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سر کاری است؛ هم ارتجاعی!
رفراندوم ،هم ِ
جمهــوری اســامی در آســتانۀ چهــل ســالگی حاکمیــت ارتجاعــی بــا
یکــی از بزرگتریــن بحرانهــای طــول حیــات خــود مواجــه شــده
اســت .خیــزش ســرنگونیطلب تهیدســتان در دی مــاه ،ضربــه بزرگــی
بــر مشــروعیت شــکنندۀ جمهــوری اســامی و مرکزیــت تضعیفشــدهاش
وارد کــرد .شــوکهای ایــن خیــزش اثراتــی عمیــق بــر روابــط قــدرت
درون هیئــت حاکمــه برجــای گذاشــته و در تداخــل بــا بحــران اقتصــادی
و سیاســی فزاینــده دیــگ جوشــانی را بــه وجــود آورده کــه از هــر
نقط ـهای میتوانــد منفجــر شــده و امواجــش کل ســاختارهای پوســیده
جمهــوری اســامی را از هــم بگســلد .نیروهایــی کــه در راس قــدرت
سیاســی نشســتهاند از هــم پاشــیده شــده و اراده واحدشــان بــرای
چگونــه حکومــت کــردن را از دســت دادهانــد .کانــون حکومــت بهشــدت
تضعیــف شــده و از هــر ســو کشــیده میشــود .جناحهــای مختلــف هــر
یــک راه کاری بــرای بازســازی ایــن کانــون و تجدیــد ســاختار ائتــاف
حکومتــی میدهنــد امــا هیــچ یــک نســبت بــه کارآمــدی ایــن «راه
کارهــا» اعتمــاد ندارنــد .بهقــول جنتــی ،حتــا ســال آینــده برایشــان
قابــل پیشبینــی نیســت!
همــۀ جناحهــای حکومــت میداننــد در زیــر پوســت جامعــه آتشفشــانی
در حــال غلیــان اســت کــه میتوانــد مشــتعل شــود و بساطشــان را در
هــم بریــزد .آتشفشــانی کــه در نتیجــۀ چهــل ســال حاکمیــت بیرحــم
اســتثمار و ســتم دینــی شــکل گرفتــه اســت .ایــن وضعیــت بــر بســتر
یــک اوضــاع جهانــی پرتنــش و سرشــار از رقابــت میــان امپریالیس ـتها
و دولتهــای ارتجاعــی در خاورمیانــه کــه مرکــز تالقــی ایــن رقابتهــا
و نتیجتــا جنگهــای ارتجاعــی شــده اســت ،رخ میدهــد .جمهــوری
اســامی بــرای تحکیــم نیروهــای منســوخ اســامگرا در ایــران و
گســترش اســامگرایی شــیعه در منطقــه یــک پــای فعــال جنگهــای
ارتجاعــی علیــه مــردم خاورمیانــه اســت .ماجراجوییهــای منطقــهای
جمهــوری اســامی برخاســته از ضرورتهــای مقابــل رویــش بــرای
حفــظ و بقــای نظامــش اســت .امــا ایــن نیــز تبدیــل بــه نقطــۀ ضعــف و
عامــل شــکافهای بیشــتر در میــان هیئــت حاکمــه جمهــوری اســامی
و عامــل گســترش هرچــه بیشــتر انزجــار مــردم از حکومــت شــده
اســت .در مجمــوع میتــوان گفــت ،در شــرایطی کــه دولــت طبقاتــی
ســازماندهی «کانــون» مدیریتــی خــود
در ایــران نیازمنــد تجدیــد
ِ
اســت ،نــه «اجمــاع داخلــی» میــان نیروهــای داخــل حکومــت بــرای
چگونگــی جــواب بــه ایــن ضــرورت وجــود دارد و نــه ارادۀ واحــد در
میــان قدرتهــای امپریالیســتی ،آنگونــه کــه در ســال  57میــان آنهــا
موجــود بــود و توانســتند بــا فروریختــن رژیــم ســلطنتی راه را بــرای
قدرتگیــری ائتــاف اســامگرایان بــه رهبــری خمینــی بــاز کننــد.
بــر بســتر چنیــن اوضاعــی اســت کــه میتــوان معنــای آلترناتیوهایــی
کــه تحــت عنــوان «رفرانــدوم» پیــش گذاشــته میشــوند را درک کــرد.
در واقــع در کانــون طرحــی کــه «رفراندومچیهــا» (از روحانــی تــا رضــا
پهلــوی و فعالیــن ملــی – مذهبــی و )...جلــو گذاشــتهاند یــک موضــوع
محــوری قــرار دارد :بازســازی و تجدیــد ســاختار دولــت طبقاتــی حاکــم
در ایــران کــه امــروز رژیــم جمهــوری اســامی در راس آن ،نگهبــان و
مدیــر آن اســت .همــۀ اینهــا میداننــد کــه بــدون ایــن کار ،ناقــوس

فروپاشــی کل دولــت طبقــۀ ارتجاعــی ســرمایهدار و نــه صرفــا رژیــم
حاکــم بــه صــدا در میآیــد .بــه روی دولــت تاکیــد میکنیــم چــرا
کــه رژیمهــای سیاســی میتواننــد تغییــر کننــد (ماننــد تغییــر رژیــم
ســلطنتی بــه رژیــم جمهــوری اســامی) ،میتواننــد در نتیجــۀ تجــاوز
امپریالیســتی (ماننــد عــراق) و یــا در نتیجــۀ مبــارزات مــردم و ســپس
ورود نیروهــای ارتجاعــی بــا پشــتوانۀ قدرتهــای امپریالیســتی (ماننــد
مصــر) ،تغییــر کننــد ،امــا نظــم کهنــه و دولــت طبقــات ارتجاعــی و
روابــط اقتصــادی اجتماعــی ســتمگرانه دســت نخــورده باقــی بمانــد
ج تودههــای مــردم همچنــان ادامــه بیابــد .از ایــن نقطــه نظــ ِر
و رنــ 
حیاتــی اســت کــه بایــد ماهیــت «آلترناتیوهــای» رفراندومــی را (از جانب
هــر نیرویــی کــه مطــرح میشــود ،چــه نیروهایــی قدرتمنــد در راس
هیئــت حاکمــه و چــه نیروهایــی خــارج از دایــرۀ قــدرت سیاســی) ،درک
کنیــم و ناآگاهانــه بــه دنبــال شــعار «رفرانــدوم ،رفرانــدوم» راه نیافتیــم.
حســن روحانــی در ســخنرانی  22بهمــن ،بــر طبــق اصــل  59قانــون
اساســی خواهــان برگــزاری رفرانــدوم شــد .او نگفــت چــه موضوعــی
بایــد بــه رفرانــدوم گذاشــته شــود .امــا ایــن مســاله اهمیــت درجــه اول
نــدارد .در واقــع بــا طــرح موضــوع رفرانــدوم ،روحانــی بــه یــک ضــرورت
مقابــل پــای نظامشــان پاســخ میدهــد :نظــام بــه ایــن گونــه دیگــر
نمیتوانــد کار کنــد .ایــن نظــام زیــر فشــارهای داخلــی و بینالمللــی
بحــران جــدی فــرو ریختــن
در حــال شکســتن اســت .ایــن نظــام بــا
ِ
مشــروعیت روبــرو اســت .ایــن نظــام بایــد دســت بــه اصالحاتــی بزنــد،
خــود را بازســازی کنــد تــا بتوانــد از بحــران کنونــی عبــور کــرده و نفــس
بگیــرد .روحانــی ،جناحهــای دیگــر را بــه اتحــاد حــول ایــن «راه کار»
فــرا میخوانــد و ایــن را تنهــا راه نظــام بــرای بازســازی «کانــون» آن
میدانــد .بیجهــت نیســت کــه در ایــن ســخنرانی روحانــی در عیــن
تاکیــد بــر «مشــکالت اقتصــادی» تمرکز ســخن را بــر ضــرورتِ اصالحاتِ
سیاســی گذاشــت .بهطــور مثــال محــدود کــردن نقــش شــورای نگهبــان
یــا حتــا فرمالیتــه کــردن نقــش «والیــت فقیــه» و کــم رنگتــر کــردن
نقــش دینمــداری در عرصههــای اجتماعــی .مــورد آخــر هــم تبدیــل
بــه مانــع بزرگــی در مقابــل پــای رابطــۀ جمهــوری اســامی بــا اکثریــت
جامعــه شــده و هــم در روابطــش بــا امپریالیســتها ایجــاد مشــکل
میکنــد .امــا طــرح روحانــی ،واکنــش بســیاری از نیروهــای در قــدرت
از جملــه متحدیــن خــود را برانگیخــت .زیــرا عــاوه بــر ایــن کــه هرگونــه
دسـتکاری در ایــن نهادهــای پایـهای جمهــوری اســامی را در تقابــل بــا
ـب از
منافــع ریش ـهدار خــود میداننــد بلکــه آنهــا را خطرنــاک و موجـ ِ
هــم گســیختگی بیشــتر میپندارنــد .حتــا نیروهــای متحــد بــا روحانــی
ِ
سیاســت اصالحاتــی قابلیــت بــه راه
هشــدار میدهنــد کــه ایــن نــوع
انداختــن روندهــای غیرقابــل کنتــرل را دارد.
بــه فاصلــۀ کوتاهــی پــس از اعــام رفرانــدوم از ســوی روحانــی ،بیانیـهای
از طــرف شــانزده فعــال سیاســی داخــل و خــارج کشــور منتشــر شــد کــه
نســخهای دیگــر از رفرانــدوم را «راه حــل» اعــامکردنــد .ایــن بیانیــه
ـان گــذار مســالمتآمیز از جمهــوری اســامی بــه رژیمــی ســکوالر
خواهـ ِ
بــا اتــکا بــه آرای عمومــی و زیــر نظـ ِر ســازمان ملــل اســت .ایــن خرافــه
کــه گویــا رژیمهــای دیکتاتــوری بــورژوازی (آن هــم از نــوع فاشیســتی
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اســامگرا) صرفــا بــا صنــدوق رای دسـتها را بــاال بــرده و قــدرت خــود
را واگــذار میکننــد ،متــرادف بــا فریــب خــود و دیگــران اســت .امــا
زشــتی ایــن طــرح آن اســت کــه بــرای خنثــی کــردن حرکــت مردمــی
کــه بــه پاخاســتهاند مطــرح شــده اســت .وقتــی تودههــای مــردم در
مبــارزهای درخشــان ،حکومتــی را بــه چالــش میگیرنــد کــه چهــل ســال
بهجــز رنــج و بیحقوقــی اقتصــادی و سیاســی ،بهجــز ســتمگری
دینــی و ســتم بــر زنــان و تحکیــم روابــط پدرســاالری ،بهجــز فســاد
و اختــاس و غــارتِ طبیعــت و ...حاصــل دیگــری نداشــته اســت،
درســت در زمانــی کــه مــردم مرزهــای اصالحطلبــی و ســازشکاری را
میشــکنند و بهطــور بالقــوه و در مبــارزهای رادیــکال ،رهایــی از روابــطِ
اقتصــادی اجتماعــی خفقــانآور و اســتثمارگرانهای را طلــب میکننــد،
عــدهای بــا ارائــۀ «راه مســالمت» از طریــق رفرانــدوم تــاش دارنــد تــا
آمــاج تودههــا را تغییــر داده و در حقیقــت مانــع از عمــق یافتــن مبــارزه
در مســیر انقالبــی بــرای ســرنگونی کلیــت دولــت ارتجاعــی ،بشــوند.
وجــه مشـ ِ
ـترک تمــام «رفراندوم»طلبهــا (از درون حکومتــی تــا خــارج
حکومتــی) در دو چیــز اســت؛ یکــم :ممانعــت از فروپاشــی دولــت طبقــه
ســرمایهدار حاکــم و نابــودی کلیِــۀ روابــط اقتصــادی اجتماعــی کــه
بــر بهرهکشــی انســان از انســان و ســتمگری و تبعیــض بنــا شــده و
کارآمدتــر کــردن همیــن روابــط .دوم :دســت نــزدن و درهــم نکوبیــدن
قــوای نظامی/امنیتــی رژیــم جمهــوری اســامی کــه قلــب دولــت
ارتجاعــی اســت.
امــروز در برابــر بحــران فزاینــده رژیــم جمهــوری اســامی ،بدیلهــای
مختلــف طــرح شــدهاند .تمــا ِم بدیلهــای ارتجاعــی و یــا ســازشکارانه
بــه روی میــز اســت و کارشناســی میشــوند .راههــای گوناگــون بــرای
ِ
دولــت طبقــات اســتثمارگر
تغییــر وضعیــت موجــود و حفاظــت از
و ســاختارهای اساســی ایــن دولــت پیــش روی مــردم گذاشــته شــده
و افــکار را ســازمان میدهنــد .آنهــا مــردم را از «سوریهای»شــدن
میترســانند کــه ترســی واقعــی اســت ،امــا نمیگوینــد کــه یــک
شــدن ســوریه ،وجــود خــو ِد جمهــوری اســامی
عامــل «ســوریهای»
ِ
ِ
بــود و هســت .امــروز در برابــر مــردم مــا ســه «بدیــل» بیشــتر قــرار
نــدارد :نخســت :جمهــوری اســامی بــه همیــن صورتــی کــه وجــود
دارد .نتیجــۀ ایــن را چهــل ســال اســت کــه دیدهایــم .دو :حفــظ دولــت
ارتجاعــی موجــود بــا تغییــرات و اصالحاتــی در نظــا ِم حاکمیــت و آمــدن
دیگــر رژیمهــای ارتجاعــی و اســتثماری .ســوم :یــک انقــاب ریش ـهای
کــه هدفــش از میــان بــردن تمــام روابــط ارتجاعــی حاکــم و در کلیــه
عرصههــای اقتصــادی و اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی اســت .انقالبــی
کــه هدفــش دس ـتیابی بــه جامع ـهای اســت کــه در آن کســی ،کســی
را مــورد بهرهکشــی قــرار نمیدهــد .فقــر و بیــکاری بــرای همیشــه
رخــت بــر میبنــدد .ســتم مللــی بــر ملــل دیگــر ریشــهکن میشــود
و بهجــای آن همبســتگی و تعــاون مینشــیند .زنجیرهــای اســتثمار
امپریالیســتی قطــع میشــود و بهواقــع جامعــه بــه اســتقالل سیاســی
از امپریالیســتها دســت مییابــد .هیــچ کــس بــه خاطــر عقایــدش و
مخالفــت بــا دولــت و حکومــت بــه بنــد کشــیده نمیشــود و همه تشــویق
بــه انتقــاد کــردن و تولیــد افــکار متنــوع و آزادی اندیشــه میشــوند .هــر
شــکلی از ســتم بــر زن بــرای همیشــه خاتمــه مییابــد .جامع ـهای کــه
نــه تنهــا وارد جنگهــای ارتجاعــی نمیشــود بلکــه مبشــر انقالبهــای
کمونیســتی در چهارگوشــۀ جهــان بــرای ریشــهکن کــردن جنــگ و
ســتم و بهرهکشــی اســت .علــم و دانــش و تفکــر انتقــادی ،جایگزیــن
دیــن و جهــل و خرافــه میشــود .ایــن بدیــل و جامعــهای اســت کــه
مــا کمونیســتها نمایندگــی میکنیــم و برایــش میجنگیــم و ایــن
تنهــا بدیــل واقعــی در برابــر رنجهــا و ســتمهایی اســت کــه بــر مــردم
مــا و بــر چنــد میلیــارد مــردم در سراســر جهــان اعمــال میشــود .در
ایــران ،اولیــن قــدم در راه دس ـتیابی بــه چنیــن جامع ـهای ،ســرنگونی
جمهــوری اســامی در نبــردی انقالبــی و ســازمانیافته بــا شــرکت
میلیونهــا مــردم آگاه و تحــت رهبــری پیشــاهنگ کمونیســت اســت.
نبــردی کــه هدفــش بــه تحقــق رســاندن انقــاب کمونیســتی و اســتقرار
جمهــوری سوسیالیســتی نویــن در ایــران اســت.
«آتش»
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بر دروغ و وقاحت بنا شده
اصالحطلبان و زنان خیابان انقالب
یــک) وقتــی زنــان خیابــان انقــاب یکــی از پــس دیگــری بــر ســکوها
و میدانهــا ایســتادند و بــه نشــانه اعتــراض علنــی بــه چهــل ســال
حجــاب اجبــاری و تحقیــر زن در جمهــوری اســامی ،روســری از
ســر برداشــتند ،لشــگری از فعالیــن و ســخنگویان جریــان فکــری-
سیاســی اصالحطلــب بــه اظهــار نظــر دربــاره ایــن جنبــش پرداختنــد.
فرصتطلبــی (اپورتونیســم) و موجســواری سیاســی بــر بســتر ایــن
جنبــش ،نقطــه اشــتراک تمــام ایــن گرایشــات بــود .آنهــا بــه صــف
شــدهاند تــا بــا وقاحــت ،دروغگویــی و َرد ُگــم کنــی ،لحــاف پــاره خطــی
کــه مبلغــش بودنــد یعنــی ســازش بیــن ســتمگر و ســتمکش ،میــان
جمهــوری اســامی و زنــان را بــه جنبــش زنــان خیابــان انقــاب پیونــد
بزننــد و آتــش بــه اختیاریشــان در دفــاع از حجــاب یــا توجیــه آن را
انــکار یــا کمرنــگ و مخفــی کننــد و خــود را علیــه حجــاب اجبــاری و
حتــی در مــواردی فعــال آن جــا بزننــد!
دو) زهــرا رهنــورد از حصــر در مــورد اعتــراض زنــان خیابــان انقــاب بــه
حجــاب ،پیــام فرســتاد و گفــت« :بایــد بررســی کنیــم کــه آیــا حداقــل
قانــون بنیــادی در راســتای حمایــت از زنــان ،چــه در جهــت احتــرام بــه
زن و چــه در جهــت رفــع تبعیضهــا تدویــن و اجرایــی شــده اســت؟...
بایــد ببینیــم در کشــور مــا چقــدر از حقــوق زن در انتخــاب مظاهــر
زندگــی مطابــق شــأن و تواناییهــای بیشــمار زنــان و مطالبــات آنهــا
رعایــت شــده اســت؟ آن وقــت خواهیــد دیــد بســیاری از اعتراضــات
زنــان و دختــران از جملــه انتقــاد نســبت بــه حجــاب اجبــاری ناشــی از
عــدم حمایــت قوانیــن از زنــان و دختــران ایرانــی اســت»( .بــه نقــل از
ســایت کلمــه)
مشــکل فقــط ایــن نیســت کــه رهنــورد خــود را بــه کوچــه علــی راســت
زده و بــه روی مبــارک نم ـیآورد کــه شــخصاً چــه نقــش ارتجاعــی در
تحمیــل حجــاب اجبــاری بــر زنــان داشــته اســت ،بلکــه اصــل ماجــرا
پــاک کــردن صــورت مســاله جــاری در ایــن جنبــش اعتراضــی و
مخــدوش کــردن تصویــر واقعیــت اســت« .بانــوی در حصــر» خــود را از
تــک و تــا نیانداختــه و تظاهــر بــه همدلــی بــا ایــن جنبــش میکنــد امــا
توضیــح نمیدهــد تکلیــف ایــن ژســت گرفتــن بــا چندیــن جلــد کتــاب
یــاوه و بیاساســی کــه دربــاره اهمیــت و نقــش تاریخــی ،سیاســی،
زیبایــی شــناختی و روان شــناختی حجــاب و در تقدیــس و تحمیــل
لچــک و چاقچــور نوشــت ،چــه میشــود؟ مــا قســم حضــرت عبــاس
رهنــورد در همدلــی بــا زنانــی را بــاور کنیــم کــه در روز روشــن بــر
ســر کوچــه و خیابــان نفــرت از حجــاب اســامی را بیــان میکننــد یــا
ُدم خــروس چندیــن جلــد کتــاب در دفــاع از حجــاب و نقــش اجرایــی
در تحمیــل حجــاب بــه زنــان دانشــجو در ســالهای ریاســت ایشــان بــر
دانشــگاه الزهــرا را؟ باالخــره نمیشــود هــم بــا اســامگرایان بنیادگــرا
بــود و در تاریکتریــن سالهایشــان ،کتابهایــی مثــل طلــوع زن
مســلمان ،ریشــههای اســتعماری کشــف حجــاب ،پیــام حجــاب زن
مســلمان ،زیبایــی حجــاب و حجــاب زیبایــی نوشــت و هــم متظاهــر بــه
همدلــی بــا زنانــی کــه حجابهــا را بــر ســر چــوب کــرده انــد ،بــود.
اینکــه زهــرا رهنــورد اعتــراض خیابانــی زنــان بــه حجــاب و پوشــش
اســامی را بــه نهادهایــی در جهــت «حمایــت و احتــرام» بــه زنــان ربــط
میدهــد ،مصــداق ایــز ُگــم کــردن اســت و آب بســتن بــه ماهیــت
یــک جنبــش و حرکــت مشــخص .خانــوم رهنــورد ،کمــی حجــاب از
پیــش چشــم – حتــی در حصــر – برداریــد تــا بهتــر ببینیــد ،مشــکل
زنــان خیابــان انقــاب مقولــه حمایــت یــا عــدم حمایــت قوانیــن بنیــادا
زن ســتیز و پدرســاالرانه نظــام شــما نیســت ،بلکــه نفــرت از حجــاب
اجبــاری اســامی اســت .مبنــای قوانیــن شــما و نظامتــان در مــورد زنــان
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بــر بردگــی آنهــا و جنــس دوم دیدنشــان بنــا شــده اســت ،بــر تحمیــل
حجــاب و قوانیــن شــریعت کــه محتــوای آن بــه پاییــن رانــدن زنــان در
سلســله مراتــب اجتماعــی اســت .ایــن جنبــش اعتراضــی ،نــه ایــن یــا
آن کابینــه جمهــوری اســامی ،نــه ایــن یــا آن شــخصیت و جنــاح ،بلکــه
قلــب ایدئولــوژی اســامی در مــورد زنــان یعنــی پرچــم و شــاخص
آن ،حجــاب را نشــانه گرفتــه اســت .همــان کــه شــما و امامتــان
تحمیلــش کردیــد ،چــه بــا چمــاق و شــاق و زنــدان و چــه بــا کتــاب
و خرافــات و اوهــام .مشــکل زنــان خیابــان انقــاب« ،عــدم حمایــت»
قوانیــن شــریعت اســامی از زنــان نیســت ،بلکــه خــود قانــون شــریعت
و دشــمنی بنیادینــش بــا زنــان اســت .مســاله حجــاب در قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ،مســاله قانــون شــریعت و پیونــد دیــن
و دولــت اســت و دولــت دینمــدار (تئوکراتیــک) .تمــام داغ و درفــش
و کتــاب و احادیــث شــما و نظامتــان در ایــن چهــل ســاله دربــاره
حجــاب دقیقــاً ناظــر بــه پیونــد قــوی اســامگرایی بــا زن ســتیزی
اســت .خانــوم رهنــورد خــوب نــگاه کنیــد ،بــر ســر چوبهــای زنــان
خیابــان انقــاب ،کتابهــای کذاییتــان در دفــاع و ایدئولوژیــزه
کــردن حجــاب را میبینیــد.
ســه) منصــوره شــجاعی از مبلغیــن و نظریهپــردازان کمپیــن یــک
میلیــون امضــاء و مدافعیــن جریــان «فمنیســم اســامی» هــم بــه
جرگــه موجســواران حمایــت از زنــان خیابــان انقــاب پیوســت و
چــه در برنامــه صفحــه دو تلویزیــون فارســی بیبیســی و چــه در
یادداشــتی بــا عنــوان «ســه تابلــو ،ســه کمپیــن و صدهــا خاطــره تــا
رســیدن بــه خیابــان انقــاب» در ســایت بیبیســی فارســی نوشــت:
«در کنــار تمــام ایــن مبــارزات فــردی ،جنبــش زنــان تابلوهــای

تمــام نمایــی از تالشهــای گروهــی نیــز در خــود گنجانــده اســت.
وقایعــی ماننــد راهپیمایــی گســترده اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری در
روز جهانــی زن ســال  ،۱۳۵۷و یــا فهرســت مطالبــات کمپیــن یــک
میلیــون امضــا در  ،۱۳۸۵و نیــز خواســت پیوســتن بــه کنوانســیون
رفــع تبعیــض از زنــان در همگرایــی ســال  .»۱۳۸۸در مــورد دیگــری
کاوه مظفــری از دیگــر نظریهپــردازان پراگمارفرمیســت کمپیــن یــک
میلیــون امضــا و مدرســه فمنیســتی هــم در حســاب توئیتــریاش
ادعــا کــرد جنبــش زنــان خیابــان انقــاب متأثــر از فعالیتهــا و خــط
کمپیــن یــک میلیــون امضــا و امثالهــم اســت!
ایــن هــم از کرامــات شــیوخ مــا اســت کــه تظاهــرات زنــان در  ۸مــارس
 ۵۷یــا اعتــراض علنــی زنــان خیابــان انقــاب را بــا کمپیــن یــک میلیــون
امضایــی همتبــار میداننــد کــه یکــی از مبانــی اســتراتژیاش بــر در
نیافتــادن بــا حجــاب بنــا شــده بــود .انــگار میتــوان فرامــوش کــرد کــه
نســبت حجــاب و اکثــر کمپینیهــا ،داســتان ّ ِجــن بــود و بسـماهلل .مگــر
جــز ایــن بــود کــه اســتراتژی و خــط کمپیــن ،کســب توافــق بــا حکومت
بــرای تلطیــف برخــی از قوانیــن زنســتیز بــه شــرط نیــاوردن نامــی از
ســمبل قوانیــن شــریعت در مــورد زنــان یعنــی حجــاب بــود؟! مگــر نــه
ایــن بــود کــه کمپنیهــا در استفتائاتشــان از آیــت الجنایتهایــی مثــل
صانعــی ،موســوی بجنــوردی ،جنتــی و غیــره بــرای پــر زور کــردن ُســنبه
چانهزنــی از بــاال در کمپیــن ،نهتنهــا اشــارهای بــه حجــاب و نقــش
آن در ســتم بــر زن در جمهــوری اســامی نمیکردنــد ،بلکــه نقــش و
اهمیــت حجــاب در بــه بردگــی کشــیدن زنــان پــس از روی کار آمــدن
اســامگرایان در ایــران را انــکار و کمرنــگ و ثانــوی جلــوه میدادنــد؟!
رهبــران و نظریهپــردازان کمپیــن در کــدام ســخنرانی ،بحــث و متــن
و ســندی از کمپیــن ،چیــزی علیــه حجــاب اجبــاری گفتنــد و ایــن

نگاهی به کتاب «و ما انکار خدایشان بودیم»

خواســت را حتــی در چهارچــوب همــان خــط حقیرانــه مطالبهمحــوری
از ســتمگران طــرح کردنــد؟! حــاال چــه شــده کــه یــک دهــه پــس از
فــرو خفتــن اســتراتژی پراگماتیســتی و عبــث مماشــات بــا اســامگرایان
بــر ســر حقــوق زنــان و معاملــه و بــده بســتان بــرای تلطــف و پیرایــش
قوانیــن زن ســتیزانه اســامی ،کمپینیهــا در رقابــت بــا مســیح
علینــژاد یادشــان آمــده کــه در فــان طــرح مبهــم از پیوســتن بــه
بهمــان کنوانســیون ،نیــم اشــارهای بــه حــق پوشــش اختیــاری شــده
اســت؟! خیــر! مــا فرامــوش نکردهایــم کــه شــما ســالهای متمــادی بــر
ســر نخســتین و بارزتریــن نشــانه و شــاخص ســتم بــر زن در جمهــوری
اســامی ،ســکوت و ســازش کردیــد ،کــه چطــور بــا ملغمـهای از خطــوط
پراگماتیســتی ،رفرمیســتی و نســبیتگرایی فرهنگــی از بیــان حقیقــت
در مــورد ماهیــت زن ســتیز و ارتجاعــی دیــن اســام و قانــون اساســی
جمهــوری اســامی خــودداری کردید و در اســتراتژی معامله و سازشــتان،
زنــان را بــه «همگرایــی ســبز» بــا مرتجعیــن زن ســتیز و تئوریسـنهای
حجــاب اســامی دعــوت و ترغیــب کردیــد .شــما بــدون نقــد اســتراتژی
ســکوت و ســازش در قبــال حجــاب ،بــدون بیــان آنچــه کــه در خــط
همنشــینی زنــان بــا مرتجعیــن زن ســتیز ،بــر ســر پتانســیلهای
مبارزاتــی جنبــش زنــان ایــران آوردیــد ،نــه تنهــا نمیتوانیــد ادعــای
نقــش داشــتن در شــکلگیری جنبــش زنــان خیابــان انقــاب را بکنیــد
بلکــه عمــ ً
ا در صــف اضــداد تاریخــی ایــن حرکــت قــرار میگیریــد.
زنــان خیابــان انقــاب نــه تنهــا علیــه حجــاب اجبــاری حاکمیــت
جمهــوری اســامی بلکــه علیــه توجیهگــران و مشــاطهگران ایــن ســتم
عریــان برخاســتند و حســاب مبــارزه و اعتراضشــان را دســت کــم بــا
اســتراتژی حقیــر ســکوت و ســازش در مقابــل مرتجعیــن و اســتفتاء و
تــاش بــرای متحــد شــدن بــا آنهــا جــدا کردنــد .شــرط اولیــه بــرای
پیوســتن مبلغیــن و نظریهپــردازان کمپیــن یــک میلیــون امضــا بــه
جنبــش زنــان خیابــان انقــاب ،نقــد صادقانــه و صریــح خــط سازشــی
اســت کــه در کمپیــن میــان زنــان و جمهــوری اســامی ترســیم کردنــد.
چهــار) حجــاب ،ســمبل ســتم سیســتماتیک و اجتماعــی و قانونــی بــر
زنــان اســت کــه دولــت ســرمایهداران اســامگرای ایــران از فــردای بــه
شکســت کشــاندن انقــاب بهمــن ،در قانــون و شــرع و برنام ـهاش آن را
تعبیــه و تثبیــت کــرد .پوشــش اســامی ،پرچــم ســلطه دیــن ،دولــت
اســامی و مــردان بــر زندگــی و حیــات زنــان اســت و تــاش مــداوم
بــرای عــادت کــردن زن بــه زیســتن زیــر شــکنجه و تجــاوز مــداوم
دولــت و جامعــه پدرســاالر و تئوکراتیــک .بــی علــت نیســت کــه دومیــن
بحــث قانونــی اساســی جمهــوری اســامی بــر مســاله زنــان و اهمیــت
بــه بنــد کشــیدن زنــان تمرکــز میکنــد .بــه چالــش کشــیدن حجــاب
اجبــاری آن هــم در عرصــه عمومــی توســط زنــان خیابــان انقــاب ،بــه
چالــش کشــیدن دیدگاههایــی اســت کــه طــی دو دهــه گذشــته بــر ســر
نقــش و اهمیــت پوشــش اســامی ســکوت و ســازش کردنــد .جنبــش
زنــان خیابــان انقــاب تــا پیونــد خــوردن بــه تمــام پتانســیلهای زنــان
بــرای مبــارزه علیــه جمهــوری اســامی هنــوز راه بــرای طــی کــردن دارد
امــا تــا همیــن جــای کار ،آنقــدر بــوده کــه آب در خوابــگاه مبلغیــن
حرفـهای حجــاب و ســازشکاران بــر ســر حجــاب ریختــه اســت و آن هــا
را بــه تکاپــوی تحریــف عملکــرد دیروزشــان در دفــاع و توجیــه حجــاب
کشــانده اســت.
حجــاب ،ســمبل و نمــاد ســتم بــر زن در قوانیــن و دولــت جمهــوری
اســامی اســت .هــر گونــه مبــارزۀ واقعــی و قاطــع بــرای رهایــی زنــان
بایــد از معبــر مبــارزۀ قاطــع و روشــن بــا حجــاب اجبــاری و نقــش
ارتجاعــی آن بگــذرد و چنیــن مبــارزهای یکــی از ویژگیهــای اصلــی
دولــت دینــی در ایــران را بــه چالــش میکشــد .تقویــت قطــب انقالبــی
و کمونیســتی در جنبــش زنــان خیابــان انقــاب بهویــژه شــعار مــرگ
بــر حجــاب اجبــاری ،مــرگ بــر جمهــوری اســامی ،زنــده بــاد
جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران بیــش از پیــش خــط تمایــز
میــان فعالیــن و هــواداران ایــن جنبــش بــا مدافعیــن و ســازشکاران
دیــروز حجــاب اســامی و متظاهریــن و فرصتطلبــان امــروزی
ترســیم کــرده و بــه بالندگــی جنبــش و بالفعــل شــدن هــر چــه بیشــتر
پتانســیلهای آن منجــر خواهــد شــد.
سیامک صبوری
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«و مــا انــکار خدایشــان بودیــم» کتابــی اســت کــه در پاییــز 1396
توســط انتشــارات حــزب کمونیســت ایــران (مارکسیســت لنینیســت
مائوئیســت) منتشــر شــد .کتــاب بــه بررســی مســاله زنــان در زندانهــای
جمهــوری اســامی ایــران در دهــۀ  60پرداختــه و مصاحبـهای اســت بــا
 ۵زندانــی سیاســی ســابق؛ رفقــا آناهیتــا رحمانــی ،اشــرف غیاثی ،ســتاره
کیانــوش ،سوســن گلمحمــدی و منیــره حقیقتخــواه .ســتاره و منیــره
اســامی مســتعار بــوده و ســایرین اســامی واقعــی دارنــد .آنهــا در فاصلــه
ســالهای  1360تــا  1370در ارتبــاط بــا اتحادیــه کمونیســتهای
ایــران و ســازمان رزمنــدگان در راه آزادی طبقــه کارگــر ،در زندانهــای
اویــن ،گوهردشــت و کارون اهــواز زندانــی بودنــد.
مشــخص زنــان زندانــی سیاســی ،بــه تحلیــل
کتــاب بــا موضــوع
ِ
زندانهــای جمهــوری اســامی پرداختــه و تــاش دارد آن چــه در
زندانهــای ایــران در دهــۀ  60بــر زندانیــان سیاســی (خصوصــا زنــان)
گذشــته را بهتصویــر بکشــد .روایتــی اســت از زبــان پنــج زن کمونیســت
دربــارۀ چگونگــی سیاســی شدنشــان ،عقایــد و باورهــا در آن ســالها
انقالبیــون انقــاب
و امــروز ،آرمــان و شــکنجه و مقاومــت نســل
ِ
شکســتخورده ســال  57ایــران.
گفتگوهــا عمدتــا حــول  ۵ســؤال مشــخص صــورت گرفتهانــد .ایــن کــه
چگونــه سیاســی شــدند و بــه ســازمانهای سیاســی پیوســتند ،چــرا
جمهــوری اســامی تــا ایــن انــدازه از زنــان و مشــخصاً زنــان سیاســی و
کمونیســت و انقالبــی ،کینــه و نفــرت بــه دل گرفــت و آنهــا را ســرکوب
کــرد ،تحلیــل رونــد زنــدان و شــکنجه و بازجویــی از منظر مســايل خاص
زنــان ،تجربــه زندگــی فــردی و اجتماعــی پــس از آزادی از زنــدان و در
نهایــت ارتبــاط کمونیســمی کــه امــروز بــرای آن مبــارزه میکننــد بــا
مســاله رهایــی زنــان و جنبــش زنــان.
در بخشی از مقدمه ناشر بر کتاب میخوانیم:
سیاســی عمدتــاً
قلــم زندانیــان
مدتهــا اســت بــه همــت حافظــه و
ِ
ِ
در تبعیــد و بــه لطــف شــبکۀ جهانــی اینترنــت ،آثــار مختلفــی بــا
موضــوع خاطــرات زنــدان نوشــته شــده کــه هــر کــدام بــه درجــهای
کوشــیدهاند پرتویــی بــر تاریکخانــۀ عملکــرد و کارنامــۀ جمهــوری
اســامی در زندانهایــش بتاباننــد .مهمتریــن پشــتوانۀ سیاســی نهضــت
خاطــره نویســی زندانیــان ســابق ،جنبــش مبارزاتــی بــود کــه احــزاب و
ســازمانهای سیاســی ایرانــی در تبعیــد ،روشــنفکران و پژوهشــگران
مســتقل مترقــی و انقالبــی و خانوادههــای زندانیــان سیاســی در
داخــل و خــارج از کشــور ب ـهراه انداختنــد .جنبشــی کــه بــرای افشــای
عملکــرد جمهــوری اســامی در زندانهــا و قتلگاههــای دهــۀ  60بــا
شــعار اســتراتژیک «نــه میبخشــیم و نــه فرامــوش میکنیــم » ب ـه راه
افتــاد.
بنــا بــر ایــن ،ایــن کتــاب تــاش دارد در راســته ایــن جنبــش مبارزاتــی
و افشــاگرانه علیــه جمهــوری اســامی قــرار بگیــرد و یکــی از مهمتریــن

نگاهـــی
به ماهیت و نقش اجتماعی دین *
دیــن چیســت و جایــگاه آن در تاریــخ جامعــه بشــری كــدام اســت؟
بــدون درك درســت از ایــن مســاله ،مبــارزه علیــه ســتم و اســتثمار،
مبــارزه علیــه تقســیم جامعــه بــه غنــی و فقیــر و بنــای جامعــهای
جوامــع طبقاتــی کنونــی ،ممكــن نیســت .چــرا؟
بنیــادا متفــاوت از
ِ
چــون دیــن ،جهــان موجــود و كاركــرد آن را تحریــف میكنــد ،وارونــه
جلــوه میدهــد و ذهــن تودههــای مــردم را بــه بــن بس ـتهای تاریــك
میكشــاند .طبقــات حاكــم و بهطــور كل طبقــات اســتثمارگر بــرای
حفــظ ســلطه خــود بــر طبقــات فرودســت ،بــرای پــا برجــا نــگاه داشــتن
اوضاعــی كــه مســاعد حــال نظــا ِم طبقاتــی ستمگرشــان اســت ،از دیــن
اســتفاده میكننــد .دیــن دارای خصلتــی اســت كــه بــه آنــان امــكان
چنیــن اســتفادهای را میدهــد.
اعتقــادات مذهبــی مانــع از آن میشــود كــه تودههــای مــردم ،جهــان
و هســتی را آن طــور كــه هســت بشناســند .مانــع از آن میشــود كــه
مــردم شــناخت صحیحــی از نیروهــای محركــه طبیعــت و جامعــه پیــدا
كننــد .بــدون شــناخت درســت ،هیــچ چیــز را نمیتــوان تغییــر داد.
نمیتــوان نیروهــای مخــرب طبیعــت را بــه نفــع زندگــی انســان مهــار
كــرد و نمیتــوان ســتم و اســتثمار را از جامعــۀ طبقاتــی جــاروب کــرد
و دنیایــی نویــن بنــا گذاشــت.
دیــن بــه مــا چــه میگویــد؟ میگویــد موجــودات و نیروهائــی در جهــان
هســتند كــه بشــر هرگــز نمیتوانــد بــه درك و فهــم آنهــا دســت پیــدا
كنــد .بنابرایــن ،بشــر همیشــه بایــد خــود را تابــع ایــن موجــودات و
نیروهــای ماوراءالطبیعــه كنــد .در ادیــان یكتاپرســت ابراهیمــی ایــن
نیــروی ماوراءالطبیعــه ،خداســت .دیــن بــه مــا میگویــد كــه تنهــا راه
كامــل شــدن انســان آن اســت كــه دســتورات ایــن نیــروی ماوراءالطبیعه
را اجــرا كنــد .دســتورات ایــن نیــروی ناشــناختنی و دســت نیافتنــی
«آســمانی» از چــه طریــق بــه مــا صــادر میشــود و تفســیر میشــود؟
از طریــق واســطههای زمینــی كــه رهبــران مذهبــی خوانــده میشــوند.
ایــن تضــاد الینحلــی بــرای كلیــه ادیــان جهــان اســت كــه همــواره آن را
دچــار بحــران میكنــد .زیــرا بســیاری از تودههــای مــردم بــا هشــیاری
ایــن تضــاد را پیــش میكشــند و حقیقــت احــكام مذهبــی را مــورد
شــك قــرار میدهنــد.
بزرگتریــن حكــم مذهــب ،یعنــی وجــود یــك نیــروی «الهــی» ،از همــه
غیــر واقعیتــر و خیالیتــر اســت .موجــود یــا نیــروی «الهــی» ،وجــود
خارجــی نــدارد .واقعیــت و هســتی هیــچ نیســت مگــر مــاده متحــرك
كــه اشــكال بینهایــت گوناگــون بــه خــود میگیــرد .در ایــن جهــان
هیــچ چیــزی موجــود نیســت كــه بشــر نتوانــد از آن شــناخت بهدســت
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ویژگیهــای دولــت ســرمایهداری دینمــدار (تئوکراتیــک) را مــورد بحــث
و افشــا قــرار دهــد.
نــگاه شــریعت اســامی و حاکمــان ،نظریهپــردازان ،بازجویــان
و شــکنجهگران اســامی بــه زن و مســاله زنــان در ایــن کتــاب بــا
انبوهــی از مســتندات و روایــات دیــده و شــنیده شــده زندانیــان از دیگــر
ویژگیهــای کتــاب اســت کــه روایــت و تحلیــل آن تقریب ـاً  60درصــد
حجــم کتــاب را شــامل میشــود .در خــال گفتگوهــا ،چهــرۀ نظــام
ِ
ایدئولوژیــک اولیــن دولــت اســامگرای مــدرن در
سیاســی ،قضایــی و
زنــدان و خصوصــا در مواجهــه بــا زنــان سیاســی کمونیســت و انقالبــی،
بهخوبــی نمایــان شــده اســت.
یکــی دیگــر از نــکات مهــم کتــاب از نظــر محتوایــی ایــن اســت کــه
هــر  ۵نفــر خــود را کمونیســت میداننــد و در رابطــه بــا ســازمانی
کمونیســتی فعالیــت کــرده و در حــال حاضــر در صفــوف یــک حــزب
کمونیســت فعالیــت دارنــد .در فضایــی کــه باورهــای غلطــی از ایــن
دســت کــه بــرای مبــارزه در جنبــش زنــان یــا گفتــن از زندانهــای
جمهــوری اســامی بایــد از ســازمانها و احــزاب سیاســی مســتقل بــود،
تأکیــد ایــن زنــان بــر کمونیســت بــودن و متشــکل بــودن در یــک حــزب
کمونیســت از نــکات برجســته و قابــل توجــه آن اســت.
تبلیــغ گســتردۀ ایــن کتــاب و مطالعــه و ایجــاد جلســات همخوانــی
جمعــی و بحــث حــول نــکات و مفاهیــم آن ،زمینــه و بســتر مهمــی
بــرای مبــارزه در جنبــش کمونیســتی ،جنبــش زنــان و علیــه جمهــوری
اســامی اســت .بهویــژه نســل جــوان زنــان و مــردان انقالبــی و
کمونیســت درسهــای زیــادی بــرای آموختــن و نــکات متعــددی بــرای
یــاد گرفتــن در ایــن کتــاب خواهنــد یافــت.
در ادامــه دو بازخــورد در مــورد کتــاب را بــه نظــر خواننــدگان آتــش
میرســانم:
نظر اول:
ایــن کتــاب تکاندهنــده را از دســت ندهیــد :و مــا انــکار خدایشــان
بودیم ...
هــر آنکــس کــه میخواهــد بدانــد دهــه شــصت در جامعــه ایــران چــه
گذشــت! هــر آنکــس کــه میخواهــد عمــق تباهــی ایدئولــوژی اســامی
را دریابــد! هــر پژوهشــگر کــه میخواهــد در مــورد ســتمهای خاصــی
کــه بــر زنــان انقالبــی و کمونیســت در زنــدان و جامعــه اســامی رفتــه،
تحقیــق کنــد! هــر زنــی کــه میخواهــد گام بــر عرصــه سیاســت نهــد!
هــر آنکــس کــه میخواهــد درک زنــده و روشــنی از مبــارزه و مقاومــت
زنــان کســب کنــد! بایــد ایــن کتــاب را بخوانــد! ایــن کتــاب علیرغــم
برخــی کاســتیهای بســیار جزئــی و فرعــی یــک منبــع غنــی ،زنــده و
مانــدگار اســت و شــما را بــا افــکار ،زندگــی و فعالیتهــای یــک نســل
انقالبــی آشــنا میکنــد.
دیــروز ایــن کتــاب را بــا عالقــه و دقــت خوانــدم و گریســتم و خشــمگین
شــدم .بــاری دیگــر در فضــای دهــه شــصت غوطــه خــوردم .دهــه
فداکاریهــا و قهرمانیهــا ،رفاقتهــا و از دســت دادنهــا ،شکســتها و
دســتاوردها! بــا درود و خســته نباشــید بــه دســت انــدرکاران تهیــه ایــن
کتــاب ارزشــمند.
نظر دوم:
درود بــه زنــان راســخی کــه علیرغــم انــواع فشــارهای جنســیتی و
طبقاتــی حتــی اگــر کمــر و پاهایشــان از فــرط شــکنجه تکهتکــه شــد
امــا سرشــان بــاال بــود و بــاال اســت.
وقتــی تجربههــای زنــان را میبینــم کــه بــه اقتضــای زمانــه خــود و
بــه هــر نحــوی کــه تشــخیص دادنــد و برایشــان ممکــن بــود ،ســعی
کردنــد بــه خشمشــان جهــت آگاهانــه و سیاســی بدهنــد و در مســیر
نجــات جامعــه از بســیاری از جنبههــای راحــت زندگــی خــود بگذرنــد
و رنــج و شــقاوت را بــدون ســرخم کــردن ،تــاب آوردنــد بــرای مــن کــه
دقیقــا روی ســال کشــتار ( )67بــه نطفــه رســیدم و درگیــر تجربههــای
زیســتی؛ اجتماعــی و سیاســی از نــوع و در بســتر متفاوتــی بــا نســل قبل
از خــود بــودم قضــاوت و ابــراز نظــر خیلــی پیچیــده و ســخت میشــود.
مــا بســیاری از تجربیــات شــما را نداریــم .نســل مــا نتوانســت درک
شــفافی از امیــدواری و تشــکلیابی و کســب آگاهانــه روحیــه مقاومــت
در شــرایط مختلــف را درک و تجربــه کنــد و امــواج مبتــذل و روســیاهی
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انکار خدا ...

مثــل اصالحــات و اعتــدال و غیــره هــم بــر همیــن خصوصیــات شــکافته
تاریخــی ســواری گرفتــه و پیــش میرونــد.
اگــر بــا یــک رویکــرد ماتریالیســتی بــرای تاریــخ وجهــی زنــده قائــل
باشــیم پــس تاثیــرات چنیــن نســلی ،مبــارزه و حتــی شکســت و
تجربههــای ســرکوب و ...همگــی هنــوز بخشهــای زنــدهای در نهــاد
آن جامعــه دارنــد کــه بایــد از یــک جایــی گیرندههــای باقیمانــده و
قابــل درک یکدیگــر را پیــدا کننــد تــا انتقــال تجربــه انتقــال حقایــق و
وقایــع تاریخــی؛ انتقــال آگاهــی همــه جانبهتــر و باالخــره جبــران زمــان
عمــق داده شــده و شــکافته توســط حکومــت بشــود .وقتــی ســرکوب،
خشــونت ،تحقیــر و شــکنجه در زنــدان و خیابــان و دانشــگاه و خوابــگاه
و خانــواده و در بخشهــای مختلــف جامعــه از طــرف یــک حاکمیــت
مشــترک در دورههــای مختلــف امــا بــا یــک منشــا و جنــس مشــخص
تجربــه شــده ،بیــن ایــن نسـلها بایــد یــک جایــی بــه هــم متصل شــوند
و بــه انــرژی برخــورد و پیونــد رود در مســیر انقالبــی جهــت بدهنــد .برای
همیــن بایــد در یــک نقطــه بــه قــول فــروغ فرخــزاد ایــن خورشــیدها
بــه هــم خیــره بشــن تــا تاریــخ زنــده روشــن بشــه و بــه آگاهانــه تریــن
وجــه انقــاب کننــد.
روژن نادری
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نگاهی به ...
آورد .البتــه در هــر مقطــع زمانــی معیــن از تاریــخ بشــر ،مــا خیلــی چیزها
را نمیدانیــم امــا دیــر یــا زود بــا گذشــت زمــان و ترقــی دانــش بشــر بــه
شــناخت از آنهــا دســت خواهیــم یافــت.
تاریــخ بشــر ســیر ترقــی از ندانســتن بــه دانســتن ،از جهــل در مــورد امــور
طبیعــت و جامعــه بــه شــناخت از آنهــا بــوده اســت .بزرگتریــن مانــع
مقابــل ترقــی ســریعتر دانــش بشــر ،ســلطه ســتم و اســتثمار بــر جهــان
اســت .وجــود تمایــزات طبقاتــی در میــان انســانها ،بزرگتریــن مانــع
پیشــرفت ســریعتر دانــش بشــر اســت .بــا رهــا شــدن بشــر از قیــد ایــن
نظــام طبقاتــی در كل جهــان ،شــناخت بشــر در مــدت كوتاهــی میلیــون
بــار بیشــتر ترقــی خواهــد كــرد.
كتابهای مقدس همه نوشته دست بشرند!
تــورات و انجیــل و قــرآن وحــی منــزل نیســتند ،بلكــه اختــراع خــود بشــر
هســتند .هــر كــدام از ایــن كتابهــا را ورق بزنیــم مشــاهده میكنیــم
كــه پــر از مطالــب غلــط اســت .مطالبــی كــه غلــط بــودن آنهــا در زمــان
خودشــان معلــوم نبــود امــا بــه مــرور زمــان ،نادرســتی آنهــا توســط علــم
و تجربــه تاریخــی ثابــت شــده اســت .علــت غلــط بــودن «كتــب مقــدس»
ایــن اســت كــه نــه كالم خــدای بــی مــكان و زمــان ،بلكــه محصــول خــود
بشــر اســت و نمایانگــر ســطح شــعور و تخیــات وی در آن زمــان هســتند.
مثــا تصویــری كــه قــرآن از آســمان بــه دســت میدهــد ،چتــری اســت
بــاالی زمیــن كــه خــدا آن را بــا دســت نگــه داشــته تــا نیافتــد .ایــن خــود
نشــان میدهــد كــه قــرآن كالم خــدای مفروضــی كــه از طریــق جبرئیــل
بــه محمــد دیكتــه شــده نیســت؛ بلكــه كالم خــود محمــد اســت .در واقــع
قــرآن بیــان فهــم خــود محمــد اســت .و فهــم محمــد بــه نوبــه خــود بیــان
جامعــهای اســت كــه او در آن میزیســت و ســطح شــناختی كــه از
جهــان و كهكشــان نــزد آن جامعــه و در آن زمــان موجــود بــود .معرفـت
جهــان شناســی قــرآن و انجیــل و تــورات و كتــب مشــابه مذهبــی ،غلــط
و پــر از اشــتباه اســت .مثــا در آنهــا چنیــن آمــده كــه خورشــید ،مــاه
و دیگــر ســیارات بــه دور زمیــن میچرخنــد و نســبت بــه آن تثبیــت
شــدهاند .امــا علــم ثابــت کــرد ایــن واقعیــت نــدارد .واقعیــت آن اســت
كــه زمیــن خیلــی جوانتــر از بســیاری ســتارگان و اجســام آســمانی در
كهكشــان اســت .در واقــع چنیــن احكامــی شــعور نــازل آن موقــع بشــر
را منعكــس میكنــد.
همــه ادیــان ،اجــر و پاداشهائــی را بــه پیــروان خــود وعــده دادهانــد.
حتــی نــوع وعدههائــی كــه داده شــده برخاســته از شــرایط طبیعــی و
اجتماعــی جامع ـهای اســت كــه «پیامبــران» ایــن ادیــان در آن زندگــی
میكردنــد .مثــا ،اجــری كــه قــرآن بــه مومنــان وعــده داده را در نظــر
بگیریــد .بــه آنهــا وعــده ســایه خنــک ،نهرهــای جــاری ،میــوه فــراوان
و غیــره داده شــده اســت .در واقــع چنیــن مكانــی بــرای مــردم صحــرای
ســوزان عربســتان ،جائــی كــه محمــد هــزار و چهارصــد ســال پیــش
میزیســت ،ماننــد بهشــت اســت .یــا بــه مومنــان وعــده حوریــان یــا
دختــران باكــره ســیاه چشــم و «پســران جــوان كــه بــه لطافــت مرواریــد
بكــر مــی باشــند» را داده اســت .ایــن انعــكاس روابــطِ اجتماعــی جامعهای
اســت كــه محمــد در آن میزیســت و بــا آن آشــنا بــود.
همــان طــور كــه کارل ماركــس بنیانگــذار علــم کمونیســم میگویــد:
مذهــب ،انســان را نمیســازد؛ انســان مذهــب را میســازد .دیــن اختــراع
خــود بشــر اســت و از همیــن زاویــه بایــد خاســتگاه تاریخــی و اجتماعــی
و تاثیــرات آن را بــر تاریــخ و جامعــه بررســی كــرد.
همــه ادیــان ،مــردم را از «گنــاه» و «عقوبــت» میترســانند و بــا وعــده
«اجــر» فریــب میدهنــد .امــا در روابــطِ میــان انســانها و در جامعــه
بشــری چیــزی بــه نــام «گنــاه» موجــود نیســت .آن چــه موجــود اســت
چیزهــای درســت و غلــط؛ عادالنــه و ناعادالنــه اســت .ایــن كــه چــه
چیزهایــی درســت و چــه چیزهایــی غلــط اســت ،چــه چیــزی عادالنــه و
چــه چیــزی ناعادالنــه اســت ،معیارهایــی اســت كــه توســط موجــودات
بشــری و شــرایط اجتماعــی معیــن ،برقــرار میشــود و وابســته بــه زمــان و
نــوع جامعـهای اســت كــه مــردم در آن بهســر میبرنــد .ایــن معیارهــا بــا
گذشــت زمــان و بــا تغییــر نظامهــای اجتماعــی بشــر ،تغییــر میکننــد.
بــه همیــن دلیــل امــروز تقریبــا همــه قبــول دارنــد كــه بــردهداری غلــط
اســت در حالــی كــه تــورات و انجیــل و قــرآن آن را مجــاز میشــمارند.
زن ســتیزی یــك مشــخصه تمــام ایــن ادیــان اســت .ایــن زن ســتیزی
تــا بــدان حــد اســت كــه حتــی فعــل و انفعــاالت بدنــی و جنســی زن

ماننــد عــادت ماهیانــه را كثیــف میداننــد .ادیــان بــر فرودســت بــودن
زن نســبت بــه مــرد تاكیــد میگذارنــد و انــواع و اقســام تحقیرهــا را نثــار
آنــان میكننــد.
قــرآن زنــان و بــردگان را جــزو غنائــم جنگــی بــا ارزش حســاب میكنــد.
زنــان را تابــع مــردان و پســتتر از آنــان تصویــر میكنــد .میگویــد
مــردان بایــد بــر زنــان تســلط داشــته باشــند و آنــان را كنتــرل كننــد.
میگویــد ،ارزش زن در آن اســت كــه بــرای مــرد بچــه بیــاورد .بــا صراحت
میگویــد كــه زن بایــد مطیــع باشــد ،زن غیــر مطیــع بایــد توســط مــرد
كتــك بخــورد و غیــره .محمــد ،هــر وقــت بــه صالحــش هســت آیـهای از
ســوی «خــدا» نــازل میكنــد و در میــان پیــروان و یــا مخالفــان خــود
تــرس میانــدازد تــا آنــان را مطیــع کنــد .انجیــل میگویــد مــردان بایــد
بــر زنــان مســلط باشــند و آنــان را بــه بنــد بكشــند.
پیامبــران و پدرســاالران دیــن یهــود و مســیحیت ،همــه بــردهدار بودنــد
و بــر دههــا زن و معشــوقه فرمــان میراندنــد .در تــورات بــه ثروتمنــدان
و طبقــات حاكمــه ایــن «حــق الهــی» داده شــده كــه فقــرا و ضعفــا را
اســتثمار كننــد ،اربابــان بــر بــردگان ســلطه داشــته باشــند ،مــردان بــر
زنــان ســتم كننــد.
دیــن ســازمانیافته ،بندگــی و تســلیم بــه وضعیــت موجــود را بــرای
ِ
تودههــای مــردم موعظــه میكنــد .لنیــن رهبــر کمونیســت زمانــی
گفــت كــه هــر نظــم اجتماعــی ارتجاعــی بــه دو چیــز نیــاز دارد :جــاد
و روحانــی! آنهــا دســت در دســت یكدیگــر كار میكننــد .اســتفاده
سیســتماتیك و همهجانبــه جمهــوری اســامی از دیــن بهعنــوان ابــزار
ســركوب و تبلیــغ تبعیــت بــردهوار از دولــت ،رواج خرافــه و ســنن و
باورهــای عقــب مانــده ،گــواه حــرف لنیــن اســت .جمهــوری اســامی
عریانتــر از هــر رژیمــی نقــش جــاد و روحانــی را بــه هــم آمیخــت و
بیشــترین اســتفاده را از هــر دو كــرد.
چگونه بشر میتواند از شر دین خالص شود؟
تــا زمانــی كــه جامعــه بشــری بــر پایــه روابــطِ اجتماعــی خصمانــه
میچرخــد ،تــا زمانــی كــه اســتثمار و ســتم محــو نشــود ،تــا زمانــی
كــه ســازمان اجتماعــی بشــر و روابــطِ اجتماعــی مانــع از آن هســتند
كــه بشــر بــه درك درســت از نیروهــای محركــه واقعــی درون طبیعــت
و جامعــه نائــل آیــد و بــر ایــن پایــه عمــل كنــد ،بشــر در كلیــت خــود
نخواهــد توانســت ماهیــت ایــن «گرایــش دینــی» را درك كنــد و آن را
داوطلبانــه كنــار بگــذارد .بــرای ایــن كار طبقــات تحــت اســتثمار و ســتم،
كــه نیــروی بالقــوه بــرای تغییــر جامعــۀ طبقاتــی هســتند ،بایــد بــه درك
حقیقــی از جهــان و هســتی بشــر و ایــن كــه چگونــه میتــوان آن را
تغییــر داد دســت یابنــد .افــکار تودههــای مــردم در جریــان مبــارزه
علیــه ســتمگران بایــد تغییــر کنــد و علــم رهائیبخــش كمونیســم
را اتخــاذ كننــد .فلســفه كمونیســتی ،ماتریالیســم دیالكتیــك نــام دارد.
ایــن فلســفه میگویــد همــه چیــز در ایــن جهــان و كل هســتی ،از
پدیدههــای مــادی و واقعــی تشــكیل شــده اســت .غیــر از ایــن هیــچ
هســتی دیگــری موجــود نیســت .هیــچ «روح» و «ماوراءالطبیعــهای»
موجــود نیســت .ماتریالیســم دیالکتیــک میگویــد میــان واقعیــت
مــادی از یكســو و ایدههــای انســان از ســوی دیگــر ،رابطــه دیالكتیكــی
(یعنــی تاثیرگــذاری متقابــل) موجــود اســت .بــه همیــن دلیــل وجــود
ایدههــای صحیــح انقالبــی (آگاهــی انقالبــی) در تغییــر وضــع جامعــه
و جهــان تعیینكننــده اســت .ماتریالیســم دیالکتیــک بــا هــر شــكل از
ایدهآلیســم و متافیزیــك ،بــا همــه مقولههایــی كــه مســتقل از واقعیــت
مــادی و ورای آن هســتند ،مخالــف اســت .بــا عقایــدی كــه یــك نیــروی
ماوراءالطبیعــه را آفریننــده و نیــروی محركــه جهــان میداننــد ،مخالــف
اســت .بــا ایدههایــی كــه هیــچ پایـهای در واقعیــت ندارنــد ،ضدیــت دارد.
بــا هرگونــه گرایــش بــه تغییــر ناپذیــر دانســتن نظــم موجــود ،بــا اعتقــاد
بــه وجــود موجوداتــی كــه تمــام و كمــال و عالــی و بــدون تضــاد هســتند،
مخالــف اســت .ماتریالیســم ماركسیســتی بــا چنیــن دركهایــی ،منجملــه
دكتریــن و اعتقــاد مذهبــی ،مخالــف اســت .ماتریالیســم ماركسیســتی
در واقــع راهنمــای همهجانبهتریــن تغییــر انقالبــی در جامعــه اســت.
همهجانبهتریــن تغییــر انقالبــی یعنــی محــو كامــل اســتثمار ،ســتم،
تمایــز طبقاتــی و تخاصــم اجتماعــی و ایدههــای برخاســته از روابــطِ
متکــی بــر اســتثمار و ســتم.
* این مطلب گزیدهای از مقالهای بلندتر با همین عنوان است.

نازنین امیری

کمونیسم انقالبی
و مساله رهایی زنان

اهمیت تاریخی فرمان حجاب اجباری
و شورش زنان علیه آن

برخورد جنبش کمونیستی سال  57به شورش زنان

قانــون حجــاب اجبــاری بهطــور عینــی و حقیقــی ،اعــان جنــگ
اجتماعــی مخالــف رژیــم و
بــه همــه جریانهــای سیاســی و
ِ
مدافــع بنــای جامعــهای کامــا متفــاوت و آزاد بــود .اعــان جنگــی
بــه کمونیســتها ،آزادیخواهــان ،جنبــش کارگــری و خلقهــای
ملــل تحــت ســتم ایــران .خمینــی همــراه بــا لشــگر ضدانقالبــی
و ارتجاعــیاش ،از طریــق فرمــان حجــاب اجبــاری و راه انداختــن
کارزارهــای اخــاق دینــی و ضدیــت بــا آزادی و برابــری زنــان ،پایــۀ
ی خــود را تعلیــم داده و قــوام میبخشــید و آنــان را آمــادۀ
اجتماعــ 
حملــه و تعــرض بــه کلیــۀ قشــرهای ناراضــی و معتــرض بــه ایــن رژیم
میکــرد .هــم زمــان ،عقــب افتادهتریــن گرایشــات میــان تودههــای
مــردم را تقویــت میکــرد تــا امــکان اتحــاد مــردم حــول مقاومــت
علیــه خــود را از میــان ببــرد.
کمونیســتها میبایســت پرچــمدار مبــارزه علیــه ایــن تهاجــم
ارتجاعــی میشــدند و بــه مقاومــت زنــان علیــه حجــاب اجبــاری
بهعنــوان جبهــه نبــردی تعیینکننــده علیــه جمهــوری اســامی
نــگاه میکردنــد .کمونیســتها بایــد درک میکردنــد کــه ســاختن
قطــب کمونیســتی و آزادیخواهــی در جامعــه از همــان ابتــدا بــه
مبــارزه علیــه ســتم بــر زنــان (و در مرکــز آن علیــه حجــاب اجبــاری)
و مبــارزه علیــه ادغــام دیــن و دولــت گــره خــورده اســت .هــر دوی
اینهــا بایــد بــه موضــوع فکــری و تبلیــغ و ترویــج در جنبــش
ـی ملــل تحــت
دانشــجویی ،در جنبــش کارگــری ،در جنبشهــای ملـ ِ
ســتم کــه بــه پــا خاســته بودنــد ،در جنبشهــای دهقانــی کــه بــا
خواســت زمیــن ســربلند کــرده بودنــد و ســایر قشــرهای مــردم تبدیــل
میشــد .امــا چنیــن نشــد.
و چــرا نشــد؟ دالیــل فکــری زیــادی داشــت امــا در مرکــز آن
شــیوۀ نگــرش یــا روش و رویکــرد غیرعلمــی در شــناخت از
واقعیتهــای جامعــه و ضــرورت و امــکان تغییــر انقالبــی آن در
ســمتی کــه بــه ریشــهکن کــردن ســتم و اســتثمار منجــر شــود،
قــرار داشــت .یــک نمونــه مهــم از ایــن روش و رویکــرد غیرعلمــی
تفکــر تقلیلگرایانــۀ ماتریالیســم مکانیکــی اســت .ایــن روش
و رویکــرد غیرعلمــی مانــع از شــناختن واقعیــت اجتماعــی ،همــان
گونــه کــه واقعــا هســت میشــود .وقتــی پدیــدهای را نمیشناســیم
نمیتوانیــم آن را در جهتــی رهاییبخــش تغییــر دهیــم .در ســال
( 57و تــا بــه امــروز) اکثریــت کســانی کــه خــود را کمونیســت
میدانســتند ،فکــر میکردنــد کــه مســاله ســتم بــر زن ربطــی
بــه مبــارزه طبقاتــی نــدارد! در حالــی کــه مارکــس و انگلــس
ثابــت کردنــد کــه چنــد هــزار ســال پیــش ،هــم زمــان بــا ظهــور
نظــام طبقاتــی ،ســتم بــر زن بهعنــوان یکــی از ســتونهای
جامعــه طبقاتــی ظاهــر شــد .ایــن واقعیــت تاریخــی بــزرگ حتــا در
عنــوان موجــز و تکاندهنــدۀ کتــاب «منشــاء خانــواده ،مالکیــت
خصوصــی و دولــت» اثــر انگلــس بیــان شــده اســت« .خانــواده»
(بهعنــوان ســاختار روابــط پدرســاالری) و «دولــت» (بهمثابــه ارگان
دیکتاتــوری طبقــۀ اســتثمارگر بــر طبقــۀ تحــت اســتثمار) بــر اســاس
تصاحــب خصوصــی ثــروت تولیــد شــده توســط طبقــۀ تحــت اســتثمار
بهوجــود آمدنــد .مارکــس و انگلــس بــه ایــن حقیقــت تاریخــی در
مــورد اجتمــاع بشــری پــی بردنــد و روشــن کردنــد کــه هــر گونــه
روابــط بیــن انســانها و افــکاری کــه در جامعــه شــکل میگیرنــد،
در واقــع توســط شــیوۀ تولیــدی موجــود تولیــد و بازتولیــد میشــوند.
آنــان بــا آشــکار کــردن و تبییــن ایــن حقیقــت ،بــرای اولیــن بــار
علــم مربــوط بــه جامعــه بشــری و قــوای محرکــۀ آن را تبییــن
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خمینــی ،قیــام کردنــد .شورشــی کــه چنــد روز طــول کشــید و در
مقابــل آن خمینــی فرمــان خــود را پــس گرفــت تــا بــرای نبــردی
ِ
کــه آغــاز شــده بــود (و هشــتم مــارس امســال وارد چهلمیــن ســالگرد
خــود میشــود) زمــان خریــده و بهطــور ســازمانیافتهتر تهاجــم
رژیــم خــود علیــه زنــان را طرحریــزی و رهبــری کنــد .شــورش زنــان
علیــه فرمــان حجــاب اجبــاری ،اولیــن چالــش انقالبــی -اجتماعــی
دربرابــر رژیــم دینمــدار تــازه اســتقرار یافتــه بــود .ایــن شــورش،
بــا شــعار مــا انقــاب نکردیــم تــا بــه عقــب برگردیــم! حامــل
قضاوتــی تاریخــی و هشــدار دهنــده ،در مــورد فاجعــۀ بزرگــی بــود کــه
بــا بــه قــدرت رســیدن ایــن رژیــم بــر تمــام جامعــه تحمیــل شــد .در
حقیقــت امــر ،زنــان شورشــی فقــط ســخنگوی خودشــان نبودنــد و بــا
ایــن شــعار ،محتــوای جهانشــمولی فرمــان حجــاب اجبــاری را بــا
تیزهوشــی اعــام کردنــد.
خودجوش
تاریــخ ،درســتی قضــاوت آنــان را ثابــت کــرد .هیــچ جنبــش
ِ
دیگــر در آن زمــان ،در هیــچ نقطــه ایــران ،چنیــن حکــم همگانــی را
صــادر نکــرد.
حجــاب اجبــاری یکــی از مهمتریــن ســتونهای رژیــم جمهــوری
اســامی شــد .روابــط اجتماعــی پدرســاالری و مردســاالری ،یعنــی
بردگــی زنــان ،فرودســتی آنــان نســبت بــه مــرد ،در چارچــوب ایــن
رژیــم دیــن ســاالر ،در حجــاب اجبــاری فشــرده شــد و بــا ادغــام
قوانیــن شــریعت در قانــون اساســی و قوانیــن مربــوط بــه جــرم و
جنایــت و در فرهنــگ و آمــوزش و پــرورش رســمی ،جایــگاه زن
بهعنــوان شــهروند نیمــه انســان بیــان قانونــی و کیفــری و فرهنگــی/
ارزشــی یافــت .جمهــوری اســامی در طــول عمــر خــود بــه تحمیــل
حجــاب اجبــاری بهعنــوان یــک اصــل «امنیتــی» کــه سســت شــدن
آن موجــب فــرو ریختــن «چســب انســجام اجتماعــی» و بــه خطــر
افتــادن رژیــم میشــود ،برخــورد کــرده اســت.
در طــول ایــن چهــل ســال انــواع و اقســام «مصلحیــن اجتماعــی»
تــاش کردنــد تعاریفــی بهجــز ایــن از حجــاب اجبــاری و جایــگاه آن
درنظــام فرمانروایــی فاشیســتی جمهــوری اســامی بدهنــد .گرایشــات
نئولیبرالــی آن را بــه «حــق انتخــاب» کــه تنهــا یــک جنبــه از مســاله
اســت تنــزل دادنــد .در شــرایطی کــه مقاومــت زنــان علیــه حجــاب
اجبــاری توســط نیروهــای نظامــی و امنیتــی رژیــم ســرکوب میشــد،
روایتهــا و سیاســتهای راســت و محافظهکارانــه در «جنبــش
زنــان» ســربلند کــرد .اینهــا تــاش کردنــد ضــرورت مقاومــت علیــه
حجــاب اجبــاری را ازمرکــز مبــارزه زنــان حــذف کــرده و آن را بــا
شــعارهای دیگــر ماننــد «اصــاح قوانیــن جزایــی» (درخواســت برابری
دیــه!!) یــا «مقابلــه بــا خشــونت علیــه زنــان» جایگزیــن کننــد ،بــا
ایــن اســتدالل کــه بــرای جنبــش زنــان «حاشــیۀ امنیتــی» بخرنــد
یــا «اتحــاد وســیع» در میــان زنــان بــه وجــود آورنــد .نادرســتی و
ورشکســتگی همــه ایــن اســتداللها روشــن شــده اســت .امــروز
ـدان همــان شــورش هشــتم مــارس  57بــا مقاومــت خــود رژیــم
فرزنـ ِ
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را مســتاصل کردهانــد .امــا حتــا اگــر هیــچ زنــی حجــاب اجبــاری
را بــه چالــش نمیگرفــت (کــه امــری محــال بــود) بازهــم در ایــن
حقیقــت تغییــری بــه وجــود نمیآمــد کــه در چارچــوب ایــن رژیــم
و در ایــن مقطــع ،حجــاب اجبــاری نمــاد برجســته و فشــردۀ انقیــاد
و اســارت زن در روابــط پدرســاالری و مردســاالری اســت و هرگونــه
آب بســتن بــه ایــن واقعیــت بــا هــر نیتــی ،پشــت کــردن بــه مقاومــت
زنــان علیــه ایــن رژیــم اســت.
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کردنــد .کشــف علمــی ایــن واقعیــت کــه «زن» شــدن جنــس مونــث
و «مــرد» شــدن جنــس مذکــر ،مربــوط بــه شــیوۀ تولیــدی جامعــه
اســت و مفهومســازی ایــن رخــداد تاریخی/جهانــی جزئــی از الفبــای
مارکسیســم و ماتریالیســم تاریخــی مارکــس و انگلــس اســت .امــا ایــن
واقعیــت در ذهــن اکثریــت عظیــم کســانی کــه خــود را کمونیســت
میداننــد ،همــراه بــا کلیــت علمــی مارکسیســم دفــن شــده اســت.
بنــا بــر ارزیابــی صحیــح بــاب آواکیــان« ،اغلــب کمونیســتها،
اغلــب اوقــات کمونیســت نیســتند» و ایــن از معضــات بــزرگ
مبــارزۀ طبقاتــی در دورۀ کنونــی اســت کــه بایــد بــه فوریــت عــاج
شــود وگرنــه کســانی کــه بایــد پیشــاهنگ مبــارزات حیاتــی مــردم
بــرای رهایــی از ســتم و اســتثمار باشــند ،نــه تنهــا قــادر بــه ایفــای
نقــش پیشــاهنگی خــود نخواهنــد بــود ،حتــا در جهــت عکــس عمــل
خواهنــد کــرد .زیــرا شــیوه نگــرش ماتریالیســم مکانیکــی اغلــب اوقات
منجــر بــه اتخــاذ خــط سیاســی تســلیم شــدن در برابــر واقعیتهــای
موجــود میشــود .رویکــردی کــه لنیــن و بــاب آواکیــان آن را
«رئالیســم دترمینیســتی» (واقعگرایــی قدرگرایانــه) میخواننــد.
ذهنیــت ماتریالیســت مکانیکــی قــادر نیســت در بطــن تضادهــای
مهــم (در بطــن ضــرورت) امــکان واقعــی تغییــر رادیــکال و انقالبــی
(آزادی) را ببیننــد و طبــق آن عمــل کنــد.
روش ماتریالیســت مکانیکــی ،کلیــت روابــط اجتماعــی را بــه زیربنــای
اقتصــادی آن تقلیــل میدهــد .در حالــی کــه آن چــه در زیربنــا و
شــالودۀ جامعــه قــرار دارد ،قــوۀ محرکــۀ شــکلگیری یــک مجموعــۀ
اجتماعــی چنــد الیــه اســت .وجــود و بازتولیــد هــر یــک از ایــن
الیههــا ،در نهایــت وابســته بــه زیربنــای اقتصــادی جامعــه اســت امــا
هــر یــک از ایــن الیههــا ،در چارچــوب شــیوۀ تولیــدی حاکــم ،قــوای
محرکــۀ خــاص خــود را نیــز دارنــد و بــه نوبــۀ خــود بــر زیربنــای
اقتصــادی جامعــه نیــز تاثیــر میگذارنــد.
ایــن مجموعــه در عیــن تمایــز اما یــک مجموعــۀ ناگسســتنی و ارگانیک
اســت کــه برهــم کنشــی دائــم دارنــد .همــان طــور کــه ارگانهــای
مختلــف بــدن و کلیــت بــدن .بــه ایــن علــت اســت کــه مارکــس ایــن
مجموعــه را بهعنــوان یــک بــدن واحــد و در فرمــول «چهــار کلیــت»
بیــان کــرد و مبــارزه بــرای محــو ایــن «چهــار کلیــت» را قطبنمــای
مبــارزه بــرای اســتقرار جامعــه کمونیســتی قــرار داد :مبــارزه بــرای
محــو تفاوتهــای طبقاتــی بهطــور کلــی ،نابــودی کلیــۀ روابــط
تولیــدی کــه ایــن تفاوتهــا بــر آن اســتوارند ،نابــودی کلیــۀ روابــط
اجتماعــی منطبــق بــر ایــن روابــط تولیــدی و دگرگــون کــردن کلیــۀ
ایدههــای منتــج از ایــن روابــط اجتماعــی .بــه یــک کالم :هــر آن
چــه در جامعــه و در روابــط اجتماعــی رخ میدهــد ،از جملــه افــکار
و رفتارهــا و ارزشهــای حاکــم در میــان مــردم ،ماننــد ســلطه مــرد بــر
زن ،ســتم بــر ملــل گوناگــون ،شــکاف میــان کار فکــری و کار بدنــی،
بــه شــیوۀ تولیــدی ربــط دارنــد .ولــی ایــن ارتبــاط مســتقیم نیســت.
همــۀ اینهــا بــه نظــام اقتصــادی مربوطنــد و در عیــن حــال ،واقعیــت
مختــص بــه خــود را هــم دارنــد .بهطــور مثــال روابــط پدرســاالری
کــه از زمــان ظهــور نظــام طبقاتــی بــردهداری در چنــد هــزار ســال
پیــش بــه وجــود آمــد ،امــروز در چارچــوب شــیوه تولیــد ســرمایهداری

بازتولیــد شــده و در ایــن چارچــوب هرگــز از میــان نم ـیرود.
آواکیــان کــه روش و رویکــرد علمــی مارکسیســم را از طریــق نقد جوانب
فرعــی غیــر علمــی آن تکامــل داده اســت ،در کتــاب «کمونیســم نوین»
ایــن مجموعــۀ اجتماعــی را بــه «نقشــۀ چنــد الیــه» تشــبیه کــرده و
بهطــور مفصــل تشــریح میکنــد و مطالعــۀ آن بــرای کســب یــک
ذهنیــت و آگاهــی علمــی کمونیســتی حیاتــی اســت.
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و انقالب کمونیستی در جنبش زنان

همیــن شــیوۀ تفکــر ماتریالیســم مکانیکــی ،در میــان فعالیــن جنبــش
زنــان ،حتــا آنــان کــه خــود را کمونیســت میداننــد ،نگرشــی برعکــس
تولیــد میکنــد :جــدا کــردن ســتم بــر زن از چارچــوب کلــی جامعــه
طبقاتــی و زیربنــای شــیوۀ تولیــدی آن .ایــن شــیوه تفکــر ،منجــر بــه
تولیــد انــواع و اقســام سیاس ـتهای «هویتــی» در جنبشهــای زنــان
میشــود .گویــی ،ســتم بــر زن در ســیارهای متفــاوت و بیارتبــاط بــا
کلیــت اجتماعــی موجــود رخ میدهــد .در حالــی کــه در واقعیــت ،در
زیربنــای ایــن ســتم ســاختارهای قدرتمنــدی قــرار دارد کــه تمایزات
طبقاتــی و کلیــۀ ســتمگریهای اجتماعــی دیگــر را نیــز تولیــد
کشــیدن دیــوار میــان اینهــا (کــه
میکنــد و بهطــور مکانیکــی
ِ
جهانبینــی فمینیســتی نیــز بــا آن رقــم خــورده اســت) در نهایــت
روابــط اجتماعــی پدرســاالرانه را هــم دســت نخــورده میگــذارد .ایــن
شــیوه تفکــر و سیاســتهای منتــج از آن ،مبــارزه علیــه ســتم بــر
زن و رهایــی زنــان را محــدود بــه کســب حقــوق برابــر بــا مــردان در
چارچــوب همیــن نظــام طبقاتــی میکنــد و نتیجـهاش آن اســت کــه
برابــری هــم هرگــز بــه دســت نمیآیــد زیــرا همــان طــور کــه مارکــس
در پلمیــک بــا کســانی کــه افــق کارگــران را محــدود بــه حــق «مــزد
روزانــه عادالنــه بــرای کار روزانــه عادالنــه» میکردنــد گفــت« ،حــق
هرگــز نمیتوانــد باالتــر از ســاختار اقتصــادی جامعــه و فرهنگــی کــه
توســط ایــن ســاختار مشــروط شــده اســت ،باشــد» .بــه عبــارت دیگــر،
حــق و حقــوق توســط سیســتم مســلط بــر جامعــه تعییــن میشــود.
«سیســتم مســلط» شــامل ،شــیوۀ تولیــدی ،روبنــای سیاســی و
اجتماعــی و قوانیــن و همیــن طــور افــکار و فرهنــگ برخاســته از ایــن
زیربنــا و تقویتکننــدۀ شــیوۀ تولیــدی اســت .یعنــی ،همــان «چهــار
کلیــت» .ایــن «چهــار کلیــت» بایــد بــا هــم زیــر ضــرب برونــد و نابــود
شــوند و راه آن «انقــاب کمونیســتی» اســت و «انقــاب کمونیســتی»
بهمعنــای مبــارزه بــرای نابــودی هــر «چهــار کلیــت» اســت .همیــن
ضــرورت تاریخــی -جهانــی ،تــاش کســانی را کــه در جنبشهــای
زنــان ،در مقابــل ترویــج و تبلیــغ کمونیســم ســد بنــا میکننــد،
تبدیــل بــه گرایشــی عقبگــرا میکنــد .در حالــی کــه ،پیشــروترین
مبارزیــن راه رهایــی زنــان کســانی هســتند کــه میخواهنــد ایــن
وســیع تغییــر رادیــکال نظــام اجتماعــی حاکــم
مبــارزه را بــا افــق
ِ
ـی ایــن نگــرش ،تبدیــل بــه کمونیس ـتهای آگاه
پیــش ببرنــد و در پـ ِ
و مبارزیــن راه رهایــی بشــریت میشــوند.
«آتش»

شما را به همكاری دعوت می کنیم:

با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با
ارسال طرح و عكس و آثار هنری نگارشی به پخش «آتش» به وسیعترین شكل ممكن و به شیوههای
مناسب كمك كنید.

weblog:n-atash.blospot.com

email:atash1917@gmail.com

