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 ی خاورمیانهدیدهرنجپرولترِ  برای زنانِ

 

 یک استیصال ریوغ
 دختران خیابان انقالب ر نقدد

 ارغوان حکیمی
 
 

بنا ی پیوندهای ایدئولوژیک با سایر طبقات، و هم ی تاریخی پرولتاریا، هم رهایی از همهوظیفه"
گاهی طبقاتی خویش بر مبنای موضع یگانه نهادن اش ی طبقاتی و متعاقبًا استقالل منافع طبقاتیآ

ی و استثمارشده ستمدیدهی عناصر است. تنها در این صورت است که قادر به رهبری همه
 1"کاران اقتصادی و سیاسی است.ی مشترک علیه ستمی بورژوایی در مبارزهجامعه

 تماشاچیهای یک مونولوگ
دن آتش انقالب در این حکمرانِی رور کخواهد شعلهمی جرئت کهتر باشد شان باید از همه شجاعاولین» گفت:می درجاییسی ک

 :د ادامه دادیترد باکمی« که کار کمی نیست جگرگوشه را وانهادن و در دل شیر رفتن. الحق مادر هم هست، ازقضااختناق. 
افت؟ یین راه ادامه مین انقالب را ادامه داد که اگر شجاعت او نبود کجا ایهرحال او بود که ابهشان، نه؟ ید هم دومیشا»
 ،یقهرمان یستادن بر سکوهایدر آن لحظات شکوهمند، گاه ا یر آزادین صفیدانستم آن اولیکاش م» گفت:یم« دانم.ینم
، همان دادمیاش تکان آوردن خواسته فرا چنگم به کس و مصمز و همهیچاعتنا به همهیکه چوب در دستش را ب سانآن

 «زد؟یاد میرا فر یایخواهیآزاد چنیناینکرد که در سکوتش یکرد؟ به چه فکر میلحظات به چه فکر م
شان، به ابان مبارزهیشهر و خ یخورده، وراکتیات ییهاشان چون کاالیبیترت یهاشماره ین دختران ورایا یمن اما در همه

ش ین دختران جوان پیا ایکه آنیش شجاعت، ُمصر به ایقبل از نما،لحظاِت قبل از صعودمصمم به دانستن ام. یگریز دیچ دنبال
و  چیزهمهاز بیش شان نائل آمده بودند؟ من زمانه "کردد ی"چه با یمثابهبهخود  "کردد یافتخار بر "چه با یهایبلند صعود بهاز 

و  یدر جواب خستگ ید کردیمن، نه چه با یِی جووجست "کردد ی"چه باجنگیده بودم و برایم روشن بود که  با خود کسهمه
من در تمام هم. ز یکه پاسخ آن ن پرواضحن بود و یلن "د کردی، که "چه بایفین تکلییتع هر نوعت و نه از جنس یاز وضع صالیاست

 رفته بودند؟ "کردد یچه بامصاف " اصاًل بها دختران جوان یآ جنس بودم کهن یاز ا یش پرشکوه به دنبال نشانیلحظات نما

 صحنهدر تدارك 
گرچه اوج آن در  هایی کهگذرد. شورشیران میا 69ماه ید هایاز شورشن ماه ی، چندده شدیبر قلم زدن د مروز که ضرورت  ا

 شعار یور شدن دارد. صداهرلحظه امکان شعلهآتش زیر خاکستر  مانندبهنشان داد که  مردادماهدر همان روزها بود اما 
 یامیو پ شاد"رضاشاه، روحت ، "گرانی""مرگ بر ، "ایران یچد: "نه غزه نه لبنان، جانم فدایپیمان ممعترضان هنوز هم در گوش

 ".شیند بلند یگه باین، دیببخش سید علیکه " یاخامنه یآقا یمخصوص برا

                                                           
 ی لنین، گئورگ لوکاچتأملی در وحدت اندیشه. 1
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ران و منطقه یکا در ایآمر ین سالهیدن به اهداف چندیرس یرا برا بهتر از آن یرکانه از برجام خارج شد و راهیترامپ ز 
 ابند و کارش را تمام کنند.یجان بمهینه را نیرین دشمن دیغ نخواهند کرد تا ایدر یچ اقدامیز از هیاش نایمنطقه یرفقا.افتی

 یش را روانهیهاامیپ هرروزده، یك جشن بزرگ فراهم دی ییبرپا یط را برایشرا گریهر زمان د ش ازیکه ب یپهلو یشاهزاده
از من است(  تأکید) 2"كننداعتماد  انیبه جربلکه "به او  فقطنهدوار است که مردم یکند و امیدارانش مچاکان و دوستنهیس

کثیری  که جمعبلاد هندوستان کرده یشان لیو آنان که ف طلبانسلطنت فقط نه شدههیددزبانان محفل تدارك یداند میو خوب م
و  ی پایانیدر نقطهمتفاوت و حتی متضاد از یکدیگر  ظاهربهکه با راه و هدف  است ران از راست تا چپیون ایاز تمام اپوزس

پیروزی صفوف  صرف جمهوری اسالمی. مقصدی که سرنگونِی اند و آن نقطه چیزی نیست جز مقصدشان باهم در تالقی
در که  ایپروژه ،ستا ی بزرگ امپریالیستینیروهای ارتجاعی با اهداف و افقی ارتجاعی برای هموار کردن مسیر اجرای پروژه

این جشن بزرگ چیزی نیست جز جشن سرنگونی  شود.ترین حالت خود به فروپاشی و انهدام اجتماعی منجر میمحتمل
 ی ما "دعوت"ایم.صرف جمهوری اسالمی و همه

وضع  ین برایدورب یروهکه روب یاند؛ خبرنگارانتیمشغول فعال یگریش از هر زمان دیخارج از کشور ب یهاامروز رسانه
. چپاز جریانات  یعظیمخیل تا  ترینشانیدست راستاز  ی  اسیگران سلیو تحل یفعاالن مدن کنند؛یه میران گریاسفبار مردم ا

ش از صف جنبش ین چند سال پیکه هم یتا پسرِك جوان اشدستهداروو مجاهدین شارالتانیسم  به سر یاز رهبر روسر
اش را صادر یاسیس یجا تزهاسم درآورده و از آنیرانارشیوز و ایران رفت و حاال سر از آمدنیسرخ از ا یبا پرچم ییدانشجو

در پس  اندی مجازی که توانستهعرصه ِی برانداز یهااز محافل و هسته یادیتعداد ز کند. به این خیل اضافه کنیدیم
 د.نرا نیز بسیج کن ایعدهی خود مضحکه
از نقض که دست دهد  یبونیهر تر حاال از ،ل را به مقصد غرب بستید و باروبندیکشور را مساعد ند یوهواکه آب یهر جوان

 داشته باشد. جریان"در " ینقشگونه این دارد یو سع دیگویران میبشر و حقوق زنان در ا حقوق
 ورِ آن یبرا یدعوت"حامل " شانهرکدامکه  ییهاهشتگ شوند؛یم 3ندران و نجاِت مام وطن ترِ یا یآزاد یها براهشتگ

 دارند.ه یدر قض ییاز قبل پا خود   شدگان  ن دعوتیکه انیغافل از ا هاستیبآ
 در گوشه و گداریگاه ده،یفرودستان د ید انقالب اجتماعیزش و شایك خیبت یرا در ه ماهدیکه  یرانیا طلبسرنگونی چِپ 

 ،ر شعارهاییگره کار را با تغباز شدن بعضًا کند و اش، خطر ارتجاع امپریالیسم را گوشزد میو تکراری یهای تجویزکنار بیانیه
و رادیکال  یاست طبقاتیساتحاد و برد شینه از منظر پ ماهدیشورش با کارگزاران اش ی رویارویینحوهند. یبیمذیر پامکان

و  یشتیبا مطالبات معست. چپ ایران ا یکیمکان یدیدبا آن کارگزاران  یگاه طبقاتیپامنظر شدن که صرفًا از  "خود ی"طبقه برا
دارد. صرف حضور کارگران و اقشار  انهمدار و دلسوزگرایانه، اخالقخواست فرودستان در این شورش برخوردی فرودست

 یارتجاع یهاافقرساند. طلب را برای فعلیت انقالبی به اقناع میمعیشتی، چپ سرنگونی هاییفرودست جامعه با خواست
هشداردهنده نیست که اگر ی امپریالیستی در منطقه برای این چپ چندان سیطرههای کور و تجارب اسفناک این شورش

در اینان  .کردسرایی نمیسخن آزادی"از "شورش نان، کار،  همچنانی امپریالیسم بر وضعیت، ی چنبرهبود در هنگامهمی
علیت انقالب وضعیت و توازن نیروها از ف زمانی کهدرست  همآن ،بینندانقالب سوسیالیستی را در دستور کار می باورشان

طلب اگر در مسیر . چپ سرنگونیایدئالیستی داردی اچهرهبرخوردشان  است کههمین جهت سوسیالیستی دور است و از 
ها و ایتوده همچون نبایدبار اینکند که را یادآوری می 75رو شود، سریع انقالب هبا نقدی روباش انقالبی خود   زعمبه سرنگونِی 

خیانت و ترس معنایش برای آنان هر هشداری  .دمیدان را خالی کر یروزی را دو دستی تقدیم پدر کردندکه پ فداییان اکثریت

                                                           
 ی شخصی رضا پهلوی در توییتر. از صفحه2
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 گشته از معنای های تهیواژه ها،بیانیهی آورند اما در همهها سرسامهای احزاب و جریانتورم بیانیه. است"دلواپسان" 
 :کنندحفظ میرا همچنان  ی کارگر به نابودیطبقه دعوت"" یظاهر فریبندهانضمامی، 

 "حکومت کارگری بادزنده، "سوسیالیسم" بادزنده"
ی کریه فقر و چهره .شودمیبارتر فاجعهروز فضای داخلی ایران آشفته و متشنج است و وضعیت معیشتی فرودستان روزبه

 خود را نمایان ساخته؛ وضعیت برای فرودستان بحرانی است. ازپیشیشبطبقاتی  شکاف
هیچ غلطی  کسهیچ: "دهدیمتر پاسخ خوب دریافته و آن را با پیامی مخصوصشعارها را  ای پیامآقای خامنه طرفایناز 

ه با هشدار و تهدید در آمیخت موشکی اخیر و اقتدار یهاونشانخط ِس در پ  باید کور بود و فقط اما  تواند بکند."نمی
ای حکومت یک تکاپوی ناشی از نگرانی را ندید؛ نگرانی از تغییراتی در پایگاه توده و بست تاکتیکی، یک بنهاسراییسخن
 ایران.

 ایستند.در یک پرده: قهرمانان روی سکوها می
 .است در خیابان انقالب تهران شهری برق تقسیمجعبهحنه یک ص

، تکان اش را بر آن آویختهروسری که یچوب ،رودان، زنی جوان باالی سکو میدر ایر ماهدیچند روز پیش از شروع اعتراضات 
تصویر زن  به همراه آن، خبر این پیشامداز کوتاهی ی دهد. به فاصلهرا به حجاب اجباری نشان می اشگونه اعتراضاین داده و

که از نقض حقوق زنان در  خواهی یک قهرمانشود تا فریاد آزادیهای مختلف خارج از کشور میجوان، سرخط اخبار رسانه
 ، به جهانیان مخابره شود.فغان آمدهایران به 

 دختر خیابان انقالب کجاست؟ :در آن روزها پرسش متداول این بود
 شود و، این حرکت با همین شکل و شمایل در تهران و چند شهر دیگر تکرار میماهدیاعتراضات  یبحبوحهروزهای بعد و در 

در یکی از  .است از حجاب اجباری آزادی زنان ایرانی شانکه خواستهشوند میظاهر  یجنبش یبتهدر دختران خیابان انقالب 
 شود.ماه امسال، این حرکت توسط دختری دیگر در میدان انقالب تهران تکرار میروزهای اوایل آبان

 اند؟!خیابان انقالب کجا ایستادهاین است: دختران ما سؤال تا به امروز نیز،  همچناندر آن روزها و اما 
*** 

در جوامع مختلف و در ظروف زمانی متفاوت با توجه به ساختارهای اجتماعی، اقتصادی،  گرچهنابرابری و ستم بر زن، 
توان اما می ،داشتهی خود را ه و شدت و حدت ویژهو مذهب شکل خاص خود را تعین بخشیدپذیری از عرف سیاسی و با تأثیر

 گیری این ستم جنسیتی و دوم پابرجایی اینهای مشترک پایداشت؛ اول ریشه نظراتفاقی مهم در آن بر سر وحدت دو مؤلفه
ی برخی جوامع های فعالین حقوق زنان در این مورد و ادعاهای در بوق و کرناشدهتالش رغمبه ی جوامع امروزیستم در همه

 رابری کامل زنان در این جوامع.غربی مبنی بر آزادی و ب
کند، شناسایی و تعریف می مسئلهزن و تحلیل و کندوکاو در هر اقدامی که خود را در جهت حل این  یمسئلهتالش برای حل 

 های معضل زنان بکشاند.بایستی ما را به سمت شناسایی ریشه
آن دوران برای گذران  ه باعث شده بود تا انساِن عدم تکامل نیروهای مولد -دوران توحش و بربریت -در دوران پیشاتمدن

عنوان منبع همیشگی و ُگدار، البته نه بهبه شکار گاهها و گیاهان های ابتدایی کشت دانهگردآوری خوراک و روش در کنارزندگی 
نقشی  ،ایو ساخت تیرهکرد در میان قبیله زندگی می انسان این دوره هنوز یکجانشین نشده بود. روی آورد.ی معاش مدام تهیه

انسان آن دوران بر و ضعیف پرداختند اما چیرگی ابتدایی کرد. مردان به شکار میبرای او ایفا می ی امروزیخانواده مانندبه
ی بارداری به علت شرایط ویژه شکار در تولید معاش بود. در این میان زنان طبیعت وحشی اطراف مانع از ایفای نقش اساسی

که هنوز  -پرورش نسل بعدی برای بقای نوع انسان شاننقش اصلیورش کودکان در شکار شرکت نداشتند و و پر و نگهداری
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و ساده های ابتدایی ها با شیوهو گردآوری خوراک و کشت گیاهان و دانه -پذیر بودضعیف و آسیب شدتبهدر برابر طبیعت 
 بود. انسان آن دوران غذایعنوان یک منبع اصلی در تأمین به

تولید  چهاساسًا وجود نداشت و هر آن مالکیت خصوصی داد؛مازاد تولیدی برای انسان آن دوران به دست نمی کهن   شیوه تولید
 رفت.کار میدر قبیله به "مابرای بقای زیست " شدمی

بنابراین تبار از مادر به ؛ نبودشده قبیله آزاد و پدر افراد شناختهدر درون  آن دوران ضرورت تاریخِی  برحسب، روابط جنسی
ویژگی جوامع انسانی  ،کامل چنداننهشاید  بودند. این نکاِت  مادرتبار آن روزگار   قبایِل  ،اصطالحبهو  شدفرزندان منتقل می

 ی آن دوران بود.بدون طبقه
به آنان  ها""زادآوری گونه راه درچنین پرورش فرزندان های گذران زندگی و همعاش و شیوهدر تولید مزنان ی نقش برجسته

 .و نه برتر نسبت به آنان شانمردانبرابر با  یجایگاه ؛داده بود اجتماعی تولید قبیلهمحوری در سازوکار جایگاهی 
 قابلها و ابزار تولیدی و گذار انسان از مراحل باالیی دوران بربریت به دوران تمدن، اوضاع چرخش و تغییری با پیشرفت شیوه

نسبی بر آن، او را وارد استیالی تبع اش و بهخوِی زندگییافت. تکامل نیروهای مولده و آشنایی انسان با محیط وحشی توجه
را تأمین  اشزندگی پروریدامدوران نوینی کرد که دیگر نه شکار و گردآوری خوراک که کشاورزی و اهلی کردن حیوانات و 

رای انسان فراهم کرد که به دلیل ضرورتش برای بقا بسیار مهم و حیاتی بود، بنابراین این پیشرفت، مازاد تولیدی را ب 4کرد.می
پدید آمد. البته این مالکیت ابتدا نه فردی که چیزی تولید برای نخستین بار مالکیت و جنگ برای حفظ و دفاع از آن مازاد 

ی روستاها و درنهایت جدا شدن خانوارها از ی اولیههستهگیری جانشینی و شکلیکآغاز  و ق به قبیله بود اما با گذر زمانمتعل
های اولیه شکل ی جمعی قبیله به پیروزی رسید. بدین ترتیب ثروتما"فردی در مقابل " من"این مالکیت فردی شد و " هم

این میان نقش زن و های طبقاتی بیرون آمدند. در ها و ستمتبع آن نابرابریمتمادی طبقات و به قرونگرفتند و از دل آن طی 
طور نه به-ی خوراکتهیه عنوان یکی از منابع اصلياز شکار به گردانی مردانواده نیز تغییری اساسی یافت. رویشکل خان

سنگین که کار با آن برای  تر و احتماالً ابزارآالت پیشرفتهو همچنین استفاده از  پروریدامو پرداختن به کشاورزی اولیه،  -کامل
ابزار تولیدِی موجد ی پیشین زنان در تولید معاش کاسته شود. باعث شد از نقش برجسته ،دار سخت بودار و بچهزنان بارد

محرومیت از آن، جایگاه اجتماعی  به دنبالدر دست مردان قرار گرفت و زنان ی تاریخی ثروت و مالکیت، در این برهه
ی آنان شدههای کسبنیاز داشتند که ثروت یشدند. مردان به وارثان فرودست بدلدوِم  را از دست دادند و به جنسشان پیشین

گیری طبقات دوران تمدن و شکل با آغازبنابراین  ختار اجتماعی پدرساالر ممکن نبود؛گیرد اما این امر بدون یک سا به دسترا 
زنان  جای مادرتباری نشست،هری بساالدادند. پدر یهمسرتکی را به خانواده شانآزاد جایسی نی روابط جهای اولیهشکل

و کار ان مردان به دنیا آوردن و پرورش وارث بود و البته برطرف کردن نیاز جنسی مردان کارشانه بردگانی تبدیل شدند که ب
کند بیان می دولت"خانواده، مالکیت خصوصی و  منشأانگلس در کتاب "فردریک که  گونهآن. برای افزایش ثروت آنان خانگی

همسری و است با تکامل دوگانگی میان مرد و زن در ازدواج تک زمانهمپدید آمد  تاریخکه: "نخستین دوگانگی طبقاتی که در 
ولی از سویی  بزرگ تاریخی بود پیشرفتهمسری یک است با ستم جنس نر بر جنس ماده. تک زمانهمنخستین ستم طبقاتی 

صی، عصری را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد، و در آن هر پیشرفتی پسرفتی نسبی را در خود داری و ثروت خصوهمراه با برده
اِی همسری شکل یاختهآید. تکمی به دستبدبختی و سرکوب گروهی دیگر دارد که در آن رفاه و تکامل یک گروه به بهای 

شدت رشد در جامعه به نآ از پسهایی را که ها و تضادتوانیم سرشت تناقضی متمدن است، شکلی که در آن میجامعه
 کنند بررسی کنیم."می

بقاتی است. اش تا به امروز نیز طست همچنان که در تداوم و پابرجاییا ای طبقاتیی آغازش مسئلهی ستم بر زن در نقطهمسئله
تواند . پابرجایی ستم جنسیتی نمیماندهباقیای بازنشده نیز گرههمچنان ستم طبقاتی و ستم جنسیتی به یکدیگر پیوند خورده و 

و  طبقاتی ستِم  در راستای تداوِم  بر زن   ستم تداوِم  ستم طبقاتی داشته باشد. امروز همی هرچه بیشتر علت دیگری جز تغذیه
ای کار دوره در کهچنانآناست  های جنسیتی و انقیاد زنان وابستهحیات سرمایه به ستمکار است. خدمت به چیرگی سرمایه بر 

                                                           
 آمریکا نسبت به آسیا و حتی میان خوِد قبایل آسیایی. هایی درشود با تفاوت. این روند تکاملی در اکثر نقاط دیده می4
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ای دیگر کند و در دورهاین نیاز را برطرف می ،ها برای بازتولید نیروی کار مردانفرسای خانگی و پوسیدن در اندرونیطاقت
سو با باید همدر این دوره  رهایی زنان راه درمبارزه چنین است که فروش ارزان نیروی کار زنان و چپاول آنان در محیط کار. این

جز با از میان رفتن طبقات میسر رهایی بخشد. این سازد و اعتال خود را بر این مبارزهدرون  و در بودهپرولتاریا  بقاتیی طمبارزه
 نخواهد بود.

 و هموارهبوده شده بر زن، نه خاص زناِن یک طبقه و یا قشری ویژه که ستمی بر تمام زنان بدیهی است که ستم جنسیتی رانده
مضاعف از . اندافته اما زنان کارگر همواره ستمی مضاعف را بر دوش کشیدهشدت ی و قومیهای مذهبی، فرهنگی با مؤلفهنیز 

مفهوم شود که بر فرودستان جامعه تحمیل می یاهای طبقاتیستم بار شده.تلنآن جهت که ستمی جنسیتی بر ستم طبقاتی 
ای موقعیت، ضرورت، منافع و اجتماعِی زیست هر طبقه-شکافد. بستر اقتصادییکدست می یکلیت یمثابهمردم را به

 های برخاسته از آن است.تر از مشترکات جنسیتی و ستمکند که قویهای مشترکی در زنان و مردان آن طبقه ایجاد میدغدغه
طبقاتی  تماماً  ایمسئلهکه  ،زن نیز نه تالش کلیت زنان در برابر کلیت مردان برای کسب برابری و نیل به آزادی یمسئلهو رازاین

آنان سلب هردوی های طبقاتی از در سهمی باشند که ستمشان با مردانتوانند خواهان برابری ی کارگر نمیاست. زنان طبقه
در نفی ستم طبقاتی و هم ستم جنسیتی هم زنان پرولتاریا  وجود ندارد؟! اصالً چیز؟ در سهمی که  برابری در چهکرده است، 

استثمار و چپاول شان از جنسان بورژوای خود که خواهان سهم برابر با مردانکوشند و در این راه از ایستادن در مقابل هممی
 لتاریا هستند، هیچ ابایی ندارند.پرو

گاه است پایی جنبش زنان باواضح است که منظور هم اما خوِد این همراهی و چندوچون آن ؛ جنبش پرولتاریای رزمنده و آ
 ،دانشجویی های قومی،در مقابل جنبش انجای بحث دارد. گستردگی ستم جنسیتی و تعداد باالی جمعیت زنان به جنبش آن

جنبش زنان جنبشی برای رهایی تمام زنان و در سراسر دوران تمدن، ای بخشیده است. و... جایگاه ویژه همجنسگرایی
 را اندازهایشرود، چشمش میپیپرولتاریا ی طبقاتی جنبشی که همسو با مبارزه .استهای تاریخی آنان پیگیری خواست

پرولتری برد اهداف خود که منافع کلیت مبارزه و انقالب در جهت پیشمنافعی گذرا صرفًا منافعش نه  و است این مبارزهوامدار 
 به همین دلیل است وپرولتاریا  طبقاتی یدر درون مبارزهگرفتن از قرارناگزیر  برای پیروزی  که است جنبش زنان جنبشی  .است

بخشد. د. عضو پیکره از درون آن پیکره خود را اعتال مینکمیتبیین و شناسایی ه مبارزاین ی همچون عضوی از پیکرهخود را 
تر عبارت درستهب گیرد.هدف و مسیر پیکره است و هدایتش از سوی پیکره صورت می نش هماهدف نهایی و مسیر

محوریت و سوژگی است؛ یک  ی نهایی بای طبقاتی پرولتاریا در نقطهزنان و مبارزه بخشرهاییآمیختگی جنبش درهم
جنبش زنان، دانشجویان،  مانندخواهانه عدالتهای که سایر جنبش ی طبقاتی و سوژگی پرولتاریامحوریت مبارزه

از این، به بیراهه کشاندن  چه غیرهرآن. محوریت تعریف کرده و سازمان دادغیر از آن را باید در حول این گرایان و جنسهم
 است جنبشیبخش زنان جنبش رهایی. از طرفی دیگر است پیچیده و سردرگم کنندهجنبش زنان و بازی کردن با کالفی درهم

های گر همیشگی خواستمطالبهرا از نظر پیگیری مداوم مطالبات خاص زنان حفظ کند و اش استقالل ن حال  در عی که باید
های های آنان و پیشرفتخواست این جنبش همواره باید منافع زنان، .باشد ی طبقاتی پرولتاریاهی با مبارزهمسیر همرادر  آنان

گرایی و استقالل کامل پویش زنان از عنوان جنبشنه بهرا یگر این استقالل برای رهایی زنان را دنبال کند و از طرف د جنبش  
شان جنسیت یواسطههآنان ب یرفتهازدستو احقاق حقوق  زنانهای گری همیشگی خواستکه مطالبه ،بقاتیی طمبارزه

برای زنان  حتی را نتوانست آن توانشی انجام برساند که بورژوازی با همه رادیکال زنان باید کاری را به جنبش .دتعریف کن
 سازد. محققی خود اطبقههم

 هاپراتیک آن پرولتاریا قرار داده و رهبری کند. ی طبقاتید جنبش زنان را در راستای مبارزهباید بتوانی کارگر طبقهدر این راستا 
 الغای طبقات و برقراری دیکتاتوریکمونیسم است. افق اجتماعی آنان، وقوع انقالب اجتماعی،  -پراتیک پرولتاریا-

و پیروزی یا شکست آن مبارزه نسبت به  شودیم رهایی زنان در یک کلیت بررسی راه درپرولتاریاست و تمامی مبارزات آنان 
گاه وشود؛ کلیت مبارزهتأثیر آن بر اعتالی کلیت سنجیده می  .رزمنده ی طبقاتی پرولتاریای آ
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ی هاتأثیرپذیری و تأثیرگذاری ها وطالبه، محتوای خواست، شکل مها و اهدافجنبش زنان، افقجا بحث بر سر رهبری در این
 ی طبقاتی پرولتاریاست.بر مبارزه آن

ا جنبش نه ب کسب برابری و عدالت جنسیتی، زنان امکان تحقق رادیکال رهایی و آزادی ،اهکه از منظر کمونیستسرانجام این
ت و مطالبا هادرخواستدر های بسیاری تفاوت أمنشسم كمونیی هواژ .است زنانزنان که با جنبش کمونیستی و رادیکال 

 .رادیکال متفاوت است های غیربا سایر پویشاش هم های سیاسیافقی بیان و شیوهزنان است. 
اگر نتوانند  بگیرند و به دستسیاست طبقاتی پرولتاریا  پیشبردی کارگر نتوانند رهبری جنبش زنان را در راستای اگر زنان طبقه

های ی طبقاتی تعیین کنند و اگر نتوانند چندوچون و اولویتهای این جنبش را در جهت استراتژی کلیت مبارزهتاکتیک
امکان رهایی زنان را به امکانی برای  طرف یک ازاند. مهم را فروگذارده یمسئلهیک پاسخ به زن را مشخص کنند،  یمسئله

های مقطعی و ارتجاعی به شکستی رفرمبا زنان را  یمسئلهو از طرف دیگر  ذ امپریالیسم و بورژوازی بدل ساختهجوالن و نفو
 !اندکردهبزرگ مبدل 

 حرکت اعتراضی شود یک جنبش یاو باعث می کردهرویکرد ما را نسبت به جنبش زنان و اساسًا هر جنبش دیگر تعیین  چهآن
اعتالی آن جنبش گام  راه درهای ارتجاعی آن را بازشناسیم و با نقد خود که سویهشویم یا آن شهمراهرا سراسر طرد کنیم، 

سوژگی و اساسًا فهم ما از تاریخ  یمسئلهدر آن،  یافتههای قوامطبقاتی، جنبش یهمه به تبیین ما از جامعه برداریم، همه و
 گردد.برمی
که سیر خطی حوادث  طبقاتی"ی شدن، نه حاصل برخوردهای دیالکتیکی و نه "سراسر مبارزه تاریخ را نه فرآیندِ  کهمیمادا

که پایان تاریخ را باور کنیم و  سانآن ایم.بدانیم، خبط کردهرونده  سِر همیدادهای پشتو قطاری از رو هم با ارتباطبیمنفک و 
ها ها و ایستادگیتر مقاومتها و جورها و از آن مهمرا به روی ظلم هایمانچشمهای تاریخ عاجز باشیم، از یادگیری درس

، ای بخزیمراسان به گوشهناامید و هآن داری شویم، از شکست دادن و نابود کردن ببندیم، مفتون عظمت و پیشرفت سرمایه
بایست پشت مینه صرفًا یکی از ادوار تاریخی و لجنزاری محض که این دوره را خطاکار خواهیم بود اگر  قطعاً و  ایماشتباه کرده

 .زیر و حتی خوش ببینیمپایانی ناگ که یحتملنهیم  سر
گرفته در آن و های شکل، جنبشی مدنیجامعه تبعبهو  ی طبقاتیتبیین و فهم رادیکال از جامعهکه این است  سؤالاکنون 

جا اهمیت این سؤال از این ؟شود چگونه استای آزاد و برابر از آن یاد میی کارگر در برپایی جامعهگی طبقهعنوان سوژچه بهآن
تعیین  ماههمچون روزهای پرآشوب دی ایهای تاریخیدر بزنگاهرا های ما گیریدرنهایت موضع ،شود که پاسخ به آنیم یناش

 کرد. خواهد
با آن ی افراد همهکه  آزاد تلقی کردهای جامعهرا  که آناست. چنانتعبیر و دیدی بورژوایی  ی مدنیاز جامعه ایعده و دید تعبیر

 یهاگرایشآزادند و هر شخص در اعمال  شانهایافراد در بیان اندیشه .ستفرماهم برابرند و قانون عدالت بر همگان حکم
که به  اندو فسادهای اداری و مالی همه معضالتی ناعدالتیفقر، نابرابری،  این پندار ایدئولوژیک از جامعه   در .مختار، خود

ی سرچشمهعنوان هاجتماعی ب-خوِد نظم اقتصادی .شودیک استثناء دیده می یمثابهبهو است  ناکارآمدی یک دولت مربوط
را های مختلف و نیز سوژگی پرولتاریا با جنبش افراد ی مدنی، رویاروییاز جامعهی تبیین چنیناین .گیردمعضل هدف قرار نمی

و نه  شودیم یریزیپ هادولتسرنگونی صرف  یبر پایهاوت از رویکردی انقالبی خواهد کرد. بر این اساس استراتژی متف
ی واسطهبهصرفًا ی تولید که ی جایگاهش در شیوهواسطهنه به پرولتاریا نیزبر اساس چنین تعبیری،  .یانقالبی اجتماع

در ادامه  مسیر رسیدن به مقصوِد سرنگونی  .خواهد بود -ی پیشتاز آنسوژهحتی نه و -اش یکی از کارگزاران انقالبیتیفرودس
ای ها وزنهجنبشو  واهد گذشتخ انآن هایافقن ورای رویکردها و بخشی به اپوزسیوگرایی و وحدتجنبشهای راهاز کوره

شان مجاب خواهند شد به نظر دشمنانکراسی صوری ومدرنیسم و تبلیغ دمی پستبا هجمه ایعده .د داشتنخواههم  بابرابر 
 شود.می بلندگفتنی برای دفاع از هر " نه"  یادهاشانفر ینبعدازاو احترام بگذارند برای چپاول و استثمار 

صرفًا یک گفتمان و  های نجات بشریت،یکی از راه ،ایعدهبرای است پرولتاریا""علم رهایی به تعبیر انگلس که  مارکسیسم
تبعیض و ستم  دردناک یو تنها آن زمان که چهره اخالقی و وجدانی تلقی کرده یامرآن را  ر و برخورد است.یک طرز فک
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های جای سوژهبه که بینندیمقشری مفلوک  پرولتاریا را اندازند.می گوشه چشمیاز سر دلسوزی بدان ان را مکدر کرد خاطرش
جایگاهش در سر از نه را طبقه  گریانقالبی این ؛ ودرام و جگرسوزند هنرهایخلق خوبی برای  یهاسوژه انقالبی وضعیت،
 اشاز سر فرودستی و فالکت وضعیت معیشتی اً که صرف ناپذیردر یک تضاد آشتی قرار گرفتنشدارانه و امر تولید سرمایه

گاه و متحد پرولتاریاحرکت انقالبی طبقهعنوان آن به یشناسای یجابه. جنبش کارگری را بینندمی  ها، در کنار سایر جنبشی آ
 انقالبی یخصلت سوژگای هر صدای اعتراضیپرولتاریا سوژه نیست،  برای آنان. نندانشمی ت و اصالتی برابرمحوری با وزن،

ی صداهای اعتراضی در ی طبقاتی پرولتاریا برای وقوع انقالب اجتماعی و الغای طبقات محوریت ندارد بلکه همه. مبارزهدارد
براندازِی  براساس هاآن راتژیهای انقالبی در دستور کار نیستند بلکه استافق سازند.را می "جریانها "قالب وحدت جنبش

بلکه  -کمونیسم-بخش پرولتاریاشود و سیاست و روش کار نه سیاست رهاییتعیین می طلبیسرنگونها و صرف حکومت
 امپریالیستی خواهد بود.-سیاستی ارتجاعی

ی مدنی باید در نفی تعبیر مسلط و ایدئولوژیک از جامعه .نیازمندیم تاریخهای درس یفراگیرامروز بیش از هر زمان دیگری به 
ابر ای آزاد و برساختن جامعه راه در ی طبقاتی پرولتاریایروزی مبارزهپگرایی تن ندهیم و در جهت به ارتجاع جنبش .بکوشیم

نه  یسم یک ضرورت است. امروز بیش از هر زمان دیگر به سالح مارکسیسم نیاز است. مارکسگام برداریم برای رهایی بشریت
 گیری از این ضرورت را تاریخ بر دوش فرزندان خلفش گذارده.امکان بهره و یک امر اخالقی یا گفتمان

های جای رفرمداری تن خواهیم داد، بهها را نادیده بگیریم خیلی زود به تعفن سرمایهرا از یاد ببریم و امکان مسائلاگر این 
به هر  نی و نهادهای خیریه برخواهیم آمد.های مدها با فعالیتو کاستی خألو درصدد پر کردن  روی آورده تاکتیکی به رفرمیسم

به پرچم سرخ  دهیم هنوزداری کرده و نشان میخواهیم آویخت و هر از چند گاهی لعنتی را نثار سرمایه خود راجنبش و فعالیتی 
 .دادمید بود که ُرزای سرخ هشدارش مان بربریتی خواهسرانجام کهدرحالیوفاداریم 

داشتن کل زنجیر و ایجاد آمادگی یافت که "برای نگه 7"راهای بخصوصی در زنجیر حلقهای باید "در هر بلبشو و وضعیت پیچیده
-مارکسیسمجز نیست ی اصلی را بیابد چیزی تواند این حلقهچه میآنالزم است.  9"بعدیهای کامل برای انتقال به حلقه

گاهانهلنینیسم؛ علم مبارزه  ی پرولتاریای رزمنده و متحد.ی آ

 7"گویی بهار؟می آید/چگونهكه بعد از زمستان می هر چیزیتماشاگران مفتون؛ "به 
ی شد، بسیار اندک اما در میان هجمهمنتشر از موضعی رادیکال در نقد حرکت دختران خیابان انقالب که  یمتونتعداد 
یک زنان از منظر سیاست طبقاتی به گفتن شمار هرچند محدود  "نه."کننده بوددلگرم حقیقتاً های مرتجع امپریالیستی رسانه

 بخش است.شود بسیار مسرتایرانی به جهانیان نشان داده می عنوان خواست و تصویر زن مفلوکهارتجاعی که ب حرکت
 نقدی درست و از منظری سراسر رادیکال و کمونیستی باشد. یبایست رویی و نقدمان از این حرکتی رویابدیهی است نحوه

تفاوتی . چه است عبثها و روزهای انجام این کنش کاری نقد از این حرکت و یا حتی دفاع از آن صرفًا بر اساس رنگ روسری
ای و رانی با چه رنگ روسریی ایو ستمدیده مستأصلزن  -تعبیر دل در گرو دادگان این حرکتبه  -"خواهیآزادیدارد "فریاد 

های وابسته به امپریالیسم چه ارتباطی این دختران معترض با کمپینشخص  روزی از روزهای هفته صورت بگیرد و یا در چه
اما زمانی که طرفداران این کنش باألخص طیف چپ حاشیه قرار بگیرند باید در  دستازاینی نقدهای . همهباشندداشته 

 .زنند، این مسائل باید بررسی شودچنگ می چیزهاییچنین بر
دختر دوم با روسری سفید ادامه  رود.ای با روسری سفید بر روی سکو میچهارشنبه بسیار اتفاقی خیابان انقالباولین دختر 

ن به که تعداد زیادی از آتک دختران های تکی اینترنتی از رنگ روسریساده یوجوجستتوانیم با یک دهد و... ما میمی

                                                           
 ی لنین، گئورگ لوکاچ. به نقل از لنین، تأملی در وحدت اندیشه7
 . همان9
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های سفید خانم معصومه رنگ سفیدی که بسیار اتفاقی نماد کمپین چهارشنبه م.مطلع شویشکل جالبی سفید بود 
ی اصلی نیست مسئله سفید یهاروسری تعداد زیاد ی صدای آمریکاست.فیر آزادی و کارگزار رسانهس نژادقمی اینعلی

شهر  هایدر یکی از خیابانیکی از فعالین سرشناس چپ، توسط  دختران در دفاع از اینکه  سرخی روسری و پالکاردکه چنان
در  ،اخیر یکی از همین دختران کنش. کنش تغییری ایجاد نکرد و در ماهیت ارتجاعِی  ای کانونی نبودنیز مسئله به نمایش درآمد

های هزار رنگ اعتماد کرد و آن را بدون رنگاما نباید به سادگی، به این انجام گرفت،  ای قرمزماه امسال با لباس و روسریآبان
 ایعدهخواه انقالبی و دل حتی اگر بپذیریم این رنگ قرمز همان سرخهیچ چندوچونی به رنگ سرخ انقالبی رمزیابی کرد. 

 مگر امکان ندارد پرچم سرخ در دست گرفت اما به آن خیانت کرد؟ مگر امکان ندارد از کمونیسم گفت شود هپرسید، باید است
ی این سفید، سرخ یا سبز تفاوتی ندارد چراکه همه در اینجا .دیده به خودها زیاد نمونه ینتاریخ از ااما به کمونیسم خیانت کرد؟ 

 د.سفید دی ،ی صلح با امپریالیسمبه نشانهباید از قبل ها را ها و بزکرنگ
کند که یکی از نژاد ویدئویی را در پیج شخصی خود برای اولین بار منتشر میروزها، خانم علی انتر در یکی از همبسیار اتفاقی

های روسری به دست داستان، مقابل دوربین با گریه و زاری از دو سال حبس تعزیری و هجده سال حبس این شوالیه
ی کمی از انتشار آن ویدئو، کند. به فاصلهمی و نالهگوید و از فشار و دربند بودن توسط حکومت آه اش برای مردم میتعلیقی

نژاد برای حفظ ظاهر خود مجبور است ویدئوی دوم را نیز منتشر کند. یکی دو روز بعد شود که مسیح علیشایعاتی پخش می
ش از ایران دو ماه پی کندتر از زمانی که روی سکو رفت اعالم میمصمم بار قهرمان ماجرا شود اما اینویدئوی دوم منتشر می

ی برای ادامه گونه سکوهای خیابان انقالب به سکوهای پرش به بهشت موعود غربشده و جایش امن است! و اینخارج
است  پرچم سرخ؛ مهم خدمت یابند سبز مچ ،مهم نیست بلیت سفر روسری سفید باشد ابداً . شودیم" بدل فعالیِت در "جریان

 .ی ممکنکثیف به هر شیوه به "جریان"
و "چرخش  8"اند و از "فریاد کردن آزادیمشغول اسطوره ساختنهمچنان  یاعدهادامه دارد و  هم احتمااًل افاضات هنوز

دیگر  و 6"کشاند، به حضور اجتماعی در خیابانی یواشکی میهای دورافتادهدار راهکارهایی که تالش زنان را به ساحتمعنی
که  اندایکبری چیدن برای مسئلهگویند و در پی صغریمیهای یواشکی آزادی با کمپین دختران خیابان انقالب هایتفاوت

اند به معتقدند دخترانی که هنوز از ایران خارج نشده ایعدهاحتمال بیشتر  . بهمشخص باشد تکلیفشرسد نظر میهب
شان دیده نشدن و اجحاف وغمراستی ارتباطی ندارند و یا تمام همهای دستنژاد و جریانمسیح علی هایش،رسانه امپریالیسم و

 .در حق دختر خیابان انقالب فالن شهر است
از تعدادی از این دختران فقط یا  به اسم خود ضرب بزنند هانژادعلی از آن را هیچ اهمیتی ندارد که این کنش تمامًا یا قسمتی

ساسًا مقدمات سفر فقط تعدادی از آنان را فراهم کنند یا...ا دهند یا بیشتر یا کمتر نمایش تاشان راتصویر چندیا کنند  حمایت
نام ه هایی بضرب زدن چنین حرکتد و ندار هیچ اهمیتینژاد علینقش برجسته یا کمرنگ کارگزاران امپریالیسم مانند جا این

 درست ،اندبه هدف خود رسیدهش نژادعلیو کارگزاران امثال  امپریالیسم مطرح نیست.چندان  برای این اشخاصخود نیز 
عنوان نماد مقاومت و مبارزه و فریاد ش در دنیا بهادر چند ساعت عکس رود وهمان زمان که دختری بر روی سکو می

و  زنندن ارتجاع دامن میبه ای امواج،راست و چپ سوار بر  طیف شود،ایرانی مخابره میی زن بیچاره خواهِی یکآزادی
 .گیرد" صورت می"دعوت

در  کاراکتر مشخص ، کسانی که اکنون یکفراموش کرد نیزرا خود این دختران  نباید این است کهدرخور توجه دیگر ی نکته
خِط ، از چه کنندگویند و عمل میسخن می ایایگاه طبقاتیاز چه ج انکه این. ایناندمشخص سیاسیاعتراضی یک حرکت 

چه بوده و آیا خوِد این دختران هم اعتراضی  برای انجام این حرکت ناانداز آنچشم کهاین یا کنند وای پیروی میفکری و سیاسی
دفاع  طرفداران آنان است که برای ی از سویفقط ادعایجویی برائت جویند یا اینهای امپریالیستی تبری میاز ارتباط با کمپین

 .شوندجنبِش کذایی به هر چیزی متوسل می از
                                                           

 ، سایت نقد اقتصاد سیاسیشکری یلجل ی کارگر،حجاب اجباری و زنان طبقه. 8
 یزدی، سایت نقد اقتصاد سیاسی لیال پاپلیی حجاب اجباری، نرخ اندک اشتغال زنان و مسئله. 6
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منانه و ؤهای متعفن مسازیقهرمانو  وچرا از آنچونهای بی، طرفداریحرکات اپیدمیک دختران خیابان انقالب طبیعتاً 
 جوانانکرد.  یینتبتوان و باید می حاکم بر وضعیت، ایدئولوژیک و پروپاگاندای بورژواییبا فضای  راگرایانه از دختران تقدس
شان ی انقالبیبسته به آزادی میِرسبز از حصراند و اسطورهدخیل ای، برههبخش پرولتاریادر غیاب سیاست رهاییکه  نسلی
امر هاشان در گریها و انقالبیکند، جوانانی که هنجارشکنیآویو برای جهانیان مخابره میهای رادیکالش را از قلب تلآهنگ

که در هر سطرش نه حتی مرده باد کمونیسم که مرده کند تعریف می ییهارمان انشبرای یاست راشود و ساروتیک خالصه می
سکوها خواهد بود که پس از  به دست روی پرچمبه دست و  ای نیز قهرمانش چند روسریدر دورهاست کمونیسم نهفته است، 

حول "پس نژاد بازی و دادوستِد ایده با مسیح علیهای اجتماعی مشغول کامنتسازی، اکنون در شبکهقهرمان فرآیند متعفن
 فقید است.رهبر سبز آن خانم رهنورد، های ارسالی هدیه از افشاگری یا وآزادی زنان ، عزیزشانگرفتن ایران"

 ی طبقاتی پرولتاریاکنیم: دختران خیابان انقالب کجای راه مبارزهتر مطرح میاکنون سؤال ابتدای متن را به شکلی مشخص
 اند؟ایستاده

 !برای "شلیک به قلب ستم" باید در جای درست ایستاده باشی؛ افتدپرده فرومی
، ای داشتندهای سیاسیافق چه اهداف و ایران چه کسانی بودند، 69 ماهدی هایکه کارگزاران شورش ررسی این مسائلب

 گریانقالبیهای ظاهر شود و توانست افق خود"ای برای "طبقه یمثابهبهتوانست  هاشورش ی کارگر در اینطبقهآیا که این
هایی، بر و رصد این امر که چه اشخاص و چه جریان واکاوی ،طلبانه و براندازانه جدا کندونیهای صرفًا سرنگخود را از افق

ضروری و مهم است اما ، همه و همه بسیار ای، چه مواضعی در قبال این حوادث اتخاذ کردندی تاریخیمبنای چه عقبه
چه تأثیراتی بر  ماهیداعتراضات طی چند سال اخیر و ظهور آن در  تکوینکه امر این  یکن بررسولی طلبد.فرصتی دیگر را می

 ، ضرورتی عاجل دارد.ور ساختدختران گذاشت و چگونه آن را شعلهحرکت اعتراضی 
ای در ابتدای یکی از ای که نگارنده با چند متن منتشرشده در دفاع از جنبش دختران دارد اما نویسندهجدی یزوایابا تمام 

ین رژیم را شود اجمهوری اسالمی تن به لغو حجاب اجباری بدهد باز هم میاگر آیا که "کند: اینها سؤال خوبی مطرح میمتن
 رسد.پاسخ نه قطعی میانتها به یک در او  10"جمهوری اسالمی خواند؟

 11"ی سخت قدرت را آشفته سازدتواند هستهاند که میی حساسی دست گذاشتهدختران خیابان انقالب بر نقطهاین گزاره که "
درستِی  همیت است؟ آیا بایدنظری برای جمهوری اسالمی دارای ااست اما پاسداشت حجاب از چه نقطهسخت درست 

ی مطالبات زنان علیه ستم جنسیتی، خواست لغو حجاب در میان مجموعه"باوراندیبه ما م کهپذیرفت را  دستازاین سخنانی
 سودای حکومت اسالمی در به انقیاد كشیدن و كنترل بدن عیارسو به شکلی تماماجباری خصلتی یکتا دارد؛ زیرا از یک

طور حفظ این نهاد هدهد که چو از سویی دیگر نشان میکند می برجستهاموال را  یگربا دتراز ی مایملکی هممثابهزن به
 یدتأک) 12".اش، همواره در دستور کار داشته استهای دینیتر از دیگر هنجارها و ارزشمراتب سفت و سختایدئولوژیک را به

هایی ایدئولوژیک گزاره ،برای دولت جمهوری اسالمی ی حجاب اجباریها از اهمیت مسئلهدست تحلیلیا این (است مناز 
بر  شدهراندههای جنسیتی حجاب اسالمی یکی از ستمواضح است دارند؟  بوده که در راستای خدمت به "جریان" کثیف قرار

است و حفظ آن برای جمهوری اسالمی امری حیاتی است. اگر جمهوری اسالمی از اجبار بر حجاب زنان زنان ایرانی 
اما "به انقیاد کشیدن  خواهد داشت در پییادی برایش شود و تبعات زچالش مواجه می ار ایدئولوژیکش باگرد کند ساختعقب

. ستم بر از یک ضرورت پدیداری استامری قائم به ذات که بلعکس  نه اصل قضیه و ت ایرانحکومو کنترل بدن زن" توسط 
ستم  است.های خاص آن و ضرورت ایراندر  داریسرمایه علت سازوکاره زن نه به دلیل اسالمی بودن حکومت ایران که ب

                                                           
 ی کارگر، جلیل شکری، سایت نقد اقتصادسیاسی. حجاب اجباری و زنان طبقه10
 همان. 11
 آبادی، سایت پراکسیسیچیم کنون، همه گردیم، پریسا نصره. 12



10 

 

در راستای تداوم چیرگی کار بر سرمایه، چپاول هرچه بیشتر نیروی  حجاب در تمامی جوامع و نه فقط ایران جنسیتی و نه صرفاً 
ئولوژیک، روبنایی و کارکردی اید صرفاً  در ایران، مذهب   است. آن زنان در خدمت مناسبات سرمایه و حفظ سازوکار

که عامل ستم را "حکومت در حجاب اجباری خالصه کرد یا آن ستم بر زن را نباید. دارد برای نابرابری جنسیتی ندهکنتشدید
برای تداوم مشروعیت  دولت جمهوری اسالمی ایرانایران و نه سازوکار سرمایه در آن شناسایی کرد. در هر حال  اسالمی"

 نخواهد رفت.ی حفظ حجاب قدمی عقب از مسئلهایدئولوژیک خود 
یادر غیاب سیاست رهاییدختران خیابان انقالب  گوش  به ها، درست زمانی که صدای ارتجاع از خیابانبخش پرولتار

کردند که به دست آوردنش مساوی بود با نبود جمهوری اسالمی. این اتفاقی نیست که این رسید، چیزی را مطالبه میمی
ور شد. روزهایی که آمدنیوز از تسخیر یک شهر به دست باره شعلهیکماه بهدر بهمنحرکت اعتراضی دقیقًا در اوج اعتراضات 

باالی سکوها ایستاده بودند. روسری به دست رسید که های دخترانی می، از نقاط مختلف ایران عکسدادمیمعترضین خبر 
طرف سرنگونی ش راست و چپ شده بود و از آنی پرستی آمال و قبلهروزهایی که آوانگارِد جنبش دختران خیابان انقالب کعبه

ها را دیده بودند و تا دیروز دختر جوان که از فرودستی و تبعیض فقط روسری ایعدهشد، گرفته میو براندازی در خیابان پی
 ها سهمیبازیآمد از این قهرمانرفتند و بدشان نمیوار روی سکوها میشان بود، آنارشییواشکیگاِه مأمن های یواشکیآزادی
ر دیکتاتوری را شد. دختران جوان کای آنان میها بود که روانهستایشسیل ی بعد این اکردند و لحظهها ثبت میدوربین ببرند.

گونه که امروز نیز قضیه را این طورهمان .بودندینمسرنگونی  نشاین جبود اگر آنان یکی از قهرمانان دیدند و حیف می شدهتمام
و پس  ماهطلبی و براندازِی صرف اعتراضات دیهای سرنگونیجنبش دختران با افق های سیاسیکه افقتر اینسادهبینند. می

ای را آنان دشمن دیرینه .ردندا انقالب اجتماعی با براندازی در آغوش امپریالیسم هیچ توفیری ایعده. برای استسو هماز آن 
چگونه باید این  یا یستکه نتیجه چاین کارش را تمام کرد و انتقام گرفت. باید به هر قیمتی و شده که پایانش نزدیک بینندمی

 یفرصت مهم. یستابدًا مهم ن اردگذی طبقاتی پرولتاریا میحرکت چه تأثیراتی بر کلیت مبارزه اینکه د یا اینرسبامر به انجام 
 .شود باین قهرمانی و پیروزی نصیو سهمی از  بهره برده از آنکه ، چه خوب دست دادهکه  است

مان امری بدیهی و کارساز است برای وجود داشته ای عنصر تهییجهای تودهحرکات اجتماعی و انقالب یاین نکته که در همه
فرق زده و هیجان ، اپیدمیکحرکات سراسر آنارشیستی ها بادر جنبش است اما باید میان شور انقالبی و چاشنی هیجاِن 

گاهی را پر  که در حرکت چیزی گذاشت. گاهی که خود جای آ دختران کاماًل مشخص بود؛ شوری که نه سرچشمه گرفته از آ
 .کرده بود

بارها روی کاغذ نوشتیم که فرودستی زن و ستم جنسیتی او بر ستم طبقاتی بارشده و : "نوشتایران می در آن روزها چپ
با الغای حجاب اجباری، "معتقدند آنان (تأکید از من است) 13"اند.را زیسته ستمدیدگیمضاعف  به شکلی زنان ایران روازاین

رود بلکه یک نهاد موجد ستم از میان می تنهانه شود ویک حق دمکراتیک محقق می یمثابهبهحق آزادی پوشش  فقط نه
دهد. اتفاقاتی که این ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسالمی رخ می-نیز در ساختار سیاسی نادیده گرفتنیدگرگونی غیرقابل 

 "جریان"همراهان گرچه  14"کند.ی و اجتماعی زنان متمایز میهای قانونی، سیاسی، اقتصاداز دیگر رفرم وضوحبهمطالبه را 
ین هم بر اساساما اند ها را خوب دریافتهی لغو حجاب اجباری از سایر خواستتمایز میان مطالبه ،و براندازی سرنگونی

علت این ستم و  "بندجمهوری نیمبوده و فقط هم استقرار این " ایران "ستم جنسیتی خاص "زنان  سخنان ما باید بپذیریم
سرنگونی صرِف جمهوری اسالمی  "ایرانزنان ادی و رهایی "بنابراین بالفصل مجاب خواهیم شد که تنها راه آز؛ فرودستی است

 ؛های ستم بر زن و تالش در جهت خشکاندن آن و نه حتی مطالبه به ذات خود مهم استجا نه شناخت ریشه. در ایناست
هاست که دفاع از آن را در دستور اش نسبت به سایر خواستطلبانههای سرنگونیاین مطالبه در افقتمایز ، مهم ینکتهبلکه 

فهم  شد.جا ختم مینتیجه به این یعنوان مقدمه مهم بود نبایستفرودستی زن به یمسئلهدهد که اگر ذات مطالبه یا کار قرار می
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علت هم آن را  به همینامپریالیستی است  اً کارکردی مشخص بازنان یک فهم عام بورژوایی  یمسئلهاز  تئوریسینخانم  این
داند. ایشان که به تعبیر خود در پی وحدت بخشیدن خاص زنان ایران و راه رهایی از آن را هم سرنگونی حکومت دیکتاتوری می

به  اند،امپریالیستی-های ارتجاعیبه افق چشمیحتی گوشه  بدون هیچ چندوچون وهای مختلف جنبش"باری خفتهزارهبه "
کنند و رد می کارگرپرستیها را با برچسب ها و خواستبه جنبش بخشیهر نوع محوریت اند.گرایی افتادهدر دام جنبش یتمام

 زمانی که"کنندمیگوشزد  و اندشانه خالی کرده شانبه منتقدان دستینازا هاییبرچسب زدناز قبول هر نقدی با  پیشاپیش
را در پی  "افقیبی ( وانفعال )نسبینقد و پرسیدن سؤال " "شدهزدهها بر سر چوب ها گره شده و یا مانند امروز روسریمشت

را شنیدیم یا جوان  شاد"هیچ نقد و سؤالی جایز نیست و ما باید هر جا که فریاد "رضاشاه، روحت  ترتیباینبهخواهد داشت. 
مان را بیلها و متون هردمطبق روال فضای عمومی چپ ایران سیل بیانیهباید را روی سکو دیدیم،  یبه دستروسری  یجو زده

ی کارگر و "سنگر گرفتن پس طبقه ی ایشان چیزی غیر از وحدت اپوزسیونجهت حمایت روانه کنیم. درنهایت به عقیدهدر 
 .است 17"مقاومتهای جاری پشت کردن به جویبار

ی کارگر پِس طبقهشما  دهند که: لطفاً ها هشدار به این تئوریسین بایستند و دستازاینکمونیست باید در مقابل مواضعی  زنان
ی کارگر خیانت نکنید و با سنگر نگیرید و به اسم کمونیسم و با ادبیات و ِترم مارکسیستی در جایگاه دوست و رفیق به طبقه

 را نکشانید.قهق ی کارگر را بهطبقهنه تنها زنان که هایی چنین تحلیل
 های جالبی برای بحث داشت.، تنها متن منتشرشده در دفاع از جنبش کذایی نبود اما سویهاین متِن مورد اشاره

. دخترانی که کسی از استدختران نیز راه خود را یافته  بورژوایی در مورد این و تفکراتمناسبات  خاص هایقهرمان سازی
گاهی نداشان سیاسی و اهداف واقعیخط  نمایش شجاعت و صعود به سکوها مبدل به قهرمانانی  تنها چند لحظه پس از ،ردآ

که بعدها بسیج کردن توده پشت سرشان برای هر هدف و مسیری احتمااًل کار آسانی خواهد بود. چپ ایران نیز در  وندشمی
با شور و شوق که ها چه چپدر آن روزها . ه و داردای داشتای سراسر تهییجی و آنارشیک نقش ویژهفضحرکت در این ی آژیته

. دختران جوان اما شاید ی"دانمیشی تو که راز سنگر و ستاره را نوشتند: "زنده بامی به دستدر کنار عکس دختری روسری 
یبا و  چیزهمهدانستند نمی تواند در میشود. امپریالیسم هرمانی ختم نمیقبه چند لحظه روی سکوها ایستادن و چند عکس ز

هم شاید بدون صدور هیچ دستوری یا حتی  این بار بر هر مطالبه و خواستی سیطره پیدا کند. رادیکال غیاب سیاست طبقاتی
تک و در تک هبدل کرد "جریان" پیشبردخود برای  نظامپیاده خواسته یا ناخواسته به آنان را ،این دخترانشخص ارتباطی با 

اجزای این حرکت اعتراضی نفوذ داشت: در بسترسازی برای طرح مطالبات با این شکل، در کلیت این حرکت اعتراضی و در 
 های بعد از آن.جوسازی

فرم و محتوا  و افقش رادیکال باشد. امحتو مشخص در کلیتش، فرم، یکند که خواستمیمهیا فهم رادیکال از تاریخ امکانی را 
دختران  با هم قرار دارند. پوشانیهم و در پیوستههمبهاما در عمل هم بنمایند  ممکن است دو چیز جدا و منفک از اگرچه

 .استخود ارتجاعی جایی با محتوای که در تناسب ویژه و به اندهی بیان اعتراض استفاده کردخیابان انقالب از فرم و روشی برا
حتی نیست که خواست آنان معیشتی نیست.  این نخستی ی این دختران در وهلهما با خواست و مطالبه یمواجههی نحوه
عداد زیادی از تخواست ی کنونی احتمااًل ی خاصی است و در لحظهنیست که این مطالبه فقط مربوط به قشر یا طبقههم این 

گوناگونی دارد و عوامل بسیاری در  اشکالاین است که تبعیض جنسیتی گرچه ی اول در وهله مسئله. نیستزنان فرودست 
ای بدون درنظرگرفتن مطالبه زمانی کهشود و اجتماعی تغذیه می-ای اقتصادیشکل و شدت آن مؤثرند اما این معضل از ریشه

افتاده و مجزا از سایر یابی، تکعدم ریشه به علتخواستی  زمانی کهشود، ها بدون تالش در جهت رفع آن مطرح میاین ریشه
 گیرد یا محکوم به شکست است یا در صورت موفقیت در سطح رفرم متوقف خواهد شد.مطالبات زنان در دستور کار قرار می

ی اسالمی شناسای جمهوریفقط  اشتباه بهچیزی جز حجاب اجباری را ندیدند و ریشه را  دختران روی سکوها از فرودستی
 کرده و نشانه گرفتند.
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گاهی از اهداف واقعی یکدیگر و بدون برخورداری از سازماناین  عالوه بر یابی، تعامل یا اتحاد جنبشی که کارگزاران آن بدون آ
 و ستایش نش این دختران یک چیز استنقد به ک ایعدهبرای  گیرد قابل نقد است.ِن خود شکل میگرامیان مطالبه

خواهی که ی از سر آزادیکه نه فریادوار چند دختر جوان حرکات آنارشیبا عرض پوزش اما  چیز دیگر، های آنانشجاعت
فوران که با دیدن تعدادی عکس و  یاوزدهد. جوانان ج  باش تقدیرمان قابلدهند نباید برایغریوی از سر استیصال سر می

و  گذارند که انتهای آن امپریالیسمبی راه درشوند تا قدم یابان میی خصورت منفرد و بیگانه از هم روانهو تمجیدها به ستایش
بورژوایی، این  های اعتراضِی القاشده از مناسباتروش گویی دارد؟چه جای تقدیر و سپاس هایش به انتظارشان نشستهپروژه

گاهی سرچشمه میتک سیاست  ر متفاوت است.گیرد، بسیاافتادگی مرسوم با پراتیک سیاست طبقاتی پرولتاریا که از آ
شدن استوار است و سوژگی در آن نه سوژگِی یک فرد یا حتی  خود"بخش پرولتاریا که یکسر بر اتحاد و "طبقه برای رهایی

گ گاه و متحد استاه که سوژگِی طبقهافرادی ولو آ  . به همین دلیلجایش خالی استخیابان انقالب دختران حرکت در  ای آ
 .ت امری خالی از اشکال نیستجنبش بر این حرک گذارینامحتی 

کمونیسم باید حامل  ی فرودستان چگونه باید باشد.ی سیاست طبقاتی با خواست و مطالبهاکنون باید به این پرداخت که رابطه
های هدورکمرانی سرمایه و حتی ی ستمدیدگان در حدیدگان و بازتاب ستِم همهی رنجی صداهای فروخورده، فریاد همههمه

 د.را با ادعای معیشتی نبودن حذف کنای ای هرگز نباید هیچ مطالبهکمونیستی باشد. هیچ فرد یا جریان تاریخی پیش از آن
ی آن و خواست لغو اجبار بر آن نیز کاماًل قابل دفاع و درست است اما ی هر انسانی و مطالبهآزادی پوشش جزو حقوق اولیه

نقد ما نیز به ذات  19".خواهیمها را میکه چگونه آن مان چیست بلکه این استهایستفقط این نیست که خوا مسئله"برای ما 
خواست آزادی حجاب نیست بلکه به چگونه خواستن آن است. خود آزادی پوشش یک خواست بورژوایی یا طبقه متوسطی 

 ی بیان آن در حرکت مذکور بورژوایی است.نیست بلکه نحوه
 شوند ومیها استثمار و کارخانه هاکارگاهها، در ها، در خیابانکه زنان فرودست در کنج خانهای در دوره مکن استم گرچه
 یحجاب که مطالبات یمسئلهها نه اولویتجنگند، می نان و سرپناه زنده ماندن، یشان یعنترین حقوق انسانییابتدایبرای 
باید مدنظر باشد. کسانی که مطرح کردن این نقدها را حمل بر  مسئلهآن  اصالت و اولویِت  باشد. در هر مطالبه تریحیاتی

انقالب کبیر  یحهوبحبماری آنتوانت در  ملکه ی معروفگر جملهبرای ما تداعی بینندیم و برخورد اکونومیستی کارگرپرستی
 گفت: "مردم اگر نان ندارند کیک بخورند."که میاند فرانسه

تر شیوه و با هر قیمتی مهم ه هربوز، چگونه نقد کردن از خود نقد، در هر شرایطی بخصوص اوضاع بحرانی امربدیهی است 
ترین کارها برای یک کمونیست م که: "مشکلیخواناز زبان لوناچارسکی می 17"ها"بلشویک ییشنامهنماقسمتی از  در است.

ترین کار برای یک گونه است. اگر مشکله نگاه نکرده باشیم حقا که اینبه قضی حساسیو اگر ارحم باشد"این است که بی
 روینازا امان او به وضعیت است.رحمانه و بیاما یکی از بزرگترین وظایف او نقد بی به نظرمرحم بودن است کمونیست بی

شدت مخالف بود و آن را بهنسبت به این دختران  صادره احکام قضاییو  مجازات روشن است که باید با برخوردهای امنیتی،
جا که آن -آنت، طرفداران آن و حتی منتقدین ارحمانه اما سازنده نسبت به این حرکدم هم نباید از نقدی بیمحکوم کرد اما یک

یک  ی دیگری ازر جنبهیا ه هاکه نقد سازنده به فرم، محتوا و افق داشت یادباید به  بازایستاد. -نباشد قیقجا و دنقدشان به
 یتیکلکدیا به شکلهای یک امر نقد بر کلیت آن حرکت است چراکه تمامی جنبه به معنایارتجاعی  حرکت یا اعتراض

ارتجاعی کنش  جوانبای همچون اصالح برخی گرایانهاند. نقد این حرکت اعتراضی نباید ما را به نتایج فروکاستتنیدهدرهم
 برساند.

است پوشی ای غیرقابل چشمه، امری مهم و جنبهدرا فروگذارآن  به پاسخدختران خیابان انقالب کنش که ای ی اساسیمسئله
باشد،  دستازاینهایی اصلی ما به این اعتراض و برخاستنبایست نقد می چهآن ،هالشعاع قرار دادها را نیز تحتکه سایر جنبه
 یابیتشکلپرسش از  ،از حرکت این دخترانزنان و مردان پرولتاریاست. در نقد  یابیدهی و تشکلسازمان خألفروگذاردن و 
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 پاسخ "چه امروز طلبد همین است.درستی میبهرا  آنای که این وضعیت بلبشو شدهی شاید فراموشقطعه. جایش خالی است
 است. ییستیابی ماركسیست لنینسازمانباید کرد" لنینی 

دست هم بهچیز دستآورند، همه، سیر حوادث سرسامگرفته به خودشتابناک را  ماه حرکتیسواریم از دیرفقا قطاری که بر آن 
رسد. صدای ارتجاع هنوز هم از خیابان به گوش می ابد." به بهترین نحو تحقق یی فروپاشی و انهدام اجتماعیروژهداده تا "پ

ها چیزی هست که باید دیده شود، باید گفته شود، باید شنیده ن جدلاوضاع بسیار ناامیدکننده و خطرناک است؛ اما در پس ای
شناسد و قولی "فرودستان شاهدان و شهیدان و خویشاِن خویش را بازمی دان است. بهفرودستان و درد دردمنشود و آن زخم 

الیاتی دارد که در پس عیش شباب درانی تاوان و جزا و مچاکی و یقهبددالن و اعداد قاتالن خود را در هر لباسی نیز هم. سینه
ها گفتیم "نه!"، امروز ی اینماه قدمی در خیابان نگذاردیم یا تمامًا علیه سکوها ایستادیم و به همهاگر در دی 18"پرداخت. باید

تنها هرگونه اند" از پیش نهها و سکوها سراسر در تسخیر امپریالیسمها را نیز ببینیم. اگر قائل به این باشیم که "خیابانباید امکان
ی آنان یابتشکلی زنان ستمدیده، در مسئلهامروز ایم. ایم بلکه حتی خودمان را نیز انکار کردهکرده امکان رهایی را از خود سلب

 هایپراتیسینو این امر مهم بر دوش است در دستور کار  بخش پرولتری بیش از هر زمان دیگریحول سیاست رهایی
نهادن و آماده گاهی پاپس، بان و ایستادن بر سکوها نیستپاسخ "چه باید کرد؟" همیشه قدم نهادن در خیا قرار دارد.کمونیست 

بایست برای مقابله با وضعیت موجود انجام داد و هر کار گاه که بپذیریم هر کاری را نمی"آنهای بعدی است. شدن برای رزم
 16ه باشیم."توانیم پراتیک راستین انقالبی داشتظاهر انقالبی، نفی انقالبی و متعین وضعیت موجود نیست میبه

ی پرولتاریا، راِه انقالب اجتماعی و پیشتازی های برحق زنان ستمدیدهها از دل مطالبات و خواستهباید با نقد این دست حرکت
ای برای خود" هدایت این قطار را به ی "طبقهمثابهکه اگر پرولتاریا نتواند بهاین یتدرنهاپرولتاریای رزمنده را هموار ساخت. 

مان را با ی انقالبی وضعیت باشد، این قطاِر به مقصِد نابودی همهی بازی امپریالیسم، سوژهجای مهره، اگر نتواند بهدست گیرد
 خود به قهقرا خواهد برد.

نشنیدن  این طریقمحور مقاومت و به  مدافع ی مخالفان سرنگونی صرف و انتساب آنان به جریانکردن همه کاسهیکامروز 
بینی قابل پیشاست.  یانقالب یه و سخت، سخن گفتن از انقالب با زباننقدهای آنان کاری متداول و آسان است اما کار بایست

یا حتی محور  پرستیکارگربرخورد کردن، گرایی، اکونومیستی ای، دگمهای نئوتودهپیشاپیش با زدن برچسباین نقدها است که 
صرف و  طلبیسرنگونی، ایعدههای رویهای امپریالیسم، چپایستادن علیه بازی قدتماماگر  رد شود، امامقاومتی بودن 

عبور ناپذیر یتخطباشد از آن باکی نیست، نباید از اصول  هاییخوردنبرچسبحرکاتی شبیه به کنش این دختران متحمل چنین 
 کثیف شد. "جریانکرد و وارد "
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