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پریسا نصآربادی

اتفامقامت مهمی افتامده که لزم است دربامره آن بام هم صحبت کنیم .وقامیع بام شتامبی حیرت آور از پسس هم میآیند و مام به خوبی میدانیم که امکامنامتببامن بببرخلفا
امکامنهامیی که گشوده میشود محدود است و از این رو بیم آن داریم که از سیر تحولت جام ب امنیم .همیش ه اینگبونه ببوده ک ه ببام وق وع تکامنهه امی سیامسبی-
اجتمعای ،زمامن-مکامن به نحو غریبی دچامر قبض و بسط میشود و معامدلت پیشینی را کامملل در هم میریزد )البته اگر بتوانیم چنین ادعاام کنیم کبه پیبش از ای ن
وضعیت تامزه ،به شکلی بسیامر کلیگویامنه شبه معامدلت و مختصامتی از وضعیت موجود داشتهایم(  .پس دست کم میبامیست تلشا کنیم که پیوند و گسستهامی
میامن پدیدههام را بهدرستی درک کنیم تام بتوانیم سشمیی کلی از وضعیت بهدست دهیم و به این منظور ،گزیری نداریم جز اینکه ببام یکببدیگر دسببت بببه گفببت و
شنود بزنیم .در غیر این صورت ،گرفتامر دامهامی مختلفی میشویم که بام صورتبندیهامی به ظامهر رادیکامل و منطقی پیش پامیمن پهببن شببدهاند امببام لزومببام ل راهببی
برای اعاتلی این پیشام-جنبش و نهامیتام ل راهی به سوی رهامیی نشامن نیدهند.
***


زمین لرزه اول

میدانیم که هنوز چند هفتهای بیشت از س برآوردن جوانههامی جنبشی که ابتدا بهسامکن میتوان آن را "شورشا نامن" ناممید نگذشببته اسبت .امبام در همیبن چنبد
هفته نیز بامز اتفامقامتی رخ داده که عالیالظامهر فضام را آشفته کرده است .در روزهامی نخستین آغامز شورشاهام ،کموبیببش ایبن اتفبامق نظببر وجببود داشببت کبه ایبن
)پیشام(جنبش بام توجه به زمینههامی بروز ،شعامرهام ،طبقامت و اقشامر اجتمعای که نامیندگی میکند ،بام جنبشهامی سیامسی پیش از آن ،از  78تام  88به کل ی متفباموت
است ،امام به شورشاهامی مشهد در سامل  71و اسلمشهر در سامل  74نسب میبرد.
نیک میدانیم که استبداد و معیشت تنگ ،چگونه در پیوندی همه ج امنبه ب ام یکبدیگر حیبامت اجتمبعای و سیامسبی مردمبامن را ب ه قهقبرا میبرنبد .و ای ن را نیبز
میدانیم که هم حکومت و هم جریامنامت اپوزسیونی راست جدید و قدیمش ،نفع مستقیمی در این قضیه دارند که جلوه دیگری بببه ایببن اعاتاضببامت ببخشببند و
وجه عادالتخواهامنه این شورشاهام را به دست انکامر بسپامرند تام بتوانند به فراخور منفعتشامن از آن بهره ببند.
چگونه میشود قریب به هزار تجمع اعاتاضی کوچک و بزرگ ،در اعاتاض به حقوق پرداخت نشده و زحمت از دست رفته را در پرده نگهداشببت؛ یببام بببر دههبام
اعاتاض و اعاتصامب کامرگری که در محیطهامی کامرگری مختلف رخ داده است چشم بست .فریامدهامی دادخواهی که از میامن آنهببام شببامید تنهببام صببدای چنببد مببورد
انگشت شمر نظیر شلق خوردن کامرگران معتض معدن آقدره ،اعاتاضامت کامرگران معدن یورت ،اعاتاضامت کامرگران هفت تپه و ستمی که بر رضام شببهامبی ،کببامرگر
عاضو سندیکامی شکت واحد اتوبوسانی روا داشته شده ،در فضامی خبی و رسامنهای طنینی داشته است.
ضمن اینکه بامیستی اعاتاضامت مستمر دانشجویامن به طرح کامرورزی ،معلمبن ،بامزنشسبتگامن ،و ماملبامختگ امنی ک ه ان دک داراییشبامن را نیبز از دس ت دادهانبد ،و
همینطور تجمعامتی که بام موضوعاامتی نظیر آلودگی هوا و کمآبی بر محور نامبود شدن زیستمحیط مردم بر اثر اجرای برناممههامی اقتصببامدی سببودمحور رخداده
را نیز بر این لیست بلندبامل بیفزاییم .همه اینهام در کنامر آبرفت سفره فرودستامن ،مسأله یامرانههام ،حببداقل دسببتمزد ش مآور و گرانشببدن حامملهببامی انببرژی و
اقلم ضوری مصفی مردم نظیر نامن و سپس تخممرغ که شامید آخرین منبببع ت أمین پروتئیبن تهیدسبتامن ببه حسبامب بیامیبد ،مجموعابام ل عابواملی بودنبد کبه مامننبد
خامکستی داغ ،زمینههامی شعله کشیدن خشم ستمدیدگامن را فراهم آوردند.
این جنبش که از شهرهامی دیگری غیر از پامیتخت آغامز شده و به شهرهامی کوچک گستشا پیدا کببرده بببود ،ببه اقتضبامی همیبن نبام-مرکزمحببور ببودناشا بببدنهای
متشکل از پامیینترین لیههامی طبقه متوسط ،طبقه کامرگر و مامدون کامرگران را در خود جام داده است .حضببور پررنببگ تحتببامنیترین لیههببامی جبباممعه ،تهیدسببتامن
شهری و حامشیهنشینامن در این جنبش ،موجب آن گردید که در زمینههامی اقتصامدی-معیشتسی مشتعل شدن این جنبش تردیدهامی چشمگیری بببروز و ظهببور پیببدا
نکند.
طرح شعامرهامیی همچون "نامن ،کامر ،آزادی" در این تجمعامت ،که افق تکثیر شعامرهام و شکل گرفت جنبشهبامیی از قعبر ج اممعه را گشبوده ،نشبامن از ایبن داشبته
است که دورانی دیگر از مبامرزه طبقامتی و نبد فرودستامن عالیه فرادستامن بام مختصامتی جدید فرارسیده است .آنامن که در طول اعاتاضببامت ،بیش مامنه تببامم هببم و
 .1مصعای از سود انتنامسیونامل ،برگردان احمد شامملو.

غم خود را معطوفا به انکامر دلیل خشم شافتمندانه فرودستامن کرده و از خطر دستدرازیهامی دولتهبامی خبامرجی و دخاملتگریهبامی امپریاملیسبتی ببه بهبامنه
"اقتصامد کلنگی" بیمنامک بودهاند ،هرگز از عاواملی که به کلنگیشدن اقتصامد و له شدن فرودستامن زیر آوار سیامستهامی ریامضتی که اتفامقام ل از جامنب امپریاملیسببت
هام دیکته شده است ،یامد نیکنند.
از آنجامیی که هدفا غامیی کنش سیامسی فعاملن و مشامرکت کنندگامن در جنبشهامی سیامسی پیش از این ،غاملبام ل جز راه یامفت به /زیست در شکامفاهامی موجببود در
حامکمیت و به دست آوردن سهمی در سامختامر قدرت رسمی نبوده )سیامستی که در گفتامر اصلحامت واضحترین بامزتامب خود را مییامبد( ،از این ببامبت کببه شببورشا
فرودستامن در مجموع از سوی اصلحطلبامن مورد نفی و طرد قرار گرفت ابدا ل شگفت زده نشدیم .زمین سیامست طبقامتی و نبدهامی باملفعببل در آن از یببک قطببب
بندی حکامیت میکند که در یک سوی آن فرودستامن ایستامدهاند و در سوی دیگبر ،حبامکمیت و همبه نیروهبامی اصبولگرا ،اعاتبدالی و اصبلحطلب آن ببه انضبمم
لیههامی فوقامنی طبقه متوسط که از انتخامبامت ریامست جمهوری  92و سپس  ،96از همن مطاملبامت سیامسی خود نیز فامصببله گرفتببه ،و بببه تبلیببغ "آشببتی ملببی" و
اولویت حفظ منامفع ملی بر هر خواست دیگری پرداختهاند .بام مستحیل شدن گفتامر اصلحامت در گفتامر اعاتدال ،آخرین رشبتههامی امیبدواری برخبی کنشبگران و
فعاملن نزدیک به اصلحطلبامن را نیز ،از هم گسست .به همین خامطر شامید بام اتکام به این آگامهی پسینی که داریم ،بتببوانیم بگببوییم کببه جنبشهببامی سیامسببی دو
دهه اخیر ،فامقد آن ظرفیت لزم بود که فرودستامن را حول خود گرد آورده و به مدد آن سیامستی مردمی را سامزمامن دهد .وضوح حداکثی یک سیامست مردمی به
مثامبه سیامستی طبقامتی که دربرگیرنده تامم لیههامی ستمدیدگامن و فرودستامن بامشد ،درست از همین نقطه آغامز گردید.
***


زمین لرزه دوم

هنوز اندکی از فروکش کردن زمین لرزه شورشاهامی خونین در قریب به هشتامد شهر ایران نگذشته بود که زمین دوبامره لرزید .ایببن ببامر امببام ،نامفرمببامنی از جببامنب
زنامنی بود که عالیه قریب به چهل سامل ستم حجامب اجبامری برخامسته بودند و یک به یک روسی از س برمیگرفتند .آنامن بام جسببامرتی کمنظیببر در سببکوت فریبامد
زدند :چهل سامل تحمل کردیم؛ دیگر نیکنیم .شکوسه خشم شافتمندانه.
زمین لرزه دوم ،امام تردیدهامیی را نیز در میامن آنامن که از خیزشا طبقامت فرودست به وجد آمده بودند ،برانگیخت .ایراداتی به میامن کشیده شد از این قبیببل کببه
» درختی که از ریشه خراب است بام بریدن شامخ و برگ آن تیمر نخواهد شد« یام »نبامید سامدهدلنه تصور کرد که بیحجامبی زنببامن مببوجب وهببن رژیببم جمهببوری
اسلمی میشود و برای این حکومت آنقدر حیامتی نیست که از خیرشا نگذرند« .حتی شنیده شد کبه برخبی معبتض شبدهاند ک ه حجبامب برگرفتب زنبامن کبه ببه
دختان/زنامن خیامبامن انقلب مشهور شدهاند ،موجب پرتشدن توجهامت از اعاتاضامت ساسی و کمرنگ شدن شعامر »نامن ،کببامر ،آزادی« گردیببده و چهبسببام تببوطئه
خود رژیم بامشد .برخی دیگر آبشخور این نامفرمامنیهام را به »آن ور آب« و کمپین آزادیهامی یواشکی کذایی نسبت دادند و اعالم کردند که مامیل نیسببتند احیامنببام ل
به حمیت از این جریامن ملوث بشوند .معدودی نیز به این استدلل بیوزن تسک جسببتند کبه اولبویت ببام مطاملببامت زنبامن کبامرگر و تهیدسبت اسبت و حجببامب
اختیامری برای آنامن فامقد موضوعایت است.
این چکیده نظراتی 2بود که عامدتام ل از منظر براندازی و بعضام ل بام چامشنی کبامرگرگرایی ،زمیببن لببرزه دوم را خفیببف و بیاهمیبت دانسببتند .امبام آنچبه کبه در واقبع،
پ سسپشت مجموعاه این بهامنههام پنهامن شده ،دریامفتی فرقهگرایامنه ،سطحی و عاامفیتطلبامنه نسبت به مفهوم »فرودسببتی« اسبت .درکببی کبه فرودسببتامن را معببامدل
طبقه کامرگر و زحمتکش در نظر میگیرد و بام این برداشت تقلیلگرایامنه ،عاملل مفهوم فرودستی را ممثله میکند.
انحصامری کردن فرودستبودن از طریق برخورد اکونومیستی بام ستمدیدگی که به تنگشدن دایره و در نتیجه فروکامهیدن انواع ستم به تنهام یک نوع یعنی سببتم
اقتصامدی و استثمر نیروی کامر منجر میگردد ،هیچ نسبتی بام ضورت تعریف چشماندازی که همپوشامنی و هم-سنوشتی گروههامی مختلف تحت ستم و انقیببامد
را در خود میپرورد ،پیدا نیکند .تأکید یک سویه و مکامنیکی بر عاملکرد و سوختوسامز جنبش طبقه کامرگر تنهام به این امر منجر میشود که کل فراینببد م ببامرزه
طبقه کامرگر به مسامئل خاملصام ل کامرگری و پیوسته به مسامئل روزمره و عاینی کامرگران محدود گردد .مهمترین آفت مورکریسم این است که آن قدر به مسامئل مربوط
به حیطه تولید و اصطلحام ل کامرخامنه-محور محدود میشود ،که از عارصه مهمی از مبامرزه که طبقهی کامرگر بامید تلشا ویژهای را نسبت به آن مبذول بدارد ،غفلت
میورزد .پیروان کیش کامرگر پرستی از هر مطاملبه و جنبشی که صاحتام ل کامرگری نبامشد احببتاز میکننببد ،و درسببت در همیببن نقطببه اسببت کببه قببامفیه را در مببورد
مسامئل اسامسی سیامسی طبقه کامرگر میبامزند و به لحامظ سیامسی ،نه تنهام در جبهه فرودستامن شکامفا میاندازند ،که طبقه کامرگر را آنقدر ضعیف میکنند کببه بیببم
آن میرود هر آینه طبقه کامرگر به زائده سیامستهامی ضدکامرگری جریامنامت راست و گرایشامت مختلف بورژوایی در جنبش کامرگری بدل شود .این درک که اقتصامد
کلید همه چیز است )که تردیدی نیست که اقتصامد تام چه حد تعیینکنندگی دارد( عاملل به انفصامل مکامنیکی اقتصامد و سیامست در لحظه مواجهه طبقه کببامرگر ببام
آن منجر میشود ،بهطوری که هیچ شکلی از وظامیف سیامسی برای طبقه کامرگر متصور نیشود و از تعیینکنندگی نقش آن در جبهه فرودستامن غفلت میورزد.
 - .2آنچه ذکر شد جمع بندی نظرات پراکنده برخی از کامربران شبکه هامی مجامزی است.

فرودستامن ،به مثامبه طیفی وسیع از مجمبوعاه گروههبام و نیروهببامی اجتمبعای فامقبد قبدرت هژمونیببک در جباممعه ،لزومبام ل میبامیسبت دربرگیرنبده تبامم صبداهامی
فروخورده ،تحت ستم و تبعیض سیستمتیک بامشد؛ یعنی تامم کسامنی که به واسطه طبقه ،جنسیت ،ملیت ،قومیت ،مذهب و عاقامیدشامن طرد میشببوند ،محببروم
میشوند و حذفا میشوند.
اگر وحدتی استاتژیک و معطوفا به حقیقت در کامر بامشد ،آن ،وحدت تامم ستمدیدگامن و فرودستامن است .در حامل حامض بام توجه به جامیگامه و محتببوای برنبباممه
عامل نیروهامی سیامسی موجود ،ارجامع به وحدت میامن آنامن و تشکیل فرماملیته یک جبهه نبد ضد استبدادی به مثامبه یک ض ورت فببوری ،کببذب و مببردود اسببت.
زیرا قامطبه نیروهامی سیامسی که در این جبهه ضد دیکتامتوری فرضی قرار است گرد هم بیامیند و ببه اصبطلح ،اسبتبداد سیامسبی را براندازنبد ،خبود یبام فرادسببتامنی
باملقوهاند که تنهام از عارصه قدرت سیامسی برکنامر مامندهاند و یام به نحوی از انحامء زائده سیامستهامی فرادستامنه .ایببن دسببتهجامت سیامسببی ،پیشببامپیش نببامهمراهی و
غیرقامبل وثوق بودن خود را بام نوع نگامهشامن نسبت به متعین کردن آن نوع سیامست که از قعر جاممعه بنیامن تغییر حیامت اجتمعای فرودستامن را تدارک میبینببد
اعالم کردهاند .آنهام تامم هوشا و حواسشامن به قدرتهامی مستقر ،و همدستی بام فرادستامن عالیه فرادستامن است .همین باملقوگیهامی فرادسببتی در آنببامن مببوجب
میشود که پیشامپیش مامهیت هر جبههای که سوگیری دقیقی نسبت به منامفع فرودستامن ندارد را ،غیرقامبل پذیرشا و ناممطلوب بببدانیم .زیببرا آنببامن ببام فرودسببتامن،
هم آئین نیستند.


آریا زن فرودست است؟

جواب آخر را بگذارید همین ابتدای امر بدهیم .بیتردید زنامن به اردوی فرودستامن تعلق دارند .در واقع هر شکلی از ستمدیدگی ،آن گروه ستمدیده را در صف
فرودستامن قرار میدهد .قرارگرفت در ردیف فرودستامن ،مستلزم ستمدیدگی و قرارگرفت تحت انقیامد و سلطه است .زنامن در جمهوری اسلمی از وجببوه مختلفبی
تحت ستم و سلطه قرار دارند ،و از این رو نه فقط آن قسمتی از زنامن که به واسطه جامیگامه طبقامتی خود متحمل ستم طبقامتی میشوند ،که تامم بخشهامی زنامن
به واسطه تجربه ستم جنسیتی و مواجهه بام انواع سکوب هامی اجتمعای ،سیامسی ،اقتصامدی و ایدئولوژیک در جامیگامه ستمدیده قرار دارند.
پرولتامریوس ،آن طور که ایگلتون شح میدهد ،کلمهایست بامستامنی و اشامره به آن دسته از کسامنی دارد که از فرط فقبر ،قبامدر نبودنبد ببام داراییهبامی خبود ببه
حکومت خدمت کنند؛ لذا چامرهای نداشتند جز این که بام تولید ”نیروی کامر“ این خدمت را به انجامم برسامنند .وظیفه اجتمعای مقرر آنامن تولیببد بچببه بببود .آنببامن،
تنهام زهدان جاممعه بودند و نه چیزی بیشت .پس مپر بیراه نخواهد بود اگر بگوییم پرولتامریام ،زن است و وضعیتی که وصفش آمد ،کمکامن بر عاینیت پیرامببون مببام
نیز ،صدق میکند .سویهگیری فامشیستی در بطن حکومت جمهوری اسلمی همواره چنین بوده که زن را به مثامبه زهدان بخواهد .بهامی این زهببدان ،بببه کمیببت
مردانی است که تولید میکند .به محض این که زن بخواهد بیش از زهدان بامشد ،از دایره مرئیبت خبامرج و نامپدیبد میشببود .مامشببین دولببتی کبه در درون خببود
روندهامی فامشیستی را میپرورد ،زن را به مامشین تولید مرد بدل میکند؛ به کلم موسیلینی ”جنگ برای مببرد اسببت همببنطور کببه ببامرداری بببرای زن" .بنببامبراین
اگرچه زن تاممام ل پرولتامریام نیست ،امام پرولتامریام به تاممی زن است ،زیرا نه تنهام نیمی از پیکره پرولتامریام زن است ،بلکه پرولتامریام در کلیت و تاممیت خببود ،زاینببده و
تولیدکننده کامل و خدمت ،و در یک کلم "زندگی" در نظامم سمامیهداریست.
در مقامبل پامتریوس که ریشه بامستامنی رومی دارد )و آبشخور شکل گرفت واژه پامتریوت در معنامی وطن پرست نیز میگردد( ،بیش از هر چیز به ”سزمین پدری“
و ”فاممیلیام“ اشامره دارد که هم زمامن به ”پدر“ و جامیگامه او در خامنواده و منامسبامت فاممیلی ارجامع میدهد .پامتریوس بببه ایبن ترتیببب ،ببام سببه اسلسمببن اصببلی دارایببی
)منامسبامت ماملکیت( ،اقتدار و مقامم گره میخورد .پامتریسینهامی رومی ،اقوام و خامنوادههامی طبقه باملی صامحب زمین و ثروت بودند و هر پببامتسرس یببام پببدرر عاضببو
سنامی رومی بود .مقامرنت پامتریامرکی و پامتریوتیسم ،یعنی پدرساملری و میهن پرستی ،به مثامبه دو مولفه بنیامدین در ایده نامسببیوناملیزم ،کبه خببود عانص ی جببوهری
برای هر دستگامه فامشیستی است ،بیواسطه زن را به آنتی تز این سیستم بدل میسامزند.
سخن گفت از "مامم میهن" و "سزمین مامدری" که پامتریوتهام پرچم پرافتخامر وطنشامن را چببون قضببیبی افراشببته بببر تببامرک آن میافرازنببد ) ،(To Erect A Flag
دروغهامی بزرگ تامریخی هستند که تنهام برای رمزآلوده کردن و در هاملهای از ابهامم قرار دادن ”حذفا زن“ از تامریخ مذکر در افواه و اقوال چرخیدهاند .تامریخببام ل و
اجتمعالام ،هر کجام که نامم قدیسی تحت عانوان ”مامدر“ به میامن آمده ،دسیسهای برای حذفا سیستمتیک ”زن“ در کامر بوده است.
امام زن فرودست است ،نه فقط به این خامطر که بخش قامبل توجهی از آن تحت استثمر و انقیامد سمامیه قرار دارد ،بلکه از آن جهت که زن ،در تقامطعی از انواع
دیگری از ستم و تبعیض نیز قرار دارد .گرچه جامیگامه طبقامتی بخشی از زنامن آنامن را در ردیف طبقه کامرگر ،زحمتکشامن شهری و روستامیی و تهیدستامن نیگببذارد،
امام از منظر تبعیضامت اقتصامدی ،سیامسی ،قامنونی و سکوبهامی ایدئولوژیکی که متحمل میشود ،او در جامیگامه فرودست قرار میگیرد.

فرودستی ،نامظر بر ایستامدن در نقطه برخورد گونهگونی ستمهامست و از این منظر بیشک زنامن ،در این تقامطع قرار میگیرند .پرولتامریببام نیتوانببد بیتفبباموت بببه
انواع دیگری از ستمدیدگی ،از متحدان استاتژیک خود در تغییر وضعیت موجود چشمپوشی کند .بدون نظر داشت به افقی که رفع ستم از تامم سببتمدیدگامن و
تحقق حقوق و مطاملبامت بنیامدین آنامن را مد نظر دارد ،مبامرزه عالیه استثمر و سلطه سمامیه نیز به سانجامم نخواهد رسید.
***
به قول آن رفیق شفیق" ،انقلبهامی شکست خورده یام مورد خیامنت واقعشده ،به سامدگی از حبامفظه سکوبشبدگامن پبامک نیشببوند .آنهبام در شبکلهامی پنهببامن
مخاملفت ،حضور بینامبینی ،غیبتهامی تهامجمی ،تشکلت مولکولی توده مردم در فضامهامی عامومی ،بام شبکههام و کلمببت عابببور ،ملقامتهببامی شبببامنه و انفجامرهببامی
رعادآسامی آن ،تداوم مییامبند" .3و مگببر زنببامن ،از همببن روزهببامی پامیببامنی زمسببتامن  ،57همببراه آن انقلب ببام شببکوه ،سکوب نشببدند و عالیرغببم بلنببدکردن فریببامد
اعاتاضشامن بام همراهی عامده گروههامی چپ و تیپهامی دمکرات ،مورد خیامنت ضد انقلب قرار نگرفتند؟ اگر زنامن ،یعنی نیمی از آن نیروی سببهمگینی کببه کببامر
انقلب را به انجامم رسامند ،چنین مورد هجوم ضد انقلب قرار نیگرفت و به بند کشیده نیشد ،آیام انقلب شکست میخورد؟ نیدانیببم .امببام ایببن را بببه وضببوح
میدانیم که اگر زمینههامی سکوب سیستمتیک زنامن بام عالنیکردن مسأله حجامب اجبامری در همن اسفند  57فراهم نیآمد ،رفراندوم  12فروردین برای اسببتقرار
"جمهوری اسلمی" نیز در کامر نبود .انقیامد زنامن ،پیششط ضوری بنیامن نهامدن حکومت اسلمی بود و حجامب اج ببامری ،بهمثببامبه ایببدئولوژیکترین خصببلت ایببن
حکومت همچنامن بر پیشامنی این دم و دستگامه خودنامیی میکند.
از این رو گزافا نیست اگر بگوییم که در میامن مجموعاه مطاملبامت زنامن عالیه ستم جنسیتی ،خواست لغو حجامب اجبامری ،خصلتی یکتام دارد .زیرا از یببک سببو ،بببه
شکلی تامم عایامر سودای حکومت اسلمی در به انقیامد کشیدن و کنتل بدن زن بهمثامبه مامیملکی همتراز بام دیگر اموال را برجسته میکند و از سوی دیگر ،نشببامن
میدهد که چطور ،حفظ این نهامد ایدئولوژیک را ،به مراتب سفت و سختتر از دیگببر هنجامرهببام و ارزشاهببامی دینیاشا ،همببواره در دسببتور کببامر داشببته اسببت.
حکومتی که از شعامر دربامره مستضعفامن و کوخنشینامن نضج گرفت و در کمت از دو دهه به حکومت اغنیام و مستکبان و کامخنشینامن بدل شد ،حکومببتی کببه بببه
اتکامی فقه پویامی شیعه ،هر مامنعی بر س راه شکوفامیی سمامیه و روبنامهامی ضوری آن را از س راه برداشت و در رقببامبتی تنگامتنببگ در عاملببی سببامخت مببدلهامی
رشدوتوسعه سمامیهدارانه که از سوی ا بببر امپریاملیستهام و نهامدهامی فراملی آنامن دیکته میشد ،گوی سبقت را از رقبامی بینالللی میربود ،امام در این یببک قلببم،
همچنامن سفت و سخت پامی میفشد .گویی خود حامکمن نیز نیک میدانند که بام لغو حجامب اجبامری ،عاملل گسستی عامیق در بنیامن ایدئولوژیک "نظامم" حامدث
میشود و اثری از اسلمیت آن بامقی نیمامند .آن جمهوریت نیمبند هم که خودمامنیم ،مگر کامریکامتوری نیست.
نتیجتام ل بام الغامی حجامب اجبامری ،نه فقط حق آزادی پوشش به مثامبه یک حق دمکراتیک محقق میشببود ،نببه تنهببام یببک نهببامد موسجببد سببتم از میببامن میرود ،بلکببه
دگرگونی غیرقامبل نامدیدهگرفتنی نیز در سامختامر سیامسی-ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلمی رخ میدهد .اتفامقی که این مطاملبه را به وضوح از دیگر رفرمهامی
قامنونی ،سیامسی ،اقتصامدی و اجتمعای زنامن متمیز میکند.


#دختان_خیابان_انقلبا

بام آغامز ترمیدور انقلب و درو کردن مخاملفامن و معتضامن ،حکومت جمهوری اسلمی از ضب چمق و تفنگ و تیغ و پونز ،تام زور گشتهامی ارشببامد و ادارهجببامت
مبامرزه بام مفامسد و منکرات ،به اقسامم ابزار و شیوههامی سکوب و برقرار نگامهداشت فقره حجامب اجبامری متوسل شد ،و قدمی کوتامه نیاممد .صد البته که زنامن هببم
در هیچ دورهای کوتامه نیاممدند .حجامب به نامچامر بخشی از حیامت روزمره زن ایرانی شد امام همواره به عانوان ستم فراطبقامتی و فراگیر بر زنببامن ،خصببلت زائببده و
اجبامریبودن خود را حفظ کرد و نرماملیزه نشد.
طبعام ل هواداران نظرگامههامی مختلف فمینیستی و فعاملن جنبش زنامن نسبت به مسأله لغو حجامب اجبامری موضع گیریهببامیی کردهانببد و رویکردهببامی متفبباموتی را
نسبت به این مشکله بروز دادهاند .بدیهیست کببه ایبن جهتگیریهببام همسببامن و یکدسببت نیسببت امببام میشببود در ایببن ببامره سبخن گفبت کبه احتمببلل کببدام
رویکرد)هام( و نقطهنظرات میبامیست سوگیری عامیقتر و دقیقتری نسبت به این قضیه اتخامذ کنند.
زمامنی که از زنامن بهمثامبه تکهای از پیکره فرودستامن سخن میگوییم ،احتملل رویکرد برخی نامیندگامن فمینیزم پساماستعمری که در این هنگاممه ،بببه نحببوی گببوشا
خراشا مسنام را از ته آن مینوازند توجه مام را به شکل مضامعافی به خود میخوانند .مدعایامن این گرایش هم صدا بام محامفظهکامرترین روشنفکران ارگامنیک حکومت،
این روزهام به ذهنیگرایی و مکتبیبودن معنامیی تامزه بخشیدهاند و مامنند همتامیامنشامن که همنوا بام دستراستیترین پروپامگامندای حکومت ،اعاتاضببامت ساس ی را
به یکی دو فرقه سیامسی منحط و مرتجع یام عاوامل بیگامنه نسبت میدادند ،مسأله حجامب اجبامری را به کامرزارهامی فمینیزم )نئببو( لیبببال تقلیببل دادهانببد و ببام آن
همه مدعاامی درک چند لیگیهام و پیچیدگیهامی زیست فرودستامن ،بهویژه در جوامع غیرغربی و "جنوب" عاملل از فهم سامزوکامرهامی سکوب بومی )استبداد( بببه
 - .3به مقامله سمجت انقلب :موشا کور و لوکوموتیو از دانیل سعید در نشیه آلتنامتیو شمره یک مراجعه کنید.

موازات مخامطرات غیرقامبل نامدیده گرفت استعمر/امپریاملیزم نامتوان ظامهر شدهاند .حقیقتببام ل آدمبی سدرگم میمامنببد کببه ببام کبه ایببن درد را در میببامن بگببذارد کبه
فمینیست چپ پساماستعمری ،میشود بلندگوی مرتجعترین صداهامی برآمده از مت قدرت ایدئولوژیسک سکوبگر ،کببه حجببامب را در چهببل سببامل گذشببته ،عاببامملی
برای "توانند" شدن زنامن میخواند و بام وقامحتی مثامل زدنی اعالم میکند که تجربهی بیحجامبی و متعامقب آن آزار زنامن در غرب هم بر این امر صببحه میگببذارد
که مسأله اصلی "توانندسامزی" زنامن است و نه حجامب اختیامری )بگذریم از این نکته که به کامرگرفت واژه "توانندسامزی" از جامنب راستترین گرایشامت حکومت
جمهوری اسلمی مام را بیش از قبل به این واژه و گفتامرهامسی پسس پشت آن ظنین میکند( .در کمل نامباموری میبینیم کببه فمینیسببت چببسپ پساماسببتعمری ،مقهببور
کلیدواژههامی واپسگرایامن میشود و به جامی نظر انداخت بر مت جاممعه و مشامهده واقعیت عاینی زیست مردم ،مهملت آنامن را بامزگو میکنببد کببه لغببو حجببامب
اجبامری ،میامن طرفداران حجامب و بیحجامبی شکامفی عامیق و پر از نفرت میاندازد که بام هیچ ترفندی جز اج ببامری شببدن دوببامره حجببامب مپرشببدنی نیسببت؛ و آن
وقت اگر این شکامفا تعریض و تعمیق شود» ،اتحامد عالیه حمله خامرجی ،عالیه تحریم ،عالیه تجزیه ایران و اتحامد برای عازت ،پیشفت و آبامدانی ایران« چگونه این
دو نیروی اجتمعای که لبد خصم یکدیگر شدهاند ،به مثامبه پیکرهای واحد به پامسداری از کیامن این مملکت برخیزنببد؟ بلببه دوسببتامن .از چببپ ،فمینیسببت و ضببد
استعمر/امپریاملیزم بودن برخی از حامملن این تفکر ،تنهام یک پوسته نامزک و پوسبیده بببر تبن واپسگرایببامنهترین رویکردهببام ببه مقببوله سبتمدیدگی بامقیمامنببده و
تعهدشامن به حل مسأله فرودستی زنامن ،حقیقتام ل رقتآور است.بب مواجهامت این چنینی از قضام این واقعیت کتمننامپذیر را عایامن میکند که فمینیزم پساماسببتعمری،
فقدان دانش و نامتوانی خود از شنامخت پدیدههام ،فهم روندهامی پیچیده حیامت فرودستامن و درک مکامنیزمهامی حامشببیهای /فرودستسببامزی سببامزوبرگ سکوب در
جوامع بومی را بام رویکردی پوزشاخواهامنه/تدافعی نسبت به سکوب و ستم بومی ،و همزمامن رویکرد پرخامشاجویامنه/تهامجمی نسبببت بببه انقیببامد و تعببدی سببتم
امپریاملیستی پنهامن میکند و صدای رسامی زنامنی محجبه و غیرمحجبه که ستسم سیامسی-ایدئولوژیک-جنسیتسی حجامب اجبامری را بر نیتامبنببد بببه گوشببش نیرسببد.
اگر فمینیزم غرب-محور بام گفتامری غلوآمیز زنامن کشورهامی غیرغربی را به مثامبه قربامنیامنی فامقد عاامملیت و سوژگی برای تغییبر ش ایط نبامبرابر و عالیبه بیعابدالتی
بامزنامیی میکند ،چپ فمینیست پساماستعمری گامه از آن سوی بامم میافتد و بام لنزی غرب-مببدار و ناممتنامسببب بببرای فهببم سببتم متعیببن در "جنببوب" ،النهببامیه بببه
پامککردن صورت مسأله میرسد و جریامنامت واپسگرایی که به لحامظ ایدئولوژیک در بن بست گفتمنی به سبب میبرنببد را بببه گفتببامری ممبد روز در آکامدمیهببام و
فضببببامهامی روشببببنفکرانه غربببببی مسببببلح میکننببببد .از ایببببن عایببببامنتر نیشببببود نببببامم فرودسببببتامن را بببببه کببببامم فرادسببببتامن مصببببامدره کببببرد .بگببببذریم.
بر خلفا گرایشامتی از آن دست که باملتر سخناشا رفت ،در این جغرافیامی بومی و در تامم این سی و نه سامسل دشببوار ،بسببیامری زنبامن ببه دگرگببون کببردن ش ایط
بامورمند و امیدوار بودند؛ بسیامری میدانستند که در دوران ارتجامع ،دانههام در روندی صبورانه و بام ریتمی مکند جوانه میشوند؛ بام همه تردیدهام ،بسیامرانی ایمنی
داشتند که »گویی پیاممی جامودانه در نجواهامی ستیزهجویامنه از نسلی به نسلی دیگر منتقل میشود« .گویی صدای تیز و رسامی دختان و زنامنی که در خیامبامنهببام
جسامرت و شجامعاتشامن دستمیهی »نه« گفت به حجامب اجبامری گردید ،پژواکی از صدای آن زنامنی بودند که همن فردای انقلب  57عالیه سیستمتیزه کردن سببتم
و تحمیل نوع معینی از پوشش و طریقه حضوریامفت در جاممعه ایستامده بودند ،امام به خشنترین شیوه سکوب شبدند .دخببتان و زنبامنی کبه ببر بلنبدیهامیی در
خیامبامنهامی چندین شهر ایستامدند و اعاتاضشامن را به تصویر کشیدند ،خط شکنامنی بودند که به مام یامدآوری کردند ،که گذشته مام در آینده است .زیرا آرمامنهببامی
انقلب بهمن ،در سامل  57محقق نامشده بامقی مامندهاند؛ آرمامن آزادی ،برابری ،استقلل و عادالت که تحققشامن شط رهامیی و رستگامری مامست.
***


ته کلم

مام )نیگویم چپ ایران تام نقدی که طرح می کنم همدلنهتر خوانده شود( در مقامبل چه کردیم؟ بامرهام بر روی کامغذ نوشتهایم که فرودستی زن و ستم جنسیتی
او بر ستم طبقامتی بامر شده و از این رو زنامن ایران به شکلی مضبامعاف سببتمدیدگی را زیسببتهاند .بسبیامر شببعامر دادهایبم کبه در آسبتامنه هببر دگرگببونی سیامسبی و
اجتمعای کلنی ،بامید اهمیت جامیگامه زنامن را به مثامبه یک نیروی اجتمعای شورشگر که قریب به چهل سامل به اشکامل مختلف مقامومت و نامفرمامنی کرده است در
تحولت سیامسی و اجتمعای آتی به رسمیت بشنامسیم .از خشم زنامن گفتهایم و بر پتامنسیلهامی رزمندگی تأکید کردهایم .بله و همه این حرفاهام را زدهایم و چببه
حرفاهامی قشنگی هم زدهایم .امام س هر بزنگامه و لب هر تندپیچ ،درست زمامنی که مشت هام گره شده و یام مامنند امروز ،روسیهام بر س چوب زده شده است،
نامگهامن در اندیشه فرو رفتهایم که "زنامن به نفع چه طبقه و چه برناممهای عامل خواهند کرد؟" و پرسشهامیی به میببامن پرتببامب شببدهاند کببه پامسببخهام را پیشببامپیش
درون خود دارند تام بر انفعامل )نسبی( و بیافقی مام سامیه بیندازند.
ایبسام که نیامز نبامشد که نقش سکوب سیستمتیک حکومت در بریدن صدای زنامن در سامحت جاممعه تام قلع و قمببع کببردن بخشببی از پیکببره م ببامرزان سیامسببی و
انقلبیون در زندان و تبعید بامر دیگر در این مت برجسته شود چرا که از آفتامب هم روشنتر است .امام شامید بیمسم نبامشد اگر به سندرمی که در ساملیامن بعدتر
بر جنبش زنامن ایران عاامرض شد اشامرتی شود .اینکه گرایش غاملب جنبش زنامن ایران ،اگرچه از سنت مبامرزاتی چپ زاده شد ،امام در رونببد حببذفا تببامریخی چببپ از
جاممعه ،مامنند دیگر عارصههام ،تامیلی به سمت راست پیدا کرد .تک-پامیهای خواندن جنبش زنامن به مثامبه جنبش طبقببه متوسببط از سببوی چهرههببامی شببامخص ایببن

جنبش و ایجامد نوعای سلسله مراتب فرودستی در کلیت زنامن و به تعبیری "فمینیزم اکثیت" ،4بیتردید به حذفا عاینی و نامدین چبپ از عارصببه مببامرزات جبامری
جاممعه ربط مستقیمی پیدا میکند .گرایش مذکور به نحوی هوشمندانه و هدفمند ،عاملل سمت و سوی جنبش زنامن را به سمتی جهببت میدهببد کببه اگببر دیگببر
گرایشامت بر مبنامی ستمهامی متقامطع جنسیتی ،طبقامتی ،قومیتی و نظامیر آن بخواهند » مطاملبامت خود را از خواست برابری و تبعیض زدایی از قامنون فراتر ببند«،
»نیتوانند فصل مشتکی بام جنبش برابریخواهامنه زنامن بیامبند«.
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امام این نیتواند دلیل کامفی بببرای اجتنببامب از دخبباملتگری نیروهببامی چببپ و کمونیسببت در جنبببش زنببامن و تعمیببق جهتگیریهببامی مطلوبشببامن بببر مبنببامی منببامفع
فرودستترین لیههامی زنامن در این حوزه انگامشته شود .چنامن که تامکنون نیز ،گرایش چپ جنبش زنامن ،بام استفامده از ابزارهام و به شیوههامی مختلفی که آزمببوده،
برای بر هم زدن این تکصدایی کوشیده است ،امام اینهمه کامفی به نظر نیآید.
باملخره ضمن پیشفرض گرفت همه سکوبهام و فقدانهام ،تاممیتطلبیهام و اصطکامکهام ،یکجامیی بامید سفت بامیستیم و به ایببن هزارهگرایببی خفت ببامر کببه در
انتظامری پامیامننامپذیر در فراسوهامست پامیامن بدهیم .این نه فقط رساملتی در مت جنبش زنامن ،که تکلیفی در بطن جنبش فرودستامن است .سنگر گرفت پببسس طبقببه
کامرگر ،و پشببتکردن بببه جویبامرهببامی جببامری مقببامومت ،در نهببامیت از مببام چیببزی مگببر شکسببتخوردگامن ابببدی و قربامنیببامن بیفضببیلت وضببع موجببود نیسببامزد.
خیزشا اخیر ستمدیدگامن ایران ،نوید شکل یامفت جنبش سیامسی-اجتمعای نوینی را میدهد که نه فقط در چامرچوب مرزهامی این کشببور میتوانببد وحببدت بخببش
تامم فرودستامن و سکوبشدگامن طبقامتی ،جنسیتی ،قومیتی و عاقیدتی بامشد ،که در تامم منطقه میتواند بشامرت به هم پیوست ستمدیدگامسن هببم سنوشببتی بامشببد
که به اتکامی قدرت مردمی ،همزمامن عالیه هر شکلی از دخاملتگری خامرجی و امپریاملیستی ،و نیز ستمگری و سکوب داخلی میایستند و میسببتیزند و سگذشببت
خود را رقم میزنند.
به گواه تامریخ ،ایمن داریم که هرگز پامیامنی بر قطعه اسارآمیز شعر بی وقفه »غیرممکن هامی محتمل« متصور نیست.
بهمن 96

 .4برای فهم دقیق تر از عابامرت "فمینیزم اکثیت" به مقامله ای از نوشین احمدی خراسامنی مراجعه کنید.
 .5به مقامله فوق رجوع کنید.

