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  کارگر ۀحجاب اجباری و زنان طبق
 

 

  است؟ مربوط کارگر طبقه زنان به اجباری حجاب لغو يا آ
   

  زخمی ۀخاطر يک :اول قاب
  :کند  کيھان ھمه را شوکه می ۀاول روزنام ۀصفح يک تيتر در  ۵٧]حوت[ اسفند١۶روز 

  ».ھا بروند   وزارتخانه زنان بايد با حجاب به: امام خمينی«
  .راه افتاد  روز جھانی زن بود و تظاھرات وسيعی عليه حجاب اجباری بهچ مار٨فردای آن روز، 

ِگرايان   نفع اسالم ای را به  اھرات نسبتا گستردهکار ننشستند و تظ  اسفند نيز مدافعان حجاب اجباری بی٢۵ روز ًمتقابال
گرايان   ھای چپ و ليبرال آشکار شود که اسالم اين ترتيب برای جريان کنند تا به  ِکردن قدرت سازماندھی می  قبضهۀآماد

  .ای دارند  ی قابل مالحظهئ   نبوده و نيستند و پايگاه تودهیئ  حوزه ۀمشتی آخوند و طلب
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بين صف » حجاب اجباری«قدرت رسيده در ارتباط با  ِگرايان تازه به  کردن اظھارنظرھای اسالم  اما با فروکشدر ادامه
» پيگيری مبارزه برای لغو حجاب اجباری ضرورت يا عدم ضرورت به«ھم در خصوص » مخالفان حجاب اجباری«

حاال که خودشان «يا » بندند  کند با دستمال نمی  سری را که درد نمی«ُانشقاقی رخ داد و اکثريت از اين سخن گفتند که 
بدھد و تمرکز بر مسائل ) امپرياليسم(دست دشمنان  له را متورم کنيم تا اين، گزکی بهأنشينی کردند الزم نيست ما مس  عقب

ھا و  هبار ديگر بين گرو» صف متحد زنان مخالف حجاب اجباری«اين ترتيب  ؛ به»حاشيه ببرد انقالبی را به- حادتر پسا
  .ھا تقسيم شد  احزاب و سازمان

مرور سخنان طالقانی از اين حيث مھم است که . کند  ای می  هللا طالقانی مصاحبه ھان با آيتي کۀدر ھمين بحبوحه روزنام
 ئیروحانی مترق«ز جريانات چپ ھم را داشت، در نظر برخی ا» پدر معنوی«حکم » مجاھدين خلق«که نزد  ضمن اين
بارتر از آن بود که بتواند نقش   ، تأسف»پدر«شد؛ بااين وجود اما سخنان   شناخته می» گرايانه دارد  ھای چپ  که گرايش

  : ناديده گرفت اش را در ابراز آن  عمامه
ط جمھوری اسالمی ي زنان در اسالم و در محۀ حقوق حقۀم ھميندازند و ھمانطور که بارھا گفتيھياھو و جنجال راه ن«

ندازند به جائی بر ي با وقار، روسری ھم روی سرشان بم که با لباس سادهيکن  و از آنھا خواھش مید ماندمحفوظ خواھ
شتر يندازند بھتر است و بيشان روسری ب ب نشود اگر روی مویشان خرا خواھند موی  اگر آنھائی ھم که می. خورد نمی

ھا   ک قسمت از اخبار روزنامهي ھر روز ًک سال قبل دائمايع که تا يھا و چه فجا ھا، چه قتل چه جنگ… ماند  محفوظ می
ھا  ن جوانيھا ا ک عده زنيً جا بود؟ واقعا کات بیين تحرير از ھمينھا از کجا بود؟ غي اینھا کی بود؟ منشاي ایمنشا. بود
زن گرفتن ندارد  ۀليک جوانی که وسي. کنند  ت میيھا ما را اذ ت داشتند جوانيای شکا ک عدهيآنھا . کردند  ت میيرا اذ
رزن پنجاه شصت يک پيند که گاھی يب  ن صورت میين زن را با اي کار ندارد زندگی سرو سامانی ندارد وقتی اۀليوس

ناراحتش . کند  تش میيچاره اذين بيا سر کوچه ايابان يدھد توی خ  ش میي ساله نما١۴ک دختر يساله خودش را مثل 
اجباری … دا کننديھای ما ھم سر و سامان پ ن جوانيم که بعد از ايدواريت و امھا اس ک جور آزار جوانين يکند و ا  می

حتی کردند مانند پدری که به فرزندش ينی نصيهللا خم تيچه اجباری؟ حضرت آ. ستيھای مسلمان ھم ن حتی برای زن
  ).١٠۶۵٨شماره : ۵٧ند  اسف٢٠ھان، يک(» دين سبک باشيد به اينجور باشيکند که شما ا  ش میيکند راھنمائ  حت میينص

ِشدن حجاب، نظام سياسی درحال تثبيت قدرت برآمده از انقالب،  رسد و با اجباری   از راه می۵٩ ]رطانس[تير ماه ِ
  .کند  خويش را آشکار می» نشان - سرشت«مھمترين » ھويتی«جھت  به

اتحاد «، »د مبارزان کمونيستاتحا«، »سازمان وحدت کمونيستی«نظير (ھا  ھا و سازمان در اين بين البته برخی از گروه
حتی تا بعد از » آزادی زنان«از تأکيد بر اھميت پيگيری مسائل مربوط به ) …و» شورای ھمبستگی زنان«، »ملی زنان

-تضاد خلق« دست برنداشتند؛ بااين وجود اما ھژمونی گفتمان ١٣۶٠ ]جوزا[ خرداد٣٠ِفضای خفقان مطلق پس از 
، اندک »}اکثريت{سازمان فدائيان خلق «و » حزب توده« ۀمآبان  بلوک شرقی ۀژمبتنی بر قرائت خاص و وي» امپرياليسم

  .برد  محاق می صداھای مترقی را به
شدن حجاب  بعد از اعالم قطعی (۵٩رماه ي ت١۴خ ي خود به تار٢٧۴ ۀارگان رسمی حزب توده در شمار»  مردمۀنام«

  :سدينو  ن میيتری درشت چنيبا ت) اجباری
  »اند؟  ِجاد تشنجيِئی در کار اھا چه دست«
جاد تشنج و ير ضربه خارج سازد و با اي، خود را از ز»حجاب اسالمی «لۀأکردن مس کوشد با عمده  ضد انقالب می«

  .»نارضائی، انقالب و رھبری انقالب را آماج حمله کند
  !آيد  ميان می سخن به» حجاب ضدامپرياليستی«و در ادامه ھم که از تز شاھکار 

رژيم جديد  ۀنمای عزم و اراد  را نمونه» صاحبان صنايع و بازاريان« برای ١٣۵٨ اين سخنان خمينی در خرداد اگر
  :درنظر بگيريم» داری  توليد سرمايه ۀشيو«برای تداوم بخشيدن به 
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ر داشته لاون ددھد که سرمايه جوری رشد کند که کسی صدھا ميلي  کند، نه اجازه می  نه سرمايه را طرد می… اسالم«
  )٢٣: ١٣٨٧بھداد و نعمانی، : به نقل از(» باشد
ای بود که اين رژيم جديد   نمای لحن خاص و ويژه  نمونه» ھا بروند  خانه زنان بايد با حجاب به وزارت «ۀترديد جمل  بی

» داری  سرمايه«کنار » میاسال«و » ايرانی«ِاليه    يا مضاف سخن از چسباندن صفت. بدھد» داری  سرمايه«مايل بود به 
ام به مفھوم    اشارهًاينجا مطلقا.  ايران استۀداری در جامع  نيست، بلکه جلب توجه به چند و چون شکل سرمايه

نتيجه بگيريم، در ايران » یئدر تحليل نھا«که مبتنی بر آن خواسته باشيم  نيست ھا  نزد آلتوسری» صورتبندی اجتماعی«
. کند  دارانه عمل می  ، دولت حاکم، سرمايه»نظام جھانی«داری ھستيم، اما به سبب حاضربودن در   ما فاقد نظام سرمايه

» نرخ اشتغال پائين زنان«لۀ أگذاشتن بر مس گيرد که با دست   نشأت میئیجا ِشدن مفھومی اين بحث از آن اھميت روشن
ايه، در ايران سيستم حاکم چندان ميلی به استفاده از خالف منطق سرم«شود که   گيری می   اين نتيجهًدر ايران، بعضا

  !»ايران احتياط کرد ۀِداری ناميدن جامع  رو بايد در سرمايه  ندارد، و از اين» نيروی کار ارزان زنان«
اقتصاد سياسی «را از منظر » خانواده«و » سياست جمعيتی« از يک سو دباي  ھا نيست، و می  اين سادگی ماجرا به

محدودکردن حضور زنان در » ھويتی ۀجنب«درک کرد، و از سوی ديگر » کار  محافظه«يک حاکميت » داری  يهسرما
  تواند به  اول بايد گفت که عدم لحاظ کردن اين مھم می ۀدر خصوص نکت. ِگرايان خمينيست  سپھر عمومی را برای اسالم

ھای   ارزش«شان به   سبب پايبندی کشورھای غربی را بهکار،   ھای محافظه اين خطای تحليلی منجر شود که جناح
  .داری قلمداد کنيم  ضدسرمايه» ئیکليسا

  :روست که بتوان ارزيابی دقيقی از اين پرسش داشت که اھميت اين مرور تاريخی از آن
  »خواند؟» جمھوری اسالمی«شود اين رژيم را   آيا اگر جمھوری اسالمی تن به لغو حجاب اجباری بدھد، باز ھم می«

» جناح تکنوکرات«گردد که اين نگره وجود دارد که   اين برمی اھميت طرح و پاسخ اين پرسش ھم به
 ئیاست و ابا» منطق سکوالريسم« قائل به ًشود، کامال  که از سوی رقيبش متھم می ھمچنان) گرايان  اعتدال/طلبان  اصالح(

شواھد مقوم اين فرضيه، . را به مخالفان بدھد»  حجاب اجباریلغو«يش امتيازاتی نظير »بقا«از اين ندارد که برای 
آن  ۀاتفاق افتاده و بارزترين جنب» سپھر عمومی« شمسی از سوی زنان در ٧٠ۀست که از بعد از دھ  ی»روی آرام پيش«
» روی آرام پيش« اين دباي  اول می ۀدرست است که در وھل. است» ۶٠ۀھای دھ  گيری سخت«در قياس با »  ظاھرتغيير«

اين  ھم به» حاکميت«نظر کرد که   توان از اين ھم صرف  زنان دانست، اما نمی» گی  سوژ«را در معنای دقيق کلمه حاصل 
توان   با اين تفاسير آيا نمی). »ُشل کرده است«ی ئ  به اصطالح محاوره(تن داده است »  مدنیۀجامع«تحميل از سوی 

بر سر ميز مذاکره «خودش، يعنی  ۀکه حتی برای بقايش تن به شکستن تابوی سی و چند سالانتظار داشت حاکميتی 
  ھم کوتاه بيايد؟» ھای اجتماعی  آزادی«داد، در خصوص برخی از » مريکاانشستن با 

نبش زنان  موفقيتی برای جًاين فال نيک گرفت که اوال را بايد به ممکن است پرسيده شود که گيريم که کوتاه بيايد، اين
ِدادن آرام آرام حاکميت است به دموکراتيک شدن  سوقًطور خاص است و ثانيا به طراحان فرضيه اما با اين نگرانی . ِ

نشينی از سوی حاکميت وجود   دھد که امکان يک عقب  اين حکم می کنند که اگر شواھد و قرائن به  شان را طرح می  پرسش
شدن اين اعتراض  عبارتی يک جور استعداد برای ادغام شتباه رفتن جنبش زنان نيست؟ به به مسير اۀدارد، آيا اين به مثاب

ھای   سياست«و » دستمزد زنان«، »کار خانگی«شود مسائل حادتری چون   ِدر منطق وضع موجود که باعث می
» لغو حجاب اجباری«ِ متوسطی ۀ زيادی ليبرالی طبقۀ جنبش زنان به خواست تا اندازۀمغفول مانده و شالود» خانواده

  .خالصه گردد
  

  آزادی کردن فرياد تا يواشکی ھای  آزادی از :دوم قاب
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ُپرصداترين حرکت اعتراضی زنان ايران طی چند سال گذشته با  ۀ، که در ادام»دختر ميدان انقالب«با تکثير شدن 
جود تبری جستن بسياری از اين زنان و دختران بود، حتی با و» ھای سفيد  چھارشنبه«و » ھای يواشکی  آزادی«عنوان 

و برخی » ھای چپ  فمينيست«اين نگرانی از جانب  ۀ، زمزم»نژاد  مسيح علی«شان به   معترض از متأثر و مربوط بودن
  :ھا قوت گرفت که»چپ«از 
يزاسيون پھلوی شود که ھنوز دل در گرو مدرن زده محدود می  متوسط سکوالر غربۀيک طبق اين مطالبه تنھا به«

  ».دارند
  :شد  اين شکل بيان می يا در شکل کمتر ھيستريک و در ھيأت يک نگرانی به

ھای راديکال آن را به نفع   تواند ظرفيت  ست مترقی و ضروری اما ھژمونی گفتمان ليبرالی در آن، می ای   اين مطالبه«
ُتواند مھر و   نديشد که چگونه میاين بي له دارد بايد بهأمس بر ورود به ئیساالر عقيم سازد، لذا اگر چپ بنا  منطق سرمايه

  ».نشان خويش را بر تارک مبارزات زنان حک کند
  :ای نو پيش روی چپ قرار گرفته است  ُبار ديگر پرسشی قديمی، اما ھر بار با جلوه

دانند ھمراھی   نتی متولی گفتمانی آن میطور س ی که ليبراليسم را بهھای اجتماعي  حو بايد با آزادیچه ن  و به چپ تا کجا«
  »کند؟

 ؤالسباور، اين   کرد اکونوميسم طور خاص طيفی از چپ در برابر روی ، به»لغو حجاب اجباری«در ارتباط با موضوع 
  :کشد  را پيش می
ه آن را برای ايشان ھا وظيفه ندارند ک  نيست، آيا کمونيست» کارگر ۀزنان طبق«لۀ أمس» لغو حجاب اجباری«گيريم که 

ست و مسائلی از اين دست در    کارگر تا گردن درگير امور معيشتیۀکه طبق کنند؟ آيا ايستادن بر اين» لهأمس«بدل به 
تواند ايشان را در ضديت با آن، با   آن می درد است، و حتی دامن زدن به  ِ لوکس و از آن مرفھان بیئیھا  نظرش خواسته
نيست؟ آيا اين باعث » امری اقتصادی «ًبه صرفا» عدالت اجتماعی«د، به نوعی خطر فروکاستن صدا کن  حاکميت ھم

  درنظر بگيريم؟) صنفی( در يک سطح ترديونيونيستی ً کارگر را صرفاۀطبق» گی  سوژ«شود تا   نمی
  :دھد   فوق میؤالسکننده به    روشن و قانعئیھا  پاسخ» چه بايد کرد؟«لنين در 

تر    ست که از ھمه وسيع ای  وسيله «ًسياسی عموما ۀاقتصادی برای جلب توده به مبارز ۀرست است که مبارزآيا اين د«
ھای    دادگری ليسی و بیوھمه و ھر گونه نمودار ستم پ. ھيچ وجه درست نيست ؟ خير، خير به»باشد  قابل استفاده می

وجه دست کمی از نمودارھای  توده به ھيچ» جلب«گونه   ی ايناش برا»وسعت استفاده«ست که   استبداد از جمله وسايلی
  ).٢۴۶-٢۴۵: ١٣٨۴، ١ج .آ.م{لنين (» اقتصادی ندارد ۀمبارز

ن ييتر تب  تر و درعين حال عميق  کوشد از زبان يک کارگر ماجرا را ساده  اش می  ژی خاص نوشتاریيستراتاو در ادامه با 
  :کند

نتايج محسوسی را  ۀھای مشخصی، که وعد  با پيش کشيدن خواست} ر روشنفکران چپمنظو{آن فعاليتی که شماھا «… 
 ۀد در بين ما کارگران اکنون ديگر موجود است و ما خودمان در فعاليت روزمرئيخواھيد از آن پشتيبانی نما  دھند، می  می

ولی چنين . کنيم  نفکران مطرح میھای مشخص را اغلب بدون ھر گونه کمک روش   و کوچک خود اين خواستئیسنديکا
چه را  خواھيم آن  سيرمان کرد؛ ما می» اقتصادی«سياسيت  ۀکند؛ ما بچه نيستيم که بتوان با يک قلي  فعاليتی ما را قانع نمی

 گونه  آشنا شويم و فعاالنه در ھمه و ھرًجوانب سياسی مفصال ۀخواھيم با ھم  دانند ما ھم بدانيم؛ ما می  که ديگران می
چه را ما خودمان ھم از آن آگاھيم کمتر تکرار  برای اين کار الزم است که روشنفکران آن. مئيسياسی شرکت نما ۀواقع

توانيد   اين دانش سياسی را شما روشنفکران می… دانيم   برای ما صحبت کنند که ھنوز نمیئیکنند و بيشتر از چيزھا
ايد به ما برسانيد و آن ھم   حال به ما رسانيده چه که تا به  ھزار بار زيادتر از آندست آوريد و شما موظفيد آن را صد و به
، )کننده است ـ خسته!کنيم  پرده صحبت می  که اکثر اوقات ـ ببخشيد اگر بی(تنھا به شکل مباحث و رساالت و مقاالت   نه
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ون زندگی ؤما در حال حاضر در تمام شھای جان آن اعمالی که حکومت و طبقات حاکم   شکل افشاگری بلکه حتما به
  ).٢۶٠: ھمان(» دھند  انجام می

کارگر برای  ۀليبراليسم مبنی بر خطر طبق ۀھر دم بازتوليدشوند ۀ پذيرش کليشۀشدن در آستان عدم درک اين استدالل واقع
  .شود  ناشی مینزد ايشان » نان بر آزادی ۀارجحيت دغدغ« مدنی است که از ۀدموکراسی و جامع

  :بينيم  شده نمی  سالح دقت کنيم که در برابر اين کليشه، خود را خلع
ھا بايد   کارگر از او باشد، بلکه کمونيست ۀطبق» گرفتن مذھب و باورھای شخصی«ھا اولويت نبايد  برای کمونيست«

  ». شده استئیدن چنين باورھای معطوف سازند که منجر به بالي را بر امحای آن شرايط اجتماعيتمرکز خويش
دين (» مذھب در عمل«است که از » يھود ۀمسئل ۀدربار«استدالل مارکس در  ۀظاھر متکی بر نحو اين رويکرد به

  :گويد و خواھان امحای شرايط منجر به برآمدن آن است  سخن می» ھا  مذھب در آموزه«عوض  به) زيسته
ِبنابراين آزادی زمان ما آزادی از ! بسيار خوب. ی؛ خدای دنيوی او چيست؟ پولمذھب دنيوی يھودی چيست؟ کاسبکار«

  .ِکاسبکاری و پول، يعنی آزادی از يھوديت عملی و واقعی خواھد بود
ِھای کاسبکاری و بنابراين امکان کاسبکاری را از ميان ببرد، موجوديت يھودی   شرط  آن سازمان اجتماعی که بتواند پيش

از . بخش جامعه، رنگ خواھد باخت  ِسازد؛ آگاھی مذھبی او مانند غبار رقيقی در ھوای واقعی و حيات  را ناممکن می
ِاش پی ببرد و در الغای آن بکوشد، خود را از جريان پيشين   ھودگی ماھيت عملی  بی سوی ديگر، ھنگامی که يھودی به

ِعملی  ۀترين جلو   ضد عالیهواھد کوشيد و بی دقيق کلمه خامعن  بشر بهئیِتحول خويش رھا ساخته، در جھت رھا
  ).۴۶: ١٣٨١مارکس، (» ازخودبيگانگی انسان برخواھد ساخت

عنوان  خود مارکس بازتفسير کرد و نه به» روند تکامل فکری«را در پرتو  اين استدالل غلطی نيست، منتھی بايد آن
  :ست»روبنا/ زيربنا« ۀبازتفسير در پرتو فھم استعاراين . الخطاب است  ای که حرفش فصل  ای قصار از گوينده  جمله

فھم  ھای درخودبسته، از لحاظ مکانی مجزا و منفصل به  که چون جعبه» سطوحی«الگوی مکانيکی زيربناـ روبنا، با «
» ارتدکس« ۀرانانگا   سادهئیگرا  يا بايد از تقليل: دھد  آيند، تنھا دو گزينش غيرقابل قبول را پيش روی ما قرار می  درمی

توانيم با   که می  ابد؛ يا ايني یم» بازتاب «ئیھای روبنا   در جعبهًی صرفائ  پايه» ِاقتصادی «ۀدفاع کرد که بنابه آن جعب
» انديش  اکونوميزم خام«بسيار دور از } اصطالحات آلتوسر{» در نھايت«يک  به» اقتصاد«کنندگی   تعيينتعويق 

سينزوود،  ک می(» شود  ِناپذير ساختاری در تاريخ حاصل می  ِخاصيت کردن نقش جبر انعطاف   بیبپرھيزيم، امری که با
١٣٨۶ :٨٢.(  

ِبرانگيزی که الن می  ِ مارکسيست در خوانش تحسين انگليسۀنگار برجست تامپسون، تاريخ. پی. ای سينزوود از آرای او  ک ِ
، »فرھنگ«که در آن »  اجتماعی باشدًنحوی که کامال قتصادی بهفھم امر ا«کشيدن اھميت  دھد با پيش  دست می به
تشکيل » توليد ۀشيو«را در » ميدان نيرو«يک » توليد ارزش اضافی«در کنار … و» دين«، »ھنر«، »حقوق«
  :نويسد  تامپسون می. دھند  می

ھا  لويت قائل شويم زيرا آنوھا ا منطقی اقتصادی و منطقی اخالقی وجود دارد و بيھوده است که برای يکی از آن«…
ِمناسبات انسانی ۀھست«ھای متفاوت   تجلی   ).٨٣: ھمان: به نقل از(» واحدی ھستند» ِ
ِطی تاريخ طوالنی بيگانگی به هسادگی عبورکردن از کنار باورھای تزريق شداين ترتيب ب به از نوع (ذھن کارگران  ِ

تضاد کار و «ِحل و فصل شدن اقتصاد در تجلی  دادن به را حواله حيح آن و تصتغيير، و )اش گرفته تا سياسی  مذھبی
که » ليبراليسم«شده از سوی   تلقينئیِ، ھم نفھميدن منطق اين تضاد مھم است و ھم پذيرش تقسيم کار بورژوا»سرمايه

  (!)» راست استحق انحصاری » آزادی«بپردازد و دفاع از » عدالت و برابری«سخنوری پيرامون  چپ بايد تنھا به«
نام ايشان سکه خورده و   بهًش ھم عموماتکرار شده که حتی امتياز ابداعھا   قدر از دھان چپ عجيب نيست که اين تلقين آن

 ٢٨کودتای «ھنگام وقوع  ش به واکنش ضعيفئی سال پيش حزب توده در توجيه چرا۶۴قريب به . »ليبراليسم«نه 
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. ١(ستالين  مستعمره و نيمه مستعمره از سوی ی بودن انقالبات در کشورھایئ  هسه مرحل ۀمتکی بر ايد» ]اسد[مرداد
  :چنين نتيجه گرفته بود که) انقالب سوسياليستی. ٣دموکراتيک -انقالب بورژوا. ٢انقالب ضد امپرياليستی 

، رھبری دست اول ۀِوليت سرنوشت نھضت با ماست در مرحلؤدوم انقالب، رھبری و لذا مس ۀاگر در مرحل«… 
  ).۶٣۵: }٩چ {١٣٨٧گذشته چراغ راه آينده، : به نقل از(» وليت بيشتر نيز با اوستؤبورژوازی و لذا مس

  :نوشته بود» چه بايد کرد؟«ای در   درستی در نقد چنين نگرهلنين ب
مومی اش اين است که در طرح و تشديد و حل ھر گونه مسائل ع  کسی که در عمل فراموش کند که وظيفه«… 

ناميدن کم است، بايد عمل ھم »پيشاھنگ«خود را . دموکراتيک در پيشاپيش ھمه باشد، آن کس سوسيال دموکرات نيست
مجموعه {لنين (» رويم  ھای ديگر ببينند و ناگزير معترف گردند که ما پيشاپيش ديگران می  دسته ۀطوری باشد که ھم

  ).٢٧٠: ١٣٨۴، }آثار، جلد اول
  

  آزادی برای چپ ۀمبارز در »روش« اھميت
مارکس، » ِپيشگفتار جلد اول کاپيتال«در » ئیبازنما ۀشيو«از » روش پژوھش«ضرورت تفکيک « ۀمتأثر از ايد

اين ترتيب  پوشاند و به  ش را می»ماھيت«و » جوھر«ابد که ي یم» نمود«شود و   می» پديدار«شکلی  واقعيت اجتماعی به 
پذير کردن اين نکته حرکت   مثال معروف برای فھم. کنند  می» جلوه«دو چيز متضاد و متخالف » پديده«يک زمان در  ھم

دانيم خورشيد ثابت   که ھمه می کند، حال آن  ش میطور درک ير مسلح به تلسکوپ اينخورشيد در آسمان است، که چشم غ
وجود علم را توضيح  ۀ ھمين دوگانگی است که فلسفًادقيق. دور آن در حال گردش است است و اين زمين است که به

  :دھد  می
: مارکس، جلد سوم کاپيتال، به نقل از(» بود   يکی میهواسط  شان بی  بود اگر شکل پديداری چيزھا و ذات  علم زائد می«

  ).١١: ١٣٨۶کوسيک، 
ی واقعيت در چنين  »ھسته«رشدن  ظاھئی که چرائی»گرھا  ميانجی«اصلی عبارت است از پيدا کردن لۀ أپس مس

  .ای را توضيح دھند» پوسته«
ھا عبارت از   مفقوده در تحليل ۀم که حلقئيتوانيم بگو  برگرديم، می» حجاب اجباری«بحث از  بر بستر اين تفسير اگر به

خالف راستای  ِداری مديريت شونده توسط رژيم جمھوری اسالمی  شود که چرا سرمايه  اين است که توضيح داده نمی
، در اين )»زنان« در اينجا –گشايش حضور فردی در سپھر عمومی و نيروی کار ارزان  نياز به(توليد  ۀاين شيو ۀھست

ِشود که زنان تا جای ممکن بايد از سپھر عمومی کنار روند و نقش فعالی در توليد مثل و انجام   گر می  جلوه» پوسته«
  ھده گيرند؟وظايف ھمسری ـ مادری برع

داری   سرمايه ۀدر جامع» مبارزات زنان«ِاين پرسش، کيفيت واردشدن چپ به ميدان اين نزاع خاص در کليت  پاسخ به
ھای سياسی و   آزادی«مبارزه برای  ۀدر عرص» پيشاھنگ«شدنش به  ايران را روشن کرده و راستای چگونه بدل

  .کند  را ترسيم می» اجتماعی
البته اين دينی بودن . ه بر سرکارآمدن رژيمی منجر شد که نخستين دولت مدرن شيعی در جھان بود ب١٣۵٧انقالب 

البته اين (بود » دين«، بلکه »مليت«شان نه   گيری  نبود که مبنای شکل» اسرائيل«و » پاکستان«حکومت چيزی از جنس 
جمھوری اسالمی ترکيب ). شود  ناخته میھم ش» قوم«ھمچنان محل مناقشه است که به » يھوديت«پيچيدگی در مورد 

 ۀاين ابداعی بود که شايد بيش از دار و دست. ش مناقشه بودگرايان بر سر پذيرش  خود اسالمغريبی بود که حتی ميان 
صدر   بازرگان، يزدی، بنی(» ملی ـ مذھبی«ِپخت نيروھای موسوم به  ِروحانيون گرد آمده حول خمينی، حاصل دست

رژيم سياسی . دست بگيرند ُگرايان خمينيست، زمام امور را به  زعم خويش بتوانند با راضی کردن اسالم تا بهبود ) …و
 آھنگ رشد ١٣۴٠ۀدھ» اصالحات ارضی«ی بود که به ويژه از بعد از »داری در حال بلوغ  سرمايه«بر   جديدی ميراث
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 بسته بودند، اما خيلی زود آشکار شد که اين ۵٧ون به انقالب با وجود اميدی که انقالبي. بود ش شتاب گرفتهو گسترش
مسبوق به سابق  ۀ جنبۀدارانه باشد، بلکه پای تجرب   بنيادين در مناسبات سرمايهتغييرحرکت بنا نيست منادی يک 

  .سياست، وسط است ۀدر عرص» دين«پذير منطق سرمايه، يعنی پيوند با يک   انعطاف
اش در سپھر   خواست و ھم تثبيت ھويت دينی  را می» مالکيت خصوصی«و » انباشت«ری اسالمی ھم گری جمھو  شيعی

. ست  نشينی با يکديگر نيستند و وجود يکی مستلزم نفی ديگری  رسيد اين ھر دو قادر به ھم  نظر می در آغاز به. عمومی را
اتحاد جماھير شوروی و چين . ھاست اش بيش از اين  پذيری  تر ثابت کرده بود که قدرت انعطاف داری اما پيش  سرمايه

د توسط يل توليت وسايمالک« ۀرغم غياب دو مؤلف قرن بيستمی از جوامعی بودند که به ۀبرجست ۀکمونيست دو نمون
جديدی از  ۀ، اما از جنب»بيه اجتماعی به واحدھای متعدد رقيه کل سرمايتجز«و » داران خصوصی هيسرما
  .داری دولتی  سرمايه: برداری کردند  داری پرده  پذيری سرمايه  فانعطا

البته الزم است اين نکته را در بازخوانی تاريخ مورد توجه ويژه قرار . پس در مورد جمھوری اسالمی ھم شدنی بود
اما حقيقت آن است نظر برسد،  شده به ريزی  دھيم که آنچه از سر گذشته شايد از عينک امروز بسيار سوبژکتيو و برنامه

نشينی يکديگر را تقويت يا خنثی، و   ھا در يک ھم ھای پشت آن  که اين روند، يک روند ابژکتيو است و ساختارھا و منطق
  .کنند  طور کلی جرح و تعديل کرده و می به

گی، و از زندگی از مناسبات حقوقی تا مناسبات فرھن: افتي یای م  بايست در سطح جامعه عينيت ويژه  ھويت شيعی می
بودن  اسالمی ۀمھمترين جلو. رسيد  نظر می جامعه بايد يک جامعه اسالمی به. خصوصی افراد تا سپھر عمومی جامعه

تر از زنان؟ از منطق   يک مملکت در بدو ورود برای ھر ناظری در ظاھر افراد است؛ و از اين منظر چه کسی شاخص
عنوان  تواند به   شدن نقش مادری ـ ھمسری برای ايشان می  کردن زنان و ھژمونيکنشين   خانهًسرمايه قطعا ۀشد  منتزع

توان   خوانش شود، اما از بعد اقتصاد سياسی جمعيت می» نظر کردن از نيروی کار ارزان  صرف«يک ضرر بابت 
  :جور ديگری ديد
ع انقالب روندی كاھنده داشت، ناگھان  تا شرو١٣۴۶ت كشور که از سال يھای تنظيم خانواده رشد جمع  با اعمال سياست

 به ١٣۶۵-۵۵ ۀافت كه در دھيش يطوری افزا ھای تشويق مواليد، جمعيت به  پس از انقالب اسالمی با اجرای سياست
 با از سر گرفتن ًپس از آن مجددا. سابقه بوده است  خ كشور بیيد كه در تاري درصد رس۴ك يباره به رشدی نزد كي

 درصد ٩/٣ به بعد بار ديگر رشد جمعيت کشور کاھش يافت، به نحوی که از ١٣۶٨ خانواده از سال ھای تنظيم  سياست
  ۀنظر نيروی کار برای يک دوره به انداز به.  رسيد١٣٧۵-١٣٨۵ درصد در دھه ۶١/١، به ١٣۶۵-١٣۵۵در دھه 

تر نيايد؛   ی کار از يک حدی پائينسياست و تدبير جمعيت ارزش نيرو- بايست از منظر زيست  کافی توليد شده بود و می
ل جمعيت از بعد از دوران ھاشمی را اشتباه خواند و در وھای کنتر  ای در پيامی سياست  ھرچند که چھار سال پيش خامنه

  :بيانی واضح بر متکی بودن پيشرفت به وجود نيروی کار فراوان صحه گذاشت
شان چگونه خواھد شد، فکر اين را ھم   يک خانواده وضع زندگیکنيم که اگر چھار پنج بچه افتاد روی دوش ما فکر می«

توانند به پيشرفت  بکنيد که اين چھار پنچ بچه وقتی بزرگ شدند و کاری پيدا کردند و شغلی پيدا کردند چه کمکی می
  ».کشور بکنند

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

منطق «اند، تفاوت در اين است که   واقعی) تاريخی و انتزاعی(» منطق«ھر دو . شود  ساختار سرمايه ترسيم می
ھاست و ھرگز امکان بروز و ظھور در شکلی   گرايش ھا و ضد  واع و اقسام گرايش محاط شده در بين انًعمال» تاريخی

توليد  ۀمناسبات اجتماعی در اين شيو ۀگی ھست  ست برای آشکار  ناب را ندارد، اما منطق انتزاعی يک طی طريق علمی
  .شود  شکلی ناب مستدل می ِکه مرحله به مرحله ناممکنی کارکردنش به
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 سو و در کنار آن فروپاشی بلوک شرق و  ھا برای دوران پس از جنگ در داخل از يک   سياستتغييرضرورت با تحميل 
المللی پول از طريق اعطای تسھيالت بانکی برای ادغام کشورھای درحال توسعه در   خيز بانک جھانی و صندوق بين

گری در ارتباط   از سوی ديگر، منطق شيعی) »اریتعديل ساخت«ھای   مبتنی بر اجرای سياست(داری   نظام جھانی سرمايه
حضور زنان در بازار کار باال رفت و در :  کردئیھا عقب نشينی ی حضور زنان در سپھر عمومی مبادرت به  با نحوه

روی آرام  پيش«تمرکز حاکميت بر . ی اول چشم پوشيده شد  ھای دھه  گيری  ی پوشش، از سخت  مسألهارتباط با 
روی آرام در جھت  پيش«ی مدنی در چارچوب منش ليبرالی مبادرت به    از جامعهئیھا  باعث شد تا گروه» منئوليبراليس

  .نمايند» تثبيت حقوق شھروندی
شدن در نظام جھانی، بلوک راست بورژوازی حاکم  ِھای سياست جديد پذيرفته  شدن خيال حاکميت از تثبيت پايه با راحت

گری را بار ديگر از طريق از سر گرفتن   ی شيعی  ِت پيکريافتگی انتزاع انديشهرا حس کرد تا اھمي ضرورت اين
ای از   احيای پليس امنيت اخالقی و تصويب سلسله): ١٣٨۴-١٣٩٢(ُھای ھويتی به رخ شھروندان بکشد   سياست
  .ھای مربوط به تکريم خانواده و تثبيت نقش ھمسری ـ مادری برای زنان  سياست

ادغام در نظام جھانی در   معطوف بهئیخاطر ضرورت تثبيت بازارگرا شده به فراموشی سپرده ِی بهبازسازی ھويت شيع
ی بازسازی، اين بار غفلت از تداوم بخشيدن به   ی اول پس از جنگ، باعث شد تا در پايان اين دوره   ساله١۶دوران 

ی ديپلماسی مورد نيازش برای   ز حاکميت متوجهماندن در قطار ادغام، بار ديگر تمرک سياست تعامل با دنيا برای باقی
  . شيعی حاکم گرددئیگرا  داشتن به ھويت ِای بر التزام عملی  گيری  و مجدد سھل) برجام(ی ادغام شود   بازگشت به چرخه

   لتخص«است که تحت ھيچ عنوان از آن عدول نکرده و بنابه  گيری اما برای رژيم حاکم ھمواره حد يقفی داشته  اين سھل
متمايزش ) التزام به منطق سرمايه(ھای سياسی ديگر   ھای مشترک با رژيم  ای که در قياس با ديگر شاخص»ـ ويژه
توان در اظھارات اخير رھبر جمھوری اسالمی   اين مدعی را می. عدول نخواھد کرد) گری  ھويت شيعی(کند، از آن   می
  :وضوح ديد به
و کنار روسری از سر  دند که در نتيجه آن چند دختر فريب بخورند و در گوشه ھمه ھزينه، فکر و تبليغات کر آن «

ای نيست اما آنچه بنده را حساس  مسألهھايشان در اين نتيجه کوچک و حقير خالصه شد که اين،  بردارند و ھمه تالش
گذشته در اتاق فکر دشمنان ايران در ھمين چند ماه …  حجاب اجباری از دھان برخی خواص استمسألهکند، طرح  می

برای سه ماه آخر سال طراحی کردند که به خيال خود کار جمھوری اسالمی را . ريزی کردند دور ھم نشستند و برنامه
  ».شتر در خواب بيند پنبه دانه. کنيم در اسفند ماه تمام می

  : آغاز طرح کرديم، يعنیتوان پاسخ به پرسشی را که در  مبتنی بر اين واکاوی تاريخی برآمدن جمھوری اسالمی می
  »خواند؟» جمھوری اسالمی«شود اين رژيم را   لغو حجاب اجباری بدھد، باز ھم می آيا اگر جمھوری اسالمی تن به«

کند را   ھای سياسی حاضر در جھان متمايزش می  ديگر انواع رژيم که، ديگر آنچه نسبت به دانست؛ چه اين» منفی«بايد 
ست   ی آجيدنی  عنوان نقطه به» حجاب«نيست، بلکه دست گذاشتن بر » لغو حجاب«ظور صرفا اينجا من. دھد  از دست می
ِرا انحصاری » حجاب اجباری«در مواجھه با اين چالش که . ست جمھوری اسالمی» گری  شيعی« از ئینما  که نمونه
عنوان » اسالم«منشعب از کليت  چون عربستان آن را ئیھا  داند و با دست گذاشتن بر نمونه   شيعی نمیئیگرا  ھويت
عنوان يکی از  به» امامت«جمھوری اسالمی با فاکتور » ِنمايش شکوھمندی حاکميت«کند، بايد بر انطباقی که اين   می

ھای   در دوران رضا خان و واکنش» کشف حجاب«ی تاريخی   گری دارد، نيز جايگاه واقعه  ھای شيعه  خصلت ـ ويژه
  .ت گذاشتگرايان به آن دس  اسالم

» البالغه  نھج«گذاری شيعيان، يعنی    از يکی از منابع مھم سياستئیھا  تنھا ارجاع به نمونه» اصل امامت«در خصوص 
  :تواند پاسخی موقتی به چالش طرح شده باشد  می) عنوان اولين امام شيعيان ھای علی به  خطبه(
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. شوند االيمان اند چون عادت ماھيانه می ناقص. ث انداالر االيمان و ناقص العقل و ناقص ھا ناقص ای مردم، زن«
ِاز زنان خوب بپرھيز و از زنان بد . شان نصف مرد است  العقل و ارث ھستند چون در اسالم شھادت و ارث ناقص

  ).البالغه  نھج٨٠ – ٧٩خطبه (» برحذر باش و در رفتار و گفتار پسنديده از زنان پيروی نکن
شان را از ديدن مردم  با حجاب، چشم. شان ناقص است ھا بپرھيز، زيرا عقل و تصميم  ای حسن از مشورت با زن«

شان بھتر است و رفتن آنھا بيرون از  گيری در حجاب برای توانی نگذار بيرون از خانه روند، زيرا سخت اگر می. بازدار
 ٣١نامه (» ری کن غير تو را نشناسندتوانی کا  اگر می. خانه بياوری خانه ھمانند اين است که شخص غيرمطمئنی را به

  ). وصيت به پسرش حسن–البالغه  نھج
، ١٣٢٠در ھمان دو سه سال پس از شھريور «دھد که   ھم کسروی گزارش می» ی کشف حجاب  واقعه«در خصوص 

ز ھمه هللا قمی ا که از آن ميان اعتراض آيت» چاپ رسيد حجابی به ھا نوشته پيرامون حجاب و در پرخاشی به بی ده
حدی بود که در  ی ايران به  برای علمای شيعه» ی حضور زن در سپھر عمومی  مسأله«متورم بودن . مشھورتر شد
 نفر از کسبه بازار تھران ٢٠٠ که ١٣۴١ آبان ۶ھای ايالتی و واليتی محمدرضا شاه، در   ی انجمن  ی اليحه  جريان ارائه

ھای ايالتی و واليتی به منزل او در قم رفته بودند،  ت لغو اليحه انجمنهللا خمينی درباره ضرور برای استماع نظر آيت
ل ھستند كه يما ىيھرجا ِزن صد نفر كيران، فقط يت زن ايون نفر جمعيلي م١٠از «صورت علنی اعالم کرد که  وی به

ِاصطالح روشنفکران دينی نھضت آزادی ايران ھم با اين نگرانی  که به ؛ جالب آن»ن كار بشوديا صدا   ، ھم(!)جا  ِبهِ
  .شوند  می

تواند اين   ست که می   در ايران پس از استقرار جمھوری اسالمیمسألهيک  به» حجاب اجباری«شدن  چگونگی تبديل
  .قابل بازخوانی کند» تشيع«موضوع را در بستر 

  
  انقالب خيابان ِدختران ۀمبارز منطق کردن انقالبی

ی   تواند ھسته  اند که می  ی حساسی دست گذاشته  بر نقطه» دختران خيابان انقالب« که ترديد بايد گفت  با اين تفاسير بی
چنين مطالباتی در شک و  گيری نسبت به  ھا را در مواجھه با چگونگی موضع  آنچه کمونيست. سخت قدرت را آشفته سازد

ِھا افتادن موقعيت پيشاھنگی اعتراض   الدست ليبر برد، عبارت از اين است که ايشان از يک سو نگران به  ُشبھه فرومی
ی   مسألهشدن انواع و اقسام مسائل زنان به رفع و رجوع صرفا  ِعليه وضع موجود، و از سوی ديگر نگران خالصه

  .کننده برای حقوق زنان اند  تعيينپای آن   نحوی فک شدن اين مطالبه از ديگر مطالبات ھم و به» حجاب اجباری«
  :ی نقل شده از لنين دانست  را بايد از قضا بيش از ھر چيز در جدی نگرفتن جملهھر دو بحران فوق 

ھای ديگر ببينند و ناگزير معترف گردند   ی دسته  ناميدن کم است، بايد عمل ھم طوری باشد که ھمه»پيشاھنگ«خود را «
  .»رويم  که ما پيشاپيش ديگران می

و پيشاپيش » ھای سياسی و اجتماعی  آزادی«ری مبارزات در ارتباط با دست گرفتن رھب ھای ايران از به  غفلت کمونيست
در اين راستا، در کنار جلو نبردن ) ھاست   اين حوزه مربوط به ليبرالئیکه گو (ئیپذيرش يک نوع تقسيم کار بورژوا

اسب اين آگاھی يک ميانجی من شان و ناتوانی از بدل کردن به»آگاھی ترديونيونيستی«ی کارگر از سطح   زنان طبقه
ی   ی لوکس زنان طبقه  مطالبه«شکلی کاذب  زدن به آنچه به خيز برای چنگ پذيرکردن ضرورت  ترديوينيونيستی برای فھم

  .دست گرفتن، انداخته است به» چه کنم؟ چه کنم؟«ی   حالت عجز کاسه ھا را به  شود، کمونيست  شده و می نموده» متوسط
نزد » لغو حجاب اجباری«حتماال امروز از ضرورت متمرکز شدن بر مبارزه برای باری کسی منکر اين نيست که ا

توجھی و   احتماال محکوم به بی» معيشت«شدت دست و پنجه نرم کردن ايشان با  ی کارگر سخن گفتن، نظر به  زنان طبقه
ِمسائل حاد معيشتی  وجه بهضرورت ت ی متوسط به  کردن زنان طبقه که قانع  نشدن از سوی ايشان گردد، ھمچنان شنيده

گشتگی   گم«ست؛ اما اين، بيش از ھر چيز به   ی کارگر ھم دچار چنين وضعيتی  ِخاص مربوط به زنان طبقه
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ی   شناسانه  عبارتی غفلت از پرسش روش به. يکديگر است ربط به  ظاھر بی ی به  مسألهدر نسبت ميان دو » گرھا  ميانجی
اثر حجاب اجباری بر «گی   و از دل آن آشکاره» ؟ئی» پوسته«ی واقعيت در چنين  »ستهھ« ظاھرشدن ئیچرا» ِبنيادين

انگاشتن   اثر طبيعی«، و يا »مؤثر بر معيشت) ھای شغلی  به ويژه موقعيت(ِھای حضور در سپھر عمومی   محدوديت
  .»میِبر عادتواره شدن انزواطلبی از سپھر عمو) اش  از نوع دينی(ھمسری - موقعيت مادرانگی

را مورد توجه ) اعتراض به وضعيت اشتغال زنان در جلوی وزارت کار( مارس امسال ٨از اين زاويه اقدام اعتراضی 
مسائل زنان / مسائل زنان کارگر«ی   ی پا در واقعيت دارنده  تواند دوگانه  ست که می مندی قرار دادن، حاوی نکات ارزش

مثال دستمزد، فرزندآوری زياد (ی زنان کارگر   ايد مسائل خاص و ويژهش«اين نحو غنا بخشد که  را به» ديگر طبقات
  .»ی او ھم ھست  مسأله) مثال حجاب اجباری(ِترديد مسائل عام زنان   ، مسائل زنان ديگر طبقات نباشد، اما بی)…و

ھای »تن ميانجیياف«ھا عبارت است از    برای مارکسيستمسألهکرديم، بايد گفت، » روش«متأثر از بحثی که در باب 
چنان که   ست که ھم  اين معنی داری؛ و اين به  ی سرمايه  ھای اجتماعی جامعه  مناسب برای پروبلماتيک کردن پديده

تضاد « در ئیچيز پا داری ھمه  ی سرمايه  در جامعه. مند شود  کننده باشد، خود نيز بايد ميانجی  تواند ميانجی  می» اقتصاد«
  .نيست» کار«اما ھمه چيز منوط به حل و فصل سرانجام اين تضاد به نفع دارد، » کار و سرمايه

م پرسش اساسی پيش روی مبارزات زنان در ايران امروز ئيراه نباشد که بگو ی آنچه از نظر گذشت شايد بی  به پشتوانه
  :اين قرار است به

ی اين زنان   اعم از آنچه خاص و ويژه(ان ی کارگر به پيشاھنگ مبارزه برای احقاق حقوق زن  شود زنان طبقه  چطور می
سازی اين استعداد بالقوه   ھا برای فعال  عبارت ديگر کمونيست تبديل شوند؟ به) ی طبقات  است تا آنچه مربوط به زنان کليه

  بايست چه کنند؟  در زنان کارگر می
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