




ها و سیر تاریخی و آمد و شد ها را جدا از بسرتتوانیم پدیدهگوید که �ینگاه ماتریالیستی تاریخی به ما می

هی که با نگا کنند بسنجیم. چه بساها رشد میها در درون آنای که پدیدهاقتصادی و تحوالت اجت�عی، سیاسی

ها را در اندیشی و نگاهی سلب خواهیم شد که پدیدهکند دچار جزممسایل را از بسرت تحوالت تاریخی جدا می

بشویم الجرم » دخرتان خیابان انقالب«مبحث  دکشاند. با همین متدولوژی اگر بخواهیم وار تجرد به بحث می

اقتضای آن به  شان بازگردیم. اگرو به تاریخ یمدهند، بشناسکه این ترکیب را تشکیل می یباید اجزای مختلف

نس دخرتان انقالب با آن مواجه شدیم بخواهیم حتی این ترکیب را بسنجیم شاید چیزی که در نوع پرفورم

ها بتوانیم دخرتاِن خیابان انقالب را به عنوان زنانی بشناسیم که فرزند (دخرت) خیابان انقالب هستند و ظهور آن

دهد. بگذارید این های انقالب را میها صفت فرزندی خیابانشان فرض کنیم که به آندوباره را به عنوان تولد

و بگذارید نگاهی ». دخرتان (زنان) خیابان انقالب«رو شویم طور دریافت کرده و با آن روبهترکیب را این

 .کندبه ما معرفی میایشان های شناسنامهها را فرای نامبیندازیم به اجزای مختلفی که نام نامی آن

 اول: انقالب

بودند. در این » رهایی، عدالت و استقالل«مفاهیمی چون  ۵۷های کلی انقالب دانیم که آرمانبه خوبی می

ای چطور به اجز در گفت�ن انقالبی آن دوره یادداشت متأسفانه مجالی برای تامل بر اینکه این مفاهیم 

 های بعدیقطعن ما را در قدم دی مصادره شدند، نیست. این مهم اماو طی چه فراین تبدیلناشدنی از هم جدا



های سازی نیروی گفت�نبا این حال اشاره به اینکه درک و شیوه ولیتر خواهد کرد. رک مساله نزدیکبه د

بسیار مهم است.  ،ی برابری متفاوت بوددادنش از مسالهپیش از رخ» ی انقالببدنه«مختلف سیاسی داخل 

ای که ی انقالبیبدنه هایش شکست خورد بلکه حتیق آرماننه تنها در تحق ۵۷یت این است که انقالب واقع

به  پس از انقالب ،ها و گفت�ن انقالبی آن دوره ایفا کرده بودنقش مهمی درتبدیل کردن این مفاهیم به آرمان

به » ستیزیزن«تی به اینکه چگونه میزی حذف فیزیکی و الجرم سیاسی و گفت�نی شد. هیچ بازگشآ شکل فاجعه

تاریخی نگاهی از گذر  بانقالب تبدیل شد ممکن نیست، مگر بخش الینفکی از ایدولوژی دستگاه حاکم پس از ا

یاسی و نه ای سبه عنوان مسالههای پس از انقالب در سالرا  ی سیاسی درون انقالبترین بدنهکه حذف پیرشو

 .ی خودش را بدهدد و در کارزار سیاسی خود به آن نقش و جایگاه ويژهبندی کنصورت» برشیحقوق«رصفن 

های انقالبی از مفاهیمی مثل برابری، استقالل ای که نوع ای�ژسازی مارکسیستهای درونیتوان از نقدالبته می

ره از به های آن دو توان به خوبی و سادگی به پرسش کشید که چرا انقالبیو رهایی داشتند استقبال کرد، می

» جریان خمینی«شان به راحتی توسط بخشاالرانه به شکلی که گفت�ن رهاییچالش کشیدن مناسبات مردس

ها همزمانی قلع و قمع آن مثل ایتوانند حقایق تاریخیی �یهای دروندند. اما این نقدمصادره نشود، ناتوان بو 

 .را بالموضوع کنند» رسکوب«ی اسالمی به واسطه یزه شدن جمهوریژبا ایدئولو

شوم با فرمان  ایخمینی پس از به قدرت رسیدن به رسعت فرمان لغو قانون ح�یت از خانواده را در همزمانی

ی پس از های اولیهصادر کرد. اگر بخواهیم به شکلی ساده نگاهی به فضای سال» حجاب اسالمی«اجباری کردن 

ی چون رسکوب، حذف سیست�تیک، مصادره کردن مفاهیم هایانقالب بیندازیم به شکلی همواره با پدیده

هستیم. در رو روبهبرابری ناسازی از حاکمیت ایدولوژی و عملکردنشان در حرف و و از معنا تهی ۵۷انقالب 

ی پس از انقالب و به قدرت رسیدن خمینی ما با رسکوب گسرتدهکوتاه های رسکوب رژیم تنها مدتی راس پروژه

روز، حذف و کشتار یزه کردن مردساالری سنتی درون فضای اجت�عی سیاسی ایران تا به آن ت�تسزنان و سی

قانونی اعالم کردن سندیکاها ، غیر ه طور خاصها بفیزیکی و گفت�نی مارکسیست م و حذفاع طورمخالفان به 

ن به جنگ و های مستقل کارگری، استقبال ایدولوژیک از جنگ ایران و عراق و نسبت نعمت دادو سازمان

ی روشنفکران از فضاهای و تصفیه ی انقالب فرهنگیهای عمیق اتنیکی و مذهبی، پروژهویرانی، ایجاد شکاف

ی سطوح امپریالیسیتی در همهاستع�ری و ضدطلبانه و ضدتقاللی گفت�ن اسموزشی، ادبی، ه�ی، مصادرهآ 

ی ابزاری از مقاومت فلسطین برای یستی و استفادهگفت�ن ضدصهوین یی اشغال سفارت امریکا)، مصادره(�ونه

 .مواجه هستیم الله در ایران و لبنان) و غیرهای (گفت�ن و تاسیس حزبهای منطقهکشیگردن

که نیروهای چپ زنان را ایم بسیار شنیدههای گذشته ها و دهههای زنان در سالاز زنان فعال در داخل جنبش

ی برای مناقشه بر رس آن نیست چون چپی که هنوز مناسبات مردساالر در درون آن تنها گذاشتند. امری که دلیل

ترین و شده باشد قاعدتن دقیقهای خود زنان از درون آن با چالشی بزرگ مواجه نی فعالیتبه واسطه

انگیز بر در فضای بیرونی نشان نخواهد داد. آنچه اما مناقشهی زن را هم مدترین نوع همبستگی رس مسالهآ کار 

 .است ۵۷است مجرد کردن بحث زنان در تحوالت پس از انقالب 

های انقالب ندادن سیاسی به همزمانی تاریخی انواع رسکوب و مصادره و عدول کردن از متامی آرمانموضوعیت

ین آید. برای روشن کردن امیترین حالت ناقص از مساله برتنها از درکی مجرد و در بهرتین و خوشبینانه ۵۷

پیوستگی چه همکنیم و از این بهی زنان نگاه میای به مسالهاز چه زاویه مساله، مهم است بررسی کنیم که

که از قضا ساختارمند و  ،پیش از جمهوری اسالمی ساالریختار مردساالری و پدرفهمیم، بگذارید گذری به سامی



نیز با مردساالری ساختارمندی در درون  ۵۷الب نیز نقبی بزنیم. ما در دوران پیش از انق ،سازی شده بودعادی

ی نبودن، وضعیت کلی زنان در کل دوره» پرسزا«جامعه و سیاست مواجه بودیم، تنها طالق ثریا به دلیل 

کشف  یسازی زنانی که آمادگی یا امکان کنار زدن حجاب را نداشتند در دورهنشینها، خانهحکومت پهلوی

ی رهبه ساختارهای پدرساالر و مردساالر آن دو سپردن آنها ها در این روند و نآ  سازیسوادحجاب اجباری، بی

ما در بهشتی برای  ۵۷هایی از خروار باید این تصور را که پیش از انقالب ، به عنوان �ونههای ایرانیخانواده

 .خدشه دار کند ،بردیمزنان به رس می

در جامعه را تا رس حد ممکن » موجود«خودش شکاف جنسیتی جمهوری اسالمی اما در روند ایدئولوژیزه کردن 

ها به موجوداتی برای تولید مثل یا رویی که از قضا زنان در آنای با رسکوب نیروهای سیاسی پیشدر همزمانی

 .ساختارمند کرد ،شدندداری خالصه �یخانه

ها زنان را از اولین قدممی در گوید؟ چرا جمهوری اسال سؤال مهم این است که این همزمانی به ما چه می

زندگی  ۵۷پس از شکست انقالب  ایرانِ  ود محروم و سپس رساغ دیگران رفت؟ ما درترین حقوق خابتدایی

است اما وقتی وارد اجزای مختلف اش پاسخی سادهکنیم و نه در دوران پیروزی انقالب. این پاسخ در کلیتمی

 .به هم فراموش کنیم ها را نسبتآن تندیگیتوانیم درهماین شکست شویم �ی

مل سیاسی و اجت�عی پیرشوانی از های پیش از انقالب از عهای زنان و قدرت عملشان در جریانمتام پیرشفت

ی ستم به خودشان فرح دیبا را نشانه» تاج کاغذین«چون فروغ فرخزاد  قضاگرفت که از ها رسچشمه مینآ 

تر خودشان را بروز دادند. های عمیقکه تحوالت انقالبی طی کردند پتانسیل مسیری دانستند. زنان در جریانمی

شان ها آن نیرویی بودند که حضور قویها همراه بود، زیرا که آنراندن آنو البته که شکست انقالب با به عقب

 .به ارتجاع بود بزرگ» نه«یک  به خودی خود

 

 دوم: زنان

» منحرص به فرد«های همچنان دارای ویژگی ۵۷های پس از شکست ببا این همه مبحث زنان در بسرت رسکو 

تواند به عنوان توجیهی برای به هیچ عنوان �ی های مختلف رسکوبتنیده بودن جنبههمخودش است. در 

ی رسکوب در بسرت جمهوری اسالمی ستیزانهی زناهمیت در نظر گرفنت خاصیت منحرص به فرد وجههبی

رسکوب نیمی از جمعیت ایران و به فراخور آن وضعیت  و تنها اشاره به اینکه این وجه هااستفاده بشود. تن

کردن و شکلگیرد و نقش بسیار مهمی در بیکودکان و بافت خانواده و جامعه را به شکل وحشتناکی در بر می

ین ویژگی منحرص به برای اثبات ا ،استهای اجت�عی داشتهچهره کردن زنان و به تبع آن دفرمه کردن بافتبی

 .فرد کافیست

اش های برسازندهبنیانترین را به یکی از اصلی »ستیزیزن«چنانچه پیش از این اشاره شد جمهوری اسالمی 

تبدیل کرد. از چرایی مساله بهرت است به شکل کلی بگذریم و روند چگونگی این مساله را بررسی کنیم. شاید 

 .رایی این مساله هم برخورد کردیمهایی برای چدر این بررسی به جواب

جمهوری  است کهتوانیم از آن بگذریم ایناست و �یچیزی که به صورت واقعی و تاریخی اتفاق افتادهآن

توان با چند میز ایدئولوژیزه کرد، تصویری که هر کردن خودش تصویری از زن را نیهز اسالمی در روند ایدئولوژی

از اسالم یا در صورت درکی ناقص از دین و  م و ک�ل به خوانشی به خصوصخطایی سهوی یا عمدی آن را متا

ی زنان مسل�ن ی همهاما این تصویر مشخصن نه �اینده ،اش با سنت متام و ک�ل به اسالم مربوط کردرابطه



ام از متحاکم است. زنی تا جای ممکن پوشیده شده، زیرا  صویری از زن در متام دنیای اسالماست و نه چنین ت

مرد ممکن است. زنی تا جای ممکن از برای » انگیزیشهوت«در نتیجه  او و» بودنجنسی«اجزای بدنش 

، زنی »خانگی کارِ «ه و ب» خانه«شده، زنی تا جای ممکن متعهد به ههای اجت�عی و سیاسی عقب کشیدمحیط

محروم شده، ی خود ه از حقوق اولیهشده، زنی ک» ی بختخانه«ی و زود وارد مرحله تا جای ممکن فرزندآور

نی که تا جای ممکن ز  .، تحرک آزاد در فضای جامعهی مستقلکار رشد ، مستقل طالق، ازدواج حقوقی چون

 .خودش ملک دیگری است چونمالکیتی بر بدنش ندارد و اصولن مالکیتی ندارد  ،تحت سیطره است

ی جامعه«را آن  چیزی است که در فمینیسم ی ه�نشده این تصویر از زن، شکل به شدت سیست�تیزه

از سنت باشد که برخاسته برخاسته از دین یا چه چه این  .نامندمی» ساالر از نوع پدرساالر)پاتریاشات (مرد

ای از هر دو است. اگر در بسرت تاریخی تحوالت ایران پس از انقالب به مساله بنگریم، جمهوری معمولن آمیزه

با این کار نیمی از جامعه را » حاکم« نیروی .د چنین تصویری از زن را حاکم کردخو  هایالمی در اولین قدماس

تر است و از این جهت »پیرشو«خودی کار نیروهای سی و تحقق مطالباتشان به شکل خودبهکه اصولن برر 

ی و سیاسی عملن از حرکت اجت�ع ،های مرتقی در جامعه را به صورت نهانی در خودش داردپتانسیل پیرشفت

 .مستقل و آزاد محروم کرد. زن مالک خودش نبود و مالک هیچ چیز دیگری نیز نبود

اش برای فیلم شاید بد نباشد در این زمینه به تجربیات سوسن تسلیمی در مورد مجوز با رشط و رشوط بازی

اد بود. رشط بازی ها خیلی زیوالن حضور من در صحنهئبه نظر مس«ـ رجوع کنیم: ۱۳۶۳ـ علی ژکان» مادیان«

ن در ی دوربیهای زنده استفاده نکنم، تار مویی از من بیرون نباشد، زاویهام از رنگمن این شد که در پوشش

کند. شخصی را هم برای نظارت فرستاده بودند، » برجسته«ور مرا در صحنه ضای نباشد که حصحنه به گونه

 ».شان نگاه کنمی صورتگفته بودند هنگام بازی با بازیگران مرد نباید تو 

ور طشود به م مادیان با آن مواجه میبرداری فیلی فیلمدر ادامه نظر ساز و کاری که سوسن تسلیمیبه 

ای که زن موجودیست حاشیه«: از موقعیت زن در جامعه استجمهوری اسالمی  تصویری گوکنندهسمبلیکی باز

تواند در جنس که می چونان ،ی از موجودیتش استدر او نه بخشی ساده و طبیعی و عاد» اغواگری«نقش 

 ی ماهیت اوست. برای پیشگیری ازترین خواص بازکوگنندهدیگر اینطور باشد، بلکه نقشی کلیدی و یکی از مهم

ی او از گرایانهرا محدود کرد. نقش اغوا "اشاغواگری"ی در اجت�ع باید زن و دامنه "گرانهاغوا"خطر این نقش 

جایی که نقش مهم دیگر او در جامعه نیز حفط  "شوهرداری"اید محدود باشد به فضای خانه و باین جهت 

ی او نیز شدهزه شده و در حجاب پیچیدهیبا این حال حتی تصویر تابوئ». "تولید مثل و فرزندپروری" :شودمی

شود. قدرت از او نشان داده  ای نباید قویها روان باشد. پس کاراکرتنباید قوی باشد. او باید جایی در حاشیه

به معراج  "مرد"یر پای مادران است و از دامن زن بهشت ز«که  ردانه است. از همین جهت استاصولن امری م

کنرتل زن به این شدت و زن همواره حتی تحت چنین نظارتی باید خودش حواسش به خودش باشد. ». رودمی

ی خود کنندههای کنرتلدر آن به شکل خودکار به دستگاهکه زنان  استسازی کردهحدت مکانیسمی را عادی

رد به اهای اجت�عی خودشان در خیلی از مو که تصور عموم زنان از کارکردشوند. تنها نگاهی به اینبدیل میت

نقدر برای زنان ایرانی مهم است، چرا درکشان از ایی ازدواج چرا مسالهکه اینشود، حدود میم چیزهاییچه 

ین شدت است، چرا به اداری و رسمایهمردساالر نظام های نقدر تحت فشار ارزشیی زیبایی زن امساله

حال در کنند، و چرا در عینی دفرمه میها را در فرم دیگر سپارند و آنی میحهایشان را به تیغ جرابدن

ها است؟ اینهای عمومی حتی در صورت بدحجابی دستشان دایم برای درست کردن رورسی در حرکت فضا



ای که به این شدت در آن مردسالری ایدئولوژیزه و های ناخودآگاهی هستند که در جامعههمه مکانیسم

 .شوندسازی میگر در میان زنان عادیخودکنرتلهای است به عنوان مکانیسمسیست�تیزه شده

ز زن نیست. زنی که دایم باید ا» شدهغیر جنسی«برخالف تصور عموم این تصویر از زن به هیچ عنوان تصویری 

ی زنان، از پوشاندن تا نشست و برخاست برگیرانندهی حرکات بدنش باشد، محدودیت در هحواسش بر هم

از زن است که » شدهجنسی«ی حرکتشان همه در فضایی به شدت کردن، از خندیدن و بلند حرف زدن، تا دامنه

اکم که با حجاب برتر حشود چه در آن شکل شکل مییشدت ب. بدن زن در چنین ساختاری به شودمیممکن 

شود و کاری میها دستهیچ شکلی از بدن زن قابل رویت نیست و چه در تصویر تقابلی با آن تصویر که بدن

ما با بدن  .باشد» زیبایی«ی دهندهتا نشان کندتغییر میآمیز ها به شکلی مبالغهنآ رم و شکل واقعی ف

م با دو سطح از رسکوب ئشده. زن در چنین فضایی به شکل داجه هستیم، با بدن کاالسازی ی زن مواشدهدفرمه

رسکوب خود مشغول است و  است، جایی که او خود بهمواجه است، سطحی از رسکوب او که درونی شده

ی خودش بیابد تا به سوژگی اجت�عی و سیاسدست دریافت دیگری از خود به باید از آن گذر کند و  ی امرابتدا

کند و موانعی جدی برای دستیابی م این تصویر از زن را پروپاگاندا میئرتسی پیدا کند و سطحی کالن که دادس

 .سازداش میاو به سوژگی

ین نگاهی خود نگاهی به شدت نیست. چن» پوشش«از این جهت بحث بر رس حجاب اجباری تنها بحث بر رس 

های اجت�عی و سیاسی او باری همواره با کنرتل زن و کنرتل پتانسیلی زن است. حجاب اجآمیز به مسالهتقلیل

مان باید بحث دسرتسی زن به نوعی دیگر ز هت بحث مبارزه با حجاب اجباری هماز این ج .پیوند خورده است

صورت این نوع بحث در  بندی کند در غیر اینآفرینی زن در فضای اجت�ع و سیاست را موضوعیتاز نقش

 .ماندآمد باقی میمورد حجاب اجباری اخته و ناکار

 

 ی فرودستی متوسط، زن طبقهزن طبقه چالش

، آنجا که زنان مترکز »زنان«های مربوط به و انواع دیگر بحث» دخرتان خیابان انقالب«های حول در میان بحث

هایی نظیر تفاوت موقعیت زنان فرودست و زنان با بحثاند ما همیشه ی زنان گذاشتهاصلی خود را بر مساله

ی طبقاتی زنانی که در طبقات مختلف ایم. بدون اینکه بخواهیم فاصلهی متوسط نیز مواجه بودهطبقه

بهرت است همیشه حواس�ن به این مساله باشد که دچار درکی  م،کنند را رد کنیاجت�عی و اقتصادی زندگی می

کند یا بالعکس ی طبقاتی و جنسیتی را رد میتنیدگی مسالهی طبقاتی درهمز روی مسالهی مترککه به واسطه

کنیم بیششرت منظر و خاستگاه اقتصادی ی متوسط صحبت میاینکه ما وقتی از طبقهنشویم. حواس�ن باشد به 

ست و البته که ا های ملموسیها تفاوتیان اینقاعدتن م ؟ریم و یا منظر و خاستگاه اجت�عیرا مد نظر دا

کنند. اما های خاص خود میشوند هم مساله را حاوی اهمیت و پیچیدگیدیگری که به آن اضافه می واملع

کنند با زندگی می» ی متوسططبقه«الزم است بدانیم و در این نکته تأمل کنیم که زنانی که در ایران در فضای 

موزش، سالمت، آ ی در مورد آنچه به مساله دهاالعنات فوقنات بهرت و نه لزومن امکاوجود برخورداری از امکا

ی طبقه«بندی شدن اقتصادی در فضای شان به راحتی قابل دستهگردد، همچنان در کلیتمیفرهنگ و ه� بر 

 .نیستند» متوسط 

هستند.  ی خودشان وابستهطبقهها معمولن ملکی ندارند، از لحاظ اقتصادی به مردان هماگر نیک بنگریم، آن

ی تولید مثل و کارخانگی هستند. محرومیت از ارث در حوزه» وظیفه«به شدت در فضای خانه مشغول انجام 



ی ها در فضای طبقهاجبار قانون متکین در خانواده اصولن از آن رابر، حق طالق، حق حضانت فرزند وب

» مردانشان«حساسی و اجت�عی به سازد که به شدت چه از لحاظ قانونی و چه امی» ای دیگرطبقه«خودشان 

باشیم و به  ی متوسط گرفتهخدمت بخشی از طبقهای دیگر را در وابسته هستند. گویی که بخشی از طبقه

از بخشی از امکاناتی که در اختیار  کنندمی ی دیگرطبقه م که در ازای خدمتی که به آنها اجازه داده باشیآن

ند. اما از لحاظ قانونی اعضای ذکور خانواده قاعدتن به رسعت بیشرتی ی متوسط است هم برخوردار باشطبقه

ی زن بودن رسی به استقالل مالی و فکری و حرکتی محروم کنند. زنانی که به واسطهها را از دستتوانند آنمی

ور، مسایلی مثل ازدواج، خروج از کش .شوندروم میچون مردانشان مح» رشد برابر«در ایتدای امر از حقوق 

تحصیل در شهرهای دیگر، بحث تفکیک امکانات آموزشی بر مبنای جنسیت و غیره همه مباحثی هستند که 

 .کنندتر میی رسیدن به استقالل مالی را در مورد زنان به صورت کلی پیچیدهمساله

این سؤال را  )ومی کتاب جنس دار در مقدمهو (به قول سیمون دوبو  شود که هموارهساز میآنجایی مساله اجرام

ی اتنیکی خود زمینهی خود و یا پیشافتد که این زنان خود را بیشرت با طبقهاز خود بپرسیم که چه اتفاقی می

ی متوسط در روزمرگی خودش، خودش را بیشرت با کنند تا با زن بودن خود. به عنوان مثال زن طبقهتعریف می

 کند تا با زنی که خدمتکار خانهیا پدر و برادر خود تعریف میی اجت�عی خود و طبقهنزدیکان خود و افراد هم

داند و از این پنداری با او �یهویتی و همذاتی مشرتک هماست. او زن بودن آن زن را در اکرث نقاط آن نقطه

 .شوددیگر می ی فرودست یا از فضای اتنیکیِ نقطه دچار چالشی طبقاتی با زن طبقه

داری داری یا بردهیک به یک با نظام رسمایه دتر از آن است که بتوانچیز پیچیدهر همهقاعدتن در نظام مردساال 

زنان در بحث خانواده » احساسی«یکی از دالیل این مساله باز هم به قول سیمون دوبووار تعلق مقایسه شود. 

دارند و از طرف دیگر  به مردانی است که از طرفی از نزدیکان آنها هستند و پیوندهای احساسی قوی با آنها

ساختارهای ستم به صورتی ی از همه یآنچه ما اما امروز به آن مواجه هستیم مخلوطاستث�رگران آنها هستند. 

های ما تواند بخش عظیمی از تحلیلکننده در یکی از این ساختارها میاست که حذف یکی از فاکتورهای تعیین

خاص از اسالم و ست که در آن نوع و خوانشی ا داریساختاری رسمایه. ساختار ایران را دچار نقصان اساسی کند

دساالری از جهتی دیگر به شدت بر مبنای پدرساالری و مر  .ای داردطور سنت قدرت ویژهو همین نه مذهب

 .شده وجود داردتم اتنیکی در آن به شکلی نهادینهمحور است و همچنین ساست، مرکز ساختارمند شده

وقتی شکافی عمیق به نام شکاف جنسیتی و که کند تکرار این مساله است این نکات را مهم می آنچه اشاره به

وع ن ،تبعیضی ساختاری به عنوان تبعیض جنسیتی در جامعه حاکم است که مسائل مربوط به اقتصاد، سیاست

طبقات هستند و  این »زنان«تر همچنان زنان طبقات برخوردار ،گیردرا در بر می اجت�عی شدن و غیره و غیره

های اجت�عی و اقتصادی درون این بافت تنیدگی واقعن دراست که این درهم. مساله این نه خود این طبقات

تنیدگی شد و اجزای مختلف آن را از درهم ای کلی. باید وارد اینمختلف وجود دارد و نه فقط به عنوان مساله

نساخت. به عنوان مثال در مورد » ی متوسطزنان طبقه«عنوان  هم شکافت و بررسی کرد تا کلیتی انتزاعی به

ن ی زنان از این حق در نظام جمهوری اسالمی محروم هستند، اما زناهمه«شود: ی سقط جنین گفته میمساله

طور قانونی آن نیز دسرتسی ندارند حال اینکه زنان طبقات باالیی الاقل اینی فرودست، به امکانات غیر طبقه

تر همیشه از ی باالدستت؟ اولن آیا زنان طبقهاسآیا مساله به همین راحتی ».انند مساله را حل کنندتو می

ی واسطه به مبالغ هنگفت پول دارند؟ آیا مسالهها دسرتسی بیچیزی به نام استقالل مالی برخوردارند؟ آیا آن

خانگی و همراه آن  ها در فضای ستم کارگیریم؟ آیا آنبهداشت و بازار غیرقانونی سقط جنین را در نظر می



اندازی شدید قانون و دست غل بیرونی دسرتسی داشته باشند بااغلب پیگیری جدی از طرف خودشان که به مشا

بهرت نیست به این بپردازیم که باید یک رو نیستند؟ یابی به استقالل مالی و حقوقی روبهخانواده برای دست

ی طبقه به عنوان ی زنان فراهم بشود و در این رشایط کلی همیشه باید مسالهرسی رشایط کلی اول برای همه

؟ در مثال بحث سقط جنین چنین دهنده به مطالبه در نظر گرفته شودکننده و نه عامل صورتعاملی تعیین

نه ای باید همواره همراه شود با بحث اقتصادی آن به هم این ترتیب که اگر دسرتسی به سقط جنین مطالبه

بندی شود ما تنها از حق سقط جنین دفاع فقط به عنوان حق بلکه به عنوان یکی از مطالبات رفاهی صورت

ی حقی که به عنوان حق کنیم. چرا که مطالبهبه سقط جنین دفاع می» حق دسرتسی رایگان«کنیم بلکه از �ی

رتسی داشته باشند هم به معنی نقض ی طبقاتی تنها زنان خاصی به آن دسی فاصلهمفروش شود اما به واسطه

 غرض است.

عواملی مثل اقتصاد در  تردارند، نیاز به واکاوی جدی نمباحث زنان نیز نیاز به عمیق شد مساله این است که

ضاهای دیگری که این ی زن و همینطور قوانین و فطبقات مختلف، اقتصاد خانواده، اقتصاد مخصوص به مساله

ی حجاب دو سال حکم حبس دهند. این انصاف نیست که زنی که به خاطر مسالهرار میتأثیر قمسایل را تحت

ی مخصوص اش باشد را به  داشنت دغدغهشود که شاید کل داراییای میهقگیرد یا مجبور به پرداخنت وثیمی

و دوم است دار ای که این طبقه داشته باشد مشکل، تقلیل بدهیم گویی که اولن هر دغدغه»متوسط«ی طبقه

شک بلکه به شود مساله را اینطور ساده طرح کرد. چنین نگاهی نه تنها سلب و خاینکه گویی در سطح زنان می

 ی کاری زن و خانواده یا مسالهقل مسالهای آن الاست که به واسطهای یشدت عاری از ه�ن درک مارکسیست

مباحثی مثل حجاب اجباری و سقط جنین همیشه در  از طرف دیگر .اندخانگی و کار بازتولیدی بررسی شده

ها زیرا آن ی دسرتسی.کنند اما نه از مسالهی حق دفاع میاز طبقات فوقانی هستند که از مساله» موفق«زنانی

ی زن مشخصن تا همین امروز باعث این ی دسرتسی کمرت بحران مستقیم دارند. این نوع درک از مسالهبا مساله

ی های خود و به واسطهایهکه در میان هم طبق ایی فرودست فرای ستم جنسیتیبقهاست که زنان طشده

های مربوط به زنان هم �ایندگی سیاسی در میان زنان فمینیسست و بحث ،کنندساختار مردساالر تجربه می

ها مشغول به انهگردد به زنانی که در کارخمیی زنان بعد از انقالب صنعتی بر هنشوند. حال اینکه تاریخ مبارز 

قدرتی بسیار  هاباز زدن از کار را داشت. چیزی که به آن شان فرم اعتصاب و رسکار بودند و حتی فرم مبارزاتی

ها ی آنها عامالن واقعی تغییرات پیرشو در مبحث زنان بودند. مبارزهداد. آنگر رصف میبیشرت از یک مطالبه

 .بسیار کارآمد بود

 

 سوم: خیابان

ای با خیابان دارند. هر چه قدرت مستقر از مبانی دموکراتیک دورتر ی پیچیدههای مستقر عمیقن مسالهقدرت

و حضور  که دولت مستقر با تظاهرات ایشود. در متام دنیا مرحلهتر میاش با خیابان پیچیدهباشد مساله

را در » برابری و آزادی«ه حدی از ی مستقیمی دارد به اینکه چشود رابطهدچار مشکل می» معرتضین«خیابانی 

کرده با ی که خودش را بر مبنای آن استوار داند یا چقدر سیستم و نظمشدن می» محقق«ی خودش قابل دایره

 در موردزنان برای حضور خیابانی و صحبت شوند. در اروپای مرکزی به چالش کشیده می آن حضور خیابانی

جنین با محدودیت عجیب و غریبی مواجه نیستند. نیروی حاکم قوانین مردساالری چونان محدودیت سقط 

کند. اما دقیقن آنجا که مساله از این حد بگذرد و زنان برای تحقق این » تحمل«تواند تا این حد از مساله را می



های رسکوب وارد فضاها تر خواهد شد. پلیسهای عمومی بزنند، مشکل جدیدرخواست دست به اعتصاب

استفاده از خشونت  به محقخود را » نظم«ر برای برقراری اگر نظم حاکم بهم بخورد، قدرت مستقخواهند شد. 

 .داندهم می

کومتی خودش مصادره ها و �ایش پروپاگاندهای حهاست خیابان را برای خودش و مانورجمهوری اسالمی سال

تنها  ،گیری استیرد و قابل اندازهگعمومی شکل می جایی که افکار ،ردم به فضای عمومیم دسرتسیاست. کرده

ی خیلی چیزها چیزی که خود بازگو کننده ،بود ی انقالب و پیش از انقالب تا حدی میرس شدههای اولیهدر ماه

است. جمهوری اسالمی در بطن استقرارطلبی خودش نیاز تعامل نیروهای محرک تغییر در  ۵۷از ماهیت انقالب 

، کردها و غیره را مطلقن با حد ممکن رسکوب های انقالبی آن دوره، دانشجویانجامعه از قبیل زنان، سازمان

نیز هستند از جمله های رسکوب های مختلف جمهوری اسالمی که همگی به نوعی دستگاهپاسخ داد. دستگاه

سداران، پاسپاه  های رسکوب از جملهها و انوع و اقسام سازمانصداوسی�، نظام آموزشی، نظام قضایی، دانشگاه

ه و همه در تعاملی شوم با یکدیگر سعی در نفی خیابانی معرتضین و هم ،نیروی انتظامی و بسیج و غیره

ی خیابانی موافقین خود داشتند. این مساله اتفاقی نیست. حیات جمهوری اسالمی با کوچکرتین مئ�ایش دا

او نظم خودش را از  اافتد. زیر میکم از لحاظ ایدئولوژیک به رسعت به خطر فضاهای خیابانی دستتسخیر 

» ۵۷انقالب«ی اخیر) های صدهترین انقالبترین و باارزشا به شکست رساندن یک انقالب بزرگ (از مهمقبل ب

نظم مستقر قابلیت خونین شدن های خیابانی بامستقر کرده است. از همین جهت است که کوچکرتین نزاع

 .دارند

شان آنقدر ترین حقوقای. وقتی زنان پس از صحبت از لغو پایه۱۳۵۷ان در سال مارس زن ۸برگردیم به تظاهرات 

تا به عقب  /ما انقالب نکردیم« یاد بزنندزد و آنقدر ذکاوت داشتند که فرینیروی انقالبی در وجودشان موج م

دادند که حاال بعد  رس ند آنقدر با ذکاوت این شعار رابود ۵۷ی انقالب ها که خود بخشی از بدنهآن». گردیمبر

ها کند. آنای در آن دوره صحبت میاین شعار تأثیر خودش را دارد و از حقایق تاریخی جدی هنوزاز چهل سال 

ها است که آنای یی عمومبودند که خیابان آن عرصه به خوبی آموخته ۵۷های انقالبی دوران از آموزه

ی رت پیروزی موفقیت علیه رسکوب. شاید واقعن برای عدهتوانند به آن توسل بجویند برای صحبت و در صو می

رسید  ها فراخواهدی سالخی آنزیادی از نیروهای انقالبی آن دوران مشخص نبود که پس از رسکوب زنان دوره

خندید هنوز خرب بد را نشنیده دادند. به واقع آنکه به این زنان میها هرگز این فرصت را از دست �یگرنه آنو 

 .بود

یزه کردن خودش در آنجا که به ستم جنسیتی ژولوئتصویری که جمهوری اسالمی پس از رسکوب زنان و اید

 :داد حامل سه پیام مشخص به سه جهت مشخص بوده میئشد، ارامربوط می

 .الف: تصویری که نظام حاکم از خود به کل جامعه داد

 .نشان داد نظام حاکم از خود به مخالفان دوم: تصویری که

که  . به این واسطه تصویرینیاز داشت» املللیبین«های گیریسوم: تصویر ایدئولوژیکی که نظام حاکم برای در 

 .داده میئاز خود به بیرون از کشور ارا

ی اول پس از استقرار ی دیگر در دهههای گسرتدهرسکوب و پس از ۵۷خیابان پس از رسکوب زنان در مارس 

جنگ نعمت «ساله که در ظهور آن البته فاکتورهای دیگری جز جنگی هشتجنگی خونین، از پس  نظام و

گاه دایم زنان و برای نظام مستقر در جهان نیز اهمیت داشت، به کشتارگاه گاه به گاه، شکنجه» است



تبدیل شد. و البته همچنان به جایی برای مانور رژیم در برابر مخالفانش و » شهدا«و قربستان » هادیگری«

ها چه در سطح سمبلیک و چه در سطح واقعی این مساله را به خوبی ی زنان در خیابانرسکوب روزمره مردم.

 .دهدنشان می

چه بر اساس رضورت تغییر و چه بر اساس » دخرتان خیابان انقالب«این است که  رسدبه نظر میآنچه مشخص 

» انقالب«ان دا موحد ایستاده بر سکویی در خیابتصویر وی. اندانقالب و زنانش بازگشته آگاهی به روزهای اولینِ 

است که فردای انقالب رسکوب شد. او ایستاد با صالبتی  ایشده از بدن زن انقالبیه�ن تصویر غیرجنسی

ها یک پیکر بیرونی بخشید، او حقیقتی را عریان کرد سهمگین، ایستاد و به تنهایی درونی زنان در متام این سال

پادشاه «د، او فریاد زد بودن زاش شاید عاجاز بیان درست ۵۷نان دانستند و پس از رسکوب ز که همه آن را می

ی ما ای او به ایران و به جامعهصدای سهمگینی شد. صدای او در جهان پیچید و پژواک صد او». لخت است

 .بازگشت

های چونان فراخوان ،مارس ۸نس دخرتان مرتو در روز ی دخرتان انقالب چونان پروفورمهنس او و بقیپرفورم

روی وزارت کار و البته دستگیر شدن و حضور دوباره در هشت فراخوان به ایستادن روبه مختلف از جمله

ی ساده و تنها مانده که هیچ انقالبی بدون زنان میرس مارس، بازگشنت زنان به خیابان است و تکرار این جمله

 .نیست

ی طبقه و یابد و به مسالهر راه تکمیلی خودش را میامقابل وزارت ک روز هشت مارس در امری که در فراخوان

دهد. این اتفاقی نیست که این زنان خورد و پیوند میهای محرک اعرتاضات رسارسی) پیوند میسیاست (بحث

ه بگذارید دوباره یادمان بیاید، ک. از کارگران دعوت به همبستگی کردند در کنار معل�ن و پرستاران و بقیه

مختلف تحت ستم  اقشار ،مردان ما، کودکان ما. بخش نخواهد بوداز این رسکوب هیچ انقالبی رهایی بدون گذر

 .ما رها نخواهند شد، تا زمانی که زنان اسیر مبانند
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