است. 
ن بدل شده، از درون جامعۀ ایران جوانه زده و برآمده از تجربۀ که اینک به گفتمان جهابنابراین گفتمان خیزش نوین ایران 

  : یران است و بر سه پایه استوارتاریخ و ویژگ ا
  .در آزادی و سرافرازی هبرای زندگ شایستگلبانگ آزادی زنان درپیوند با مردان  : نخست

 ایران و بازیافت کیست فرهنگ و تاریخ سرزمین که میهنان در سراسر امپراتوری فرهنگبازیافت مهر به هم :     دوم
اه شایستهاز مهدهای تمدن بشری بود و از همۀ ویژگ یروزگار های پیشرفته ای در خانوادۀ ملتها برای فراروییدن به جای

  برخوردار است.
راس دستاوردهای زندگ مدرن و مدنیت نویننهادینه کردن همۀ  :   سوم   . پیشرفتهبرشالودۀ نظام دم

بدین درونمایه رستاخیز ایران مهبانگ است برای ورود ایران به دوران نوین و خیزش آن با انفجار آزادی و سرخوش 
  توهمات پیشین را کنار گذاشت. های گذشته و همۀ گفتمان و پشتیبان از آن بایددرک شهروندی دست به گریبان است. برای 

ران  تر بر آن هرچه وحش  منحرف کنند، تاخیزش مل ایران را در شهرها به خشونت خیابان دنوشیجنایتکار مطبعاً سرکوب
ار چپ و راعناصر سدر خارج از کشور نیز . بتازند پرچم «به  ا برخوردرا ب جهان پشتیبان ست افراط خواهند کوشیدیاه

رانه  کنند. دارخدشه »مل ایران ، نبمبدل ک سرشار از شادیامن و به محیط  امیدان ر خیابان وهمه جا  موشیباید بپس پی
ر ایرانیانتا نه تنها  ه همۀ دی   بپیوندند.به این خیزش  جوانان، بل

راتیزمین پایندگان پیروزی ان ایرانزنان و مادر خواهانند.  آزادی و ایمن را هستند و زندگ در این رستاخیز مل و دم
ری است که پایداری و تداوم این خیزش نه قیام است پیروز ایران بدل خواهد کرد. تاخیز رسخیزش امروز را به  ویژگ دی

بخوبی تابد. را برم» چهله«و » هفته«خرافات همچنین و » خونخواه« ،»ادتشه«توهمات مذهبی دربارۀ  برای نان و نه
ند ودرهم راو انتقام  ل ابلیس خشونتکوشد تا تسلساست و م ونریزانیابی خم داند که پیامد خشونت فزایی قدرت  ش

  نی اندیش را میان ایرانیان نهادینه نماید.و  ، مهرورزیبخشش گردونۀ
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