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   و دال سیال حجاب از سیاستطراسالمی، جمهوری 

 

 پویان صادقی 

 

ها بودند. تحت  وِرا[، با هم، روی داربست گو ]ریمه، فریدا ]کالو[ و دیه   9ی نهایی در  حمله  زمان

دستیارانش  زورْ نقاش و ها به دار«، آقای رابرتسون، نگهبان الختیار سرمایهی تام مدیریت »نماینده 

تابلوهایی که روی آن آویزان کردند، پوشاندند. ورودی   با  بیرون کردند و دیوارنگاره را  را 

راهرو با برزنت سنگینی بسته شد و پلیس سواره، تجمع افراد در اطراف مرکز راکفلر را ممنوع  

مام شهر  گون، ماجرا را چنین توصیف کرد: »تی آمریکا[، مطایبه گو ]در کتاب پرتره کرد. دیه

های میلیونرهایش، فقط با یک تصویر از والدیمیر گاه ها و اقامت ها، ساختمانها و صرافی با بانک 

 رفت.«سوی ویرانی میایلیچ به 

 ماری گوستاو لوکلزیو(   ـگو و فریدا، ژان )دیه 

 

تبیین مارکسیستیِ عین والزمه  عینی و شبه   ،بندشپشت   ،ی  امر  به دگردیسی  انضمامی،  امر  به  انگاشتن دیده انضمامی 

ی در شیوه د.  نیابد و صیرورت می نآیبرمی   هاوضعیت از دل آن های  گرایش است که    بنیادگذار هایی  تضادها و شکاف 

ها، آن  یابد. یافتن واسطه گذر تبیین نسبتش با تضاد و شکاف است که معنا میتنها از ره    هر عینیداریْتولید سرمایه 

نهد.  ی یک ضرورت برمی منزلهدهد و تظاهرات پدیدارها را به پراتیکی است که عین را به تضاد و شکاف پیوند می 

ی و از سوی تظاهرات عین و پدیدار  درپنگریستن به انگیختارهایی که پی شکی دیده و به  عواطف در این روند، طرد  

می  الزمه ساطع  ایشوند،  است.  ی  تضاد  قرارگاه  بر  انگیختارْستادن  می   رسوخ  معوج  را  تبیین  از    تأثُّرکند.  ریختار 

تواند باشد، که با توجیهی اومانیستی، تحلیل و تبیین لنینیستی معصومیتِ انگیختار برآمده از پدیدار، چشم اسفندیاری می 

؛  ست در ناخودآگاهوتصرف وضعیت بورژوایی باید همیشه به یاد داشت که اومانیسمْ آن دخل بیاندازد.    سطقسارا از 
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ر تحلیل  میلذا در سطح  عامیت  به  طبقاتیْ  ه  و در سطح گرایش  بورژوازی بهبرد  اومانیسم محصول ساختار .  سوی 

 ایی که ساختار بر ناخودآگاه سوژه امالء کرده است.نشاِ  ء؛هوا انشا کند و سوژهْ بی ست. ساختار امالء می داری سرمایه 

نداد،   88ای از حقانیت را به جنبش سبز و انقالب مخملی سال طور که معصومیت مرگ نداآقاسلطان هیچ درجه همان

ها در  ساری در خیابان  طلبیِبه سرنگونی  از حقانیت  ایتواند هیچ درجه طور هم معصومیت مرگ مهسا امینی نمی همان

متمرکز و با اهدافی مشخص رخ    ایآقاسلطان در متن یک جنبش سراپا لیبرالی با رهبری   مرگ   دهد.جاری    یروزها

ای را زده است که بر بستر افول جهانی لیبرالیسم  ی یک جارکشی خیابانیامینی جرقه   مرگداد و این در حالی است که  

خالف وقایع  بر  سازد.را از دور هویدا می   "معنای اجتماعی انهدام بی "اپوزیسیون، تنها    "مجاهدینیستیِ"و لِرت و دُرد  

 فعلیْ بر شکافی  امیدیم، اردوکشی خیابانیِ ن  "پیرایههای بی یزش خ"ها را  که ما آن   98ماه سال  و آبان   96ماه سال  دی

اگر پیروزی جنبش سبز ره به تأسیس یک    .ش سرریز نداردگُوار توانِ ای از امری خوش برآمد کرده که از آن هیچ ذره 

انهدام  "د، تداوم شورش فعلی، در صورت عدم خاموشی، تنها ره به  توانست بَرَجمهوری لیبرالِ در مدار آمریکا می

 رد.  اند بُتو  "معنای اجتماعیبی

برداشت چشم پس  پستهایی  اما  چون  نواز  می "مدرنی  که  مردم"  ،"شویمبدنی  اجتماعی جنبش"،  "تئاتر    ، "های 

ی ارزنی هم  دانه ،  شوندمتواتر میشدند و این روزها دوباره  می   مکرّراز سوی چپ    88، که در سال  1و ...   "مالتیتود"

تمامی    پاشند.می بر آن    هم  که آب سردیکنند که هیچ، بل را فزون نمی   هاروزان این سال ف   طبقاتی  یمبارزه ی  تهیه آتش

مشام  سال  بوهای  که  می  88آزاری  دماغ  می به  استشمام  دوباره  راستِرسیدند  بیسرنگونی   شوند.  از  طلب  محابا 

های  خیزش "ا  خواه، که در مواجهه بدر مقابل، آحاد متکثر چپ دموکراسی   ؛2راند ی متوسط سخن می نبودن طبقه مرده

 الفور باز شد.  ارتدوکس شده بود، مچش فی  کمی مجبور به تشبث به ادبیاتی "پیرایه بی

ی تحت حاکمیت شیوه  ی قِسمی صرفاً ستم مضاعف بر زنانْدر ایرانِ کنونی، به منزله ی حجاب  برخورد به مسئله نیز،  

کند، فمینیسم مارکسیستِ ایرانی با آن مواجهه می   مثالً  گونه کهآن   ، و پرداختن بدانداری و رژیم طبقاتیتولید سرمایه

یا    داردگمان می کسی مثل علی علیزاده    گونه کهآن  به سالحی جهت سرکوب طبقات پایینیْمثابه   مواجهه با آنیا  

 
های افرادی  ژبین شاهو و ... در تارنگاشت نقد اقتصاد سیاسی، و نوشتهمجید فنایی، هه پرویز صداقت، های افرادی چون نرگس ایمانی،طور مثال بنگرید به نوشتهبه 1

 مقدم سلیمی در تارنگاشت دموکراسی رادیکال.  چون عادل مشایخی و فرشید

درصدی کمرشان را  ل پیاپی تورم چندده مردمی که چندین سا«نماست:  کوتاه نمونه  یاین نوشته  یک جمله از»ما نمرده بودیم«، مهدی تدینی، سایت ایران امروز.   2

چنین  . هم«طبع نباید سر تعظیم فرود آورد؟دهند! در برابر این مناعتشکسته و سفره و جیبشان را به تاراج برده، در تجمعات و اعتراضاتشان یک شعار »معیشتی« نمی

از کریم آسایش )منتشره در سایت اخبار روز( که در آن نویسنده شورش فعلی را مرکب از دو    « "ما"ی جنبش  دیگر، »تزهایی درباره   ی واری نمونهبنگرید به مقاله

   ی متوسط است. داند که بخش دوم همان طبقهبخش مبتنی بر فریاد )محرومان( و مبتنی بر خواست )آرزومندان( می
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چارچوب  آنکاویدن   نظریه نظری   هایتحت  چون  عام  )اینترسکشنالیتی(،   تقاطع  ی ای  حالت  در  از که  نیز  شان 

، برداشتن آن است که برخورد صحیح را  ای است که درستی اساسی ادن سویه وانهبرند،  شناسیِ غلطی رنج میروش 

 ی سیاسی.سویه کند:ممکن می 

ی  هم مقوله آنکند،  آن را مشخص نمی   داللت سیاسیواسطه  ، بی ی اجتماعیبودن یک مطالبه ی ههیچ سطحی از بدی 

فضای    ای و مبتنی بری اجتماعی است که در هر زمانه ای چون پوشش. پوشش یک برساختهکامالً تاریخی و اجتماعی 

صدیق  ی، درواقع، نه تی حجاب اختیاری یا رفع حجاب اجبارپذیرد. لذا مطالبهخود می گونی به شکال گونامعینی، اَ

طلب یک برسازی اجتماعی بدیلی است که در زمانه کاپیتالیسم گلوبال آمریکایی،    ، در اصل،کهبل   ،اشخودمختاری 

هنجارهای   کند و باقیِ حد و حدود آن را مشخص می   متوسطی و بورژواییْزندگی طبقه حد متوسطی از یک سبک 

لیکن   کند.دینال می یآویز توریسم لیبو دست کشد  می ای مد  آثار عتیق عهد کهن به تاالره  یمنزلهرا نیز به پوشش سنتی  

داری بر تصدیق یک  ی تولید سرمایه ، در شیوه و خودمختاری خیالین و تصورین آن  پوشش  واقعی  عدم خودمختاری 

  ی ، همان سوژه یسمی لیبرالی دموکراسی، سوژه ، همان سوژه خودمختاری و خودآیینی سوژه هتر بنیان دارد:  فانتزیِ مِ

جامعه  در  کلیهزینده  تقریباً  که  مدنی  دولی  یک  نفوس  آحاد  دربرمی ـ تی  را  بقایشملت  و  چرخش    گیرد  همان 

و گفتار    در میزانسن کاپیتالیستی، حدِّ یقِفی بر هدونیسم مطرودانِ از آن است.  بقایا و  انتهای آن برای دخیل کردن  بی

کنندگی بازار از سویی و زادورشد سوژه بر مبنای خودبنیادی و خودآگاهی و  و تعیین  ؛وجود ندارد  گرایانه مصرف

دیگر   تامکاپیتالیستیِ  انفرادگراییِ   سوی  می   از  پیش  را  زندگی  سبک  مظاهر  از  بسیاری  سیالن  که  در    برد.است 

ی انفراد  وق بشر، در حیطه ی آزادی و برابری و حقدر حیطه   ،"انسان "  ی بورژوایی،داری، آحاد بشری تحت نامسرمایه 

 "کاپیتالیزه"کنند و در یک کالم سوژه  ی مدنی زندگی می ی لذت و خودآیینی، در جامعه و مصرف و رأی، در حیطه 

کنند. در این  من همین وضعیت است که آحاد بشری خود را در قامت سوژه ادراک می یُکه به تر این شده است؛ دقیق 

اصطالح  استایلی یا به حجابحجاب طبقه متوسطی با یک دخترک دختر بدحجاب یا شلیهیچ تفاوتی بین    اساسیْ  سطِح

با کوله  های مرفهی که چادرالکچری حجاب،  حجابشیک با کتانی  پشتیرا  و  وجود    کنند،شان سِت می روی آن 

حاضر در  انن و میهمانمیزبا  دانشگاه امام صادق یا هایتیپخوش بچه  های اندرزگو بازنفرقی بین پرسه  ندارد؛ چندان

  وجود ندارد. آراای چون جهان های تلویزیونی برنامه

است، چندان مورد    معمولآمیزی که در دوایر انتظامی و امنیتی  ای شد که تحت روال خشونت مهسا امینی دچار حادثه 

فروشان در معابر شهری نیز واجد سطوح باالیی از خشونت است.  عجیبی نیست. برخورد گاردهای شهرداری با دست 

های تلویزیونی همگی  ها و کارشناسان برنامهمجلس و تا مجری  اش تا رئیس و نمایندگانجمهور و کابینه از رئییس
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این  ات دیپلماتیک مزورانه را خوب اجرا کردند. تاکنون، تمامی عوامل فوت  باخته شدند و ادبیدار دخترخانم جان داغ 

شود که پس اصالً چرا مرگی اتفاق  که مایه تعجب می ربط و پزشکان ناظر نفی شده است، طوری توسط مراجع ذی   فرد

ه بر یک بستر مشخصی  بار انتظامی رخ داده است. این حادثای مبتنی بر یک روال خشونت حال، حادثه هرافتاده است. به 

عیار خود را به منصه ظهور رسانده، نیز بر همان  گستر شده و در حد یک شورش تمام رخ داده و تبعات آن، که دامن

 توان فهمید.  های معین سیاسی آن را نیز بر همین بستر است که می بستر مشخص قابل تحلیل و تبیین است و داللت 

نفس خودفرمان، لذا بیهوده نیست که هر    ساحت خیال و تصویر سوژه است، خیالِنهادن در  اگر که تجاوزِ اصلی قدم 

ی گشت ارشاد را باید در سطح تجاوز درک کرد؛ و بیهوده نیست که گفته شود اگر این روزها دو سوی نزاع،  مداخله 

است: جنگ تصویرها،  چنین در تصورند که طرف مقابل تجاوزگر    اَند،تقابل طلبی، چنین با هم در  ج.ا.ا و سرنگونی 

 3جنگ دو ساحت خیالین، و لذا نزاعی آیینی و سخت.

 *** 

از سویی گفتمان رسمی جمهوری    بینِ حول خود نبردی ایدئولوژیک را    ستی ی دراز سالیانحجاب دال سیالی است که  

ی مادیِ مشخص فعلی متعین  و داللت سیاسی آن را زمینه زده  رقم  طلبی  اسالمی و از سویی دیگر گفتمان سرنگونی

های سترگ  ست که تعیین تکلیف ای داللت یابد و مسئله تواند  می سازد. حجاب دالی است که پیشاپیش بر این بستر  می

  که بر سر مرگ دختر جوان مسافری در تهران این   دهد.با هم، بر سر آن است که رخ مینیروهای متقابل و متعارض  

، چنین نزاع مدهش و عظیمی درگرفته است و نیروهای  در حین بازداشتش توسط یگان گشت ارشاد نیروی انتظامی 

شم فروخورده  توان چنین خوانش کرد که یک خکرده است را می سرحد مرگ و زندگی    تا  یوارد نزاع متعارض را  

ت.  گان را با خود برده اسباره فوران کرده و همهشکال گوناگون ظلم، به این بهانه، به یک و نارضایتیِ عامِ حاصل از اَ

ای حول  محوریت دال حجاب است که هرکسی را با هر نارضایتی سیالیت و  این    لیکن موضوع کامالً وارون است:

خیابان   به  و  داده  سازمان  است.خود  می   کشانده  داللت  از  که  سیال  دال  خود  این  آژیدنقطهنگریزد،  ی  همه   ی 

و  ترای که از قبل بر سر حجاب اختیاری وجود داشت را گسترده ی گسترده قرار، جبهه ها شده است و از این نارضایتی 

 
ی اقتصاد و سیاست، برای  ی مفقوده اش، آن را حلقهی سیاسی مشخصکند، اما ناتوان از تشخیص وهلهب را تصدیق میی حجاصالح نجفی کردوکار خیالین مسأله 3

ی رفع حجاب  ظرفیت مطالبه  ،لحاظ نظریبه  ،ی ویبه اندازه   از پیش  کند. آری، هیچ کسها ارزیابی میتحرک سراسری تمامی طبقات و اپوزیسیون و نارضایی

ی  )بنگرید به مصاحبهادای دین نکرده است.  طلبخط کردن نیروهای سرنگونیهبو  ی مدنی ایرانطلبیِ موجود در جامعهی سرنگونیقوه کردن الفعلب دراجباری را 

  فعالیت سیاسی، منتشره ، سازماندهی و 96ی اعتراضات ی پیوند اقتصاد و سیاست، درباره ی مفقوده رحمان بوذری با صالح نجفی با عنوان »رفع حجاب اجباری: حلقه

 (در تارنگاشت تز یازده 
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آمدن و آژیدن تمامی  هم ی داللی شورش کنونی، این دال حجاب است که کانون بهدر زنجیره   است.  ساخته  ترفزون

باید دید این دال    4گرفتار است.  همین دلیلْ داللت نهاییِ این زنجیره در نزد این دالْهای نارضاییِ دیگر شده و بهدال

گی در دالی چون حجاب وجود ندارد که  داده هیچ ذاتیت و پیش   حجاب از کدام شکاف است که سیالیت یافته است. 

های برآمده از آن و لذا نیروهای  ای در آن وجود دارد. این شکاف وضعیت و گرایش گیه دادگفته شود حقانیت و پیش

 برند.یافته از آن است که سیالیت این دال را موجب شده و نزاعی را حول آن پیش می مادی و سیاسیِ صیرورت 

شکاف جمهوری    نیز  کارمزدی و سرمایه وند: تضاد  اَی وضعیتبرسازنده   های پیشین تبیین شد که دو شکافْدر نوشته 

ی و رانه   ی اپوزیسیونی سوبژکتیویته با امپریالیسم آمریکا و توضیح داده شد که دومی برسازنده   ایران )ج.ا.ا( اسالمی

چنین رفت که نه    98ماه  و آبان  96ماه  ی دی پیرایههای بی درخصوص خیزش   است.  اپوزیسیونیسمطلبی و  سرنگونی 

که بر بستر عملیات    قاتی و تضاد کارمزدی و سرمایه بودندکه سرریز تروماتیک شکاف طبی طبقاتی بل مبارزه   خودِ

زمینه بر  و  آمریکا  امپریالیسم  و  ج.ا.ا  هژمونیک"ی  شکاف  می  "افول  آمریکا،  به  توانستنامپریالیسم  منجر  انهدام  "د 

ی یک جنگ موضعیِ مشخص،  منزلهای به رایه، کار حوزه پیهای بی گردند. لذا با ابتنا بر این خیزش   "معنای اجتماعیبی

 سیاسی تقریر گشت.  ـی پراتیکی سازمانده مثابهبه

ی جنبشی برای بازگشت و آرام و قرارگیری در آغوش  توضیح داده شد که شکاف بین ج.ا.ا با امپریالیسم آمریکا، رانه 

گرایی  های مشخصی چون استحالهی شد که از وهله بندطلبی صورتامپریالیسم است که تحت عنوان جنبش سرنگونی

و براندازی فعلی گذر کرده است. گذشته از این توضیحات، همین شکاف است که   88دوم خردادی، انقالب مخملی  

قابل تبیین می خودویژگی  مقاومتسازد: تجسد حکومتی و تن های ج.ا.ا را  به مدار  در مقابل    یابیِ سیاسیِ  بازگشت 

ی  بدین سبب است که این زایده اصطالح بیت رهبری.  ی سخت قدرت یا همان به شود همان هستهمی  ،امپریالیستی

بوده و در    88گرایی دوم خردادی و انقالب مخملی  ی دستگاه ج.ا.ا نضج یافته، سیبل استحالهحکومتی که بر پیکره 

 ی کانونی هجوم است.  براندازی فعلی نیز نقطه 

حجاب  که  است  درست  و    میاسال  این  آمریکاستیز  اسالمی  جمهوری  بین  را  ضدِّامپریالیستتمایزی  دایر    خطوط 

بیش می لیکن  ایران در  کرد،  پاییدن سرمایه در  بود؛ شکافی که  فرهنگی یک شکاف سیاسی  تثبیت  از همه،  وپیش 

 
دارد که  فحوایی را عنوان میرفیق بهمن شفیق  «  دفاع: پیرامون تراژدی قتل مهساای بیجامعه»  یسایت تدارک در زیر نوشتهوحید صمدی، در کامنتی در   رفیق4

برای این  نبوده    98و    96ی  پیرایههای بیکه درخوردِ خیزشرا    "بودنامپریالیستی"ی عام حجاب اختیاری اغماض شده و لذا  ی سیاسی مطالبهبرطبق آن این وهله

ی لیبرالیسم، توانش بروز سیاست پرولتری باالتر رفته است، لیکن  درست است که به دلیل افول هژمونیک امپریالیسم و افول جهان داند. نیز متصف می  شورش کنونی

 طلبی پروامپریالیستی نیست. این موضوع به معنای فسخ جنبش سرنگونی
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تمایزی  افتراق و  ، خود را در  ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکا  تثبیت فرهنگی شکاف، بدون آن ناممکن بود.  57کوران انقالب  

حجاب کرد:  بازنمایی  اسالمی  فعال  پوشش  حجابْو  لذا  تثبیتِ  .  شکلِ  پیشاپیش  کامالً    فرهنگیِ  به  شکاف  یک 

ره سیاسی این  از  و  وضعیت  ست  در  و  امری گذر  ایران  و  مشخص  سیاسی،  سراپا  رَست  صِرف  به  آن  ای  ویه تقلیل 

دل ـفرهنگی  یا  حزب حاکماخواست  ایدئولوژیک  امت  خواهش  یا  و  مسلمان  از  5الل ن  اغماض  ی  سویه   همین، 

  ی سیاسی.ست: سویه اساسی 

امنیتی قلمداد  ـحجابی در ج.ا.ا ، تهاجم فرهنگی و لذا اقدامی سیاسی حجابی، بدحجابی یا شل روست که بی از همین 

به صدا درمی می امنیتی سیستم را  آورد که اقدامی سیاسی و علیه  شود. خیلی ساده: یک زن بدحجاب، سنسورهای 

ند  تواجای کشور می و حادث و در جای   سیاسی که چنین متکثرـمقابله با جرمی امنیتی امنیت ملی انجام شده است. برای  

یک  نیز    خط شده است و به  13/10/1385مورخ    427ی جلسه  در مصوبه   ودستگاه عریض و طویلانجام شود یک دم 

فرهنگی  ـاخالقی عملی    ف تصور برخی که عمل این گاردها رای ارشاد. برخال: گشت ویژه آن  بازوی اجراییِ پاکار، در

ست امنیتی و به همان  اقدامی   اًها مشخصکنند، راست این است که اقدام آن و امر به معروف و نهی از منکر تلقی می 

  هم جرمی با داللت سیاسی مشخص.و آن  که جرم است بدحجابی، نه تخلف، بل حجابی یا بی  میزان جدی و خشن.

هایی صرفاً  خوانش   هایی چون عدم تعارف ج.ا.ا تاکجاخوانشداری متعارفی است و  گفته شد که ج.ا.ا نظام سرمایه

ست متعارف، که عنوان شود چون ج.ا.ا نظامی خواهانه و غیرپرولتری هستند. این ، دموکراسی ایدئولوژیکـگفتمانی

  سیاسی   شکاف و تثبیت فرهنگی این شکاف   ی دقیقاً وهله   بدون قانون پوشش حجاب نیز تصور کرد،   شود آن را پس می 

اندازه  همانی افول هژمونیک امپریالیسم پیش رود، بهاندازه که پروسههمانآری، به   6بیند.ی حجاب نمیرا در مقوله 

کم  نیز نیز  قانون حجاب  رعایت  عدم  پروامپریالیستی  مرنگ داللت  بهیتر  و  در  هم  اندازه  همانشود  ج.ا.ا  رواداری 

ای چون دولت خاتمی و روحانی، تساهلی  های خواهان بازگشت به مدار امپریالیستیتر. قطعاً دولتخصوص بیش این 

لیکن رواداری حاصل از    ؛لیبرالی به بدحجابی داشتند، چراکه دقیقاً خود در مسیر داللت سیاسی این بدحجابی بودند

بدون    این نیزهای محورمقاوتی ارزانی خواهد شد، اما  ، از جانب دقیقاً دولتبدحجابیدن داللت سیاسی  شرنگ کم

الل عزت پور و  رایفی اکبر  علیعماد افروغ و  های کسانی چون  الزم است به گفتهدراین خصوص  .  نخواهد بود  کشاکش

 
 ی هفته. از مهدی گرایلو، منتشره در تارنگاشت مجله انقالبی . تدبیر حاکمیت انقالبی«ـی »سرسختی بیشبنگرید به مقاله 5

 علی. ی توئیتر رفیق سعید آقامد به صفحهطور مثال بنگریبه 6
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و مکان تعیین تکلیف پوزیسیون و اپوزیسیون بوده است،    محل نزاع. حجاب نه تنها تاکنون  7تر دقت کنیمبیش   ضرغامی

 های سنتی و مدرن خواهد بود.محل نزاع محور مقاومتیزین پس نیز 

 *** 

که   8ست بورژوایی تثبیت فرهنگی یک شکاف سیاسی، یک خروج بورژوایی از مدار امپریالیستی، همان اندازه اقدامی 

 امپریالیستی.ست بورژواـ تنی بر فسخ این تثبیت، خواست حجاب اختیاری یا لغو حجاب اجباری، کنشیتحرکات مب

دلی  تبدیل این هم   گفته،پیش  به دالیل   ،ای با حجاب اسالمیِ ج.ا.ا ندارد، لیکندلیواضح است که یک کمونیست هم 

ها با  کمونیستست که باید از آن امتناع کرد.  ای اجتماعی و ایفای نقش سیاسی در این میان، همان اقدامی به مطالبه

کنند و در  پرولتریِ منبعث از شکاف کارمزدی و سرمایه را پراتیک می ـ سیاسی طبقاتی  وضعیت، فعلِ  لنینیستیتحلیل  

زنند و این دو،  عمل می تضاد به درون مغاکِ شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکا دست به شدن تبعات این  کشیده مقابل  

 رئوس کلی عملیات کمونیستی در ایران کنونی هستند.  

گر و هم زنان  ، هم زنان کاری کارگری زنان طبقهممانعت از احاله و فروکاهی مسئله  دایر است بری کمونیستی  وظیفه

و بازتولید نسلی  اند. بازتولید  ی کارگر متحدان راستین این طبقهسطح فمینیسم. زنان طبقه به    های کارگری،خانواده 

 مرز ساختاری کاپیتالیساساس ستم طبقاتی رواداشته شده به این زنان است و این م ی خانواده پایه بر کاالی نیروی کار 

 کمونیستیْ   دهیمرزهای سازمان   9قابلیت گذر ندارد.زنان    (پیشاپیش بورژوایی)را هیچ سطحی از فمینیسم و حقوق  

داری کارهای خانگی مبتنی بر بازتولید  سرمایه   طلبد.گیرد و شکل صحیح خود را می ی کارگر را نیز دربرمیزنان طبقه 

 : ها را اجتماعی خواهد کردرا تنها به صنعت بدل کرده است، کمونیسم آن

های انفرادی به  داری و تعلیماتی از خانهخود برای انتقال وظایف خانه   یهای برنامهما در برآوردن نیازمندی 

 10جامعه کامالً جدی هستیم.

 
 حاضر در فضای مجازی. های عنوان محور مقاومتیمهدی گرایلو و امید دانا، به افرادی چون علی علیزاده، رضا رخشان، هایگفته طور استهمین 7

  ی بایست درخصوص قضاوت درباره باید دانست و این سنجه را می  انقالبی ی  ها و مبارزین طبقاتی آن دوره مقابله با این تثبیت را قطعاً یکی از وظایف کمونیست 8

و تکوین دولت بورژوایی ج.ا.ا خارج از مدار امپریالیستی،    57لیکن پس از تثبیت آن و نیز پس از مرگ انقالب    آن دوره، مدِّنظر داشت.  هایجریانات و سازمان

 گیرد.ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکا میدیگر مقابله با حجاب اجباری نیروی خود را از شکاف 
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