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 ی گروه پروسه بیانیه

 !الب انقباد دهزن
 ورشعله  یتوسط گشت ارشاد اسالم  ینی( امنای مهسا)ژ  ی تکارانهیماه با قتل جنا  وریشهر  ام یآتش ق

 انه یقتل وحش  نیمعترضان به ا  ی هیاول  ی رانه  یستم به زن و اعتراض به حجاب اجبار   ی شد. مساله

 یا ه سال  یها زشیزود به مانند خ  یلیاست، خ  یاجتماع  زشیهر خ  یژگ یبود اما همانطور که و

تا شد.    لیتبد  یاسالم  ینظام جمهور   تیبا کل  ییارویبه رو  ینیام  نایگذشته اعتراض به قتل ژ 

 ی رویاند و هزاران نفر توسط نها نفر کشته شدهده  اند،وستهیپ  ام یق  نیبه ا  رانیها شهر در اکنون ده

شدند و   دانیوارد م  انیباالخره دانشجو  زشیخ   نیاند. در اشده  ریدستگ  رانیا  م یرژ  یتیامن  ی ها

 ی جهان با برگزار  راسردر س  انیرانیاند. ااعتراضات خود را سازمان داده   ران یها دانشگاه سراسر اده

 اند.برخاسته  یمردم  زش یاز خ  تیبه حما  یتظاهرات و تجمع اعتراض 

های مختلف در سطح جهان با قیام مردم ایران هم در این ها و نهادها و گروههمدلی شخصیت

تازه با خیزش به اصطالح سبز، کنترل و هدایت ای را نشان میدور کیفیت  دهد و در مقایسه 

اصالح به  وابسته  بینیروهای  رژیم  اخراجی  نیروهایطلبان  و  شده  و   اثر  تازه  ابتکارات  مستقل 

می تجربه  جهانی  همراهی  و  همدلی  جلب  برای  را   یانقالب  ی هاتیموقعاما  کنند.  خودبنیادی 

به علت باال بودن   یول   کنندیرا با خود حمل م  یو متناقض و ارتجاع  وندهرَشیپ  یها جنبه  شه یهم 

به باور ما، همچون   .رندیقرار نگ  ی مورد توجه کاف  اینشوند    دهیسرعت تحوالت هم ممکن است د

انقالب« »ضدِ  یرویصف متحد و آگاه به منافع خود از ن   ک یما با     رماه،یو آبان و ت  ید  ی ها امیق
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ص بعد از سال به خصو  یاسالم ی جمهور یهاست در متن کشاکش درونکه مدت میرو هستروبه

برقرار کرده،   یاپول خرجش شده، روابط گسترده  رانیشده در اکنترل  راتییتغ  ن ی تضم   ی ، برا۸۸

 انات یاز جر  یمشخص   یها و جناح  ردرا در دست دا  ی اصل  یهاکرده و اغلب رسانه  سیتاس  ونیزیتلو

طلبان که توسط جناح اصالح  جبهه  نیاز آنان دارند. ا  ی آشکار  ت یهم حما  ی خارج  یراستدست

شده و   ی تر شد سازمانده نظام کوتاه  ی از سفره  اندستش  ۱۳۸۸  ی جمهوراستیبعد از انتخابات ر

  ند. ااشغال کرده   یالمللنیب  یو فرهنگ  یها و مراکز علم در رسانه  یگاه یگذشته جا   یدو دهه  یط

در   کال یو راد  یاشهی ر  رات ییتغ  ی که دارند مانع اصل  ی ادیز  ی بر خالف سر وصدا  ها اتفاقا همین

 ارتش و شاه و   طلبی، این بار به ی اصالحرای جبران از اعتبار ساقط شدن پروژههستند و ب  رانیا

 اند. شده  زانیتازه آو  یها خیش

ها به عنوان »انقالب« که سال  یدهیا  م،یمحدود کن  یکنون  رانیا  ی اگر خودمان را تنها به مرزها

دوباره   یلقب  ح یتوضیناگهان ب   شد،یم  یمعرف  یمترادف خشونت و عامل بدبخت   ایمنسوخ    یمفهوم

و   هصاحب جا  یاسالم  ی در حکومت جمهور  یشد که نه تنها زمان  یجار  ی حتا کسانیهابر زبان

وقت  یمقام بلکه  ا  ی بودند  از  با دست  رانیبه خارج  آمدند  و ضدِ   یهاارگان  نیتریراستهم  چپ 

همراه شدند اما اکنون    -نداشتند  یستیالیو سوس  ی با تفکرات انقالب  یتیسنخ   چ یکه ه -کار  محافظه

کاسبی تازه و محتوا به خدمت    اند آن را با قلبِدر تالش  دیتردیو ب  ندیگویسخن م  انقالباز  

است   ی ضرور  یتحول انقالب  کی  ی که برا  ییهاانقالب ارزشضدِ  ی جبهه  خود درآورند.  ی هاپروژه

 یو روشنفکر   اتیادب  ، یمختلف اجتماع  ی و نهادها  کایو حزب و سند  یهمچون تشکل و سازمانده 

نظر موس  ،هیو  و  سرود  و  شعار  و  سال  یانقالب  یِقیشعر  عناورا  تحت  تروریستی، ی چپ  نی ها   ،

مارکس  یستیکمون و    یست یو  است  مقابلتخطئه کرده  ارزش  ،در  و  الگوها  ترویج  و  هایی تبلیغ 

حس کردن جامعه برای بیرا  « و ... نخبگان مصلح»و   « ی صندوق رأ»  «، عدم خشونت همچون »

را گری و »مزاحمت« مردمی  بدون دخالتتضمین امنیت کشاکش سیاسی جناحین نظام    جهت 

 ۱۳۸۸ز انتخابات سال  طلبانی که تا قبل اجالب اینکه اصالح  بودند.  هدستور کار خود قرار داددر  

یا به اعتراضی در حد »رأی ی«  أهمیشه مردم را به طرد تفکر انقالبی و پایبندی به »صندوق ر

یکی به و یکی  اندکه پشت قطار حکومت اسالمی آویزان شده  حاال  خواندند،فرا می  من کجاست«
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 ی ها انتظار دارند مردمهمان،  کننددانیِ تاریخ افتاده سقوط میی سلطنتِ به زبالهدامان خانواده

تا دوباره به   باشند   «یانقالب  ر ییتغ»  یروی»احضار روح« فالن شاه ن  یتنها به پشتوانه  ن ی خشمگ

از قدرت کسب کنند. »سلطنتسلطنت  میانجیِ بطلبی دوباره سهمی  نه یک طلبی«  ما  نظر  ه 

ای است که کارکردی مشخص برای سیاسیی سیاسی مشخص که در واقع نوستالژی شبهاندیشه 

قدرت بازیگران  برای  خریدن  زمان  و  انقالب  دخالت  تعلیق  عدم  باالی  تضمین  مردم با  گری 

ی فکری و سیاسی است که توده  طلبی یک فروبستگیِستمدیده در سرنوشتشان است. سلطنت

معطوف   پردازیِآینده، به نوستالژی و خاطرهحال و  ا از امر عینی سیاسی و معطوف به  معترض ر

می فرسوده  و  مشغول  گذشته  چیزی به  چه  پس  افیونِ  تر فایدهپُر  کند.  برای سلطنت  از  طلبی 

ضدِجبهه می  انقالب ی  دستور  نیروهایشان  به  حاکم  امنیتی  نهادهای  هم  شعار که  دهند 

که حضور و مشارکت است  آنان  عصای دست  رضان ترویج دهند و هم  طلبی را بین معت سلطنت

خواهند و از دست بردن به میمردم در خیابان را محدود به »اصالح«، »کودتا« یا »براندازی«  

با   ینی( امنایمهسا)ژ  یتکارانهیبعد از قتل جنا  ه یفق  ی ول  میرژاند.  ها و »انقالب« در هراسریشه

اما برا  ریکامال غافلگ  یخشم و اعتراضات سراسر  د یبا  نی حکومت ننگ  نیا  ی نابود  یشده است 

پ   تریاساس  یاقدامات به  تا د  شیرا  اگر   یهمگ  شدیگفته م  یاز »انقالب« سخن  یوقت  روزیبُرد. 

مفهوم از دست جاعالن خارج شد و  نیخوشبختانه ا پنداشتند، یم  «یرا »انقالب ی حکومت اسالم

منظورشان همان کودتا   ی )حاال بماند که برخندیگویسخن م  یانقالب  رییاکنون اغلب با افتخار از تغ 

 کنند(.   یادی در دوران انقالب مجبورند باز هم ش  ی است ول  خی شاه با ش  ییو جابجا

بزرگتر  ی ایبه گمان ما اح نقش میانجی  به  که    ست ا  ی کنون  ام یق  دستاورد  ن یمفهوم »انقالب« 

زنان و طرح مساله به دست آمدمحوری  قیام  این  زنان در  بر  زنان و محور  .ی ستم   ت یحضور 

 ییباال  لیپتانس  یحجاب اجبار  ی و به خصوص مساله  ی کنون  زشیستم به زنان در خ  ی مساله

 یستیالیسوس  سمِینیفم  کردیکرد. بر اساس رو  جاد یا  یکنون  زشیدر خ  یانقالب  کردیرو  ی ایاح  یبرا

مردان   که   ی. در مورد حجاب هم عمال به نسبتشودیکل جامعه محسوب م  ی زن مساله  ی مساله

 توانند یبه زنان همبسته درک کنند م  یلیخود را با رفع حجاب تحم   ییرها  یاقشار اجتماع  گرید  ای

 ی تینه تنها جنا  رانیدر ا  ی داشته باشند. حجاب اجبار   یتحول انقالب  بُردشی موثر در پ  ی حضور 
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 ی مهم برا  ی بوده است بلکه اهرم  ی مختلف کار و زندگ  ی هازنان و عامل حذف زنان در عرصه  هیعل

کل و سرکوب  اجبار  تیکنترل  است. حجاب  بوده  اهرم   ه یعل  یجامعه    یبرا  کیدئولوژیا  یزنان 

روزمره   یزندگ  تیه بود چرا که زنان در واقعجامع   تیزنان و کل  یو اجتماع  یفرد  ستیکنترل ز

کرد و در   ی گذاررا ارزشْ  رانیا  ی جامعه  یانسان  ست یز  ، ی. حجاب اجبارستندیاز مردان جدا ن

هم  قضاوت  »قانون  ی شگیمعرض  »قضا  «یو  دخالت  اسالم  «ییو  لحاظ   ی حکومت  به  داد.  قرار 

زنان به   ه یعل  ی ، با اهرم حجاب اجبار  ۵۷با سرکوب انقالب    تیهم ضدانقالبِ روحان  یاقتصاد

 ۵۷انقالب    یطلبانهیو برابر   خواهانهیآزاد  یها ارزش  هیعل  نه،یرید  یِمردساالر   ی اریو    پشتوانه 

 ی نخست دهه  ی هاکار سال  ی رویآن، بحران ن  ی اجتماع   ی هاامدیتازه گشود و با اتکا به پ  ی اجبهه

عامل   ای  کردنارزشیب  ای  داشت و هم با ارزان  س یتازه تاس  تیحاکم   یبرا  یکمتر   ی نهیشصت هز

نفس تازه  دارانِهیحاکمان و سرما  بی نص   یکار زنان، سود سرشار  یرویکردن ن  یزنفشار و چانه

 کرد.

در چند   یو برابر  یزادآو مبارزان راه    دگانیستمد  ی فرهنگاجتماعی و  و   نظری   ی هیسرمااگرچه  

ها و مطبوعات تا شام رسانه  از بام  و  قرار داشته  یو خارج   ی ارتجاع داخل  یگذشته مورد حمله  ی دهه

مرتبط با  ات یو نظر می و مفاه  سم یالیچپ و سوس  هی عل غیدر حال تبل یو انتشارات مملکت اسالم

ع  ،ن هستندآ بهئتوط  نیا  یتمام  یمردم  یمبارزه  تی نیاما  را  پرسش  اثریها  اکنون  و کرد.  ها 

 ی و فرهنگ  ینظر   یهیو سرما  راث یهستند که دوباره رجوع به م  یجنبش از جنس  یکنون  ی هاگره

صف   و کرده  دایپ ورتها، کمبودها و اشتباهات( ضرنقص  ی )با تمامیو برابر یزادآراه  کارگرانیپ

 ی»مبارزه  ، ی کردن مبارزات مردم  دا یاست. با عمق پ  ی ریگدر حال شکل  گان یستمد  ی و جبهه

در دستور   رانیا  مردمانقالب    ی روزیپ  نی تضم   یمسلحانه« همچون »انقالب« رها خواهد شد و برا

 کار مبارزان قرار خواهد گرفت.

حالی    ایران  یدم مر  امیق رسانه  تر یتدر  و  مطبوعات  استاول  شده  جهانی  اخبار   های  که 

 ایتالیدر ا  یافراط  یهایراستبعد از سوئد، دسترسد.  ی دیگری هم اکنون به گوش میکننده نگران

به نظر .   و احتماال در دیگر کشورهای اروپایی قدرت را به دست بگیرند  ند اهانتخابات شد  روزیهم پ

اوج   ی در حال  رانیر اد  ی مردم  امیاست. ق  وستهیبه هم پ  رانیا  اکشورها از سوئد ت   ن یا  تی وضعما  
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برآمدِ  که  است  افراط  گرفته  اول  یراست  اروپا  ارزشرنگ  امدشیپ  ن یدر   ی هاباختن 

نت  یستیونالیانترناس در  کشورها   یتوجهیب  جهیو  تحوالت  که است.    گرید  یبه  دورانی  در 

و توهم   ی افراط  سمیونال یکرده است، ناس  اعتباریملت را ب-دولت  ی مرزها  شدهْیجهان یِدارهیسرما

تفکر   »احیای وطن«  عنوان  دورانْ  ی ارتجاع  یبه  قربان و  پناهگاه  به  اقتصاد  انیگذشته   ی بحران 

 مان ی متحدان پ  یافروزاوج گرفته است که جنگ  ی در حال  رانیدر ا  یمردم  امیق  است.    شده  لیتبد

کشانده فرساینده    یجهان را به جنگ   ه،یروس  ی و تجاوز نظام  یناتو و در مقابلش لشگرکش  ینظام

ها کمر شهروندان رده و افزایش قیمتک  یداریخر   یشتریاز ونزوئال نفت ب  هم اروپااما تا اینجای کار  

 به مضحکه  فارس   جینفت خل  ی کنندهدیتول  یکشورها به  التماس  هم  ،  اروپایی را خم کرده است 

تبدیل   یبه سرگرمی مضحک  هم   ی ایرانبا رژیم آخوند  کیپلوماتیقل دوقل دکیو    تبدیل شده

در  ی مردم ام یق یعنی نیکنند. ا نرمش هم   هی مجبورند مقابل روس تیدر نهاشده است و احتماال 

در دورانی که هژمونی   یخارج  یها دولت  تیبه حما  ی برخ  د یاوج گرفته است که ام  رانیدر ا  ی حال

 رییکه خواهان تغ  یی رویاست. ن  ادتر یبنیبو    هی پایب  شه یاز هم   ش یبامپریالیستی مضمحل شده  

این در حالی   و شفاف باشد.  قیدق  ،رییو برآوردش از عوامل تغ  یابیو ارز  شدیندیب  یجهان  دیاست با

کنند و در ی ضدانقالب که ظاهرا از خیزش مردمی حمایت میبخشی از نیروهای جبههکه  است  

بینرسانه سازمانهای  و  رهبر  را  هم خودشان  بنیانالمللی  و  میگزار  ده  بیشترین دهند نشان   ،

اند. برای تقلیل انقالب به یک ههای خارجی قرار دادتمرکز و امید خود را بر جلب حمایت قدرت

غافل   دهند غض میبُ نمایش  های تلویزیونی  در جلوی دوربین  ،رل شده یا مثال یک کودتاگذار کنت

 گذاری بر اسب مُرده است. ها سرمایهاز اینکه در دوران کنونی این پروژه

شجاعانه   و به ویژه زنانی رزم و پیکار است  های مناطق مختلف ایران صحنهاین روزها خیابان

ای از تدارک ی تازهتردید خیزش کنونی در ایران مرحلهبیکشند. حجاب تحمیلی را به آتش می

آینده مسالهنزدیک  ی  انقالب  محوریت  و  عقبایران  به  در  مهمی  عامل  زنان  بر  ستم  راندن ی 

از همین ابتدا با طرح شعارهای انحرافی دلیل  ی ارتجاع و ضدانقالب خواهد بود و به همین  جبهه

 نابود کنند.   یاهای احیای یک تغییر انقالبی و رادیکال را تلف  کنند ظرفیتو ضدجنبش سعی می
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 زن آزادی برابری 

 زن زندگی آزادی 

 آزادی، پوشش اختیاری  ، نان ، کار

 تشکل، تسلیح، اتحاد، مبارزه، پیروزی 

 ی و برابر یراه آزاد کارگرانی درود بر پ
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