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  زخمیی قاب اول: يک خاطره

  

  :کندی کيهان همه را شوکه میی اول روزنامهيک تيتر در صفحه57 اسفند  16روز 

  ».ا بروندهوزارتخانهزنان بايد با حجاب بهامام خمينی: «

  راه افتاد.اهرات وسيعی عليه حجاب اجباری بهمارس روز جهانی زن بود و تظ 8فردای آن روز، 

نفع بهای را تظاهرات نسبتا گستردهکار ننشستند و بیمدافعان حجاب اجباری  نيز اسفند 25روز متقابال 
های چپ و ليبرال ترتيب برای جريان اينبهتا  کنندسازماندهی میقدرت  کردنِ ی قبضهِن آمادهگرايااسالم

ای ای قابل مالحظهای نبوده و نيستند و پايگاه تودهی حوزهآخوند و طلبهمشتی گرايان اسالمکه  آشکار شود
  دارند.

حجاب «قدرت رسيده در ارتباط با تازه به ◌ِ گرايانکردن اظهارنظرهای اسالمدر ادامه اما با فروکش
پيگيری ضرورت يا عدم ضرورت به«در خصوص  هم» حجاب اجباری مخالفان«بين صف » اجباری

سری را که درد «انشقاقی ُرخ داد و اکثريت از اين سخن گفتند که » مبارزه برای لغو حجاب اجباری
نشينی کردند الزم نيست ما مسئله را متورم کنيم تا حاال که خودشان عقب«يا  »بندندکند با دستمال نمینمی
؛ »حاشيه ببردانقالبی را به-او تمرکز بر مسائل حادتر پس دست دشمنان (امپرياليسم) بدهدگزکی به ،اين
ها تقسيم ها و احزاب و سازمانبار ديگر بين گروه» صف متحد زنان مخالف حجاب اجباری«اين ترتيب به

  شد.

 ثيح نياز ا یان طالقان. مرور سخنکندیم یامصاحبه یطالقان هللاتيبحبوحه روزنامه کيهان با آ نيدر هم
از  یرا داشت، در نظر برخ »یپدر معنو«حکم » خلق نيمجاهد«نزد  کهنيمهم است که ضمن ا

ن وجود اما يابا شد؛یشناخته م» دارد انهيگراچپ یهاشيکه گرا یایمترق یروحان«چپ هم  اناتيجر
 گرفت:  دهيناد براز آناش را در ابارتر از آن بود که بتواند نقش عمامهتأسف ،»پدر«سخنان 

و جنجال راه نياندازند و همانطور که بارها گفتيم همه حقوق حقه زنان در اسالم و در محيط  هياهو«
هم  یکنيم که با لباس ساده با وقار، روسر یمحفوظ خواهد ماند. و از آنها خواهش م یاسالم یجمهور

نشود اگر  بشان خرایخواهند مویهم که م یخورد. اگر آنهائیبر نم ید به جائنسرشان بيانداز یرو
ها و چه فجايع ها، چه قتل... چه جنگماندیبياندازند بهتر است و بيشتر محفوظ م یشان روسریمو یرو

بود؟ منشا اينها از  یها بود. منشا اينها ککه تا يک سال قبل دائما هر روز يک قسمت از اخبار روزنامه
آنها يک . کردندیها را اذيت ماين جوان هابيجا بود؟ واقعا يک عده زن کجا بود؟ غير از همين تحريکات

که وسيله زن گرفتن ندارد وسيله کار ندارد  یکنند. يک جوانیها ما را اذيت مايت داشتند جوانشک یاعده
يک پيرزن پنجاه شصت ساله  یکه گاه بيندیاين زن را با اين صورت م یندارد وقت یسرو سامان یزندگ

. کندیخيابان يا سر کوچه اين بيچاره اذيتش م یتو دهدیم نمايشساله  ١۴ودش را مثل يک دختر خ
ما هم سر و  یهاها است و اميدواريم که بعد از اين جوانو اين يک جور آزار جوان کندیناراحتش م

 یهللا خمينحضرت آيت ؟یمسلمان هم نيست. چه اجبار یهازن یبرا یحت یسامان پيدا کنند... اجبار
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که شما اينجور باشيد به اين  کندیکند راهنمائيش میکه به فرزندش نصيحت م یپدر ندکردند مان ینصيحت
 ).١٠۶۵٨: شماره 57اسفند  ٢٠(کيهان،  »سبک باشيد

قدرِت برآمده از انقالب،  تيدرحال تثب یِ اسيشدن حجاب، نظام سیو با اجبار رسدیاز راه م 59ماه  ريت
  .کندیرا آشکار م شيخو» نشان-سرشت« نيمهمتر »یتيهو«جهت به

اتحاد مبارزان «، »سازمان وحدت کمونيستی«(نظير  هاها و سازماناين بين البته برخی از گروهدر 
و...) از تأکيد بر اهميت پيگيری مسائل » شورای همبستگی زنان«، »اتحاد ملی زنان«، »کمونيست

دست برنداشتند؛  1360خرداد  30مطلق پس از  از فضای خفقانِ  حتی تا بعد» آزادی زنان«مربوط به 
ی بلوک مبتنی بر قرائت خاص و ويژه» امپرياليسم-تضاد خلق«اين وجود اما هژمونی گفتمان با

محاق ، اندک صداهای مترقی را به»يان خلق {اکثريت}سازمان فدائ«و » حزب توده«ی مآبانهشرقی
  برد.می

بعد از اعالم ( ۵٩تيرماه  ١۴به تاريخ خود  ٢٧۴حزب توده در شماره  یارگان رسم »نامه مردم«
  :نويسدیدرشت چنين م ی) با تيتریشدن حجاب اجباریقطع

  »اند؟تشنج ايجادِ  در کارِ  یهائچه دست«

خود را از زير ضربه خارج سازد و با  ،»یحجاب اسالم«له ئکردن مسکوشد با عمدهیضد انقالب م«
  .»انقالب را آماج حمله کند یو رهبر انقالب ،یرضائتشنج و نا ايجاد

  آيد!ميان میسخن به» حجاب ضدامپرياليستی«و در ادامه هم که از تز شاهکار 

نمای عزم و را نمونه »صاحبان صنايع و بازاريان«برای  1358اگر اين سخنان خمينی در خرداد 
  درنظر بگيريم:» داریسرمايه ی توليدشيوه«ژيم جديد برای تداوم بخشيدن به ی راراده

دهد که سرمايه جوری رشد کند که کسی صدها ميليون ، نه اجازه میکند... نه سرمايه را طرد میاسالم«
  )23: 1387(به نقل از: بهداد و نعمانی،  »دالر داشته باشد

ای بود که اين يژهلحن خاص و و نماینمونه »ها بروندزنان بايد با حجاب به وزارتخانه«ی ترديد جملهبی
و » ايرانی«ليِه ايا مضاف بدهد. سخن از چسباندن صفت» داریسرمايه«ژيم جديد مايل بود به ر
 یداری در جامعهنيست، بلکه جلب توجه به چند و چون شکل سرمايه» داریسرمايه«کنار » اسالمی«

که مبتنی بر آن  نيستها د آلتوسرینز» صورتبندی اجتماعی«ام به مفهوم اينجا مطلقا اشاره ايران است.
، اما به سبب داری هستيمنتيجه بگيريم، در ايران ما فاقد نظام سرمايه» در تحليل نهايی«خواسته باشيم 

اين  شدن مفهومیِ . اهميت روشنکنددارانه عمل میسرمايه ،، دولت حاکم»نظام جهانی«بودن در حاضر
در ايران، بعضا » نرخ اشتغال پائين زنان«ی گذاشتن بر مسئلهگيرد که با دستنشأت میجايی بحث از آن
برخالف منطق سرمايه، در ايران سيستم حاکم چندان ميلی به استفاده از «شود که گيری میاين نتيجه

ی ايران احتياط جامعه ◌ِ داری ناميدنرو بايد در سرمايهندارد، و از اين» نيروی کار ارزان زنان«
  !»کرد

را از منظر » خانواده«و » سياست جمعيتی«بايست از يک سو ، و میها نيستين سادگیاماجرا به
ی جنبه«درک کرد، و از سوی ديگر » کارمحافظه«يک حاکميت » داریاقتصاد سياسی سرمايه«
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ت. در خصوص سِن خمينيگراياکردن حضور زنان در سپهر عمومی را برای اسالممحدود» هويتی
های اين خطای تحليلی منجر شود که جناحتواند بهم لحاظ کردن اين مهم میکه عد ی اول بايد گفتنکته

داری قلمداد ضدسرمايه »های کليسايیارزش«شان به سبب پايبندیکشورهای غربی را به ،کارمحافظه
  کنيم.

  :که روست که بتوان ارزيابی دقيقی از اين پرسش داشتاهميت اين مرور تاريخی از آن

جمهوری «اين رژيم را شود جمهوری اسالمی تن به لغو حجاب اجباری بدهد، باز هم می آيا اگر«
  »خواند؟» اسالمی

» جناح تکنوکرات«که اين نگره وجود دارد که  گردداين برمیاهميت طرح و پاسخ اين پرسش هم به
منطق «ه ، کامال قائل بشودکه از سوی رقيبش متهم میهمچنان) گرايانطلبان/اعتدال(اصالح

را به » لغو حجاب اجباری«يش امتيازاتی نظير »بقا«است و ابايی از اين ندارد که برای » سکوالريسم
شمسی از سوی  70ی ست که از بعد از دههی»روی آرامپيش«مخالفان بدهد. شواهد مقوم اين فرضيه، 

های سختگيری«در قياس با » تغيير ظاهر«آن ی اتفاق افتاده و بارزترين جنبه» سپهر عمومی«زنان در 
را در معنای دقيق » روی آرامپيش«بايست اين ی اول میاست. درست است که در وهله» 60ی دهه

اين هم به» حاکميت«نظر کرد که توان از اين هم صرفزنان دانست، اما نمی» گیسوژه«کلمه حاصل 
با اين تفاسير »). ُشل کرده است«ی اتن داده است (به اصطالح محاوره» جامعه مدنی«تحميل از سوی 

خودش،  یحاکميتی که حتی برای بقايش تن به شکستن تابوی سی و چند سالهتوان انتظار داشت آيا نمی
هم » های اجتماعیآزادی«، در خصوص برخی از داد »بر سر ميز مذاکره نشستن با آمريکا« يعنی

  کوتاه بيايد؟

فال نيک گرفت که اوال موفقيتی برای  اينبهرا بايد اه بيايد، اينود که گيريم که کوتممکن است پرسيده ش
حاکميت است به دموکراتيک شدن. طراحان  آرام آرامِ  دادنِ است و ثانيا سوقخاص  طوربهجنبش زنان 

دهد که امکان حکم می اينبهاگر شواهد و قرائن کنند که شان را طرح میفرضيه اما با اين نگرانی پرسش
سير اشتباه رفتن جنبش زنان نيست؟ می به مثابه، آيا اين به نشينی از سوی حاکميت وجود دارديک عقب

شود موجود که باعث می شدن اين اعتراض در منطق وضعِ عبارتی يک جور استعداد برای ادغامبه
ی همغفول مانده و شالود» های خانوادهسياست«و » دستمزد زنان«، »کار خانگی«حادتری چون  مسائل

  خالصه گردد.» لغو حجاب اجباری« متوسطیِ ی ی زيادی ليبرالی طبقهخواست تا اندازه بهجنبش زنان 

  

  فرياد کردن آزادیهای يواشکی تا قاب دوم: از آزادی

  

پُرصداترين حرکت اعتراضی زنان ايران طی چند ی ، که در ادامه»دختر ميدان انقالب«با تکثير شدن 
بود، حتی با وجود تبری جستن » های سفيدچهارشنبه«و » های يواشکیزادیآ«سال گذشته با عنوان 

اين ی ، زمزمه»نژادمسيح علی«شان به بسياری از اين زنان و دختران معترض از متأثر و مربوط بودن
  ها قوت گرفت که:»چپ«و برخی از » های چپنيستيفم«نگرانی از جانب 
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که هنوز دل در گرو  شودیزده محدود موالر غربطبقه متوسط سک کيتنها بهه مطالباين «
  ».دارند یپهلو ونيزاسيمدرن

  :شدشکل بيان می اينبهيا در شکل کمتر هيستريک و در هيأت يک نگرانی 

های راديکال ظرفيت تواندهژمونی گفتمان ليبرالی در آن، میست مترقی و ضروری اما  ایاين مطالبه«
بيانديشد  اينبهالر عقيم سازد، لذا اگر چپ بنايی بر ورود به مسئله دارد بايد ساسرمايه آن را به نفع منطق

  »تواند ُمهر و نشان خويش را بر تارک مبارزات زنان حک کند.که چگونه می

  :ای نو پيش روی چپ قرار گرفته استاما هر بار با جلوه ،بار ديگر پُرسشی قديمی

آن سنتی متولی گفتمانی  طوربهای که ليبراليسم را های اجتماعیچه نحو بايد با آزادیچپ تا کجا  و به«
  »دانند همراهی کند؟می

خاص طيفی از چپ در برابر رويکرد  طوربه، »لغو حجاب اجباری«در ارتباط با موضوع 
  :کشداين چالش را پيش می ،باوراکونوميسم

ها وظيفه ندارند که ت، آيا کمونيستنيس» ی کارگرزنان طبقه«ی مسئله» لغو حجاب اجباری«گيريم که 
ی کارگر تا گردن درگير امور که طبقهکنند؟ آيا ايستادن بر اين» مسئله«آن را برای ايشان بدل به 

، و حتی درد استهايی لوکس و از آِن مرفهان بیخواستهست و مسائلی از اين دست در نظرش معيشتی
، به نوعی خطر فروکاستن صدا کندبا حاکميت هم ،با آنتواند ايشان را در ضديت آن میدامن زدن به

ی طبقه» گیسوژه« شود تانيست؟ آيا اين باعث نمی »امری اقتصادی«به صرفا » عدالت اجتماعی«
  بگيريم؟درنظر  يک سطح ترديونيونيستی (صنفی)کارگر را صرفا در 

  :هددق میکننده به چالش فوهايی روشن و قانعپاسخ» چه بايد کرد؟«لنين در 

ست  ایوسيله«ی سياسی عموما ی اقتصادی برای جلب توده به مبارزهآيا اين درست است که مبارزه«
هيچ وجه درست نيست. همه و هر گونه نمودار ؟ خير، خير به»باشدتر قابل استفاده میکه از همه وسيع
» جلب«گونه اش برای اين»ستفادهوسعت ا«ست که های استبداد از جمله وسايلیدادگریستم پليسی و بی

-245: 1384، 1{م.آ.ج  (لنين »ی اقتصادی نداردوجه دست کمی از نمودارهای مبارزهبه هيچ توده
246.(  

عين تر و دريک کارگر ماجرا را ساده کوشد از زباناش میاو در ادامه با استراتژی خاص نوشتاری
  :تر تبيين کندحال عميق

ی ، که وعدههای مشخصیاها {منظور روشنفکران چپ} با پيش کشيدن خواستآن فعاليتی که شم... «
د در بين ما کارگران اکنون ديگر موجود است خواهيد از آن پشتيبانی نمايي، میدهندنتايج محسوسی را می

های مشخص را اغلب بدون هر ی سنديکايی و کوچک خود اين خواستو ما خودمان در فعاليت روزمره
؛ ما بچه نيستيم که بتوان با کندچنين فعاليتی ما را قانع نمیکنيم. ولی روشنفکران مطرح میگونه کمک 

؛ ما دانند ما هم بدانيمچه را که ديگران میآنخواهيم سيرمان کرد؛ ما می» اقتصادی«ی سياسيت يک قليه
ی سياسی شرکت ه واقعهآشنا شويم و فعاالنه در همه و هر گونی جوانب سياسی مفصال خواهيم با همهمی

آن آگاهيم کمتر تکرار کنند و چه را ما خودمان هم از برای اين کار الزم است که روشنفکران آن نماييم.
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... اين دانش سياسی را شما روشنفکران دانيمبيشتر از چيزهايی برای ما صحبت کنند که هنوز نمی
حال به ما چه که تا بهبار زيادتر از آن آوريد و شما موظفيد آن را صد و هزاردست توانيد بهمی

ببخشيد  ـ مباحث و رساالت و مقاالت (که اکثر اوقات تنها به شکلو آن هم نه ايد به ما برسانيدرسانيده
آن اعمالی که  های جانشکل افشاگری، بلکه حتما بهکننده است)خسته ـ!کنيمپرده صحبت میاگر بی

  ).260(همان:  »دهندحاضر در تمام شئون زندگی انجام میحکومت و طبقات حاکم ما در حال 

 مبنی بری ليبراليسم شوندهی هر دم بازتوليدی پذيرش کليشهشدن در آستانهعدم درک اين استدالل واقع
نزد » آزادیی نان بر ارجحيت دغدغه« ازی کارگر برای دموکراسی و جامعه مدنی است که خطر طبقه

   شود.ناشی می ايشان

  :بينيمشده نمیسالح ، خود را خلعت کنيم که در برابر اين کليشهدق

، بلکه ی کارگر از او باشدطبقه» گرفتن مذهب و باورهای شخصی«اولويت نبايد ها برای کمونيست«
که منجر به باليدن  ای معطوف سازندها بايد تمرکز خويش را بر امحای آن شرايط اجتماعیکمونيست

  »است. چنين باورهايی شده

مذهب «ز ا است که» ی يهودی مسئلهدرباره«ی استدالل مارکس در ظاهر متکی بر نحوهاين رويکرد به
گويد و خواهان امحای شرايط منجر به سخن می» هامذهب در آموزه«عوض (دين زيسته) به» در عمل

  برآمدن آن است:

ل. بسيار خوب! بنابراين آزادی مذهب دنيوی يهودی چيست؟ کاسبکاری؛ خدای دنيوی او چيست؟ پو«
  عملی و واقعی خواهد بود. زماِن ما آزادی از کاسبکاری و پول، يعنی آزادی از يهوديتِ 

ِن کاسبکاری را از ميان ببرد، های کاسبکاری و بنابراين امکاشرطآن سازمان اجتماعی که بتواند پيش
بخش غباِر رقيقی در هوای واقعی و حيات؛ آگاهی مذهبی او مانند سازدموجوديت يهودی را ناممکن می

اش پی ببرد و در بيهودگی ماهيت عملیرنگ خواهد باخت. از سوی ديگر، هنگامی که يهودی به ،جامعه
معنی دقيق ساخته، در جهت رهايی بشر بهخويش رها  تحولِ  آن بکوشد، خود را از جريان پيشينِ الغای 

(مارکس،  »ازخودبيگانگی انسان برخواهد ساختعملِی ی هترين جلوکلمه خواهد کوشيد و بر ضد عالی
1381 :46.(  

خود مارکس بازتفسير کرد و  »روند تکامل فکری«را در پرتو د آنباي اين استدالل غلطی نيست، منتهی
بازتفسير در پرتو فهم الخطاب است. اين ای که حرفش فصليندهگوای قصار از عنوان جملهنه به

  ست:»ا/ روبنازيربن«ی استعاره

مجزا و ، از لحاظ مکانی های درخودبستهکه چون جعبه» سطوحی«روبنا، با ـ الگوی مکانيکی زيربنا«
 گرايیِ : يا بايد از تقليلدهديند، تنها دو گزينش غيرقابل قبول را پيش روی ما قرار میآفهم درمیمنفصل به

های روبنايی ی صرفا در جعبهاپايه» اقتصادیِ « یبه آن جعبهدفاع کرد که بنا» ارتدکس«ی انگارانهساده
الحات طص{ا» در نهايت« يکبه» اقتصاد«گی کنندهتوانيم با تعويق تعيينکه میيابد؛ يا اينمی» بازتاب«

خاصيت کردن نقِش جبر بپرهيزيم، امری که با بی» انديشاکونوميزم خام«آلتوسر} بسيار دور از 
  ).82: 1386سينزوود، (ميک »شودتاريخ حاصل میناپذيِر ساختاری در انعطاف
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اِِلن برانگيزی که نِش تحسينی انگليسی مارکسيست در خوانگار برجستهتامپسون، تاريخ پی. ای.
نحوی که کامال فهم امر اقتصادی به«کشيدن اهميت دهد با پيشدست میسينزوود از آرای او بهميک

» توليد ارزش اضافی«... در کنار و» دين«، »هنر«، »قوقح«، »فرهنگ«که در آن » اجتماعی باشد
  :نويسد. تامپسون میدهندتشکيل می» ی توليدشيوه«را در » ميدان نيرو«يک 

ها اولويت قائل منطقی اقتصادی و منطقی اخالقی وجود دارد و بيهوده است که برای يکی از آن... «
  ).83(به نقل از: همان:  »واحدی هستند» اِت انسانیِ ی مناسبهسته«های متفاوت ها تجلیآنشويم زيرا 

ذهن تاريخِ طوالنی بيگانگِی بهی طی کردن از کنار باورهای تزريق شدهسادگی عبورترتيب به اينبه
حل و فصل شدن دادن بهرا حوالهه تا سياسی)، و تغيير و تصحيح آناش گرفتکارگران (از نوع مذهبی

پذيرش تقسيم کاِر ، هم نفهميدن منطق اين تضاد مهم است و هم »ر و سرمايهتضاد کا«اقتصاد در تجلِی 
» عدالت و برابری«سخنوری پيرامون بايد تنها بهچپ «که » ليبراليسم«شده از سوی بورژوايی تلقين

  (!) »حق انحصاری راست است» آزادی«بپردازد و دفاع از 

نام اش هم عموما بهامتياز ابداعار شده که حتی ها تکرقدر از دهان چپعجيب نيست که اين تلقين آن
سال پيش حزب توده در توجيه چرايی واکنش  64قريب به  ».ليبراليسم«ايشان سکه خورده و نه 

ای بودن انقالبات در ی سه مرحلهمتکی بر ايده» مرداد 28کودتای «هنگام وقوع اش بهضعيف
- . انقالب بورژوا2. انقالب ضد امپرياليستی 1(ين کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره از سوی استال

  . انقالب سوسياليستی) چنين نتيجه گرفته بود که:3دموکراتيک 

 ،ی اولنهضت با ماست در مرحله رهبری و لذا مسئوليت سرنوشتِ  ،ی دوم انقالباگر در مرحله... «
 1387گذشته چراغ راه آينده، (به نقل از:  »ژوازی و لذا مسئوليت بيشتر نيز با اوسترهبری دست بور

  ).635}: 9{چ

  نوشته بود:» چه بايد کرد؟«ای در درستی در نقد چنين نگرهلنين به

اش اين است که در طرح و تشديد و حل هر گونه مسائل کسی که در عمل فراموش کند که وظيفه... «
ناميدن »پيشاهنگ«را  دموکرات نيست. خود ، آن کس سوسيالعمومی دموکراتيک در پيشاپيش همه باشد
های ديگر ببينند و ناگزير معترف گردند که ما پيشاپيش ی دستهکم است، بايد عمل هم طوری باشد که همه

  ).270: 1384(لنين {مجموعه آثار، جلد اول}،  »رويمديگران می

  

  آزادیی چپ برای در مبارزه» روش«اهميت 

  

پيشگفتار جلد اول «در  »ی بازنمايیشيوه«از » روش پژوهش«ضرورت تفکيک «ی متأثر از ايده
و » جوهر« يابد کهمی »نمود«و  شودمی »پديدار« شکلیبه واقعيت اجتماعی ، مارکس» کاپيتالِ 

» جلوه«دو چيز متضاد و متخالف » پديده«در يک زمان ترتيب هم اينبهپوشاند و اش را می»ماهيت«
مسلح خورشيد در آسمان است، که چشم غير حرکت  پذير کردن اين نکتهعروف برای فهمکنند. مثال ممی
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د ثابت است و اين زمين است که دانيم خورشيکه همه می، حال آنکنداش میطور درکبه تلسکوپ اين
  :دهدی وجود علم را توضيح میدور آن در حال گردش است. دقيقا همين دوگانگی است که فلسفهبه

(مارکس، جلد سوم  »بودواسطه يکی میشان بیبود اگر شکل پديداری چيزها و ذاتزائد می علم«
  ).11: 1386کاپيتال، به نقل از: کوسيک، 

ی واقعيت »هسته«شدن چرايِی ظاهريی که »هاگرميانجی«ی اصلی عبارت است از پيدا کردن پس مسئله
  يی را توضيح دهند.»پوسته«در چنين 

ی مفقوده در حلقهتوانيم بگوييم که برگرديم، می» حجاب اجباری«بحث از فسير اگر بهبر بستر اين ت
ژيم مديريت شونده توسط ر ◌ِ داریشود که چرا سرمايهها عبارت از اين است که توضيح داده نمیتحليل

گشايش حضور فردی در سپهر (نياز بهی توليد ی اين شيوهجمهوری اسالمی برخالف راستای هسته
زنان تا جای شود که گر میجلوه» پوسته«، در اين »)زنان«در اينجا  –مومی و نيروی کار ارزان ع

مادری ـ  مثل و انجام وظايف همسری ممکن بايد از سپهر عمومی کنار روند و نقش فعالی در توليدِ 
  برعهده گيرند؟

در » مبارزات زنان«چپ به ميدان اين نزاع خاص در کليت  شدنِ پرسش، کيفيت وارد اينبهپاسخ 
ی در عرصه» پيشاهنگ«به  شدنشداری ايران را روشن کرده و راستای چگونه بدلی سرمايهجامعه

  کند.را ترسيم می» های سياسی و اجتماعیآزادی«مبارزه برای 

آمدن رژيمی منجر شد که نخستين دولت مدرن شيعی در جهان بود. البته اين به بر سرکار 1357انقالب 
، »مليت«شان نه گيرینبود که مبنای شکل» اسرائيل«و » پاکستان«بودن حکومت چيزی از جنس دينی 
هم » قوم«همچنان محل مناقشه است که به » يهوديت«ن پيچيدگی در مورد بود (البته اي» دين«بلکه 

اش شگرايان بر سر پذيرجمهوری اسالمی ترکيب غريبی بود که حتی ميان خود اسالم ).دشوشناخته می
نی، حاصل ِگرد آمده حول خميی روحانيون ابداعی بود که شايد بيش از دار و دستهمناقشه بود. اين 

زعم خويش ) بود تا به...صدر و(بازرگان، يزدی، بنی» مذهبیـ  ملی«نيروهای موسوم به  پختِ دست
رژيم سياسی جديدی دست بگيرند. رايان ُخمينيست، زمام امور را بهگبتوانند با راضی کردن اسالم

 1340ی دهه» حات ارضیاصال«که به ويژه از بعد از ی بود »داری در حال بلوغسرمايه«بر ميراث
بسته بودند، اما  57با وجود اميدی که انقالبيون به انقالب بود. اش شتاب گرفتهآهنگ رشد و گسترش

، دارانه باشدن در مناسبات سرمايهخيلی زود آشکار شد که اين حرکت بنا نيست منادی يک تغيير بنيادي
در » دين«منطق سرمايه، يعنی پيوند با يک پذير انعطاف مسبوق به سابق یی جنبهبلکه پای تجربه

  ، وسط است.ی سياستعرصه

خواست و هم تثبيت هويت را می» مالکيت خصوصی«و » انباشت«گری جمهوری اسالمی هم شيعی
نشينی با يکديگر نيستند و رسيد اين هر دو قادر به هممی نظربهاز را. در آغاش در سپهر عمومی دينی

اش پذيریتر ثابت کرده بود که قدرت انعطافداری اما پيشست. سرمايهوجود يکی مستلزم نفی ديگری
ی قرن بيستمی از جوامعی ی برجستهچين کمونيست دو نمونه و جماهير شورویبيش از اينهاست. اتحاد 

تجزيه کل «و » یيل توليد توسط سرمايه داران خصوصمالکيت وسا«ی رغم غياب دو مؤلفهبهبودند که 
داری پذيری سرمايهی جديدی از انعطاف، اما از جنبه»متعدد رقيب یبه واحدها یماعسرمايه اجت

  داری دولتی.: سرمايهبرداری کردندپرده
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اين نکته را در بازخوانی تاريخ مورد مورد جمهوری اسالمی هم شدنی بود. البته الزم است پس در 
شده ريزیتوجه ويژه قرار دهيم که آنچه از سر گذشته شايد از عينک امروز بسيار سوبژکتيو و برنامه

های پشت ، اما حقيقت آن است که اين روند، يک روند ابژکتيو است و ساختارها و منطقبرسد نظربه
  کنند.کلی جرح و تعديل کرده و می طوربه، و خنثینشينی يکديگر را تقويت يا ها در يک همآن

: از مناسبات حقوقی تا مناسبات فرهنگی، يافتای میمعه عينيت ويژهبايست در سطح جاهويت شيعی می
رسيد. نظر می. جامعه بايد يک جامعه اسالمی بهو از زندگی خصوصی افراد تا سپهر عمومی جامعه

؛ و از اين ملکت در بدو ورود برای هر ناظری در ظاهر افراد استبودن يک می اسالمیجلوهمهمترين 
نشين کردن زنان و خانهی سرمايه قطعا شدهاز منطق منتزعتر از زنان؟ منظر چه کسی شاخص

نظر کردن صرف«يک ضرر بابت  عنوانبهتواند همسری برای ايشان میشدن نقش مادری ـ  هژمونيک
  :ديد یجور ديگر تواند، اما از بعد اقتصاد سياسی جمعيت میخوانش شو» از نيروی کار ارزان

كاهنده  یتا شروع انقالب روند 1346از سال که خانواده رشد جمعيت كشور  ميتنظ یهااستيبا اعمال س
افزايش يافت ی طوربه تيجمع، ديموال قيتشو یهااستيس یبا اجرا یداشت، ناگهان پس از انقالب اسالم

سابقه بوده بی كشور يخدرصد رسيد كه در تار 4نزديك  یبه يكباره به رشد 1365- 55 یكه در دهه
رشد بار ديگر به بعد  1368خانواده از سال  ميتنظ یهااستياست. پس از آن مجددا با از سر گرفتن س

درصد در  61/1، به 1365- 1355درصد در دهه  9/3از ، به نحوی که افتيکشور کاهش  تيجمع
بايست ی کافی توليد شده بود و مینيروی کار برای يک دوره به اندازه نظربهيد. رس 1375-1385دهه 

؛ هرچند که چهار تر نيايدسياست و تدبير جمعيت ارزش نيروی کار از يک حدی پائين-از منظر زيست
و در  های کنترل جمعيت از بعد از دوران هاشمی را اشتباه خواندای در پيامی سياستسال پيش خامنه

  يانی واضح بر متکی بودن پيشرفت به وجود نيروی کار فراوان صحه گذاشت:ب

چگونه خواهد شد،  شانيخانواده وضع زندگ کيدوش  یکه اگر چهار پنج بچه افتاد رو ميکنیما فکر م«
کردند چه  دايپ یکردند و شغل دايپ یبزرگ شدند و کار یچهار پنچ بچه وقت نيکه ا ديرا هم بکن نيفکر ا
  »کشور بکنند. شرفتيتوانند به پ یم یکمک

گری در ارتباط با جايگاه زن در يک تضاد عملی با منطق سرمايه در واقع بايد گفت که منطق شيعی
» منطق انتزاعی«در ايران است و نه آن » منطق تاريخی در حال کار سرمايه«در اينجا سخن از نبود. 

(تاريخی و انتزاعی) » منطق«شود. هر دو يم میعلمی کليت ساختار سرمايه ترس» بازنمايی«که برای 
ها و محاط شده در بين انواع و اقسام گرايشعمال » منطق تاريخی«، تفاوت در اين است که اندواقعی

، اما منطق انتزاعی يک طی و هرگز امکان بروز و ظهور در شکلی ناب را ندارد هاستگرايشضد
که مرحله به مرحله  ی توليدسبات اجتماعی در اين شيوهی مناگی هستهست برای آشکارهطريق علمی

  شود.شکلی ناب مستدل میناممکنِی کارکردنش به

آن سو و در کنار  در داخل از يک ها برای دوران پس از جنگبا تحميل ضرورت تغيير سياست
بانکی المللی پول از طريق اعطای تسهيالت فروپاشی بلوک شرق و خيز بانک جهانی و صندوق بين

تعديل «های (مبتنی بر اجرای سياست داریبرای ادغام کشورهای درحال توسعه در نظام جهانی سرمايه
ور زنان در سپهر عمومی ی حضگری در ارتباط با نحوهاز سوی ديگر، منطق شيعی») ساختاری

ی پوشش، از ئله: حضور زنان در بازار کار باال رفت و در ارتباط با مسهايی کردعقب نشينیمبادرت به
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باعث شد » روی آرام نئوليبراليسمپيش«تمرکز حاکميت بر  چشم پوشيده شد.ی اول های دههگيریسخت
روی آرام در جهت تثبيت پيش«ی مدنی در چارچوب منش ليبرالی مبادرت به هايی از جامعهتا گروه

  نمايند.» حقوق شهروندی

وک راست ، بلشدن در نظام جهانیپذيرفته ◌ِ سياست جديد هایشدن خيال حاکميت از تثبيت پايهبا راحت
گری را بار ديگر ی شيعیرا حس کرد تا اهميت پيکريافتگی انتزاعِ انديشهبورژوازی حاکم ضرورت اين
: احيای پليس امنيت )1384-1392( شهروندان بکشدُرخ های هويتی به از طريق از سر گرفتن سياست

مادری برای ـ  های مربوط به تکريم خانواده و تثبيت نقش همسریسياستای از تصويب سلسلهاخالقی و 
  زنان.

ادغام در ضرورت تثبيت بازارگرايی معطوف بهخاطر شده بهوشی سپردهفرامبازسازی هويت شيعِی به
ی بازسازی، اين بار ، باعث شد تا در پايان اين دورهی اول پس از جنگساله 16نظام جهانی در دوران 

 ماندن در قطار ادغام، بار ديگر تمرکز حاکميتسياست تعامل با دنيا برای باقی به از تداوم بخشيدن غفلت
ای بر گيری(برجام) و مجدد سهلشود  ی ادغامبرای بازگشت به چرخه شديپلماسی مورد نياز یمتوجه

  شيعی حاکم گردد. گرايیهويتداشتن به التزاِم عملی

از آن عدول نکرده و است که تحت هيچ عنوان يم حاکم همواره حد يقفی داشتهژگيری اما برای راين سهل
(التزام به  های سياسی ديگرهای مشترک با رژيمای که در قياس با ديگر شاخص»ويژهـ  خصلت«به بنا

توان در اين مدعی را می گری) عدول نخواهد کرد.، از آن (هويت شيعیکندمتمايزش می منطق سرمايه)
  :وضوح ديدرات اخير رهبر جمهوری اسالمی بهااظه

و کنار بخورند و در گوشه  بيآن چند دختر فر جهيکردند که در نت غاتيفکر و تبل نه،يهمه هزآن «
 یامسئله ن،يخالصه شد که ا ريکوچک و حق جهينت نيدر ا شانيهااز سر بردارند و همه تالش یروسر

دشمنان ... تخواص اس یاز دهان برخ یرح مسئله حجاب اجبارط کند،یاما آنچه بنده را حساس م ستين
سه ماه آخر سال  یکردند. برا یزيرچند ماه گذشته در اتاق فکر دور هم نشستند و برنامه نيدر هم رانيا

 ندي. شتر در خواب بميکنیرا در اسفند ماه تمام م یاسالم یخود کار جمهور اليکردند که به خ یطراح
  »پنبه دانه.

آغاز طرح توان پاسخ به پرسشی را که در ی بر اين واکاوی تاريخی برآمدن جمهوری اسالمی میمبتن
  کرديم، يعنی:

 یجمهور«را  ميرژ نيا شودیبدهد، باز هم م یلغو حجاب اجبارتن به یاسالم یاگر جمهور ايآ«
  »خواند؟ »یاسالم

های سياسی حاضر در جهان رژيم ديگر انواعديگر آنچه نسبت به ،کهچه اين دانست؛» منفی«بايد 
نيست، بلکه دست گذاشتن بر » لغو حجاب«منظور صرفا دهد. اينجا کند را از دست میمتمايزش می

. در مواجهه ستجمهوری اسالمی» گریشيعی«نمايی از که نمونه ستآجيدنیی نقطه عنوانبه» حجاب«
و با دست گذاشتن بر  داندنمی شيعی گرايیهويت را انحصاریِ » حجاب اجباری«با اين چالش که 

نمايش «، بايد بر انطباقی که اين کندعنوان می» اسالم«آن را منشعب از کليت  هايی چون عربستاننمونه
های ويژهـ  يکی از خصلت عنوانبه» امامت«جمهوری اسالمی با فاکتور » شکوهمندی حاکميتِ 
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های در دوران رضا خان و واکنش» حجاب کشف«ی تاريخی ، نيز جايگاه واقعهگری داردشيعه
  دست گذاشت. آنگرايان به اسالم

، يعنی گذاری شيعيانيکی از منابع مهم سياستهايی از تنها ارجاع به نمونه» اصل امامت«در خصوص 
تواند پاسخی موقتی به چالش طرح شده اولين امام شيعيان) می عنوانبههای علی (خطبه» البالغهنهج«

  :باشد

 انهياند چون عادت ماه مانياالاالرث اند. ناقصو ناقص مانياالالعقل و ناقصها ناقصمردم، زن یا«
شان نصف مرد است. از زنان خوب العقل و ارث هستند چون در اسالم شهادت و ارثقصند. ناشویم

 80 – 79 خطبه( »نکن یروياز زنان پ دهيبد برحذر باش و در رفتار و گفتار پسند و از زنانِ  زيبپره
   .)البالغهنهج

ناقص است. با حجاب، چشمشان را از  شانميرا عقل و تصميز ز،يها بپرهحسن از مشورت با زن یا«
بهتر  شانیدر حجاب برا یريگسخت راياز خانه روند، ز رونينگذار ب یتوانیمردم بازدار. اگر م دنيد

 یتوانی. اگر میاوريخانه برا به یمطمئنريشخص غ است که نياز خانه همانند ا رونياست و رفتن آنها ب
  .به پسرش حسن) تيوص - البالغه نهج 31(نامه  »تو را نشناسند ريکن غ یکار

در همان دو سه سال پس از «دهد که هم کسروی گزارش می» ی کشف حجابواقعه«در خصوص 
که از آن ميان  »ديچاپ رسهب یحجابیبه ب یحجاب و در پرخاش رامونيها نوشته پ، ده١٣٢٠ وريشهر

برای » ی حضور زن در سپهر عمومیمسئله«هللا قمی از همه مشهورتر شد. متورم بودن اعتراض آيت
، های ايالتی و واليتی محمدرضا شاهانجمن یی اليحهحدی بود که در جريان ارائهی ايران بهعلمای شيعه

درباره ضرورت  ینيخم هللاتياستماع نظر آ یبرانفر از کسبه بازار تهران  ٢٠٠که  ١٣۴١آبان  ۶در 
اعالم کرد که  یصورت علنبه یوه بودند، در قم رفت اوبه منزل  یتيو وال یالتيا یهاانجمن حهيلغو ال

؛ جالب »اين كار بشود همايل هستند ك هرجايى زنِ صد نفر ليون نفر جمعيت زن ايران، فقط يكمي ١٠از «
  شوند.صدا میهم ،جا (!) ِبهدينِی نهضت آزادی ايران هم با اين نگرانیِ  اصطالح روشنفکرانکه بهآن

ست که مسئله در ايران پس از استقرار جمهوری اسالمی يکبه» حجاب اجباری«شدن تبديل گیچگون
  قابل بازخوانی کند.» تشيع«تواند اين موضوع را در بستر می

  

  نقالبن اخياباِن ی دختراانقالبی کردن منطق مبارزه

  

اند که ی حساسی دست گذاشتهبر نقطه» دختران خيابان انقالب«ترديد بايد گفت که با اين تفاسير بی
گيری موضع چگونگیها را در مواجهه با آشفته سازد. آنچه کمونيستی سخت قدرت را تواند هستهمی

يشان از يک سو نگران است که ا ، عبارت از اينبردُشبهه فرومیچنين مطالباتی در شک و نسبت به
ها افتادِن موقعيت پيشاهنگی اعتراض عليه وضع موجود، و از سوی ديگر نگراِن دست ليبرالبه

نحوی فک و به» حجاب اجباری«ی شدن انواع و اقسام مسائل زنان به رفع و رجوع صرفا مسئلهخالصه
  زنان اند.  کننده برای حقوقآن تعيينپای شدن اين مطالبه از ديگر مطالبات هم
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  :ی نقل شده از لنين دانستهر دو بحران فوق را بايد از قضا بيش از هر چيز در جدی نگرفتن جمله

 ريو ناگز ننديبب گريد یهادسته یباشد که همه یعمل هم طور ديکم است، با دنينام»شاهنگيپ«خود را «
  .»ميرویم گرانيد شيشاپيمعترف گردند که ما پ

های سياسی و آزادی«دست گرفتن رهبری مبارزات در ارتباط با ران از بههای ايغفلت کمونيست
) هاستو پيشاپيش پذيرش يک نوع تقسيم کار بورژوايی (که گويی اين حوزه مربوط به ليبرال» اجتماعی

شان و ناتوانی »تیآگاهی ترديونيونيس«ی کارگر از سطح جلو نبردن زنان طبقهدر اين راستا، در کنار 
خيز برای کردن ضرورتپذيريک ميانجی مناسب اين آگاهی ترديوينيونيستی برای فهمکردن بهاز بدل 

شود، شده و مینموده» ی متوسطی لوکس زنان طبقهمطالبه«شکلی کاذب زدن به آنچه بهچنگ
  انداخته است. ،دست گرفتنبه» چه کنم؟ چه کنم؟«ی عجز کاسهحالت ها را بهکمونيست

لغو حجاب «اين نيست که احتماال امروز از ضرورت متمرکز شدن بر مبارزه برای  باری کسی منکر
» معيشت«شدت دست و پنجه نرم کردن ايشان با ، نظر بهی کارگر سخن گفتننزد زنان طبقه» اجباری

ی متوسط کردن زنان طبقهکه قانعنشدن از سوی ايشان گردد، همچنانو شنيده توجهیاحتماال محکوم به بی
ی کارگر هم دچار چنين ِد معيشتی خاِص مربوط به زنان طبقهمسائل حاضرورت توجه بهبه

ظاهر ی بهدر نسبت ميان دو مسئله» گرهاميانجی گشتگیگم«بيش از هر چيز به  ،؛ اما اينستوضعيتی
شدن  ظاهرچرايیِ » ينِ ی بنيادشناسانهغفلت از پرسش روش عبارتیبهديگر است. يکبهربط بی
های اثر حجاب اجباری بر محدوديت«گی و از دل آن آشکاره» يی؟»پوسته«ی واقعيت در چنين »هسته«

انگاشتن اثر طبيعی«، و يا ») مؤثر بر معيشتهای شغلیحضور در سپهر عمومِی (به ويژه موقعيت
  .»انزواطلبی از سپهر عمومی اش) بر عادتواره شدنِ (از نوع دينیهمسری - موقعيت مادرانگی

مارس امسال (اعتراض به وضعيت اشتغال زنان در جلوی وزارت کار)  8از اين زاويه اقدام اعتراضی 
ی ی پا در واقعيت دارندهتواند دوگانهست که میرا مورد توجه قرار دادن، حاوی نکات ارزشمندی

ئل خاص و شايد مسا«نحو غنا بخشد که  اينبهرا » مسائل زنان کارگر/ مسائل زنان ديگر طبقات«
ترديد ...)، مسائل زنان ديگر طبقات نباشد، اما بی(مثال دستمزد، فرزندآوری زياد وی زنان کارگر ويژه
  .»ی او هم هستمسئله )ئِل عام زنان (مثال حجاب اجباریمسا

يافتن «ها عبارت است از بايد گفت، مسئله برای مارکسيستکرديم، » روش«متأثر از بحثی که در باب 
 اينبه؛ و اين داریی سرمايههای اجتماعی جامعههای مناسب برای پروبلماتيک کردن پديده»ميانجی

ی مند شود. در جامعه، خود نيز بايد ميانجیکننده باشدتواند ميانجیمی» اقتصاد«چنان که ست که هممعنی
حل و فصل سرانجام  دارد، اما همه چيز منوط به» تضاد کار و سرمايه«چيز پايی در داری همهسرمايه

  نيست.» کار«اين تضاد به نفع 

راه نباشد که بگوييم پرسش اساسی پيش روی مبارزات زنان در آنچه از نظر گذشت شايد بیی به پشتوانه
  قرار است: اينبهايران امروز 

(اعم از آنچه خاص و ی کارگر به پيشاهنگ مبارزه برای احقاق حقوق زنان شود زنان طبقهچطور می
ها عبارت ديگر کمونيست) تبديل شوند؟ بهی طبقاتی اين زنان است تا آنچه مربوط به زنان کليهويژه

  ؟بايست چه کنندسازی اين استعداد بالقوه در زنان کارگر میبرای فعال
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