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كه در نمایشى صامت و شورانگیز، بر بلندایى " دختر خیابان انقالب"حركت سمبولیك 

 و بی-حلق آویز كرد ایستاد و نماد حجاب اجبارى و كنترل بر زنان را بر سر چوبى
. بحث هاى زیادى را برانگیخته است -تردید در تاریخ مبارزات زنان ماندگار مى ماند

این . هر فرد و گروه و گرایشى به نسبت درك خود از آزادى زنان واكنش متفاوتى داشت
 -كه در متن خیزشى خودانگیخته جمهورى اسالمى را به چالش طلبید-حركت سمبولیك 

بر " دختر خیابان انقالب"نه بود و همانند سكویى كه از جنس همان خیزش ساختار شكنا
.آن ایستاد، جهشى بود در راستاى افزایش سطح خواسته هاي جنبش زنان . 

هاى اجتماعى گسترده و وسیع بود واكنش به این حركت در فضاى سیاسى و شبكه 
:طیف هاى گوناگون واكنش هاى متفاوتى داشتندو   

- جز البى گرى با " تغییر"دامنه تالش هایشان براى فمینیست هاى پرو اصالحات كه 

حفظ هنجار هاى "در ساختار قدرت، نبوده است به بهانه  -فمینیسم اسالمى-الگوهاى 
همین ها در كمپین هاى . یا سكوت كردند و یا به تقبیح آن پرداختند" فرهنگى مردم

خت لغو حجاب مختلف كه چند سال پیش رونق داشت، با توجیحات متفاوت، مخالف سرس
 .اجبارى بودند

، اگر چه حس همدلى شان را با "تغییرات مسالمت آمیز در جنبش زنان"طرفداران 
اعالم داشتند، اماجنبه ساختارشكنانه و قهر امیزى یك " دختر انقالب خیابان"حركت 

حركت ساده، كه چالشى بزرگ براى دستگاه هاى ایدئولوژیك اسالمى و سیستم سركوب 
چرا كه به گمان انها حركتهاى ساختار شكنى جنبش ها را از راه . دیده گرفتندداشت را نا
اما اگر منصف باشند باید بپذیرند كه همین حركت، جهشى بود در باالبردن . بدر مى كند

  .خواسته هاى جنبش زنان

از همه مضحك تر قیل و قال هاى سلطنت طلبان و شركاى جدید آنها روزى نامه نگاران 
لب سابق بود كه با مفصل بندى مدل هاى رضاخانى و دعاوى ایدول هایى كه اصالح ط

از كریدورهاى مجلس نكبت اسالمى به استودیو هاى صداى آمریكا راه یافته اند، پیگیرانه 
واقعیت این است كه جمهورى . كوشیدند كه از این نمد براى ى خود كالهى بدوزند

عده و وعید، دروغ و نیرنگ، بر فراز یك اسالمى یك نابهنگام تاریخى است كه با و
انقالب ضدسلطنتى نشست و با ادغام دین و دولت، چنان شرایط دهشتناكى به جامعه 

تحمیل كرد كه سلطنت طلبان رانده شده از قدرت نیز مدعى معركه و داراى پالتفرم شده 
 .اند

" شكار و عیان بر اما از دل خیزشى ساختار شكن، سربلند كرد و آ" دختر خیابان انقالب

البته خبرنگار ".آزادى هاى یواشكى"و این یعنى به ریشخند گرفتن . فراز سكویى ایستاد
كه مدتها بعد از خروج از ایران حجاب اسالمى بر سرداشت، " آزادى یواشكى"مدل ساز 

خبرنگار بى طرف، كه به /همانند انبوهى از پدیده هاى عجیب و غریب اصالح طلب-



مهارت حیرت انگیزى براى مصادره و از آن  -ن اصلى سرازیر شده اندرسانه هاى جریا
خود نمودن گفتمان و خواسته هایى را دارند كه سالهاى سال گروه هاى مترقى و پیشرو 

هر انسان نیمه آگاهى مى داند كه زنان .جامعه براى تحقق آنها تالش كرده اند
ش بى گسستى داشته اند و دستكم پیشرو،مترقى و چپ ده ها سال براى آزادى پوشش، تال

برگزار كرده اند و اسناد بیشمارى در این باره ... صدها سمینار، نشست و گردهم آیى و 
 .موجود است

توده اى ها و دعاوى عتیقه " ضد امپریالیستى"سناریوى دیگر، بازگشت تزهاى زنگ زده 
كه در توجیهه آنها با مهارت غریبى . شده اصحاب كهف هاى چپ نما، به صحنه بود

پشت بى . كوبیدند" اولویت معیشت و مشكالت كارگرى"ها دارند،بر طبل " اولویت"
حقوقى زنان كارگر هفت تپه سنگر گرفتند تا حجاب و پوشش را فاقد اهمیت جلوه دهند و 
حتى با تردستى ماهرانه كوشیدند ذهنیت جستجوگر نسل جوان متمایل به چپ را مغشوش 

 .كنند

. مرد ساالرى در جنبش هاى كارگرى و چپ، پدیده تازه اى نیست/ پدر  حضور مدافعین
اگر حضور آنها در گذشته به پشتوانه تزهاى عقب . پیشنه اى به قدمت جنبش زنان دارد

توجیه مى شد، در عصر جهان گرایى فزاینده " واكنش طبیعى مرد نان آور"مانده نظیر 
روى كار، زنان كارگر هستند، ماندگارى سرمایه دارى كه بخش عظیمى از فروشندگان نی

سرسختانه آنها و مخدوش نمودن خواسته هاى زنان،پشت سنگر دفاع از كارگر، تنها یاد 
عكس هاى منتشر شده از زنان كارگر هفت تپه .آور نقش اصحاب كهفى این جماعت است

نانى ز. نیز نشانه، تغییر بافت جنسیتى در جنبش كارگرى و حضور پر رنگ زنان است 
هر آدم كم هوشى هم درك مى كند كه .كه جسورانه ساختار طبقاتى را به چالش مى گیرند

 .نقابى كه بر چهره دارند نه بورقه كه پوششى براى استتار از دستگاه سركوب است

ستم بر زنان و از جمله كنترل بدن آنها و حجاب، مساله طبقه كارگر است به این دلیل 
نها زن كارگر هستند و عالقه ندارند بدنشان بواسطه مذهب و ساده كه در ایران میلیو

رهایى زنان مساله جنبش سوسیالیستى و طبقاتى كارگران است چرا . دولت كنترل شود
كه استراتژى طبقه كارگر عالوه بر رهایى از سلطه طبقاتى ، نفى همه سامانه هاى سلطه 

به انقالب اكتبر نگاه كنید، . رىمرد ساال/است از جمله مناسبات سلطه ستم گرایانه پدر
همان گونه .عظمت تالش هایى كه براى آزادى زنان شد، هنوز شهره عام و خاص است

تحقق سوسیالیسم با . كه شكست آن، با باز پس گیرى دست آورهاى زنان همراه بود
  .رهایى و آزادى زنان میسر است

ر جامعه اى كه یك حكومت در خاتمه تاكید كنم كه ایجاز اعتراض بر علیه حجاب، د
نابهنگام تاریخى تا بن دندان مرتجع، بواسطه انبوهى از نرم ها، اخالقیات، فرهنك سنتى 

و مذهبى، زنان را كنترل و سركوب مى كند، نشانه امكان فروریختن دیوارهاى آهنین 
.ممنوعیت ها است و جهشى بلند در سطح مطالبات ایجاد كرده كه برگشت ناپذیر است  

.  

                                           ناصر پیشرو

             ٨١٠٢ژانویه                                           

 


