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سر مقاله

می 1968
پنجاه سال گذشت

واقع بین باش ،غیر ممکن ها را طلب کن
جنبــش مــاه مــی در ســال  ۱۹۶۸در فرانســه از اتفاقــات مهــم و تاثیــر
گــذار قــرن بیســتم محســوب مــی شــود کــه در واقــع نقطــه اوج خیزشــی
فراگیــر بــود کــه پیــش از آن در نقــاط مختلــف دنیــا آغــاز شــده بــود.
دهــه  ،۶۰دوران شــکوفایی جنبــش هــای اجتماعــی مختلــف ،ماننــد
جنبــش دانشــجویی ،ضــد جنــگ ،ســیاهان ،زنــان ،کارگــری ،محیــط
زیســت و غیــره بــود .جوانــان در دهــه  ۶۰علیــه دنیــای کهنــه و پوســیده
بلنــد شــدند و نــورم هــای اجتماعــی را بــه زیــر کشــیدند .آنهــا علیــه
فرهنــگ مــرد ســاالرانه ،نــژاد پرســتی ،جنــگ ،مناســبات درون خانــواده
و  ...شــورش کردنــد .انقــاب جنســی کــه در واقــع تغییــر در مناســبات
کهنــه و ســنتی میــان زنــان و مــردان بــود ،اگــر چــه بــه رهایــی زنــان
منجــر نشــد ،امــا از نقــاط قــوت در خیــزش دهــه  ۶۰بــه حســاب
مــی آیــد .زیــرا بخشــی از پروســه شــکل گیــری ایــده هــای پیشــرو و
تغییــر تفکــر در مســاله زنــان بــود .جوانــان و دانشــجویان در ،۱۹۶۸
تمایــات و خواســته هــای مختلفــی داشــتند ،امــا چیــزی کــه آنهــا را
در یــک جبهــه قــرار مــی داد ،تصمیــم بــه دگرگــون کــردن دنیــای پــر
از ســتم و اســتثمار بــا افــکار و عقایــد کهنــه بــود .آنهــا مــی خواســتند
فرهنــگ نوینــی بســازند .امــا ســوال اینجاســت کــه چــه چیــزی باعــث
شــد اتفاقــات مــی  ۶۸رقــم بخــورد؟ یــا پرســش درســت تــر آن اســت
کــه زمینــه هــا و دالیــل وقایــع دهــه  ۶۰چــه بــود؟ دهــه مهــم تاریخــی
کــه دهــه شــورش و بیــداری نــام گرفــت .قطعــا ،پاســخ بــه ایــن پرســش
مــی توانــد بــرای نســل مــا کــه از شــرایط حاکــم بــر جامعــه و ایــن دنیــا،
ســرخورده و عاصــی اســت ،راهگشــای مهمــی باشــد .چــرا کــه مختصــات
حاکــم بــر جوامــع مختلــف دنیــا در آن دوره تاریخــی شــباهت زیــادی
بــا جوامــع کنونــی و بــه خصــوص ایــران دارد .در دنیایــی کــه آرمانهــای
مترقــی ،مبــارزه ،آگاهــی ،خــاف جریــان رفتــن ،امــکان انقــاب و تفکــر
انقالبــی ،اعتبــار خــود را از دســت داده اســت و علیــه همــه ایــن هــا از
ســوی قــدرت هــای حاکــم بــر دنیــا تبلیــغ مــی شــود ،آشــنایی بــا ایــن
دوره تاریخــی کــه ایــن واژه هــا را معنــا بخشــید ،بیشــتر از همیشــه
ضــروری اســت .شــعار مهــم در دســتان دانشــجویان و جوانــان فرانســوی
در مــی  « ،۶۸واقــع بیــن بــاش ،غیــر ممکــن را طلــب کــن» ،امــروز
بســیار الهــام بخــش اســت و بیشــتر از هــر زمــان دیگــری نیــاز بــه درک
درســت ،بــاور و بــه کار بســتن آن احســاس مــی شــود.
زمینه های وقایع دهه  ۶۰و  ۷۰میالدی
دهه پنجاه میالدی ،بعد از جنگ جهانی دوم
بعــد از اتمــام جنــگ جهانــی دوم ،آمریــکا بــه عنــوان پیــروز ایــن جنــگ،
ســعی داشــت کــه مــدل و اســتاندارد هــای زندگــی آمریکایــی را بــر دنیــا
حاکــم کنــد و تــاش مــی کــرد تــا ســلطه جهانــی خــود را در همــه
زمینــه هــا گســترش بدهــد.
در دوران جنــگ بــه دلیــل حضــور مــردان در جنــگ ،زنــان در تعــداد
زیــاد وارد بــازار کار شــدند و در شــغل هــای مختلفــی کــه ســنتاً مردانــه
بــود و پیــش از آن منــع مــی شــدند ،بــه کار گرفتــه شــدند .در نتیجــه،
ایــن بــاور کــه زنــان نمــی تواننــد در خــارج از خانــه کار کننــد و یــا
هــر کاری را انجــام دهنــد ،شکســته شــد .ایــن نقــش زنــان در تولیــد،
همــراه بــا نقــش مــادری آنــان ،نــه فقــط بــه عنــوان حــق زنــان و برابــری،
بلکــه بــه عنــوان وظیفــه میهنــی نســبت بــه کشــور تعریــف مــی شــد.

ولــی جامعــه از آنجــا کــه ایــن دوره را موقتــی مــی دانســت ،دســتمزدی
کمتــر از مــردان بــه آنهــا پرداخــت مــی کــرد .امــا بعــد از اتمــام جنــگ،
دوبــاره زنــان بــه خانــه برگشــتند .بــرای جبــران تلفــات جنگــی و بــه
دلیــل آرامــش و ثبــات بعــد از جنــگ ،میــزان زاد و ولــد در همــه جــای
دنیــا افزایــش پیــدا کــرد و بــه ایــن ترتیــب نقــش ســنتی زنــان و ســاختار
ســنتی خانــواده تقویــت شــد .در دهــه  ۵۰میــادی ،ســن ازدواج پاییــن
بــود و ازدواج ،موفقیــت محســوب مــی شــد .میــزان طــاق خیلــی کــم
بــود .نقــش زنــان بــه عنــوان همســر و مــادر تعریــف مــی شــد .باکــره
مانــدن دختــران تــا زمــان ازدواج ،مهــم بــود .حاملــه شــدن دختــران،
خــارج از روابــط ازدواج گنــاه محســوب مــی شــد .ســقط جنیــن ممنــوع
بــود و جلوگیــری از بــارداری در بســیاری از نقــاط دنیــا ،غیــر قانونــی
بــود .امــا بســیاری از ایــن اتفاقــاتِ ممنوعــه بــه شــکل پنهــان و در زیــر
پوســت جامعــه رخ مــی داد .خانــواده هــا تــاش مــی کردنــد کــه ایــن
اتفاقــات رخ داده را پنهــان کننــد و روی آن ســرپوش بگذرنــد .وضعیــت
زنــان در هفتــاد ســال پیــش در اروپــا و امریــکا بســیار شــبیه موقعیــت
حــال حاضــر مــا در ایــران اســت .رونــق اقتصــادی بعــد از جنــگ باعــث
شــد کــه زنــان بیشــتری وارد دانشــگاه شــوند و همیــن طــور فرصــت
حضــور در جامعــه علمــی ،فرهنگــی و هنــری بــرای آنهــا فراهــم شــد .در
نتیجــه تبعیــض هــای جنســیتی بیشــتر بــه چشــم زنــان مــی آمــد و ایــن
باعــث بــروز مقاومــت در برابــر ایــن نــا برابــری هــا مــی شــد .همــه رســانه
هــا ،تبلیغاتشــان در ایــن جهــت بــود کــه وظیفــه زن بــه عنــوان همســر
و مــادر بــا کار کــردن زنــان مغایــرت دارد و نمــی تــوان هــر دو را بــا هــم
پیــش بــرد و کار کــردن زنــان باعــث مــی شــود کــه بچــه هــای آنهــا
خالفــکار ،همجنــس گــرا و یــا کمونیســت شــود .همــه ایــن تالشهــا
بــرای مرعــوب کــردن و عقــب نگهداشــتن زنــان در جامعــه بــود.
بــه دلیــل حضــور قدرتمنــد شــوروی به عنــوان تنها کشــور سوسیالیســتی
دنیــا در جنــگ جهانــی دوم ،درآمریــکا ی پــس از جنــگ ،سیاســت ضــد
کمونیســتی در پیــش گرفتــه شــد .دســتگاه هــای تفتیــش عقایــد شــکل
گرفتنــد .کمونیســت هــا را در همــه ســازمان هــا و ادارات باالخــص
اماکــن مهــم مثــل رادیــو ،تلویزیــون ،مطبوعــات و دانشــگاه ها ،شناســایی
و دســتگیر مــی کردنــد .اســاتید دانشــگاه ،دانشــجویان و افــراد مترقــی از
دانشــگاه اخــراج شــدند .مامــوران ســازمان اف بــی آی در دانشــگاهها و
مــدارس مســتقر شدند.کمونیســت هــا از همــه حقــوق شــهروندی مثــل
بیمــه ،کار ،حــق رای و … محــروم شــدند .دهــه  ۵۰میــادی شــروع
جنــگ ســرد بیــن دو قطــب قــدرت در دنیــا بــود و فرهنــگ مســلط در
جامعــه آمریــکا ،محافظــه کاری ،بــی تفاوتــی و انفعــال بــود.
در همیــن زمــان ،تبعیــض نــژادی در جامعــه آمریــکا بیــداد مــی کــرد.
سیاســت جداســازی ســیاهان از ســفیدها در محیــط هــای عمومــی در
بســیاری از ایالــت هــا اجــرا مــی شــد .اکثریــت مــردم مخالــف رابطــه زن و
مــرد از نــژاد هــای مختلــف بودنــد .ترانــه هــای نــژاد پرســتانه پــر طرفــدار
بــود .دســتمزد ســیاهان نصــف ســفید پوســت هــا بــود و حتــی در حــق
رأی هــم بــا هــم برابــر نبودنــد .در جنــوب آمریــکا کــه تــا قبــل از جنــگ
جهانــی دوم بــرده داری رواج داشــت ،گروههــای ســرکوبگر فاشیســتی بــا
عنــوان« کــوکالس کالن هــا» تشــکیل شــد کــه تظاهــرات نــژاد پرســتانه
راه مــی انداختنــد .ســیاهان را بــه اشــکال مختلــف و بــه جــرم رنــگ
پوستشــان مجــازات مــی کردنــد .مــی تــوان گفت کــه وضعیت ســیاهان در
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دهــه ۱۹۵۰فــرق زیــادی بــا دوران بــرده داری نداشــت .از اواســط همیــن
دهــه اعتــراض هــای ســیاهان در چنــد جــا شــروع شــد و انجمنهایــی
بــرای مبــارزه و اعتــراض بــه ایــن تبعیــض هــا تشــکیل شــد.
آغاز دهه  ۶۰میالدی
دهــه  ،۶۰دهــه شــورش ،زیــر ســوال رفتــن ممنوعــه هــا و مصرفگرایــی
بــود .اقتصــاد ســرمایه داری رشــد کــرده بــود .نظــم و ارزش هــای تعریــف
شــده در جامعــه در دهــه پنجــاه ،رنــگ باختــه بــود .فرهنــگ و ایدئولوژی
محافظــه کارانــه دوران جنــگ ســرد در حــال از بیــن رفتــن بــود .در
همیــن زمــان جریــان روشــنفکری اروپــا هــم رشــد کــرده بــود و کســانی
ماننــد ســیمون دوبــوار ،کامــو ،کافــکا و … فعــال بودنــد .همچنیــن
بــا آغــاز شکســت سوسیالیســم در شــوروی ،نــگاه هــای زیــادی بــه
چیــن بــه عنــوان تنهــا کشــور سوسیالیســتی دنیــا بــود و بــرای ترســیم
جامع ـهای بــا روابــط نویــن و ایدئولــوژی و فرهنگــی متفــاوت آلترناتیــو
و الهــام بخــش بــود .جامعــه و دنیایــی کــه مــردم مــی خواســتند دیگــر
فقــط یــک رویــا نبــود و در واقعیــت بــه وجــود آمــده بــود« .بیــت هــا»
محصــول آن دوره بودنــد کــه فرهنــگ خــاص خودشــان را داشــتند .ماری
جوانــا میکشــیدند ،ســکس دســته جمعــی داشــتند و بــر طبــق عــرف
جامعــه لبــاس نمــی پوشــیدند .آنهــا در عیــن حــال بــر ایــن بــاور بودنــد
کــه مــی تــوان جامعــه را نقــد کــرد و ارزش هایــش را زیــر ســوال بــرد.
تفکــر انتقــادی و معتــرض ایــن جریــان بــر جوانانــی کــه در جنبشهــای
اعتراضــی مختلــف دهــه  ۶۰فعــال بودنــد بــی تاثیــر نبــود.
مبارزات سیاهان
مبــارزه ســیاهان علیــه نــژاد پرســتی در دهــه  ۶۰بــاال گرفــت و در مقابل،
حمــات ســفید هــای راسیســت نیــز زیــاد شــد .امــا مبــارزات ســیاهان
یــک تفــاوت کیفــی پیــدا کــرده بــود و آن حمایــت گروهــی از جوانــان
ســفید پوســت از آنهــا بــود .ســرکوب ســیاهان در آمریــکا در سراســر
دنیــا منعکــس شــده بــود و آمریــکای مدعــی دموکراســی را بــه چالــش
کشــیده بــود .دهــه  ۶۰متعلــق بــه مالکــوم ایکــس هــا و طرفــداران او
بــود کــه روحیــه رادیکالیســم و ســازش ناپذیــری و مبــارزه قهــر آمیــز در
مقابــل ظلــم و تبعیــض را انتشــار مــی داد.
جنبش جوانان و دانشجویی
دهــه  ،۶۰دهــه رشــد تفکــرات چــپ و مترقــی بــود .تعــداد زیــادی از
جوانــان اهــل مطالعــه و کتــاب بودنــد و اخبــار دنیــا را دنبــال میکردنــد.
بــا توجــه بــه جنــگ آمریــکا در ویتنــام و فجایعــی کــه بــه بــار آورده بــود،
گــروه زیــادی از همیــن جوانــان ،گرایشــات رادیــکال و ضــد امپریالیســتی
پیــدا کردنــد .آنهــا مدافــع آزادی هــای فــردی و حقــوق مدنــی بودنــد.
دانشــجویان در مقابــل قوانیــن و مقرراتــی کــه مخالــف ازادی بیــان بــود،
مقاومــت مــی کردنــد .جنبــش دانشــجویی رادیــکال تــر شــد و هــر روز بر
تعــداد کســانی کــه گرایشــات چــپ پیــدا مــی کردنــد اضافــه مــی شــد.
فعالیــت سیاســی و کار و زندگــی در محــات فقیــر نشــین و محالتــی کــه
ســیاهان زندگــی مــی کردنــد ،پرنســیپ بــه حســاب مــی آمــد.
مبارزات کارگران
شــهر دیترویــت یکــی از شــهرهای کارگــری و تمرکــز ســیاهان بــود .در
ســال  ۱۹۶۷کارگــران و ســیاهان شــورش کردنــد .فروشــگاه هــا را خالــی
کردنــد و اجنــاس آن را بــه دســت مــردم نیازمنــد رســاندند .ســاختمان ها
و ادارات دولتــی را آتــش زدنــد .جوانــان کــه پایــه عمــده ایــن اعتراضــات
بودنــد مســلح شــدند .در شــرایطی کــه آمریــکا در باتــاق جنــگ ویتنــام
فــرو رفتــه بــود ،دســت بــردن بــه ســاح و مبــارزه قهــر آمیــز در مقابــل
ظلــم ،روشــی معمــول بــه حســاب مــی آمــد .حکومــت بــرای ســرکوب
شــورش ،ارتــش را فرســتاد .هــزاران نفــر دســتگیر و تعــداد زیــادی
زخمــی و کشــته شــدند .اعتراضــات دیترویــت بــه بســیاری از شــهرها و
ایالــت هــای دیگــر نیــز تســری پیــدا کــرد و همــه اینهــا نشــان دهنــده
پتانســیل انقالبــی کارگــران در مقابــل ظلــم و اســتثمار بــود.
مبارزات ضد جنگ
دخالــت نظامــی آمریــکا در ویتنــام یکــی از ناعادالنــه تریــن جنگهــای
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قــرن بیســتم را رقــم زد .جنگــی کــه نزدیــک بــه بیســت ســال طــول
کشــید و بیــش از یــک میلیــون ویتنامــی کشــته شــدند و در نهایــت
آمریــکا شکســت خــورد .در طــی دوران جنــگ ،اعتراضــات زیــادی علیــه
آن در سراســر دنیــا شــکل گرفــت .فعالیــن جنبــش هــای مختلــف در
جنبــش ضــد جنــگ هــم فعــال بودنــد .اعتراضــات ضــد جنــگ در ســال
 ۱۹۶۸و بــا انتخــاب مجــدد ریچــارد نیکســون بــه ریاســت جمهــوری
آمریــکا شــدت بیشــتری پیــدا کــرد .در میــان جنبــش هــای گوناگــون،
پوالریزاســیون صــورت گرفــت و بخــش انقالبــی و رادیــکال ،قــدرت
سیاســی را نشــانه گرفــت .ادامــه جنــگ ویتنــام و تجــاوز آمریــکا بــه
کامبــوج ،شــدت اعتراضــات را بیشــتر کــرد .دانشــگاه هــا اعتصــاب
کردنــد و مــردم بــه خیابــان هــا آمدنــد .در مقابــل حکومــت هــم
ســرکوب هایــش را بیشــتر کــرد .بــه روی مــردم و دانشــجویان تیــر
انــدازی کــرد .چنــد دانشــجو کشــته شــدند و تعــدادی زخمــی .ارتــش در
دانشــگاه هــا مســتقر شــد .دانشــجویان و ســیاهان نســبت بــه ســرکوبها
عکــس العمــل بیشــتری نشــان دادنــد .رادیکالیســم و مبــارزه قهــر آمیــز
گســترش پیــدا مــی کــرد .هــر اتفاقــی در جامعــه بــه برخــورد مــردم بــا
پلیــس منجــر مــی شــد .ســرکوب خونیــن مــردم در دســتور کار قــرار
گرفــت.
مبارزات زنان
زنــان در جنبــش هــای مختلــف اجتماعــی از جملــه مبــارزات ســیاهان،
کارگــران و ضــد جنــگ در دهــه  ۶۰فعــال بودنــد .امــا علیرغــم رشــد
تفکــر رادیکالیســم و مترقــی ،ســایه نــگاه مــرد ســاالرانه بــر همــه
جنبــش هــا در دهــه  ۶۰ســنگینی مــی کــرد .بــا وجــود اینکــه زنــان
فعــال ،بــه مســوولیت هــا و نقــش ســنتی زنــان در جامعــه و خانــواده تــن
نمــی دادنــد ،امــا در تشــکالتی کــه در آن فعالیــت مــی کردنــد همچنــان
فرودســت بودنــد و نقــش هــای ســنتی زنــان مثــل آشــپزی و پرســتاری
و تــدارکات بــه آن هــا ســپرده مــی شــد .هیــچ زنــی در ســطوح بــاالی
تصمیــم گیــری و رهبــری ایــن تشــکالت نبــود .مبــارزه بــرای حقــوق
و برابــری ســیاهان ،کارگــران ،همجنســگرایان و  ...بــه تفکــر برابــری
و حقــوق زنــان دامــن زد و شــعله هــای مبــارزات زنــان را روشــن
کــرد .زنــان فعــال ســیاه کــه از نادیــده گرفتــه شــدن توســط مــردان
خشــمگین بودنــد ،معتقــد بودنــد کــه رفتــار بــا ســیاهان و زنــان در
جامعــه مشــابه اســت و ســتم و اســتثمار هــر دو گــروه در یــک کاتاگــوری
قــرار مــی گیــرد .امــا مقاومــت مردســاالرانه در مقابــل زنــان همچنــان
وجــود داشــت و بــه شــکل هــای مختلــف خــود را نشــان مــی دادو زنــان
هــم دســت از مبــارزه بــر نمــی داشــتند .دو دیــدگاه در میــان زنان شــکل
گرفتــه بــود .اینکــه در جنبشــی کــه تحــت ســلطه مــردان اســت باقــی
بماننــد یــا مســتقل شــوند و جنبشــی زنانــه بســازند .ایــن بحــث باعــث
جــدل و مبــارزه شــد و ســمینارها و جلســات بحــث و گفتگــوی زیــادی
در همــه جــا تشــکیل شــد و زنــان بســیاری را درگیــر کــرد .موضــوع ایــن
بــود کــه مانــدن در جنبشــی کــه رهبــران و مغزهایــش فقــط مــردان
هســتند چقــدر درســت اســت؟ فضــا همچنــان مــرد ســاالرانه بــود.
یکــی از مهمتریــن مقوالتــی کــه در دهــه  ۶۰بــه چالــش گرفتــه شــد،
نقــش هــای جنســیتی ســنتی زنــان بــود .همــراه بــا ایــن چالــش،
مســایل زیــادی دربــاره سکســوالیته و رهایــی جنســی توســط جنبــش
زنــان مطــرح مــی شــد .مثــا اینکــه سکســوالیته زن بــرای ارضــای
سکســوالیته مــرد اســت .ایــن مبــارزه دســتاوردهای مهمــی داشــت .ولــی
از طــرف دیگــر ،نقــش هــای ســنتی و ســلطه ســنتی مــردان بــر زنــان
بــه شــکل هــای مختلــف دوبــاره بــروز مــی کــرد و تــاش هایــی کــه
بــرای آزادی سکســوالیته زنــان صــورت گرفتــه بــود مــورد سواســتفاده
قــرار مــی گرفــت و بــه ضــد خــودش تبدیــل مــی شــد.
مــوج دوم جنبــش زنــان در آغــاز دهــه  ۱۹۷۰شــکل گرفــت .ایــن بــار
قدرتمندتــر از گذشــته .تعــداد روزنامــه هــا و مجــات فمینیســتی بیشــتر
شــده بــود و همیــن طــور جلســات بحــث و گفتگــو بــرای بــاال بــردن
آگاهــی زنــان افزایــش پیــدا کــرده بــود .در مــورد اشــکال مختلــف ســتم
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جنســیتی کــه تــا پیــش از ایــن در زندگــی زنــان معمــول بــود و نســبت
بــه آن آگاه نبودنــد ،صحبــت مــی شــد .عــرف هــای ســنتی جامعــه درباره
زنــان بــه زیــر ســوال مــی رفــت .امــا تبعیــض هــای جنســیتی همچنــان
وجــود داشــت .دســتمزد زنــان کمتــر از مــردان بــود .دانشــگاه هــا بــرای
ورود دختــران قوانیــن ســختگیرانه تــری نســبت بــه پســران بــر قــرار
کــرده بودنــد .بســیاری از ادارات دولتــی ،زنــان را اســتخدام نمــی کردنــد.
در بســیاری از ایالــت هــا کنتــرل حقــوق زنــان در دســتان شوهرانشــان
بــود .هنــوز حاملگــی خــارج از ازدواج گنــاه بــود و ســقط جنیــن ممنــوع.
در مقابــل ایــن شــرایط دو دیــدگاه در جنبــش زنــان شــکل گرفــت.
دیدگاهــی کــه راه حــل را در اصــاح درون سیســتم مــی دیــد و دســته
دوم کــه نابــودی قــدرت موجــود را مطــرح مــی کــرد .یــک خــط مــرز
عمیــق میــان دو قطــب در جنبــش زنــان بــه وجــود آمــده بــود.
می  ۱۹۶۸در فرانسه
فرانســه بــه مــدت یــک مــاه مرکــز مبــارزه و درگیــری بــود .در  ۱۳مــی
 ،۱۹۶۸یــک میلیــون نفــر در پاریــس بــه مــدت  ۵ســاعت ،تظاهــرات
کردنــد و دانشــجوها ،دانشــگاه ســوربون را آزاد اعــام کردنــد کــه شــب و
روز درش بــه روی کارگــران بــاز اســت .دانشــجویان و جوانــان در فرانســه
و اروپــای  ،۱۹۶۸جهــان دیگــری غیــر از ســرمایه داری مــی خواســتند.
آنهــا مبــارزه بیــن ســرمایه داری و سوسیالیســم را از دانشــگاه هــا خــارج
کــرده و بــه کارخانــه هــا و خیابــان هــا بردنــد و بــرای مقابلــه بــا پلیــس
بــه ســنگر بنــدی خیابــان هــا پرداختنــد .آنچــه کــه جوانــان چــپ و
رادیــکال را از بقیــه متمایــز مــی کــرد ،خــاف مــوج شــنا کــردن ،بــه
تــوده کارگــران و زحمتکشــان اعتمــاد داشــتن ،از آنهــا یــاد گرفتــن و بــه
آنهــا یــاد دادن و نهراســیدن از ســختی هــا بــود .دانشــجویان در اعتــراض
بــه تفکیــک جنســیتی در دانشــگاه و البتــه متاثــر از جــو حاکــم بــر دنیــا
جنبشــی را بــه راه انداختنــد کــه حکومــت ژنــرال دوگل را تــا آســتانه
ســقوط پیــش بــرد و پایــه هــای فکــری مســلط در جامعــه را بــه زیــر
ضــرب بــرد.
دستاوردها و اشکاالت دهه ۱۹۶۰
در مبــارزات دهــه  ۶۰دو گرایــش فکــری غالــب بــود .اولیــن دیــدگاه،
شــرایط موجــود را ناشــی از اشــتباهات نظــام مــی دیــد و دومــی ،دلیــل
آن را کارکــرد نظــام مــی دانســت .در نتیجــه راه حــل هایــی کــه جلــو
گذاشــته مــی شــد بســیار متفــاوت از یکدیگــر بــود .امــا ،ابتــکار عمــل
در دســت نیروهــای رادیــکال بــود .اگــر چــه در میــان همیــن نیروهــای
رادیــکال هــم گرایشــات سیاســی ایدئولوژیــک تفاوتــی وجــود داشــت.
اینهــا بودنــد کــه بــرای رهایــی از شــرایط وقــت ،آلترناتیــو هــای رادیــکال
را در مقابــل نیروهــای مســلط در جهــان مــی گذاشــتند .همچنیــن در
مقابــل نیروهــای محافظــه کار و کســانی کــه دنبــال تعدیــل و اصــاح
همــان شــرایط بودنــد نیــز مبــارزه مــی کردنــد.
جنبــش ســیاهان تاثیــرات عمیــق و مهمــی در تغییــر موقعیــت آن هــا در
جامعــه گذاشــت .اگــر چــه قــدرت هــای وقــت از یــک طــرف دســت بــه
ســرکوب زدنــد و از طــرف دیگــر تــاش مــی کردنــد تــا رهبــران جامعــه
ســیاهان و افــراد تاثیــر گــذار بــر آن هــا را درصفــوف خــود ادغــام کننــد
و از ایــن طریــق جلــوی رادیکالیســم و مبــارزه ضــد سیســتم مــردم ســیاه
را بگیرنــد.
جنبــش زنــان یکــی از جنبــش هــای مهــم و تاثیــر گــذار در دهــه ۶۰
بــود .اگــر چــه ایــن جنبــش عمدتــا جهــت گیــری خــرده بورژوایــی
داشــت ،نــه فقــط بــر مبنــای موقعیــت طبقاتــی زنانــی کــه در آن
شــرکت داشــتند ،بلکــه بــر پایــه جهــان بینــی و جهــت گیــری کــه جلــو
گذاشــتند ،ولــی بــا ایــن حــال توانســت بــه تفکــرات ســنتی ،مذهبــی و
ضــد زن در آن دوران ضربــه هــای عمیــق بزنــد و تعــداد زیــادی از زنــان
را بــه صحنــه مبــارزات سیاســی و عملــی بکشــد .جنبــش زنــان ،یــک
وجــه زنــده و حیاتــی داشــت و آن انفجــار هــزاران ســال خشــم فروخورده
ســتم بــر زنــان بــود .در برخــی جنبــه هــا ایــن ابــراز خشــم ،علمــی نبــود،
ولــی بســیاری از نیروهــای درون جنبــش رهایــی بخــش زنــان ،بــا هــدف

تحلیــل علمــی از ســتم بــر زنــان و راه رهایــی ،خدمــات تئوریــک مهمــی
انجــام دادنــد و ســوال هــای تئوریــک مهمــی را در ایــن زمینــه مطــرح
کردنــد .کار زنــان در خــارج از خانــه ،بــه جــز اینکــه متاثــر از تغییــرات
اقتصــادی در جامعــه ســرمایه داری اســت ،حاصــل مبــارزات زنــان در
دهــه  ۶۰و  ۷۰اســت.
همجنســگرایی نیــز یکــی از موضوعــات مهــم مبــارزه در دهــه ۶۰
بــود .بســیاری از مــردم یــا اصــا قبــول نداشــتند کــه در جامعــه،
همجنســگرایان وجــود دارنــد یــا آن را مایــه شــرم و ننــگ و آبــرو ریــزی
مــی دانســتند .زیــرا همجنســگرایی انحــراف جنســی محســوب مــی شــد.
افــرادی کــه همجنســگرا بودنــد ،آن را مخفــی مــی کردنــد .چــون در
صــورت بــر مالشــدن از محیــط کار و خانــواده طــرد مــی شــدند.
جنبــش دانشــجویی هــم بــا مبــارزه ،بــر روابــط بیــن جوانــان در جامعــه و
خانــواده ،قوانیــن حاکــم بــر دانشــگاه هــا ،اندیشــه تشــکل یابــی و تغییــر
نــگاه نــژاد پرســتانه و تبعیــض آمیــز تاثیــرات ماندگار گذاشــت .ایــن جنبش
پیشــتاز مبــارزه علیــه جنــگ ویتنــام بــود و اتحــاد و پیوســتگی نزدیکــی بــا
جنبــش حقــوق مدنــی و ســیاهان داشــت.
از میانــه هــای دهــه  ،۱۹۷۰مبــارزات جنبــش هــای مختلــف اجتماعــی
فروکــش کــرد .فعالیــن ایــن جنبــش هــا یــا بــه واســطه ســرکوب هــا
دســتگیر شــدند و یــا دســت از مبــارزه کشــیدند و منفعــل شــدند .عدهای
هــم بــه روشــنفکران منفــردی تبدیــل شــدند کــه ســعی مــی کردنــد در
زندگــی شــخصی شــان ،عقایــد و عالیقشــان را بــه کار ببندنــد و گروهــی
هــم بــه جنبــش هــای مدنــی کــه در چارچــوب شــرایط موجــود مبــارزه
مــی کردنــد پیوســتند.
موقعیت جنبش چپ در دهه ۱۹۶۰
از دل جنبــش دهــه  ،۶۰کــم نبودنــد کســانی کــه بــه جنبــش کمونیســتی
و انقالبــی پیوســتند .آنهــا انترناسیونالیســت بودنــد و ضــد امپریالیســت و با
قدرتهــای موجــود مرزبنــدی داشــتند .امــا همیــن هــا نیــز بــه دو گرایــش
تقســیم مــی شــدند .عــده ای کــه اکونومیســت بودنــد .یعنــی دنبالــه روی
مبــارزات روزمــره کارگــران بــرای بــه دســت آوردن حــق و حقــوق مــادی
بودنــد و گــروه دیگــری کــه تحــت تاثیــر انقــاب سوسیالیســتی در چیــن
از زاویــه فلســفی ،سیاســی و ایدئولوژیــک بودنــد .بســیاری از احــزاب و
تشــکالت انقالبــی چــپ ،محصــول دهــه  ۶۰و  ۷۰هســتند .از جملــه حــزب
کمونیســت انقالبــی آمریــکا.
امــا قــدرت هــای ســرمایه داری در میانــه دهــه  ۷۰و بعــد از آن ،بــا
درس گرفتــن از وقایــع دهــه  ۶۰و  ۷۰سیاســت هــای شــان را بــر
مبنــای پیشــگیری از وقــوع دوبــاره آن فرمــول بنــدی کردنــد .ایــن
سیاســت هــا و بعــد از آن ،شکســت انقــاب در چیــن ،منجــر بــه کمرنــگ
شــدن تفکــر و خواســت انقــاب و مبــارزه قهــر آمیــز علیــه قــدرت هــای
جهــان بــه عنــوان تنهــا راه رهایــی و تغییــر واقعــی شــد و اکونومیســم
و رفرمیســم کــه تــا پیــش از ایــن از اقبــال چندانــی برخــوردار نبــود،
تقویــت شــد .همــه ایــن هــا ،نقطــه پایانــی شــد بــر مــوج اول انقــاب هــا
و جنبشهــای رادیــکال و انقالبــی.
امــا رشــد افســار گســیخته ســرمایه داری ،گلوبالیزاســیون و سیاسـتهای
نئولیبرالــی کــه همگــی در جهــت گســترش هــر چــه بیشــتر فقــر و
اســتثمار و فشــار بــه اقشــار تحتانــی جوامــع اســت و هــم چنیــن رشــد
مذهــب و خرافــه و ســربلند کــردن دوبــاره فاشیســم کــه ایــن روزهــا
در حــال زایــش در کشــورهای مختلــف اســت ،ایــن حقیقــت را یــاد آور
میشــود کــه تنهــا راه نجــات بشــریت انقــاب کمونیســتی و دگرگونــی
انقالبــی وضعیــت موجــود اســت و حقیقــت باالتــر از همــه ایــن هــا ،ایــن
اســت کــه اگــر کمونیســت هــا در خیــزش هــا قیــام هــای مختلفی کــه در
گوشــه و کنــار دنیــا ســربلند مــی کنــد ،نقــش نداشــته باشــند و آن هــا را
رهبــری نکننــد ،هیــچ گاه انقالبــی رخ نخواهــد داد و ایــن خیــزش هــا بــه
خــودی خــود بــه نتیجــه ای نخواهــد رســید ،یــا شکســت خواهــد خــورد و
یــا بــه زیــر پرچــم جنــاح هــای مختلــف قــدرت هــای موجــود کشــیده
خواهــد شــد§ .
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ز جهانی

 ،یک رو
اول مه

آزاده صمیمی

اول مــاه مــه از آن روزهایــی اســت کــه بــا جمعیــت زیــادی در جهــان
احســاس همبســتگی میشــود .یــک روز جهانــی .روز جهانــی کارگــر .روزی
کــه متعلــق بــه طبقـهای اســت کــه دیگــر مــرز و رنــگ و نــژاد و ملیــت و
جنــس نمیشناســد .طبقــهای کــه جهانــی اســت و همیشــه تاریخســاز
بــوده اســت .پرولتاریــا یــک طبقــه جهانــی اســت چــون در مرکــز روابــط
تولیــدی قــرار گرفتــه کــه دنیــا را بــه هــم متصــل میکنــد .طبقــهای
کــه بــا رشــد نظــام ســرمایهداری گســتردهتر میشــود و زنجیرهــای
اســتثمارش محکــم و محکمتــر .امــروز در حالیکــه ســرمایهداری روز بــه
روز گســترش پیــدا میکنــد و در دورافتادهتریــن شــهرها و روســتاهای
کشــورهای در حــال توســعه نفــوذ میکنــد ،کارگــران نیــز در جســتجوی
کار و کمــی مــز ِد بیشــتر و زندگــی بهتــر بــه کشــورهای مختلــف مهاجــرت
میکننــد .بســیاری از آنهــا بــرای همیشــه مهاجــر ،بیــکار و غیرقانونــی
میماننــد و بــه دلیــل روی آوردن بــه کارهــای ســیاه و غیرقانونــی یــا
خــاف ،ســالهای زیــادی را در زندانهــای ایــن کشــورها ســپری
میکننــد و یــا بــه دلیــل مهاجــر بــودن بــه بدتریــن شــرایط کار و
پایینتریــن دســتمزد تــن میدهنــد .نمونــه آن کارگــران افغــان در ایــران
هســتند .بــرای ســرمایهداری ،مهــم نیســت کــه زبــان نمیداننــد یــا ســواد
ندارنــد و یــا تخصــص ،مهــم ایــن اســت کــه نیــروی کارشــان را بــه کمترین
دســتمزد میفروشــند .همیــن امــر زمینههــای مــادی انترناسیونالیســم و
همسرنوشــتی ایــن طبقــه را در چهــار گوشــه دنیــا پــر رنگتــر میکنــد.
زنــان ،نیمــی از ایــن طبقــه زحمتکــش را تشــکیل میدهنــد .بــرای
آنهــا نیــز دیگــر مرزهــا معنایــی نــدارد .زنــان فیلیپینــی و بنگالدشــی،
بهعنــوان کارگــر خانگــی ،پرســتار و یــا تنفــروش در دبــی و عــراق ،زنــان
چینــی باالتریــن آمــار تــن فروشــان در کشــورهای اروپایــی و آمریــکارا
دارنــد ،زنــان هنــدی در انگلیــس ،ســختترین کارهــا را تحــت عنــوان
کارگــر ســاده انجــام میدهنــد .ســیاهان در آمریــکا ،ترکهــا در آلمــان،
الجزایــری هــا و مراکشــی هــا در فرانســه ،افغانهــا در ایــران ،زنــان
اوکرایــن و روســیه در آســیا و ایرانیهــا در همــه جــای دنیــا .وضعیــت
زنانــی کــه در کشــورهای خودشــان جــزو کارگــران محســوب میشــوند
نیــز مشــابه همدیگــر اســت .از اســتثمار در ســاعت کاری و حقــوق کمتــر
نســبت بــه مــردان گرفتــه تــا آزارهــای جنســی در محیطهــای کار .هــدف
ـل نیــرو ،زنــان هســتند .اولیــن کســانی کــه از چرخــه رســمی کار
اول تعدیـ ِ
خــارج میشــوند .در زمانهــای تحریــم اقتصــادی و ریاضتکشــیها،
بــاز ایــن زنــان هســتند کــه از کارهــای اجتماعــی حــذف میشــوند و
بایــد وضعیــت اقتصــادی خانــواده را در ایــن شــرایط ســخت تنظیــم کننــد.
ســختترین کارهــا وشــرایط کاری ،کمتریــن درآمدهــا ،کمتریــن امکانــات
و مزایــای کاری متعلــق بــه زنــان اســت .بســیاری از زنــان بــه دلیــل هــراس
از اخــراج شــدن از کارشــان از مرخصــی زایمــان اســتفاده نمیکننــد .زنــان
دسـتفروش متــرو ،زنــان گلفــروش پشــت چــراغ قرمزهــای خیابانهــای
باالشــه ِر ایــران ،زنــان نظافتچــی ســاختمانها ،زنــان خیــاط تولیدیهــای
بــدون نــور و تهویــه کــه ســاعتها ســوزن میزننــد و پشــت چرخهــا
خــم میشــوند ،زنــان آشــپز ،زنــان قالیبــاف ،زنــان شــالیکار و چــایکار،
زنــان پنبهچیــن ،زنــان روســتا ،زنــان عشــایر و بســیاری دیگــر جزیــی از
نیمــه ایــن طبقــه زحمتکــش هســتند کــه شــامل همــۀ آن تبعیضهــا نیــز
میشــوند .امــا تبعیضهایــی کــه نســبت بــه زنــان در جامعــه ســرمایه
داری صــورت میگیــرد ،مختــص و زاییــده همیــن نظــام اســت کــه هــدف
از آن ،ســازماندهی جامعــه بــر اســاس منافــع ســرمایهداری ،ابقــای روابــط و
مناســبات بردگــی در شــکلهای مــدرن و امــروزی و کنتــرل و بــه انقیــاد
کشــیدن زنــان توســط مــردان اســت .ســازماندهیای کــه قــدرت اجتماعــی
زنــان را دگرگــون و محــدود کــرد .ایجــاد جدایــی و تبعیــض و تقســیم در
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درون طبقــه کارگــر ،بیــن زن و مــرد ،بیــن نژادهــا ،ملیتهــا ،رنگهــا و
ســن جزیــی ازســازماندهی ســرمایهداری در درون طبقــه کارگــر اســت.
بــرای کنتــرل قــدرت ایــن طبقــه و بــه انقیــاد کشــیدن آن.
زنــان در جامعــه ســرمایهداری یــا بــا ســتم و اســتثمار در محیطهــای
کاری بــه بنــد کشــیده میشــوند و یــا در جنگهــای قدرتهــای
ســرمایهداری و ارتجاعــی ،آواره و اســیر میشــوند و یــا در حصــار تاریــک
مذهــب و خرافــه ،روزی هــزار بــار ســرکوب میشــوند و جــان میدهنــد.
دیــن ،فرهنــگ ،ایدئولــوژی و ســنت همــه در خدمــت نظامــی اســت کــه
ســتم و بهــره کشــی از انســانها در ســرلوحه آن قــرار دارد
رهایــی طبقــه کارگــر از وضعیــت موجــود در گــرو دگرگــون کــردن آن
اســت .موقعیــت عینــی ایــن طبقــه ،نیــاز بــه دگرگونــی را پدیــد مـیآورد
زیــرا کــه منفعــتاش در عــوض کــردن روابــط تولیــدی و اجتماعــی
اســتثمارگرانه اســت .در تغییــر فرهنــگ و ایدئولوژیــی کــه متعلــق و
بــر اســاس منافــع طبقــه حاکــم ســرمایهدار اســت .طبقــه کارگــر تنهــا
طبق ـهای اســت کــه تنهــا خواســتههای خــود را مطــرح نمیکنــد و همــه
جامعــه را مدنظــر دارد و رهایــیاش بــا رهایــی بشــریت معنــا خواهــد
داشــت .رهایــی از تضــاد و تخاصــم طبقاتــی .رهایــی از هــر گونــه ســتم
و نابرابــری .ســتم طبقاتــی ،جنســیتی ،ملــی و نژادپرســتی .مــا خواهــان
دنیایــی هســتیم کــه از هیــچ انســانی بهرهکشــی نشــود .هیــچ انســانی
بــه جــرم دستفروشــی ،بــه جــرم فقــر ،بــه جــرم بیآیندگــی خــود را
نســوزاند ،بــه زیــر متــرو نینــدازد ،خودکشــی نکنــد ،نــه در تهــران ،نــه در
خرمشــهر ،نــه در تبریــز ،نــه در تونــس ،نــه در هنــد و نــه در هیــچ جــای
دنیــا .مــا دنیایــی را میخواهیــم کــه هیــچ کودکــی در آن بــه خاطــر فقــر
و گرســنگی و عــدم بهداشــت جانــش را از دســت ندهــد .دنیایــی کــه
در آن ،جنــگ ،تجربــه روزمــره مــردم نباشــد .دنیایــی کــه هیــچ مــردی
مالــک هیــچ زنــی نباشــد .زنــان برابــر بــا مــردان باشــند .بــرای خلــق ایــن
دنیــا بــه جنبشــی نیــاز اســت کــه مســلح بــه آگاهــی باشــد .آگاهــی از
ســتمی کــه بــر آنــان مــی رود .جنبشــی کــه هدفــش تغییــر وضعیــت
کنونــی باشــد و خلــق دنیایــی نویــن کــه از آن صحبــت کردیــم .جنبشــی
بــرای یــک تغییــر انقالبــی! §
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مبــارزات زنــان ایــران علیــه حجــاب اجبــاری کــه در دور تــازه
ای از دیمــاه ســال  96آغــاز شــد و بــا شــروع مبــارزات فراگیــر
مــردم ،بــه اوج خــود رســید ،هنــوز بــه شــکلهای مختلــف ادامــه
دارد و دختــران انقــاب هــر فرصتــی را بــرای مبــارزه علیــه حجــاب
اجبــاری غنیمــت میشــمارند .آخریــن نمونــه انتشــار عکســی از
دختــری بــا نمــاد دختــران انقــاب در روز جهانــی کارگــر اســت.
بــا فراگیــر شــدن اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری و مرســوم شــدن
بیحجابــی در مکانهــای مختلــف ،حاکمیــت دســتورات خــود
علیــه بدحجابــی ،ماننــد گشــت ارشــاد و توقیــف ماشــینهایی کــه
سرنشــینان آنهــا بــی حجــاب باشــند را تمدیــد کــرد و احــکام
ســنگینی علیــه دختــران بازداشــت شــده در خیابــان انقــاب صــادر
شــد .در ایــن میــان فرمــان «امــر بــه معــروف» کــه از گذشــته بــرای
تبدیــل تمامــی افــراد جامعــه بــه حافظــان نظــم موجــود اســتفاده
شــده بــود در کنــار حکــم «آتــش بــه اختیــار» رهبــر نظــام اســامی
در ســرکوب معترضیــن ،جنگــی اعــام نشــده را شــروع کــرده اســت
کــه طرفیــن آن از یــک طــرف کســانی هســتند کــه ســالها زیــر
بــار قوانیــن اســامی از پایهایتریــن حقــوق خــود محــروم بودهانــد
و از طــرف دیگــر کســانی کــه در حفــظ حیــات ایــن شــرایطِ ضــد
زن منفعــت دارنــد.
انتشــار فیلمــی کــه برخــورد میــان دختــری بــه اصطــاح بــد حجاب
و مأمــور گشــت ارشــاد را نشــان مــیداد و واکنشهــای مختلفــی
نســبت بــه آن را موجــب شــد ،اگرچــه اولیــن نمونــه از درگیــری
میــان نیروهــای گشــت ارشــاد و افــراد متهــم بــه بدحجابــی نیســت
امــا ســه نتیجــه مهــم سیاســی را دربــر دارد .اول اینکــه بــا گســترش
اعتراضــات خیابانــی زنــان در زمســتان ســال گذشــته علیــه حجــاب
اجبــاری ،ســران نظــام اینبــار برخــورد هــای متفاوتــی داشــتند.
برخــی همچــون مطهــری و ابتــکار ایــن فیلــم را توطئــه علیــه
نظــام دانســته و بــه حمایــت ضمنــی از برخــورد پلیــس بــا توطئــه
گــران! (نــه دختــران بــد حجــاب) پرداختنــد و یــا ماننــد وزیــر
کشــور و مــوالوردی عذرخواهــی کــرده و برخوردهــای خشــونت
آمیــز علیــه افــراد بدحجــاب را محکــوم کردهانــد .مــورد دوم ایــن
بــود کــه ایــن بــار فــرد یــا افــرادی کــه بــه حمایــت از دختــران
عمــل کــرده انــدو بــا مأموریــن درگیــر شــده و فیلــم مــورد نظــر را
منتشــر کردنــد ،زنانــی هســتند کــه ســالها طعــم ایــن شــکل از

ســتم را چشــیدهاند و اینبــار ســکوت نمیکننــد .خانــم حســن
آبــادی  ۴۷ســاله کــه شــاهد ضــرب و شــتم نســترن بــوده ،بارهــا
بــه بازداشــتگاه وزرا احضــار ،مــورد بازجویــی و حتــی ضــرب و شــتم
قــرار گرفتــه اســت .مــورد ســوم ایــن اســت کــه دختــران در فیلــم
منتشــر شــده مقاومــت درخشــانی از خــود نشــان دادنــد و مأموریــن
را بــه شــکایت قضایــی متوجــه کردنــد ،اگرچــه هیــچ اقــدام قضایــی
علیــه خشــونت پلیســی در سیســتم قضایــی نتیجهبخــش نیســت،
امــا دادگاه عمومــی مــردم ایــران کــه مخاطبیــن ایــن فیلــم هســتند
بــا اکثریــت افــراد خــود محکومیــت قطعــی ایــن اعمــال ضــد زن را
صــادر کــرده اســت و نکتــه اساســی مقاومــت علیــه هــر نــوع ســتم
و کوتــاه نیامــدن علیــه ظلــم و ســتم اســت.
حجــاب فقــط مســاله ای مربــوط بــه زنــان نیســت بلکــه نشــانه بــه
قهقــرا رفتــن و اســیر کــردن کل جامعــه اســت .حجــاب اجبــاری
یعنــی پذیــرش دســتورات حکومتــی کــه ســتم و نابرابــری را
تحکیــم میکنــد .حجــاب اجبــاری یعنــی پذیــرش احــکام ضــد زن
در اســام .حجــاب اجبــاری یعنــی برتــری برخــی از افــراد جامعــه
بــر دیگــران و حیــات حاکمیــت مذهبــی .پذیــرش زن بیحجــاب
بــا فــرض حــق فطــری و بشــری یعنــی اینکــه انســانها حــق
تعییــن پوشــش و سرنوشــت دارنــد .زن بیحجــاب یعنــی اینکــه
حکومــت حــق نــدارد تعییــن پوشــش کنــد .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه ســران نظــام حاضــر نیســتند حجــاب اجبــاری را ملغــی کننــد
و در جهــت حفــظ آن بــا تمــام نیــرو تــاش میکننــد .بنابرایــن
رهایــی جامعــه در گــرو مبــارزه در برابــر هــر شــکلی از ســتم و
تبعیــض علیــه نیمــی از جامعــه اســت و ایــن مبــارزه بایــد نظــام
اســامی را هــدف قــرار دهــد.
حجــاب نمــا ِد اســارت و تحقیــر زنــان اســت و بایــد بــرای لغــو آن
مبــارزه کنیــم .هماننــد نســترن در برابــر نقش ـههای ســرکوبگرانه
اســامگرایان حاکــم ،کــه علیــه زنــان ترســیم میشــود ،عقــب
نمــی نشــینیم و جــواب دنــدان شــکن خواهیــم داد .در مــوارد اخیــر
شــاهد بودیــم کــه اقدامــات شــجاعانه دختــران بــا برداشــتن حجــاب
از ســر در خیابانهــا ،ســران نظــام را بــه عقبنشــینی علیــه مواضــع
خــود واداشــته اســت .پــس ســکوت نکنیــم و علیــه هــر نــوع ســتم
بایســتیم و بــه حجــاب اجبــاری کــه عامــل اصلــی در فرودســتی
زنــان ایــران اســت نــه بگوییــم!
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ناموسپرستی و نژادپرستی
دو بازوی ارتجاع
نقدی بر فیلم التاری
هنــر و رســانه اغلــب تریبونــی بــرای خلــق افــکار و بازتولیــد مناســبات حاکــم
بــر جامعــه هســتند و هنــر غیــر متعهــد بــه مناســبات حاکــم ،در اقلیــت نــگاه
داشــته میشــود .در ایــران عــدم اســتقالل عرصههــای هنــری از ســاختار
حاکمیــت ،آنهــا را بــه ابــزاری تبدیــل کــرده اســت کــه افــکار پوســیده و ضد
بشــری حاکمــان را بــه جامعــه تزریــقکننــد .هنرمندانــی هــم کــه بخواهنــد
جــدا از ایــن ســاختار فعالیــت کننــد محکــوم بــه حــذف ،تبعیــد و سانســور
میشــوند .جشــنواره فیلــم فجــر از ابتــدای شــکلگیری ،یکــی از مهمتریــن
نمونههــا بــرای ایــن ادعــا اســت .جوایــزی کــه در اختتامیــۀ جشــنواره توســط
داوران نمایشــی و گــوش بــه فرمــان وزارت متبوعــه بــه عوامــل هــر فیلــم
اهــدا میشــود ،عمــق جانبــداری حکومــت از فیلمهــای سفارشــی (ارزشــی)
را نشــان میدهــد.
محمدحســین مهدویــان ،کارگردانــی کــه آثــاری چــون "ایســتاده در غبــار"
و "ماجــرای نیمــروز" ،دو مــورد از فیلمهــای برگزیــدۀ جشــنواره فجــر در
ســالهای  94و  95را در کارنامــه خــود دارد و بهخوبــی ارادت خــود را
بــا پرداختــن بــه موضــوع دفــاع مقــدس! در فیلــم اول و موضــوع کشــتار
زندانیــان سیاســی در دهــه  60در فیلــم دوم ،بــه نظــام اســامی ثابت کرده
اســت و از ایــن طریــق ،در اوج زیــر ســوال رفتــن کاندیداهــای انتخابــات
ریاســت جمهــوری در همدســتی بــا قاتلیــن هــزاران زندانــی سیاســی ،در
نمایشــی ســخیف بــه تبرئــه رهبــران نظــام از قتــل عــام زندانیــان سیاســی
در فیلــم "ماجــرای نیمــروز" پرداخــت .فیلــم "التــاری" ،جدیدتریــن
ســاخته او ،اینبــار دســت در دســت فاشیســم اســامی ،علیــه زنــان و
ملــل تحــت ســتم قــرار گرفتــه اســت.
جدیدتریــن فیلــم مهدویــان کــه در جشــنوار ه فجــر  ،96صفهــای طوالنــی
داشــت و هماکنــون پــر درآمدتریــن فیلــم گیشــههای ســینما اســت،
در ابتــدا بــا داســتانی عاشــقانه آغــاز میشــود و دختــر و پســری از اقشــار
فرودســت جامعــه را نشــان میدهــد کــه نارضایتــی از شــرایط اجتماعــی
(فقــر ،عــدم ثبــات شــغلی و معضــات خانوادگــی) ،ســودای مهاجــرت را
مهمتریــن دغدغــه ذهنــی آنهــا ســاخته اســت .کســی کــه تجربــه تماشــای
فیلمهــای قبلــی مهدویــان را داشــته باشــد ،در ابتــدا از ایــن تغییــر 180
درجــه متعجــب میشــود کــه چــرا فیلمهــای ارزشــی جــای خــود را بــه
فیلمــی انتقــادی از مشــکالت اجتماعــی جوانــان داد ه اســت .امــا ایــن شــروع
فریبنــده بــا ظهــور شــخصیتی بهجــا مانــده از دوران جنــگ ایــران و عــراق،
دوبــاره مخاطــب را بــه تماشــای تبلیغــات هــم ســو بــا ایدههــای نظــام فــرا
میخوانــد .وقتــی پــدر ورشکســتۀ دختــر داســتان بــرای تأمیــن بدهــی خود
دختــرش را بــرای کاری بــه ظاهــر درآمــدزا روانــه امــارات میکنــد ،دختــر
در یــک بانــد قاچــاق انســان وارد شــده و بعــد از مدتــی جنــازه او بــه ایــران
بــاز میگــردد .نقــش قهرمــان فیلــم مهدویــان از ایــن بخــش فیلــم آغــاز
میشــود.
ســالها اســت کــه اوضــاع نابســامان اقتصــادی ،حتــی در آمارهــای رســمی،
ســن تنفروشــی در ایــران را در ســنین بســیار پاییــن نشــان میدهــد
و بارهــا خبرهــای مختلفــی دربــاره دســت داشــتن ســپاه پاســداران در
قاچــاق دختــران بــه کشــورهای شــیخ نشــین بازتــاب گســترده داشــته
اســت .در صحنههــای فیلــم مربــی فوتبــال کــه نقــش قهرمــان فیلــم را
دارد و نامــزد دختــر قربانــی شــده را در انتقــام گرفتــن همراهــی میکنــد

در مقابــل یــک مأمــور رده بــاالی نظــام کــه حمیــد فــرخ نــژاد نقــش او را
بــازی میکنــد قــرار میگیــرد کــه ایــن مأمــور ســعی دارد آنهــا را نســبت
بــه تصمیماتشــان منصــرف کنــد و در فیلــم اینگونــه نشــان داده میشــود
کــه ایــن مأمــور منافــع حاصــل از روابــط خارجــی را بــر منافــع ملــی تقــدم
بخشــیده و در مقابــل مربــی فوتبــال باوجــود پایبنــدی بــه نظــام ،ســعی
در حراســت از نامــوس! خــود دارد .فیلــم "التــاری" در ایــن ســکانسها
بــا نشــان دادن دو چهــره وابســته بــه حاکمیــت در مقابــل یکدیگــر ،از یــک
ســو ســعی دارد بیــن وابســتگان نظــام ،ایــده جنــاح خــوب در مقابــل جناح
بــد یــا جنــاح محافظ ـهکار در مقابــل جنــاح رادیــکال را تقویــت کنــد تــا
دیــدگاه اصالحطلبــی را تقویــت کنــد و از ســوی دیگــر بــا متحــد نشــان
دادن دو جنــاح متخاصــم در جنــگ بــا اجنبــی! بــرای حفاظــت از نامــوس،
شــبیه بــه حفاظــت از خــاک وطــن! ،ســپاه پاســداران را از اتهامــات وارده
بــر ایــن قطــب اقتصــادی و نظامــی کــه در تمامــی ارکان جامعــه دخــل و
تصــرف دارد ،تبرئــه کنــد.
میدانیــم صنعــت ســکس در جهــان ،مولــود کاالیــی شــدن بــدن زنــان
اســت و در دنیــا دومیــن صنعــت پــر درآمــد اســت .در ایــران هــم باندهــای
مختلفــی در ایــن عرصــه فعــال هســتند و آســتان قــدس رضــوی یکــی
از فعالتریــن ســازمانها در رونــق شــرعی ایــن صنعــت اســت .ســپاه
پاســداران هــم هماننــد دیگــر ســرمایهداران جهانــی در عرصههــای
درآمــدزا ســرمایهگذاری میکنــد .شایســته اســت بــا حداکثــر نیــرو علیــه
ایــن تبلیغــات غیرواقعــی ،بــا کشــف و معرفــی ســازمانهای فعــال در ایــن
جنایــات ،ماهیــت ضــد زن نظــام جمهــوری اســامی را افشــا کنیــم.
در صحنههــای پایانــی فیلــم ،بُعــد دیگــری از اهــداف نظــام در فیلــم
"التــاری" خــود را بــه نمایــش گذاشــت .ایــن فیلــم حــدود یــک مــاه
قبــل از اقــدام صــدا و ســیما در حــذف عربهــا از ملــل ســاکن در
نقشــه ایــران کــه منجــر بــه اعتراضــات گســتردۀ عربهــا در خوزســتان
شــد ،بــه نمایــش درآمــد .در صحنــه پایانــی فیلــم "التــاری" قهرمــان
نامــوس پرســت در نبــردی بــا شــیخ اماراتــی ،عــرب ســتیزی تاریخــی
ملّــت غالــب را در مقابــل مخاطبــان فیلــم ،بــه اوج میرســاند و در مقابــل
دوربیــن ســاختمان محــل ســکونت شــیخ اماراتــی کــه در رســانههای
بینالمللــی نیــز انعــکاس مییابــد ،شــدیدترین ســکانس نژادپرســتانه را
بــه تصویــر میکشــد .او پــس از بــه قتــل رســاندن شــیخ اماراتــی در
مقابــل دوربینهــای حفاظتــی ســاختمان خطــاب بــه دشــمنان دیرینــه
ایــران! خــط و نشــان میکشــد و همــگان را درصــورت دســتدازی بــه
کیــان کشــور و مــردم خــود مســتوجب ایــن ســرانجام نشــان میدهــد.
همیــن بخــش از فیلــم در برنامههــای تلویزیونــی کــه بــه نقــد فیلمهــا
میپردازنــد ،ســبب میشــود کــه مهدویــان خــود را بــا ابوالقاســم
فردوســی مقایســه کنــد .میدانیــم کــه فردوســی در نژادپرســتانهترین
ابیــات شــاهنامه پــس از حملــه مســلمانان بــه ایــران ،اعــراب را نســبت
بــه ســلطنت کــردن بــر ایــران مــورد تحقیــر قــرار میدهــد بــه نوعــی
فردوســی اعــراب صــدر اســام را بــه خاطــر دســت درازی بــه خــاک
ایــران مــورد حملــه قــرار میدهــد و مهدویــان در فیلمــش ،بــه خاطــر
برخــورد نــژاد پرســتانه نســبت بــه اعــراب و برخــود بــا آنهــا بــه ســبب
س ایرانیــان ،خــود را بــا فردوســی مقایســه میکنــد
دسـتدرازی بــه نامــو 
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در فیلــم مهدویــان عــاوه بــر قهرمانــی کــه شــیخ اماراتــی را بــه قتــل
میرســاند ،ه ـمرزم او (مأمــور رده بــاال) کــه ابتــدا بــا ســاز مخالــف زدن
و محافظــهکاری قصــد دارد تــا امنیــت ملــی را تأمیــن کنــد ،در پایــان
داســتان ،دالل شــیخ اماراتــی را بــه قتــل میرســاند و خطــاب بــه نامــزد
آن دختــر قربانــی مــی گویــد دلیــل کاری کــه انجــام داد ایــن بــود کــه
او هنــگام صحبــت بــا تلفــن ،بــه جــای "خلیــج فــارس" گفــت "خلیــج".
فــارس ســاکن ايــران جــزو ارکان جمهــوري
ســتم بــر مليتهــاي غيــر
ِ
اســامي اســت .از ابتــدای حاکمیــت ایــن نظــام یــا بــه عبارتــی از زمــان
شــکلگیری مفهــوم دولت-ملــت کــه بــا حاکمیــت دولــت مرکــزی پهلــوی
آغــاز شــد مفاهیــم برتــری طلبــی ملــت فــارس بــر ســایر ملتهــا موجــود
بــوده اســت و توســط دولتهــای وقــت تضمیــن میشــود.
امــا دلیــل اصلــی دامــن زدن بــه ایــن ســطح از ســتمگری ملــی علیــه
ملــت عــرب چیســت؟ میتــوان ادعــا کــرد کــه دوســتی عمیــق عربســتان
بــا دشــمن دیرینــه جمهــوری اســامی (آمریــکا) در شــرایط باالگرفتــن
مشــاجرات بیــن ایــران و آمریــکا و بیــن ایــران و عربســتان ،جمهــوری
اســامی را بــر آن داشــته اســت تــا بــا تهییــج نژادپرســتی در میــان مــردم،
حمایــت عمومــی را بــرای صــف آرایــی علیــه دشــمنان خارجـیاش تأمیــن
کنــد .مــا نبایــد در میــان ایــن نــزاع ،ســمت یکــی از طرفیــن دعــوا قــرار
بگیریــم .آمریــکا و عربســتان هــم هماننــد ایــران ازمناســبات ضــد زن و
ناسیونالیســتی بــرای تحکیــم حیــات خــود بهــره میبرنــد .حمایــت از هــر
طــرف ،عامــل پایــدار ســتم بــر انســانهایی اســت کــه تحــت حاکمیــت
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هفتــه پیــش در میــدان پارلمــان لنــدن از مجســمه یــک زن رونمایی
شــد .تــرزا مــی از شــجاعت او ســخن گفــت و رســانههای مختلــف در
وصــف ایــن زن نوشــتند و گفتــه شــد کــه ایــن اولیــن مجســمهای
اســت کــه از یــک زن در میــدان پارلمــان لنــدن نصــب میشــود.
او میلیســنت فاوســت اســت کــه از رهبــران سافرجیســتها بــوده
اســت .آنهــا در مبــارزه بــرای کســب حــق رای زنــان معتقــد
بــه مبــارزه مســالمتآمیز بودهانــد .در گزارشهــا فاوســت و
سافرجیســتها را در مقابــل ســافراجتها قــرار دادنــد و معتقــد
بودنــد کــه آنهــا بــا خشــونت مبــارزه میکردنــد .ســافراجت در
التیــن بــه معنــای حــق رأی زنــان اســت و اصطالحــی اســت کــه بــه
جنبــش حــق رآی زنــان در اواخــر قــرن  ۱۹و اوایــل قــرن بیســتم
اطــاق میشــد« .امانوئــل پانکرهاوســت» رهبــر ســافراجتها بــود.
تقابــل مبــارزه مســالمتآمیز و مبــارزه قهرآمیــز در جنبشهــای
مختلــف از جملــه جنبــش زنــان ،قدمتــی طوالنــی در تاریــخ دارد.
مســلما همــه کســانی کــه دســتی در قــدرت دارنــد ،چــه زن و چــه
مــرد ،مبــارزه مســالمت آمیــز را ســتایش مــی کنند.البتــه نــه بــرای
خودشــان .بلکــه بــرای مردمــی کــه در ایــن جنبشهــا فعالیــت مــی
کننــد .چــون ایــن شــکل از مبــارزه هیــچ خطــری بــرای قــدرت
نــدارد و از ســویی دیگــر مطالبــات مطــرح شــده در ایــن شــکل از
مبــارزه بســیار رقیــق شــده و تقلیــل یافتــه اســت .چــرا کــه اگــر
غیــر از ایــن باشــد در تضــاد بــا سیاســتهای حاکــم بــر ایــن
شــیوه قــرار میگیــرد .در بســیاری از مواقــع همیــن خواســتههای
تقلیلیافتــه نیــز از ســوی همــان حاکمــان قــدرت مــورد توجــه
قــرار نمیگیــرد .وقتــی از ســافراجتها ســخن بــه میــان میآیــد
از خشــونت آنهــا گفتــه میشــود ولــی حرفــی از اینکــه چگونــه از

آنهــا بــه ســر میبرنــد و در نهایــت ســتم بــه مــردم اقصــی نقــاط جهــان.
نامــوس پرســتی در مــورد زنــان نتیج ـهای جــز محدودیــت و محرومیــت
بیشــتر آنهــا نــدارد و نگرشــی کــه زن را مایملــک مــردان میدانــد،
تقویــت و بازتولیــد میکنــد .همیــن نــگاه مالکیــت محــور در ســاختار
ســرمایهداری بــدن زنــان را بــه کاالیــی بــرای کســب ســود تبدیــل
میکنــد و اگــر بخواهیــم تمــام کســانی کــه از بــدن زنــان کســب درآمــد
میکننــد مجــازات شــوند ،بایــد علیــه ســازمانهای اقتصــادی در دنیــا
مبــارزه کنیــم .یعنــی بایــد علیــه نظــام ســرمایهداری باشــیم و محــدود
کــردن ســتم بــر زنــان بــه تمایــات ســیریناپذیر مــردان ثروتمنــد و
قدرتمنــد جهــان ،بنیانهــای اصلــی ســتم بــر زن یعنــی مردســاالری را
حفــظ کــرده و حیــات مردســاالری ،متضمــن حیــات مناســبات اقتصــادی
ســرمایه داری خواهــد شــد .از ســوی دیگــر نــژاد پرســتی بــا تفرقــه میــان
انســانهای ســتمدیده از اتحــاد ملتهــا بــرای ایســتادگی علیــه ســاختار
جهانــی ظلــم و ســتم جلوگیــری کــرده و باعــث میشــود کــه ملتهــا
بــه پشــت جبهــه دولتهــا بــرای جنگهــای ویرانگــر بینالمللــی
در جهــت کســب منافــع اقتصــادی تبدیــل شــوند .ناموسپرســتی و
نژادپرســتی دو نیــروی فعــال در حفــظ مناســبات پوســیده در جهــان
هســتند .بــرای رهایــی از ایــن شــرایط بایــد جهانــی عــاری از مردســاالری
و برتریطلبــی نــژادی داشتهباشــیم و همــه اعــم از زن و مــرد ،عــرب و
عجــم در اتحــادی هدفمنــد علیــه ســاختاری کــه حافــظ ایــن مناســبات
اســت بپاخیزیــم§ .

ســوی حکومــت ســرکوب میشــدند و چــه بالهایــی بــر سرشــان
میآمــد زده نمیشــود .شــعار معــروف ســافراجتها ایــن بــود
«عمــل کــن ،بــدون حــرف» .همیــن رادیکالیســم آنهــا توجــه
زنــان بســیاری را بــه خــود جلــب کــرد .کســانی کــه در جنبــش
زنــان نگاهشــان بــه بــاال اســت و راهحلهــای درون سیســتمی ارائــه
میدهنــد فقــط جنبــش را منحــرف میکننــد و مبــارزات زنــان
را دچــار ســکته و وقفــه خواهنــد کــرد .بارهــا و بارهــا ثابــت شــده
اســت کــه حتــی مبــارزات مســالمتآمیز ســرکوب شــده اســت.
در مقابــل قهــر سیســتم نمــی تــوان ســاکت بــود و بــا مذاکــره و
مصالحــه ،حــق را گرفــت§ .
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