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  اتحاد
                                                      ٨٨ نخست، دي ماه  يشماره

  
 مبارزه براي آزادي و برابري 

در این زمانه ي سخت، که حاکمیت جاه طلب ،سخت بر مسند قدرت متزلزل خود تکیه کرده و تمامی ابزارهاي ـ  ق.فرهاد
 تا به هر طریق از اتحاد مردم ممانعت به عمل آورد، ما می خواهیم رسانه ارتباط جمعی را به انحصار خود در آورده است

ما بخشی از جامعه ي دانشجویی ، مستقل از هر نهاد قدرت و مکنت . اي باشیم براي رساندن صداي دانشجویان به مردم
کنون و حتی پیشتر ، در اینکه دانشجویان ا. ، با کلمات خودمان و با رسانه ي خودمان می خواهیم با شما سخن بگوییم

مبارزه برعلیه استبداد در صفوف نخستین گام برداشته و تا آخرین پیچ و خم هاي راه آزادي نهایی در کنار مردم 
اینکه مبارزه براي آزادي بدون آگاهی به فرجام بدشگونی تبدیل خواهد شد که انقالب گذشته نیز آن را . خواهند بود

 به تمامیت جمهوري "نه"ما براي آزادي از سی سال زنجیري که بر پاي ما بافته اند و براي اینکه . به ما یادآور می شود
  .اسالمی مبارزه می کنیم ونه براي کشف یک جمهوري اسالمی معتدل از دل آن

جمهوري اسالمی . ارائه ي هرگونه تحلیل سیاسی از شرایط کنونی منوط است به درك درست از ماهیت جمهوري اسالمی
کودتاي .  به واقع از همان آغاز حاکمیت مطلقی بیش نبود مانند هزار سال پیش  به مردم به چشم رعیت می نگرد، که

اما در . انتخاباتی تابستان گذشته ، به واقع پایان راه کار اصالح طلبان و هرگونه امیدي به اصالح این رژیم مستبد بود
حکومت جمهوري اسالمی به .  این رژِیم را مورد بررسی قرار دهیم کنار استبداد سیاسی ، باید از منظر اقتصادي نیز

.  بانک داران ، زمین داران و نزول خواران و دستگاه نظامی سپاه و بسیج است خدمت سرمایه داران، مالیان ،واقع در
 مردم هنگامی که فلسفه ي وجودي چنین حکومتی  خدمت به سرمایه داران باشد ، طبیعی است که آنان وقعی به

اما ستمدیده و زحمتکش نمی نهند و تا حد توان از عرق و خون آنان براي سود و بهره ي خویش استفاده می برند
جمهوري اسالمی قادر به حمایت از منافع تمامی سرمایه داران نیست و این امري است که این حکومت را از همتایان 

تبدادي است به این سبب است که مجبور است با استفاده از اگر جمهوري اسالمی خود اس. غربی خود مجزا می کند
زور و سرکوب ، تنها بخشی از سرمایه داران بازار سنتی و انحصاري خود را حمایت کند عالوه بر سرکوب مردم 
زحمتکش ایران ، بخش هایی از سرمایه داران که از دایره ي به اصطالح خودي ها بیرون هستند را نیز از خود می 

  .راند
از زمان انتخابات تا کنون چند ماه از مبارزه ي پرشور مردم ایران گذشته است و سرکوب خونبار در خیابان ها، 
دستگیري هاي گسترده ، تجاوز و اعتراف گیري ، ارعاب و دروغ پراکنی ها در رسانه هاي وابسته ، هیچکدام نتوانسته 

چرا که سی سال رنج و بدبختی از هشت سال جنگ . برانداست شما مردم را از صحنه ي اعتراض و مبارزه بیرون 



                                                                                                                                             

 

٢

بیهوده ، کشتار مخالفین سیاسی  و سرکوب آزادي ها و دخالت در حریم خصوصی گرفته تا  گرسنگی و بیکاري و تورم 
ا همچنانکه پیشتر گفتیم این مبارزه باید ب. ، خشمی را در مشت ما انباشته است که به این آسانی ها فرونخواهد نشست

آگاهی و هوشیاري همراه باشد، درست است که ما مخالف استبداد و دیکتاتوري هستیم اما بخش هایی از سرمایه داران 
اما آیا انگیزه و . حکومتی که به تازگی تصفیه شده اند تحت عنوان اصالح طلب در مخالفت با نظام قد برافراشته اند

 یکی است ، اما باید این را هشدار داد که هدف آنان مشارکت در اگرچه مخالفت. هدف مردم با این گروه یکسان است
هدف اصالح طلبانی که اکنون می خواهند مبارزه ي مردم را در اختیار بگیرند ، رژیم سرکوب و استبداد است

 استفاده از توان اعتراضی مردم در جهت سهم خواهی از قدرت حاکم است تا بلکه آنها را دوباره به دایره رژیم
آیا چنین هدف منفعت طلبانه اي با انگیزه ي اصیل و راستین ما یعنی آزادي و برابري در تضاد قرار . برگردانند

ندارد؟ آیا این خطر وجود ندارد که آنها با مصالحه جویی و رسیدن به توافق هایی از باال ، جنبش را از درون سرکوب 
جود دارد و باید آگاهی از خطر منفعت طلبان و مصالحه جویان را و به بیراهه بکشانند؟ ما معقتدیم که چنین خطري و

  .به فرآیند مبارزه تزریق کرد
رژیم ننگین  ارتجاعی که بر آینده ي مردم ایران چنبره زده است ، ما را وا می دارد تا پایان این فاشیسم و دوران سیاه

قرار دهد و نه به قدرت رسیدن جناح  جنبش اعتراضی مردم باید هدف خود را سرنگونی استبداد. از پاي ننشینیم
انقالب ، هدف راستین ما برعلیه . رسیدن مبارزه ي ما ضرورت دارد این آگاهی براي به ثمر. خاصی در داخل حاکمیت

. است احمدي نژاد اگرچه به اندازه ي هیتلر نیست اما دروغ هایش به همان اندازه ي او بزرگ .فاشیسم خواهد بود
گمان  اصالح بنابراین ما برخالف .امروز به راحتی می بینیم کسی که براحتی دروغ بگوید ، براحتی هم جنایت می کند

 سر یک تقلب انتخاباتی است ، جانباختگان جنبش براي چنین چیزهایی کوچکی خون خود را نمی کنیم که مسئله بر
این . قدرت خواهند فروخت رند براحتی همه چیز را به خاطر مسندنداده اند ، کسانی که چنین ادعاهاي سخیفی دا

دست فرصت  تنها با افق انقالبی و انگیزه ي راستین براي آزادي و برابري ،.  آن هشدار می دهیمخطري است که ما به
  .طلبان از این مبارزه کوتاه خواهد شد

  
  
  
  

  ا بخوانندرا تكثير كنيد و به ديگران دهيد تاتحاد        
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  ماهیت فاشیستی رسانه و تبلیغات حکومتی
  معین. ف

پـــس از ماههـــا دروغ و تزویـــر مبـــرهن و عریـــان،  
 فاشیــستی رســانه هــاي حکــومتی بــر کــسی  ماهیــت

کسانی که با استفاده از قدرت بی  . پوشیده نیست 
حــد و حــصر خــویش و اعمــال سانــسورهاي وســیع 
ــه جانبــــه و      ــا، کنتــــرل همــ ــري در رســــانه هــ خبــ
ــرازیر     ــی و سـ ــات جمعـ ــائل ارتباطـ ــصاري وسـ انحـ
کردن موج عظیمی از برنامـه هـاي صـرفا سـرگرم          

 اذهـان عمـومی و   کننده به تلویزیون براي انحراف   
کنترل آن واقعیت هاي جامعه را بـه غیـر واقعیـت       

همان ها، توده هاي مـسخ شـده و        . تبدیل می کنند  
عاري از هویتی را که سال ها براي پرورش آنهـا          
هزینه کرده اند را امروز به عنـوان ابـزاري بـراي          
تک صدایی کـردن کـل جامعـه و خاموشـی آزادي       

یـن جماعـت قابـل    ا.  به کار می گیرندی مردم خواه
ــل دور از     ــري از هــیچ عم ــان هیتل ــا جوان ــسه ب مقای
ــان انـــسانی بـــراي رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف و       شـ

تــوده . دبرقــراري پیــشواي خــود مــضایقه نمــی کننــ
ــام ابـــزار ســـرکوب و اعمـــال قـــدرت را   اي کـــه تمـ

  و.بــدون هــیچ گونــه محــدودیتی در اختیــار دارد    
 عنـوان حرکــت  بــهبـراي هـر راهپیمــایی اعتراضـی    

 هزینـه هـاي هنگفـت    و بـا  مردمـی ،   خودجوشهاي  
 را کـه  حکومـت  و نمایش قـدرت  به خیابان می اید  

ماهیتی به جد طنزآمیز دارد و نمود شکست آنهـا        
حتـا در سـاحت تبلیغــات فاشیـستی شــان اسـت، بــه     

امــا بایــد بداننــد کــه ایــن جامــه هــاي   . رخ بکــشند
مبدلی که بر دروغ هـاي خـود مـی پوشـانند، سـال              

ي فریبنـده ي خـود را از دسـت    هاست کـه چهـره      
 !داده است

  

  اسباب بازي جهنمی:  تلویزیون
  یمیثم جام

  . تحریف واقعیت:  می دانی تلویزیون چه می کند؟ تنها یک کار
هر رسانه اي که در دستان فاسد حکومت قرار بگیرد نه تنها کارکرد رسانه     

  .اي خود را از دست می دهد بلکه ابزاریست براي فریب و سرکوب ما
( یــون در فرآینــد فیلتــر کــردن واقعیــت بــا اســتفاده از لنزهــاي دوربــین تلویز

ــاد را کــم      ــی دهــد و جماعــت زی ــشان م ــاد ن ــت کــم را زی ــاي  !) جمعی افکــت ه
سانـسور ،انتخـاب   ) برانگیختن احساسات مخاطب و تحریف واقعیـت     (تصویري

دنیـایی خیـالی ایجـاد مـی کنـد کـه در آن       ... گزینشی ،اغراق ،لجن پراکنـی و    
اس انسانی در مقابل نـور سـرد تلویزیـون مـسخ شـده و ذهـن توانـایی         تمام حو 

ــی دهــد    ــنش خــود را از دســت م ــاي   . درك و بی ــت دنی ــن حال ــون در ای تلویزی
 تحویــل مــا مــی "خــواب زده"خــارجی را مــی کــشد و جنــازه اي مــصنوعی و 

ــد ــه کــل اشــتباه       . ده ــاي آن ب ــر مبن ــا ب ــضاوت م ــایی مجــازي کــه اســاس ق دنی
رزش ها و استدالل ها را یک سال از تلویزیون رسـمی        احمقانه ترین ا  ".است

نــشان دهیــد تــا بــه عنــوان ارزش هــایی طبیعــی و عــادي بــر اذهــان نقــش           
آنها ساعات پر بیننده شبانه روز را می داننـد، از احـساسات جمعـی       "!!ببندد

مردم سوئ اسـتفاده مـی کننـد، و بـا انحـصاري کـردن ایـن رسـانه تـوده هـاي            
 ،عصاره وجودشان را از طریق کار کم بها بلعیده انـد  مردم را که تمام روز  

 تو آن چیزي هستی ": خود بدل می کنند،با این شعار     "مسخ شده "به ارتش   
ــزاري جهنمیــست   ."!!کــه مــن مــی خــواهم   ــون حکــومتی ،اب  .براســتی کــه تلویزی

حاکمیت بر گوش ها و چشم هاي ما مساویست با تسلط کامل بر اندیـشه هـا         
  .و صحبت هاي ما

اي دیدن واقعیت از پنجره به بیرون نگـاهی بینـداز و تـاریخ خیابانـت را             بر
. خونها و عرق هایی که در الیه هاي آسفالت خیابان خـشک شـده انـد     ! بنگر

زنـدگی عـادي و الیـه هـاي طبقــاتی جامعـه را در شـهر خـواهی دیـد و ابــزار         
ا به  خودمان ر"تکه دردها و تجارب". رهایی مان نیز در همین جا خفته است

  تلویزیون بفرستیم"دروغ هاي شاخدار"مقابله با 
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 اعتصاب چیست
 جمعی ست و به معناي توقف عمدي کار توسط مزدبگیران یک کارخانه، یک بخش اقتصادي یا  یک کنشیاعتصاب پ ـ . محمود

بـا هـدف تحـت فـشار     ایـن عمـل   . گروه از متخصصان است و همچنین می توانـد بـه تمـام نیروهـاي مولـد اقتـصادي بـسط داده شـود              
گذاشتن مدیران و کارفرمایـان بـا از دسـت دادن تولیـد در مـدت اعتـصاب، و بـراي بدسـت آوردن خواسـته هـاي گـروه اعتـصاب                   

اما می تواند به شکل هـاي دیگـري نیـز درآیـد؛ مثـل در اختیـار       . اعتصاب در مرحله ي اول شامل توقف از کار است  .کننده است 
رایگـان کـردن مکالمـات تلفـن توسـط شـرکت       ( لب رضایت و همراهی مردم با اعتـصاب کننـده گـان   گرفتن ابزار تولید با هدف ج 

گروگـان گیـري اعـضاي هیـات     (، یا تظـاهرات خیابـانی و  در مـواردي اعمـال غیرقـانونی و قابـل پیگـرد       )فرانس تله کام در فرانسه  
 بـراي بدسـت آوردن   سـاده توقـف چندسـاعته ي کـار    اما اعتصاب همیشه چنین نیـست و مـی توانـد خیلـی     ..). مدیره، کارفرماها و  

 اما مهمتر از همه ي اینها باید اهمیت آن را در کنترل اقتصادبازار از  ـ طریق چانه زنی بر سر دسمتزد ـ  و . باشدحقوق معوقه
 شناخت تا بتوان  ـ از طریق کاهش تولید، تضعیف سرمایه داران و در نتیجه فشار بیشتر به حکومت ـمبارزات اجتماعی و سیاسی
  .از آن بدرستی استفاده کرد

تـا بـه رسـمیت    ) بویژه در رژیم هاي دیکتاتوري(قوانین مربوط به اعتصاب براي هر کشور متفاوت و از منع کامل هر نوع اعتصاب    
د البتــه در کــشورهایی کــه در آنهــا اعتــصاب قــانونی ســت حرفــه هــاي خاصــی ماننــ . شــناختن آن در چــاچوبی قــانونی متغیــر اســت

در زیر تاریخ مختصري از اعتصابات در فرانسه و ایاالت متحده آورده شده . نظامیان، آتش نشان ها و پلیس از آن منع شده اند     
  :است

 تـا  1881از :ایاالت متحده ـ  اوج جریانات کارگري در ایاالت متحده در پایان قرن نوزده و ابتداي قـرن بیـستم پدیـدار مـی شـود       
. چهارمیلیون کارگر را به خیابان می آورد1919 اعتصاب در سال 2665.  اعتصاب صورت می گیرد37000در ایاالت متحده 1905
تاریخ اعتصابات در ایـاالت متحـده بـه نـسبت دیگـر کـشورهاي صـنعتی بـا خـشونت          .  پنج میلیون کارگر در اعتصاب اند1946در  

در . عتصاب کننده کشته و هزاران نفر زخمـی شـده انـد    ا700در حدود 1968تا 1877به طوري که از سال     . بیشتري همراه بوده  
ژوییـه  : از مهمترین اعتصابات در ایـاالت متحـده   .  تنها یک اعتصاب کننده کشته شده است1911حالی که در انگلستان از سال  

 بـه هـشت   کـارگر بـراي کـاهش زمـان کـار روزانـه      200000 کـه در آن  1886اول می . ، اعتصاب کارگران راه آهن در شیکاگو     1877
 از اعتصاب کنندگان و همچنین ساعت، در کارخانه مک کورمک در شیکاگو دست به اعتصاب زدند که در طی ان تعداد زیادي

 کارگران کارخانه هاي پولمن کمپانی خواستار تعیین حداقل حقوق شدند کـه بـا   1894در .  کشته و زخمی شدند  نیروهاي پلیس 
. ، اعتصاب کشاورزان دالنو 1965 سپتامبر8.  کارگر کشته شدند12ییس جمهور وقت سرکوب برنامه ریزي شده ي شهردار و ر

  . است2007 اعتصاب انجمن صنفی نویسندگان امریکا در سال ، و آخرین آن.  کارمندان سازمان کنترل هوایی.1981پنجم اوت 
 است که بتدریج اعتصاب به رسمیت 1864ل تنها از سا.  اعتصاب براي مدت زمانی طوالنی در فرانسه ممنوع بوده استـفرانسه  

 قـانون  ،و در واکنش بـه تمـام ممنوعیـت هـاي اشـغالگران و رژیـم ویـشی       1944بعد از آزاد سازي فرانسه در سال      .شناخته می شود  
اعتصاب همچنین مـی توانـد ابـزاري دفـاعی و سیاسـی باشـد؛ ماننـد        . به کارگران داداگرچه بصورت محدود  اجازه ي اعتصاب را     

 در آینـده بـه انـواع مختلـف     . بـر ضـد نظامیـان کودتـاچی در فرانـسه     1961و  اعتـصاب    برضـد فاشیـسم،  1934 فوریه  12تصاب  اع
  .اعتصاب و اعتصابات کارگران در ایران خواهیم پرداخت
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  بر ضد فرهنگ رسمی 
 یمیثم جام

تغییـــرات بـــزرگ اجتمـــاعی تـــالش بـــراي دگرگـــونی       ســـرآغاز 
مـساله فرهنـگ ازیـن رو حـائز      .مناسبات اقتصادي و فرهنگی است    

 مجموعــــه اي از عقایــــد باورهــــا "فرهنــــگ"اهمیــــت اســــت کــــه 
احساسات و ادراکاتی را شامل می شود که چگـونگی نگـاه مـا بـه        

 آن "فرهنــــگ ".واقعیــــات زنــــدگی مــــان را تعیــــین مــــی کنــــد     
ــت  سازوکاریـــــست کـــــه مو ــا در بـــــاب واقعیـــ ــب قـــــضاوت مـــ جـــ

اگــر یــک مــسلمان شــیعه معتقــد، کــودکی زخمــی را  "مــثال.میــشود
ببینـد کــه خــون از ســر وصــورتش جاریـست بــه شــدت متــاثر مــی    

بـر سـر یـک    "قمـه زنـی  "شود،اما ممکـن اسـت همـین فـرد در قبـال            
بنـابراین مـا   . کودك در مراسم عاشورا هیچ واکنشی نـشان ندهـد       

ــدرن خــواهیم شــد کــه    ــانی م ــیم و   زم ــر ده  سرشــت خــود را تغیی
در ایـــن مـــورد  . جایگاهمـــان را در قبـــال واقعیـــت تعیـــین کنـــیم    

ــر" ــن     "هنـ ــري؟ ایـ ــه هنـ ــا چگونـ ــده دارد امـ ــر عهـ ــال بـ ــشی فعـ نقـ
که به عنوان هنر به خـورد مـا داده      "تصاویر و صداهایی  "مجموعه

ــه یــا از طریــق         ــوانی را دارنــد؟ کاالهــایی ک ــشود آیــا چنــین ت می
ج مـی شــوند و یـا آلـوده بــه هنـر مبتــذل     دسـتگاههاي دولتـی تــروی  

) همــان منظــره نگــاري ســطحی و چــشم و ابــرو کــشیدن (عامیانــه 
 "مـسلما ...هستند و یا گرفتار سنت گرایـی و غـرب زدگـی هـستند        

  :چنین نیست و به این دالیل
بخشی از این تولیدات مسوول ترویج عقایـد دینـی هـستند و از            .1

 ابزار تقویـت ایـدئولوژي   و تنها .هرگونه خالقیت و آزادي عاریند    
! این تولیدات نقش باتوم پلیس را دارنـد ولـی نرمتـر      .حکومتی اند 

  بدون اینکه آگاه باشیم به زور باید عقایدي را بپذیریم
هنر مبتذل عامیانه نقش تـسکین بخـشیدن بـه دردهـاي روزمـره           .2

روز هـم نمـی پایـد و    3تولیداتی کلیشه اي که تاثیرشـان   .را دارند 
  آیا واقعیات زندگی .عادت از آنها استفاده می کنیمفقط به حکم 

  

  
تــصویري از "آهــن و دود و ســرو صــدا  "در شــهري متــشکل از  

دریاي مواج است؟و یا سرسبزي طبیعتی خیالین؟ این تولیدات ما    
  .را در برابر واقعیات تلخ زندگی ،منفعل و کور می کنند

خر هنر سنتی مانند نقاشی واقـع گـرا و موسـیقی سـنتی هنـر فـا       .3
اما آنها نیز تولیداتی مربوط به طبقه سـرمایه دار  .قلمداد می شود  

ــه       ــدگی در جامع ــاي زن ــه ناآگــاه از درده ــستند ک ــرا ه و ســنت گ
هنري که به جاي بهبود شرایط زندگی و پیش رفـتن       .طبقاتی اند 

ــه گذشــته هــاي     بــه عقــب نگــاه مــی کنــد و در آرزوي بازگــشت ب
  هستند"ناموجود"
تفاله هاي هنر اصیل تاریخ اروپاست تنها هنرغربزده ما هم که    .4

در گـالري  .به درد ریاکاري و تفاخر طبقه مرفه اجتماع می خورد     
ها و استودیوها اسیر است و در کار داللی و سود دهی صاحبان      

در نوع موسیقی، با کاالیی شدن همه چیـز و  .سرمایه قرار میگیرد 
جنـسی  همه کس سر و کار دارد و مشغول بازیگوشی هاي حقیر      

این تولیدات نیز واقعیت را با باورهایی خیالین معاوضه می     .است
در جامعه اي که همه سـرکوب جنـسیتی مـی شـویم آهنگهـاي         .کند

رپ و پاپ خیال ارضاي جنسی را به توده ها تلقین میکند و این      
  .عین بی شرمیست

  هنر انقالبی در وهله ي اول آینه ایست که تصویر کج و معـوج          
ــه   واقعیــت موجــو د را بازتــاب مــی دهــد و ســپس سالحیــست کــه ب

  . مبارزه با این واقعیات می پردازد
بیاییم در قدم اول به تولیدات مغرضانه دستگاه حاکم پشت کنیم       

 بـی درد و کلیـشه   "سـر و صـداهاي   "،گوش هایمان را بـر روي       
اي  ببنــدیم و بــه نــداي انقــالب گــوش دهــیم ،خودمــان را از شــر   

تابلوهـا و شـمایل هـاي لـوس خانـه      .ص کنـیم تولیدات احمقانـه خـال   
مان را بشکنیم ، براستی که دیوارهاي گچی سـفت و سـخت خانـه     

  . ما را بیشتر مشخص می کند"واقعیت محرومیت"مان، 
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  صداي زن در ایران امروز.

از . سازد  به ذهن متبادر میرا» فمینیسم«شود، ناخودآگاه لفظ   ـ هر جا که سخن از زن و حقوق انسانی او آورده می بیدار. م
ي فمینیـسم دچـار تحـوالت بـسیاري شـده کـه ناشـی از         آغاز مبارزات زنان براي دستیابی به حقوق برابر با مردان تـا کنـون، واژه        

. تغییر نقش زنان در جوامـع  و حـضور فعـال آنـان در نقـش هـاي مـستقلِ فـارغ از جنـسیت در تمـام سـطوح اجتمـاعی بـوده اسـت                   
اسـتثمار همـه جانبـه از دیربـاز در زنـدگی خـانوادگی و اجتمـاعی        .  همواره در راستاي مبارزه با استثمار بـوده اسـت   مبارزات زنان 

هـاي   انـد، کمـابیش تلخکـامی    توان گفت تمام زنان جهان، در هر زمان و مکانی کـه زیـسته   زنان تجسم عینی داشته، تا حدي که می      
اریخ بشریت است و مبـارزات زنـان بـراي رهـایی از بنـد اسـارت، همپـاي مبـارزات         بردگی زن به قدمت ت . اند  استثماري را چشیده  

طلبی اقتصادي نمود  بردگان در طول تاریخ بشر است و به لحاظ شکلی شباهت این دست از مبارزات آزادي خواهانه، در استقالل
 تـا کنـون ، عمـالً    57 سومی پس از انقالب اما در مورد جایگاه زنان به طور اخص در ایران، به عنوان کشوري جهان     . یافته است 

زنـان ایرانـی بعـد از انقـالب فهمیدنـد کـه اگـر        . استقالل اقتصادي و حقوقی براي زن و مرد بطور یکـسان پذیرفتـه شـده نیـست       
ایست کـه   هنوز وضعیت زن در جامعه به گونه. اي از سوي مردان باشد، توسط همان مردان هم پس گرفته خواهد شد  آزادي هدیه 

 بطور عادالنه در سیستم اقتـصادي  درآمدهاشود؛  نظر می» دیگري«حتی پس از اخذ مدارج عالی علمی و شغلی، به او به عنوان    
 وي نصف میزانی است کـه همتـاي مـرد او سـهم     سهم االرث و قیمومیت فرزندانش را ندارد؛ حق سرپرستی جامعه تقسیم نشده؛    

انقـالب در ایـران   . تون قانونی روبروست تا باز هم بر بردگی او مهر تأیید بگذارد نیز با شک و شبهاتی در محق طالقبرد؛   می
پاي مردان، موقعیت خاصی را براي نخستین بار براي زنـان بوجـود آورد امـا حاکمیـت مردسـاالر بـا تزریـق و           و شرکت زنان پابه   

ایـدئولوژي  .  را در ریـشه خـشکاند   وانـه زده تحمیل  قوانین فاشیـستی انقـالب بـه حکـومتی ضـد زن تبـدیل شـد و امیـدهاي تـازه ج                 
ي  گرایی افراطی محصور کـرده و بـه بهانـه    ي خانواده هاي جنسی، زنان را در محدوده فاشیستی حکومتی ، از طریق تحمیل تفاوت   

اجتمـاع  کند و آنان را از   که در پسِ آن ضعف زنان را گوشزد می-گرایی پوچ نقش زنانه در خانواده و تربیت فرزندان       تقدس
ي حکومـت   مردساالري در ایدئولوژي فاشیستی از فاکتورهاي اساسـی اداره . دهد  تحت فشاري مضاعف قرار می-دارد دور نگه می  

هاي ضد زن حکومت اسالمی ایران که مدیریت امور را در دست  گذاري نمودهاي این طرز تفکر در قانونگذاري و سیاست        . است
. ي چنـدانی نـدارد   زادي زن در تعاریف رایج چنین حکومتی چنان است که بـا بردگـی فاصـله   آ. دهد، مشهود است  مردان قرار می  

اگر امروز زنان ایرانی . کند  نوع پوشش زنان، چنین دیدگاهی را تقویت میتعیین حق حضور در نهادهاي مهم حکومتی و       سلب
ود هستند، به دلیل رشد عقلی و فکري مـستقلی  با وجود تمام فشارها و تحقیرها، خواهان حقوق مساوي از هر لحاظ در کشور خ  

حـضور چـشمگیر زنـان در تظـاهرات اخیـر در سـطح       . اند هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی داشته  نشانی  است که وراي تمام عقب    
ین، زنان جوان نسل پیش. ي آنان با ظلم و ستمی دارد که سالهاست بر نسلشان تحمیل شده است کشور، حکایت از مخالفت دیرینه

پـاي   در نقش مادران نسل جدید، به چنان درکی رسیده بودند که به بهاي آزادي، به زندان رفتند، جنگیدند تا اینکه امروز پابه     
ي سـالیان ایـن نکتـه را بـه زنـان ایـران اثبـات         تجربـه . تر از پیش در مقابل استبداد حکومت سینه سپر کنند     دختران خود و مصمم   

کند، درپی  تر از مرد معرفی می  اقتصاد مردمحور و تقدس مآب ِ دروغین ِ دینی اش که زن را پستکرده که حکومت فاشیستی با
 .زمین را فریاد کند حذف کامل او از اجتماع است و این نوشتار از این پس بر آن است تا صداي اعتراض زنان ایران
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 چقدر به  بعد فکر کرده ایم؟
  سواالتی که باید از خود بپرسیم

اما . ایران بار دیگر تغییر رژیم سیاسی را تجربه می کند پ ـ .محمود
 .خواست هاي ما قدمتی طوالنی تر از هر دو رژیم پهلوي و اسالمی دارند

  :اکنون باید از خود بپرسیم که فرداي فروپاشی ِرژیم اسالمی
  خواهد بود؟دموکراسیچه گروه یا جریانی نماینده و مجري   
  مشت مردم است همچنان در چگونه قدرتی که اکنون در

 دست مردم باقی خواهد ماند؟
  در گیر و دار ِ التهاب ِ تحول بزرگ اجتماعی، چه تضمینی

 نخوردنمان توسط  ِ جریانات فرصت طلب فریببراي دوباره 
 و نفع بر وجود دارد؟

  عمل قانونمجریان ِدولت ِ موقت آینده بر اساس ِ کدام 
 خواهند کرد؟

 با چنان زمینه ي ذهنی ِمذهبی و آیا جریان اصالح طلب 
پایبندي به اجراي ِ درست ِقانون اساسی ِ جمهوري اسالمی، 

  دموکراسی خواهد بود؟واقعینماینده ي 
  آیا دموکراسی همان است که امروز رسانه هاي حرفه اي با

  شان نشان می دهند؟متخصصان
  در دست مردم باقی بماند، آنگاه بایداگر بپذیریم که قدرت 

 ویر واقعی مردم چگونه ترسیم می شود؟تص
  ِفعلی و پیش بحران اقتصاديبعد از تغییر رژیم سیاسی با 

 رو چه خواهیم کرد؟
 ...و 
 

 شوند اما تقدیسبه یاد داشته باشیم که ممکن است چیزهایی یکشبه 
  . نمی شودمتحولهیچ چیز یکشبه 

  

  

 چرا اتحاد ضد فاشیسم؟
در نبود اتحادي عملی براي مبارزه ي مستقیم و 

درشرایط بحرانی امروز ایران و قدرت رادیکال 
گـــرفتن بـــیش از حـــد جریـــان فاشیـــستی درون  

، جمهوري اسـالمی سـرکوب و       حکومت اسالمی   
.  به پیش خواهد بردتا حد نهایی اشکشتار را 

 از تحلیل ما این اسـت کـه هرگونـه عقـب نـشینی      
 فقط و فقطجانب مردم و جریان هاي معترض     

به سـرکوبی بیـشتر در جهـت ریـشه کـن کـردن              
کــــه در . تمــــامی اعتراضــــات خواهــــد انجامیــــد

نصورت شاهد دوران تیره تري خواهیم بود با         آ
.  بحـران هـاي اجتمـاعی و اقتـصادي         عمیق ترین 

در ایـن بـین هـر فـرد یـا گروهـی کـه صــحبت از        
کنـد،  ...  و   "ندیـشی چاره ا "،  "راه حل قانونی  "

عمــال بــدنبال خریــد وقــت بــه نفــع کــل دســتگاه    
قانون اساسی  جمهوري اسالمی و .حکومت است

ــق     ــاریخ تعل ــه دان ت ــه زبال ــستی آن همگــی ب فاشی
دارند و باید هرچه زودتـر ایـن لکـه ي ننـگ از          

ایــن از طریــق   و.تــاریخ اجتمــاعی مــا محــو شــود 
ــومی تا ــادي عمـ ــتد حـ ــسترش ور جهـ ــق  گـ  تحقـ

اتحـاد  . خواست هاي رادیکال مـردم میـسر اسـت      
ــت از    ــصویري درسـ ــا دادن تـ ــستی بـ ــد فاشیـ ضـ

 و درك ضـرورت   ایدئولوژي فاشیستی حکومت  
زمانمنــد مبـــارزه ســویه ي مهمـــی از مبـــارزه ي   

   .امروز ما را علیه استبداد تشکیل می دهد
  

  



                                                                                                                                             

 

٨

 آیا خشونت بد است؟
  پ. محمود

ده اي از عالمان تازه سیاسی شده یا سیاسیون مانده در ترشی که این روزها به اندازه ي وسع بعد از عاشوراي خونین ع
 مـی  "فکـر "در تحلیل وقایع داخل ایران مـی کوشـند، و بـاز بـه انـدازه ي تـوان مغـزي خـود         ) محیط مجازي اینترنت  (خود

مردم را اندرز دادند که ! نگرانی کردندکنند، از خشونت بوجود آمده در مبارزات مردم در خیابان خبر دادند و ابراز   
) مفسران سیاسی و مدنی(البته از انجایی که واکنش اینان .  است و شایسته ي مردم متمدنی مثل ما نیست"بد"خشونت 

، در  اسـت هیچ گونه پیچیدگی خاصی ندارد و از آنجایی که قدرت تحلیل شـان بـه انـدازه ي وسـعت حـوزه ي عمـل شـان                
اول از همه این را بگویم که اینان از تنها چیـزي  .  توان در چارچوب تحلیلی ِ خاصی بازشناخت شاننتیجه به راحتی می 

مـی ترسـند کـه تـصویر اعتـراض مـدنی تبـدیل بـه         . که نگران اند مخدوش شدن تصویر مردم معترض در خیابـان هاسـت   
بـه زعـم اینـان    ). شـهري متفـاوت اسـت   توجه داشته باشیم که مبارزه ي خیابـانی بـا جنـگ    (تصویر مبارزه ي خیابانی شود 

مردمی که در روزهاي نخست تنها با برافراشتن دست ها و در سکوت اعتراض می کردند، نباید چیزي را آتـش بزننـد،       
اینان به سادگی غافل اند از اینکه در جاهایی از .  کنند و در اندازه ي دفاع از خود سالح سرد داشته باشندپرانیسنگ 

ما حق داریم در خیابان و در برابر تحقیر شـدن  : یابانی خشونت نه تنها بد نیست بلکه الزم هم هست      فرایند اعتراض خ  
ما حق داریم در برابر پرت شدن انسانی از روي پل بدست بدست سگان حـزب اهللا و      . انسانی دیگر خشونت بخرج دهیم    

اما اینان انتظار دارند تـا در  .  هم باشدایدببسیج واکنش نشان دهیم اگرچه این واکنش با خشونت همراه باشد و اصال   
برابر چنین موقعیت هایی با لبخند دستانمان را باال ببریم تا دوربینی از ما عکس بگیرد یـا اینکـه جلـوي هجـوم مـردم بـه            

کـه  تـا همـه چیـز انچـان باشـد        (!چـه مـردم متمـدنی   ! وه: چاقوکشان ولی فقیه را بگیریم تا دنیا ما را ببیند و بگویـد کـه            
اما انگار یادشان می رود که همین مردم متمدن در زندگی روزمره و در محیط کار و در تاکـسی      )دیگران دوست دارند  

  !همدیگر را استثمار می کنند و نان همدیگر را می دزدند! با کوچکترین بهانه اي خرخره ي همدیگر را هم می جوند
 کـه  خـشونت طبیعـی   را بـا  خشونت سازماندهی شـده  دهند تفـاوت  اما باز ساده تر از همه ي اینها نمی توانند تشخیص 

و اینکه تنها زمانی خشونت بد است که تبدیل به هدف شود و در موضوع مبـارزه انحـراف     . الزمه ي فرایند مبارزه است    
  ایجاد کند

بتـه گنـاهی شـان    آري اینان شکاف هاي اجتماعی و واقعیت خیابان را به اندازه ي چارچوب مغزي شان درمی یابند و ال         
  .  نظاره می کنند"متمدن"  البتهنیست چرا که تحول اجتماعی را تنها از چشمان بورژوازي ِ لطیف و

  
  

  ، ما را ياري كنيد در آگاهي رساندن هرچه بيشتر اتحادبا چاپ و تكثير                  


