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ما در چندین مقاله گذشته نگاهی گذرا به جنبش دانشجوئی و جنبش کارگری داشتیم، 
در این مقاله اشاره کوتاه به جنبش زنان خواهیم داشت. اگر بگوییم که بحث جنبش 
بوده است،  تا حاال –  از آغاز  زنان خالء استراتژیکی در سرتاسر جنبش مذهبی ما - 
از  را  این سوال  از شروع بحث،  قبل  بدین خاطر است که  نگفته ایم.  به گزاف  سخنی 
تروتسکی  از کالم  سوال  این  به  پاسخ  برای  زنان؟«  که »چرا جنبش  بکنیم  خودمان 
شروع می کنیم که گفت: »معیار دموکراسی در هر جامعه ای بر مبنای نقش زنان در آن 
جامعه و جنبش تعیین می شود«، لذا بررسی جنبش زنان به خاطر درک جایگاه زنان 
در جنبش دموکراتیک است که به آن معتقدیم و بررسی جنبش زنان در واقع بررسی 
ضلع سوم مثلث »جنبش اجتماعی« است که دو ضلع آن را »جنبش کارگری و جنب 
دانشجویی« تشکیل می دهند. به عبارت دیگر سه پایه جنبش دموکراتیک عبارت است 

از: جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش دانشجویی.

اگر اولی را جنبش زنان اعالم کردیم به خاطر موقعیت و جایگاه جنبش زنان در عرصه 
دموکراسی است، بنابراین امیدواریم که بحث شروع بررسی جنبش زنان در این جلسه 
نقطه شروعی باشد در رابطه با استمرار بررسی این موضوع در جلسات آینده و هر چه 
بود.  برخوردار خواهد  بیشتری  ارزش  از  برایمان  این مسئله  بررسی  برویم  بیشتر جلو 
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زن  بررسی  یا  زنان  جنبش  بررسی  یا  زنان  مشکل  بررسی  علت  که  باشید  مستحضر 
در جامعه امروز نه به خاطر اینکه موضوع روز و مدرن و مد شده است، بلکه یک نیاز 

استراتژیک حرکت ما است که متاسفانه در مراحل گذشته حرکت ما غایب بود.

انتظاری مثل بررسی موضوع جنبش  نباید  بررسی موضوع جنبش زنان در جامعه ما 
کارگران و یا جنبش دانشجویان داشته باشیم، چرا؟ به دو دلیل:

اجتماعی  تاریخ  در  چون  است،  زنان  جنبش  مشکل  موضوع  خود  نفس  اول  دلیل 
جنبش های دموکراتیک جامعه ما جنبش زنان به آن صورت سیستماتیک تا سال 57 و 
شاید بهتر است بگوییم تا قبل از حضور سرمایه داری وجود نداشته و اگر مبارزه زنانی 
وجود داشته است این مبارزه زنان با جنبش زنان متفاوت است. مثال در حرکت بابیه یا 
بهائیه که زن تحت رهبری قرعه العین وارد جنبش بابیه و بهائیه شد و از طریق بابیه 
مطرح شد، اما در همان حرکت هم زن نتوانست به عنوان جنبش در عرصه اجتماعی 
مطرح بشود و تنها مبارزانی از زن هائی مثل قرعه العین و غیره مطرح بود. پس دلیل 
اولی که ما در بررسی موضوع جنبش زنان در ایران نمی توانیم انتظاری در عرصه آنالیز 
به اندازه انتظار جنبش دانشجویی و کارگری داشته باشیم موقعیت و جایگاه جنبش 

زنان در ایران است. 

دومین موضوع که باعث می شود که نمی توانیم در رابطه با جنبش زنان در ایران به آن 
پتانسیلی که در جنبش کارگران و جنبش دانشجویی داراست داشته باشیم، نیروهای 
متقابل روشنفکری در این راستا است. یعنی موضوع اول خود ضعف پراتیک و پراکسیس 
خود زنان بود که از نظر تاریخی تا قبل از سرمایه داری اصال وجود نداشت و دوم، ضعف 
نیروهای روشنفکر تحلیل کننده آن ها در این عرصه است که این دو عامل موجب گردید 
که با بررسی موضوع جنبش زنان در ایران، ما نتوانیم به آن عصای الزم تحلیلی مسلح 

بشویم. 

پس آنچه که تا اینجا مشخص شد یکی اینکه بررسی موضوع جنبش زنان یکی از سه 
زنان  جنبش  پیدایش  اینکه  دوم  است،  اجتماعی  دموکراتیک  جنبش  مثلث  پایه های 
در عرصه تاریخ ایران بعد از پیدایش سرمایه داری بوده است و اگر همین قضیه را ما 
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ادامه بدهیم شاید در عرصه بین المللی هم ماجرایی غیر از این نداشته باشیم. یعنی ما 
چه در غرب و چه در شرق حضور جنبش زنان را بعد از پیدایش بورژوازی و مبارزات 
سرمایه داری از آغاز قرن 18 در اروپا مشاهده می کنیم و قبل از آن اگر چه مبارزات زنان 
به شکل فردی وجود داشته است ولی جنبشی به نام جنبش زنان وجود نداشته است. 
در اینجا الزم است که معیاری برای تفاوت مبارزه زنان و جنبش زنان داشته باشیم تا 
بتوانیم با این معیار جنبش زنان را تعریف کنیم. مشخصه جنبش، جمعی بودن آن است 
یعنی حرکت اگر به صورت فردی باشد و فراگیر مطرح نباشد، به صورت جنبش مطرح 

نمی شود بلکه مبارزه ای است که شکل اعتراضی دارد، ولی شکل جنبشی ندارد. پس:

1 - فراگیری نقش اول شرط است. 

2 - هدفی است که باید در رابطه با جنبش مطرح باشد. یعنی هر گونه حرکت اعتراضی 
بدون هدف جنبش نامیده نمی شود. ممکن است حرکت های اعتراضی در جامعه وجود 
داشته و در تاریخ بوده، ولی چون هدف مشخص اعتراضی نداشته است در نتیجه به 

صورت جنبش مطرح نمی شده است. 

3 - بعد از هدف، ایدئولوژی و محتوی و مضمون جنبش است. اگر تمامی آن اعتراضات 
مضمون واحدی نداشته باشد و اعتراضات از نظر اندیشه و ایده به صورت متفّرق باشد، 
پس  نمی شود.  نامیده  جنبش  باشد  مشترک  هم  هدف  اگر  حتی  جمعی  حرکت  آن 

جنبش را با سه مؤلفه و سه معیار شناختیم:

سرتاسر  در  واحد  مضمون  و  ایده  داشتن.  مشترک  هدف  آن.  بودن  جمعی  و  فراگیری 
حرکت اعتراضی بود.

بر این مبنا ما توانستیم تا اینجا کال جنبش را از نظر تعریف و از نظر موقعیت بشناسیم. 
ولی سوال دومی که در همین جا مطرح می شود در رابطه با آن ضلع مثلث سه ضلعی 
که مطرح کردیم، گفتیم در جنبش دموکراتیک اجتماعی مثلثی وجود دارد که نقض 
جنبش  برای  که  ضلعی  سه  می گردد.  آن  کلیت  در  جنبش  نقض  باعث  آن  ضلع  هر 
از: »جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش  دموکراتیک مطرح کردیم گفتیم عبارتند 
دانشجویان«. سوال دومی که اینجا مطرح می شود این است که چه رابطه ای بین این 
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سه ضلع مثلث در عرصه جنبش های دموکراتیک وجود دارد؟ در پاسخ باید بگویم که هر 
کدام از ضلع های مثلث فوق معرف و مبین یکی از مضامین جنبش های دموکراتیک است 
به این ترتیب که نقش و جایگاه جنبش کارگران در جنبش های دموکراتیک »معرف و 
مضمون سوسیالیستی« آن جنبش است یعنی اگر در جنبش دموکراتیک کارگر جایگاه 
خودش را پیدا نکند، دنباله رو طبقه متوسط باشد، پیرو دهقان باشد، متاثر از حرکت 
روشنفکر باشد، همه این ها برمیگردد به آسیب شناسی مضمون سوسیالیستی آن جنبش 
و به اندازه ای که جنبش کارگری در آن جنبش و نهضت و جریان جایگاه خودش را 
پیدا کرده باشد به همان اندازه مضمون سوسیالیستی آن جنبش تعریف می شود. پس:

اوال تعریف مضمون سوسیالیستی جنبش های دموکراتیک اجتماعی بر مبنای جایگاه 
طبقه کارگر در آن جنبش مشخص می شود نه مدعیان طرفداری از کارگران. 

تروتسکی  از  که  قولی  و  نقل  با  جنبش  مضمون  دموکراتیک  نقش  با  رابطه  در  دوما 
کردم مستحضر شدید که نقش دموکراتیک جنبش های دموکراتیک اجتماعی بر مبنای 
جنبش های  دموکراتیک  شاخص  یعنی  می شود.  مشخص  جنبش  آن  در  زن  جایگاه 
دموکراتیک یا »شاخص دموکراسی خواهی یا شاخص حد و اندازه مضمون دموکراتیک 
باره دموکراسی  در  تعداد کتاب هایی که  نه  است«  آن جنبش دموکراسی جایگاه زن 

نوشته شده و تعداد فریادهایی که برای دموکراسی بلند می شود.

پیدا  را  جایگاه خودش  دموکراتیک  آن جنبش  در  و شاخص  معیار  این  زمانیکه  تا  و 
است. پس  اجتماعی آن جنبش عقیم  نکند مضمون دموکراتیک جنبش دموکراتیک 
دموکراسی  مضمون  با  اجتماعی  دموکراتیک  جنبش هائی  اجتماعی  پراکسیس  معیار 
مضمون  با  اجتماعی  دموکراتیک  جنبش های  سوسیالیستی  معیار  فهمیدیم،  زن 

سوسیالیستی با درک جایگاه جنبش کارگری آشنا شدیم. 

سومین ضلع مثلث عبارت است از جنبش دانشجویی. جنبش دانشجویی گفتیم چرا که 
اصطالحی برای جایگزینی آن نداریم یعنی بهتر بود، اگر می خواستیم با زبان شریعتی 
روشنفکران«،  »جنبش  بگوییم  بزنیم،  حرف  روسو  ژاک  ژان  زبان  با  یا  کنیم  صحبت 
نگوییم جنبش دانشجویی. ولی ماّدیت و عینیت جنبش روشنفکران در جامعه ما یک 
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ماّدیت و عینیت شفاف نیست، ولی جنبش دانشجویی بر مبنای جایگاه تاریخی که در 
جامع ما و در مبارزات دموکراتیک اجتماعی ما پیدا کرده است می تواند به عنوان معیار 
جنبش روشنفکری نیز باشد. اندازه و حد و جایگاه جنبش دانشجویی در عرصه مبارزات 
دموکراتیک اجتماعی مضمون رنسانس فکری یا مضمون روشنفکری یا مضمون آگاهی 
و حد اندیشه در مبارزات دموکراتیک مشخص می کند. به عبارت دیگر »آگاهی در برابر 
آزادی و عدالت« قرار می گیرد. شعار مثلث جنبش های دموکراتیک دانشجویی و جنبش 
می شود  بدل  شعار  این  به  دانشجویی  آگاهی بخش  جنبش  و  کارگری  سوسیالیستی 
»آزادی زن، برابری کارگری و آگاهی روشنفکر« و اگر به جایگاه این شعار استراتژیک، 

»آگاهی و آزادی و برابری« مسلح بشویم جایگاه آن مثلث روشن می شود. 

مثلث سه گانه جنبش سه گانه »زن، کارگر، دانشجو« برای تحقق شعار »آگاهی و برابری 
و آزادی« است با همان اولویت بندی که در آغاز کردیم. که زن مقدمه برای آزادی و 
دموکراسی و مضمون دموکراتیک جنبش های دموکراتیک اجتماعی است و کارگر برای 
ارائه مضمون سوسیالیستی در عرصه مبارزه جنبش های دموکراتیک اجتماعی است و 
روشنفکر برای مشخص کردن جایگاه آگاهی در عرصه مبارزات دموکراتیک اجتماعی 
می باشد و خود آگاه به این قضیه هستیم که نبود هر کدام از این ضلع ها در عرصه مبارزه 
دموکراتیک اجتماعی تمامی مبارزه را عقیم می کند. پس به هر کدام از این مبارزات سه 
گانه و برای جنبش های سه گانه در مقاطع مختلف مبارزاتی خویش بپردازیم. جهت 
ارائه برنامه، جهت شناخت جنبش، جهت درک موقعیت مبارزات دموکراتیک اجتماعی 
مردم و تا زمانی که ما مسلح به شناخت سه گانه جنبش نگردیم ارائه برنامه، شناخت 
رابطه درکی عقیم  این  تاریخ جنبش، درک جایگاه خودمان و مسئولیت خودمان در 

خواهد بود.

پس شعار ما پیوسته این باید باشد که »باید جنبش زنان را بشناسیم نه برای زنان. 
جنبش کارگران را بشناسیم نه برای کارگران. جنبش دانشجویان را بشناسیم نه برای 
برنامه  ارائه  ارائه طریق بکنیم،  دانشجویان«، آسیب شناسی کنیم و آفت شناسی کنیم 
بکنیم تا خود را بهتر بشناسیم تا جنبش مبارزات دموکراتیک را بهتر بشناسیم و شاید 
و  سیاسی  و  ملی  مختلف  عرصه های  در  ما  جامعه  تاریخی  مبارزات  خالء  بزرگ ترین 



جنبش زنان 14/

دموکراسی قطع شناخت و قطع حرکت و عدم پیوند و هماهنگ بین این سه ضلع مثلث 
بوده است. سه ضلعی که همدیگر را خوب نشناختند. در عرصه مبارزه پروسه هم گرائی 
این سه ضلع مثلث بر پایه مبارزات دموکراتیک حرکت سه ضلعی شکل می گیرد نه در 
کالس های آکادمیک و روابط عاطفی و تشکیالت سیاسی. این ها در پراتیک و پراکسیس 
اجتماعی خودشان به هم می رسند و با هم پیوند پیدا می کنند و مبارزه را به مرحله 

نهایی سوق می دهند.  

باید برای درک مسئله جنبش اجتماعی خودمان، بر اساس  بنابراین ما در این راستا 
این سه ضلع و شعار استراتژیکی که مطرح کردیم حرکت جنبش زنان را به صورت 
سیستماتیک دنبال کنیم. مقدمتا در این راستا باید به یک جمله اشاره کنم و آن اینکه 
نظام سرمایه داری  و  از حرکت سرمایه داری  قبل  تا  زنان  و جنبش  مبارزه  گفتیم  اگر 
در جامعه ایران و در نظام بین المللی و تاریخی وجود نداشته، این به معنی نفی کلیه 
جنبش های ماقبل پیدایش جنبش های سه گانه فوق نیست. چرا؟ چون قبل از اینکه 
اصال موضوع جنبشها به شکل کالسیک سه گانه جنبش زن و جنبش دانشجو و جنبش 
بوده است جنبش هائی در  نظام سرمایه داری  پیدایش  با  کارگران که همگام و همراه 
تاریخ وجود داشته است ولی این جنبش ها با مضمون سه گانه ای که مطرح کردیم نبوده 
است، جنبش هائی که ماقبل پیدایش نظام سرمایه داری در غرب و شرق وجود داشته 

است خود به سه دسته تقسیم می شده است:

جنبش های مذهبی. 

جنبش های طبقاتی. 

جنبش های ملی وطنی، خونی، قبیله ای.

شاید طرح مثلث موخره با قیاس مثلث مقدم در این قسمت ایجاد شبهه کند، چرا؟ چون 
در طرح مثلث موخره گفتیم که جنبش سه ضلع داشت و آن سه ضلع عبارت است از 
جنبش های مذهبی، جنبش های طبقاتی، جنبش های خونی قبیله ای ملی وطنی. سوال. 
کارگران جنبش طبقاتی  نیست؟ چرا؟ جنبش  کارگران جنبش طبقاتی  مگر جنبش 
نظام  پرولتری مولود و مختص  با مضمون  این جنبش های طبقاتی کارگران  اما  است 
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با مبارزات و  از نظر جایگاه و موقعیت اصال  و  از نظر مضمون  سرمایه داری است، که 
از زمان  برده ها  با جنبش های دهقانی و جنبش های  به خصوص  جنبش های طبقاتی 

اسپارتاکوس و من بعد تفاوت دارد. 

از  عظیمی  بخش  که  گفت  باید  سرمایه داری  ماقبل  جنبش های  مثلث  با  رابطه  در 
جنبش های قبل از سرمایه داری جنبش های مذهبی بوده است، جنبش های مذهبی با 

دو مؤلفه جنبش های مذاهب ابراهیمی و جنبش های مذاهب غیر ابراهیمی. 

برای نمونه جنبش سربداریه یک جنبش مذهبی بوده است ولی این جنبش مذهبی از 
مضمون ضد استبدادی و ضد استثماری برخوردار بوده است. جنبش های مذهبی که 
اسالم در جوامع مختلف بر پا می کرده است تحت عنوان های مختلف همگی با مضامین 

مختلف بوده است. 

بوده  موجود  تاریخ  در  فوق  گانه  سه  جنبش های  از  قبل  که  جنبش هائی  دومین 
تا  اسپارتاکوس گرفته  برده داری  از جنبش ضد  بوده است،  است جنبش های طبقاتی 
همه  و  همه  غیره  و  مزدک  جنبش  مثل  خودمان  استثماری  داخلی ضد  جنبش های 

جنبش های ضد استثماری بوده است که در جامعه ما وجود داشته است. 

مضمون  با  گاها  که  است  بوده  وطنی  و  خونی  قبیله ای  جنبش های  جنبش،  سومین 
مترقی و گاها با مضمون ضد ترقی خواهی در جریان تاریخ وجود داشته است. حتما 
شاهنامه و جریان شعوبیه و جریان های ملوک الطوایفی که از زمان 400 ساله عباسیان 
در ایران وجود داشت، از طاهریان، غزنویان، سامانیان و غیره همه آگاهی داریم. همه 
به صورت  نداشته ولی  با مضمون گاها مترقی خواهانه  اگر چه  بود  این ها جنبش هائی 
جنبش های تاریخی وجود داشته است. آنچه تا اینجا گفته شد این است که، جنبش های 
دموکراتیک در عرصه تاریخی مبارزات دموکراتیک اجتماعی سه ضلع داشته است که 
این سه ضلع عبارت بودند از »جنبش های دموکراتیک زنان، جنبش های دموکراتیک و 
سوسیالیستی کارگران و جنبش های آگاهی بخش دموکراتیک دانشجویی«. جنبش هائی 
تفاوت  راس  و سه  گانه  این جنبش سه  با  که  داشته  نظام سرمایه داری وجود  ماقبل 
ماهوی داشته است آن جنبش ها هم با سه ضلع بوده است که رابط آن ها جنبش های 
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مذهبی بوده است. جنبش های مذهبی با دو مؤلفه در بستر تاریخ شکل گرفته است:

جنبش های مذهبی با مضمون حرکت ابراهیمی،

جنبش های مذهبی غیر ابراهیمی. 

دومین ضلع مثلث جنبش های ماقبل سرمایه داری در عرصه جهان و تاریخ ما جنبش هائی 
بوده است با مضمون مشخص وطنی، خونی، ملی و قبیله ای و سومین مثلث جنبش های 
ماقبل سرمایه داری در عرصه بین المللی و داخل جنبش های طبقاتی بوده است، که از 
به اشکال مختلف تحت  نظام برده داری، نظام سرواژی، نظام زمین داری و فئودالیسم 
جنبش های دهقانی، جنبش های برده داری و برده ها وجود داشته و به صورت پراکنده 

گاها تا پیروزی های مقطعی هم نیز رسیده است. 

پس اگر ما می گوییم که این سه شاخه مثلث جنبش های مبارزات دموکراتیک اجتماعی 
توده ها همگام و همراه با نظام بورژوازی و پیدایش بورژوازی در جامعه است جفایی به 
جنبش ها و مبارزات ماقبل سرمایه داری نکرده ایم، بنابراین در رابطه با مسئله زنان بهتر 
است که ما قبل از هر چیز مسئله جنبش زنان را در عرصه داخلی و در عرصه بین المللی 
همگام شروع کنیم. چرا؟ چون نظام سرمایه داری بر مبنای خودویژگی های ساختاری 
خودش نظامی بین المللی است. مانند نظام زمین داری، نظام سرواژی و نظام برده داری 
نیست، مارکس در رابطه با نظام زمین داری و فئودالیسم در شرق به اشتباهی پی برد و 
اعالم کرد، آن اشتباه این بود که فکر می کرد نظام فئودالیسم مانند نظام سرمایه داری 
یک نظامی است فراگیر و تمامی جوامع بر مبنای شرایط خودویژه نظام سرمایه داری 
»تولید  کتاب  در  مارکس  عمر،  اواخر  در  ولی  می دهند  نشان  اجتماعی  واکنش های 
آسیایی« با همین عنوان به این اشتباه خود پی برد و در این کتاب حتی نام ایران را نیز 
اعالم می کند. گرچه خودش به ایران نیامد ولی ایران را اعالم کرد و می گوید »در نظام 
شرق نظام فئودالیسم خودویژگی های نظام فئودالیسم غرب را ندارد، آن ها نظام تولید 
آسیایی دارند که بر مبنای موقعیت و جایگاه زمین داری آن ها شرایط های اجتماعی و 
اقتصادی ایجاد کرده اند«. در نظام ماقبل سرمایه داری نظام ها بر مبنای خودویژگی های 
نظام سرمایه داری شکل گیری  اما در  تاریخ خودشان شکل می گرفتند،  و  جغرافیایی 
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نظام اگر چه می تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد ولی از نظر مضمون و پایه 
استثمار و ارزش اضافی و سود و ستم کشی در تمامی کشورها صورتی واحد دارد و این 
موضوع تئوریک راهگشای یک اصل استراتژیک برای ما می باشد و آن اصل استراتژیک 
این است که اگر می خواهیم جنبش زنان و یا جنبش کارگران یا جنبش دانشجویان 
را بررسی کنیم باید در پیوند تنگاتنگ مناسبات سرمایه داری جهانی با روابط و پروسه 
و پراتیک دموکراتیک اجتماعی این سه جریان و این سه جنبش در غرب و شرق و 

متقاباًل، بررسی کرد تا موضوع روشن شود. 

اگر این اصل استراتژیک در تئوری برای ما روشن شده باشد، می توانیم مسئله و موضوع 
زنان در  ما موضوع جنبش  اینکه  برای  بدهیم که  ادامه  این شکل  به  را  زنان  جنبش 
شرایط فعلی در ایران را بررسی کنیم باید قبل از آن جنبش زنان در غرب بررسی شود. 
چرا؟ زیرا پیدایش سرمایه داری موجود در تمامی جهان ریشه اولی اش به فرد بر می گردد 
و در همین راستا است که، با عنایت به این که تقدم و تأخر تاریخی جنبش زنان و 
جنبش کارگران و جنبش دانشجویان و پیدایش سرمایه داری در شرق و غرب یک تقدم 
و تأخر و خالء 150 ساله دارد، بنابراین در همین فاصله باید با توجه به جایگاه تاریخی 
سه ضلع مثلث جنبش دموکراتیک موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. پس جنبش زنان را 
از غرب شروع می کنیم. برای اینکه نظام سرمایه داری از غرب شروع شد و بدین خاطر 
جنبش زنان را از غرب شروع می کنیم. برای آنکه نظام سرمایه داری موجود ما که به 
شکل کالسیک آن به طور مشخص از سال 1313 تا به امروز با تصمیماتی که رضا شاه 
بعد از سفر به ترکیه و مالقات با آتاتورک و دیکته شدن سیاست های اقتصادی، سیاسی 
انگلیس که پشتیبان رضا شاه و کودتای رضا شاه و سید ضیاء بود، در ایران به اجراء 
درآمد. الزم به توضیح است که مضمون طرح تاریخ ایجاد و شکل گیری سرمایه داری 
کالسیک در ایران به معنای آن سرمایه داری بورژوازی در شکل کالسیک و سنتی آن 
در جامعه ما را نفی نمی کند. با توجه به این که سرمایه داری صنعتی، سرمایه داری مالی 
و سرمایه داری اداری در کشور ما ریشه در سرمایه داری تجاری نداشته است، بلکه ریشه 
در سرمایه های دولتی و چاه های نفت داشته است، بنابراین پیوند تاریخی سرمایه داری 
با صورت  با سرمایه داری تجاری نداشتیم و سرمایه های تجاری  صنعتی )مانند غرب( 
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سرمایه و به صورت مکانیک در عرصه تاریخی ما سیالن پیدا می کرد و این تاریخ تا 
زمان رضا شاه و ماقبل آن تا زمان حضور دارسی در خطه گرم خوزستان وجود داشت، 
ولی سیاست ما دست ایل ها و آل ها بود و مناسبات ما دست زمین داران و زمین خواران 
بود و مناسبات سرمایه داری شکل نگرفت و سرمایه های تجاری ما به کاست های تولید 

و بانکی منجر نشد.

حرکتی  شاید  بزنیم  بانک  با  او  مخالفت  و  سیدجمال  حرکت  به  سری  اینجا  در  اگر 
قرارداد  و  رژی  جریان  با  که  مخالفتی  از  پس  جمال  سید  چون  ایم  نکرده  گزاف  به 
رژی کرد موضوع اساسی که مورد حمله قرار داد موضوع بانک ها بود و در نامه ای به 
میرزاحسن شیرازی نوشت: »البانک مع البانک و ما ادراک بانک مع البانک؟ میرزای 
حسن شیرازی این ساختمان های سر به فلک کشیده بانک ها شروع حرکت خطرناک 

بانک  شعار  طرح  بنابراین  می گیرد.«  فرا  را  جامعه  این  که  است  برانگیزی  زلزله  و 

سیدجمال به میرزا حسن شیرازی به جای طرح شعارهای سرمایه های تجاری موجود 
سرمایه داری  نظام  به  سیدجمال  مرحوم  آگاهی  و  هوشیاری  دهنده  نشان  جامعه  در 
سرمایه داری  پس  است.  بوده  جامعه  در  گیری  شکل  حال  در  که  است  بوده  مدرنی 
ایران به عکس سرمایه داری غرب آنچنانکه ماکس می گوید از سرریز شدن سرمایه ای 
تجاری به کاست های تولید و بانکی و مالی شکل نگرفت، بلکه مناسبات سرمایه داری 
از سرریز شدن سرمایه های نفتی به طرف سرمایه های بانکی و صنعتی، از زمان رضا 
اصل  به یک  این قضیه  از  بعد  ما  اینجاست که  کرد.  پیدا  شاه صورت مشخص شکل 
رسیدیم و آن اینکه پیوند مضمون مبارزات ضد سرمایه داری در عرصه جنبش های سه 
گانه دموکراتیک دانشجویی، دموکراتیک سوسیالیستی و دموکراتیک زنان در رابطه با 
شکل واحد و صورت واحدی مضمون موضوع بازگشت پیدا می کند به بررسی سراسری 

مناسبات سرمایه داری در عرصه جهانی. 

تاریخ  گفتیم که غرب شروع کننده مناسبات سرمایه داری بود پس در عین حال که 
پیدایش سرمایه داری در جامعه خودمان از سال 1313 رضا شاه را فراموش نمی کنیم. 
تحقق  فرانسه  کبیر  انقالب  که  به سال هایی  و  غربی  به سمت کشورهای  برمی گردیم 
پیدا کرد. در این عصر برای اولین بار بورژوازی توانست هژمونی سیاسی خودش را در 



19تاریخ جنبش زنان /

غرب به کرسی بنشاند و فئودالیسم را هم گام به باد حمله بگیرد و پیروزی اش متحقق 
بشود و اقتدار خودش را به فئودالیسم اعالم کند و در پیوند انقالب سیاسی 1789 کبیر 
فرانسه، انقالب کبیر صنعتی انگلیس را محقق سازد؛ و استقراض بورژوازی صنعتی و 
سرمایه داری صنعتی در عرصه بین المللی تحقق پیدا کند و بر اساس همین حرکت است 
اعالم کرد که »انقالب سوسیالیستی کارگری ضد  نیمه دوم قرن 19  که مارکس در 
سرمایه داری ابتدا در آلمان و بعد در انگلیس و سپس فرانسه و در آخر روسیه تحقق 
پیدا می کند.« چرا؟ به قول مرحوم شریعتی مارکس پیش بینی صحیحی انجام داد و 
انقالبات و منحنی  تعیین  نظر علمی و منطقی درست دید، چرا که معیار منحنی  از 
عکس شد. قبل از پیروزی انقالب کبیر فرانسه در سال 1789 جنبش هائی که تحت 
عنوان جنبش های بورژوازی بر علیه فئودالیسم و زمین داری وجود داشت دو مؤلفه و دو 

مضمون جدا از هم داشت:

مبارزات ضد  مؤلفه در  این دو  اسکوالستیک، چرا  مؤلفه ضد  و  فئودالیسم  مؤلفه ضد 
فئودالیسم و ضد اسکوالستیکی را از مبارزات دموکراتیک خواهان توده ها و روشنفکران 
جدا کردیم؟ به خاطر اینکه هر کدام از ابعاد این مبارزات ماقبل سرمایه داری در غرب 
در پیوند خودش، جنبش های هم مضمونی ایجاد می کرد، به عبارتی دیگر جنبش زنان 
در غرب در دو فرآیند جدا از هم دو مضمون مختلف و سه مرحله جداگانه داشته است:

جنبش زنان در مرحله اول بر پایه مبارزه ضد اسکوالستیکی که روشنفکران و مبارزه 
مناسبات  و  اسکوالستیک  عرصه  در  زن  است،  داشته  غرب  اجتماعی  دموکراتیک 
فئودالیسم ماقبل سرمایه داری غرب، صورتی کاالیی مانند بورژوائی نداشت ولی مشخص 
بتواند  اینکه  برای  بورژوازی  که  بود  اینجا  و  داشت  انسانی  ضد  ارزشی،  ضد  هویت  و 
نظام های  تمامی  اینکه  به  با عنایت  پیگیر  مبارزه  بکند در عرصه  مقابله  فئودالیسم  با 
فئودالیسم در غرب اسکوالستیک، مسیحی و کلیسایی بود، بورژوازی مجبور بود پایه ها 
و روبناها و انستاسیون ها و نهادهای سیاسی اجتماعی فئودالیسم را که تبلور و نمودش 
در اسکوالستیک خالصه می شد به باد حمله بگیرد و اینجا بود که برای بورژوازی در 
به عنوان  بود، زن  فئودالیسم  با  اول مبارزه  مبارزه ضد اسکوالستیک خود که مرحله 
شاخص این مبارزه مطرح شد. زیرا زن موضوع اصلی دوران هزار ساله اسکوالستیک 
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قرون وسطی بود که در مراحل مختلف خودش بر پایه های فلسفی، از شکل ارسطویی 
و دیدگاه افالطونی گرفته تا پایه های مذهبی که بر مبنای آن اسکوالستیک شکل داده 
بود، تمام ارزش های انسانی و هویت های بشری اش به باد حمله گرفته شده بود. همان 
کاری که فقه ما در طول 1400 سال خود با زن انجام داد. پس بورژوازی برای مقابله 
با فئودالیسم و سرنگون کردن فئودالیسم در غرب مجبور بود به هر شکل شده است 
نظام اسکوالستیک را به باد حمله بگیرد و سرنگون کند و سرنگونی و نابود کردن نظام 

اسکوالستیک چه در عرصه مبارزات پروتستانیسم و کاتولیک باشد.

به قول ماکس وبر و چه در عرصه رویایی انقالبات سیاسی و پیدایش سکوالریسم در 
جامعه فرانسه و مبارزات اجتماعی بعد از انقالب کبیر فرانسه، مهم ترین و اساسی ترین 
روبنا و نهاد و انستاسیونی بود که بورژوازی برای نابودی فئودالیسم باید از بین می برد و 
شعار زن در قرن 17 و 18 و 19 مهم ترین و اساسی ترین شعار بورژوازی بود، برای مقابله 
کردن با اسکوالستیک و نابودی اسکوالستیک، اما این مرحله از مبارزات و جنبش زنان 
تحت هدایت گری بورژوازی در غرب به فمینیسم رسید. فمینیسم جنبشی بود که از 
ظرف بورژوازی در مقابله با فئودالیسم بر مبنای خواستن حقوق انسانی و اولیه زن شکل 
گرفت و اگر بگوییم مبارزه زن در این مرحله چه در عرصه مقابله با اسکوالستیک، چه 
در عرصه مبارزه پروتستانیزم و کاتولیک و چه در مرحله پیدایش سکوالریسم در غرب، 
ریشه ای عملی و تحقیقاتی ندارد، سخنی به گزاف نگفته ایم. پس فمینیسم جنبش زنانی 
است که در غرب برای مقابله با اسکوالستیک در عرصه پروتستانیزم و سکوالریسم و 
مقابله کردن و نفی آن و نفی فئودالیسم به کار گرفته شد، اما جنبش فمینیسم یا اصالت 

حقوق زن در غرب به همین مرحله اولیه خود باقی نماند.

مرحله دوم جنبش زنان در غرب به نیمه دوم قرن 18 بر می گردد، که در آن نیمه، 
بورژوازی مضمون خودش را - که در مرحله اول مترقی خواهانه بود - از دست می دهد 
و ماهیتی ارتجاعی پیدا می کند و جنبش فمینیستی زن در غرب ماهیتی دگر پیدا کرد. 
چرا؟ زیرا بورژوازی در فرآیند شکل گیری خودش در غرب در زادگاه خودش دو مرحله 

طی کرد:

مرحله اول بورژوازی در مقابله با مناسبات فئودالیسم تا نیمه اول قرن 19 است.
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ارزشی  اخالقی، ضد  انسانی، ضد  مناسبات ضد  نظام  به صورت  بورژوازی  مرحله دوم 
استثمارگر که از آغاز قرن 19 به صورت غولی فراگیر در نظام سرمایه داری جهانی پیدا 

شده و در این مرحله ماهیت ارتجاعی دارد.

ترقی خواهانه  از صورت  غرب  در  سرمایه داری  و  بورژوازی  ماهیت  استحاله  موازات  به 
شد؛  بدل  جدیدی  شکل  به  فمینیستی  مضمون  از  زنان  جنبش  ارتجاعی،  صورت  به 
و با پیدایش جنبش های کارگری و ارتجاعی شدن مضمون بورژوازی در قرن 19 در 
غرب، جنبش جدیدی شکل گرفت و جنبش فمینیستی قبلی را به باد حمله گرفت و 

هدایت گر شد و این جنبش چه جنبشی است؟ جنبش کارگری. 

 19 قرن  در  غرب  بورژوازی  سرمایه داری  نظام  تمامی  طوفانی  بسان  کارگری  جنبش 
را  زنان  فمینیستی جنبش  که مضمون  بود  کارگری  این جنبش  و  نوردید  هم  در  را 
در مرحله ترقی خواهانه بورژوازی در مبارزه ضد اسکوالستیکی در عرصه پروتستانیزم 
و سکوالرطلبی به ماهیت عدالت خواهانه قرن 19 یا سوسیالیست طلبی قرن نوزدهم 
بدل ساخت و در تمام اروپا یک مرتبه سرریز شد. از تئوریسین های سوسیالیستی از 
پرودون تا مارکس، فوریه و سن سیمون الی ماشاءاهلل. به صورت تئوری و گفتمان غالب 
نظام سرمایه داری در عرصه جامعه و مبارزات دموکراتیک اجتماعی غرب در آمد، اینجا 
بود که مرحله دوم مبارزه زنان به صورت، جنبش عدالت خواهانه آنان متجلی گردید. 
ولی قضیه به این جا تمام نشد، غرب سیالن می کند، بورژوازی جهان را می گیرد و به 
قول مارکس »بورژوازی تالش می کرد که متام جهان را به صورت خود درآورد.« بورژوازی 
مانند فئودالیسم نبود که در عرصه زمین و آسمان خودش را و جهان را تبیین کند و 
بطلمیوثی ببیند، بورژوازی به گفته مارکس »متام جهان را می خواهد ببیند و تسخیر 

کند.«

اینجا بود که مرحله سوم شروع می شود. سیالن، استحاله، تحول و تحرک در عرصه 
بورژوازی بی محابا شکل می گیرد تا اینکه به یک مقطع بزرگ تاریخی رسید و آن مقطع 
دو جنگ بزرگ بین المللی بود. جنگ دوگانه بین المللی در سال 1914 و سر آغاز قرن 
20 و در سال 1939 که با پیدایش فاشیسم در غرب همگام بود. این جنگ برای غرب 
مانند جنگ های گذشته نبود که در عرصه نظامی خالصه شود و تمام گردد. بلکه جنگی 
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بود که تمامی ارزش های نظری ذهنی، ادبی، هنری، اخالقی، اجتماعی، سیاسی، فکری، 
فردی و اجتماعی غرب را به باد حمله گرفت و تمامی ارزش ها را عوض کرد و به قول 
برتراند راسل، »آنهایی که می خواهند جایگاه دو جنگ بین الملل را بدانند باید قبل از 
این دو جنگ آرامش اروپا را می دیدند«، به هر حال دو جنگ بین الملل ادبیات اروپا را 
به هم زد و از جمله تغییر و تحوالتی که این دو جنگ ایجاد کرد جایگاه جنبش زن در 

عرصه و تاریخ اروپا بود.

پدیده نوظهور دو جنگ بین الملل دو شاخص بود، یک خشونت و دو جنسیت. خشونت 
و جنسیت دو طفل و دو مولودی بودند که مولود دو جنگ بین الملل بود و تمام ادبیات، 
اجتماع، اخالق، ارزش و فرد و اجتماع و همه را و خانواده و همه چیز را به باد حمله 
و چپاول گرفت، این دو مشخصه در عرصه ای واحد به شکل متفاوت نمود پیدا کردند. 
جنسیتی با پیدایش پدیده ای جدید به نام فرویدیسم در عرصه دنیای بعد از جنگ اروپا 
شکل گرفت. فرویدویسم بر مبنای سکسوالیته یا اصالت جنسیت. جنسیت مولود دو 
جنگ بین الملل را تئوریزه کرد و زن بزرگ ترین و اولین قتیلی بود که در پای معبد 
فرویدیسم و در پای معبد فروید به شکلی بسیار مظلومانه قربانی می شد. چرا؟ چون 
سکسوالیته و تئوری فرویدیسم مولود جنگ جهانی، زن را به صورت کاالی ارزان در 
خدمت بورژوازی جهانی قرار داد که تمامی ارزش های نهفته انسانی اجتماعی و تاریخی 
زن در عرصه جنسیت فردی و در عرصه جنسیت بدنی او خالصه می شود و فروید بر 
مبنای اصالت جنسیت تمامی ارزش های اجتماعی تاریخی انسان را خالصه و تئوریزه 
کرد و اینجا بود که بورژوازی به کاالیی بزرگ و اساسی در غرب دست یافت. کاالئی 

که به صورت آئینه سکندری در هر جایی دوای هر دردی برایش گردید و آن زن بود.

زن در پروسه سکسوالیته فرویدیسم و پروسه سه مرحله ای تا کاال شدن زن به صورت 
جنسیت بر پایه سکسوالیته در غرب برای ما شرقیان در همین جا خالصه نشد، چرا؟ 
غرب شکل  در  سرمایه داری  در  زنان  مختلف جنبش  مرحله  در سه  که  کاالئی  چون 
گرفته بود در شرق به صورت سیستماتیک به طرف جامعه ما سرریز نگردید بلکه به 
اشکال مختلف وارد جامعه ما می شد و این جامعه را به باد حمله می گرفت. تا قبل از 
انقالب مشروطیت مبارزات زنان ما تنها در عرصه مبارزات جنبش بهائیت یا مبارزات 
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فردی به شکل مبارزات فردی و اعتراضات زنان یا به شکل پشتیبانی اعتراضات زنان از 
حرکت مردان خالصه می شد. تاریخ سیاسی جنبش ما تا مشروطیت و خود مشروطیت 
تاریخی مردانه و مذکر و ضد انسانی است. انقالب مشروطیت که در سال 1275 توسط 
مظفرالدین شاه و بر مبنای کپی از قانون اساسی بلژیک و قانون اساسی هلند و قانون 
اساسی فرانسه و با همگام کردن و مخلوط کردن با فقه شیعه به صورت شورای نگهبان 
در قانون اساسی ساخته شده بود از همان ابتدا مشخص بود که مضمون ضد زن و زن 

ستیزی بر جامعه ما حاکم خواهد شد.

در قانون اساسی مشروطیت به عنوان انقالب دموکراتیک نظام سرمایه داری جامعه ما، 
مشخصه اساسی مبارزاتی خودش که زن بود غایب بود. چرا؟ چون خود مبارزات جنبش 
دموکراتیک زن در جامعه ما وجود نداشت. نظام ارزشی ما بر مبنای فقه شیعه، ضد زن 
بود و در نظام فرهنگی اجتماعی جایگاهی برای زن قائل نبود. نظام سیاسی جامعه ما 
پس از تحول دموکراتیک انقالبی مشروطیت، به عنوان نظام زن ستیز به جهان عرضه 
انقالب مشروطیت،  در  یعنی  ما  دموکراتیکی  تاریخ  اول  تحول  در  که  بود  این  گردید 
بهره و ثمره ای به زنان ما نرسید. یعنی نه از نظر هویت و نه از نظر فیزیکی و نه از نظر 
سیاسی، جنبش زن وجود نداشت که از منافع خودش دفاع کند و مدافع حقوق خودش 
باشد و نه نمایندگان سیاسی آن. زیرا چه در آنهائی که قبای اسالم به تن کردند و چه 
آنهایی که قبای زمین داری کردند، هیچکدام حاضر نبودند که از حقوق انسانی و طبیعی 
و اولیه زن دفاع بکنند اینجا بود که زن به عنوان یک مولود خانه دار، بلورین، نرم، با 
وظایف آشپزی و بچه داری و شیردهی و حیوانی در خانه تعریف شد. ولی قضیه به اینجا 
هم تمام نشد. مظفرالدین شاه رفت و محمدعلی شاه آمد، محمدعلی شاه مجلس را به 

توپ بست.

محمد علی شاه رفت احمد شاه آمد، تا قبل از انقالب مشروطیت در آمارهایی که وجود 
اولیه  دارای سواد  باشیم  بین  اگر خیلی خوش  زنان  از  تا سه درصد  دارد یک درصد 
هستند. معیارهای سواد اولیه نه معیار سواد کالسیک بین المللی است بلکه معیارهای 
اولیه حد نوشتن و خواندن قرآن است. مدرسه ای به نام دختران و زنان وجود نداشت، 
آموزشگاهی که این ها را تدریس بدهد وجود نداشت، حق آموزش نداشتند، حق رای 
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نداشتند، حق حضور اجتماعی نداشتند، حق کار نداشتند، فقط حقوقی که برای آن ها 
قائل بودند، آشپزی، بچه داری، شیر دهی و کاال شدن برای ارضاء غریزه جنسی مرد 
بود. در قانون اساسی ما در مشروطیت حتی در شکل آن قانون حمایت خانواده که شاه 
در سال 1345 تنظیم کرد، دست مرد، هم برای طالق، هم برای تعدد زوجات، )هر 
تعدادی که می خواهد، 4 تا رسمی و غیر رسمی الی ماشااهلل باز گذاشته بودند(. در دوره 
احمد شاه نخستین مدرسه دخترانه بوجود آمد. 1297 اولین مدرسه دخترانه در تهران 
تشکیل شد. تا قبل از 1297 که اولین مدرسه دخترانه تشکیل می شود، نظام آموزش 
به صورت هدایت شده، فقط خواندن قرآن بود، آن هم سوره نور. بعد از سال 1297، 
در رابطه با حرکت زنان مجبور هستیم که جنبش زنان را مرحله بندی کنیم. چرا که 
حرکت و فرآیند و پروسه شکل گیری جنبش زنان در ایران، عکس جنبش زنان در اروپا 
است. ما در مرحله اول، جنبش علمی زنان داشتیم، در ادامه آن به جنبش اقتصادی 
زنان رسیدیم و سپس به جنبش اجتماعی زن رسیدیم و چهارم رسیدیم به جنبش 
سیاسی زنان و این پروسه و فرآیندها در غرب صورتی عکس داخل ایران داشت و دلیل 
آن خالء ارزشی ناشی از معیارهای ضد ارزشی در فقه و در شکل نظام سیاسی ایران و 

قانون اساسی که حاکم بود.

پس زن در ایران جنبش اجتماعی دموکراتیک خودش را بر مبنای جنبش علمی شروع 
کرد و از 1297 که اولین مدرسه دخترانه توسط احمد شاه در تهران تشکیل می شود 
نقطه شروع جنبش علمی زن از نظر تاریخی است. در سال 1314 نخستین حرکت رضا 
شاه برای تشکیل دانشسرای عالی و در پی آن در سال 1315 دانشگاه تهران افتتاح 
می شود. رضا شاه در سال 1313 سفری به ترکیه داشت قبل از آن امین اهلل رئیس 
جمهور دموکراتیک افغانستان با زنش بدون حجاب به ایران آمدند، علما به مخالفت با 
رضا شاه پرداختند، ولی رضا شاه حاضر نشد حجاب را به زن امین اهلل افغانی تحمیل 
کند. مسافرت امین اهلل با همسر محترم غیر محجبه اش پایان رسید و برگشتند، رضا 
شاه به ترکیه رفت، آتاتورک در ترکیه در حال استحاله نظام زمین داری وامانده از نظام 
عثمانی به نظام بورژوازی جدید بود که بر مبنای مقابله کردن با سنت ها و مقابله کردن 
با روحانیت، مقابله کردن با مسائل ضد ارزشی که حقوق زن را به باد تجاوز گرفته است، 
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بود. رضا شاه یک پروسه حرکتی از زمان کودتای 1299 تا 1304 که باالخره به سلطنت 
می رسد، طی کرد. در این پروسه از مرحله وزیر دفاع تا مرحله نخست وزیری تا باالخره 
شعار جمهوری خواهی که سر داد و پس از تائید نشدن جمهوری خواهی، از طرف نظام 
طبقاتی داخل ایران و نظام روحانیت و باالخره قبول نظام سلطنت توسط رضا شاه در 
سال 1304 تاج سلطنت را به سر گذاشت، ولی رسالت و مسئولیت و تعهداتی، از نظر 
غرب و به ویژه انگلیس بر عهده داشت و با این وظیفه که بتواند نظام ایران را از صورت 
و ماهیت زمین داری به سوی بورژوازی برگرداند، دست به کار می شود. در این مرحله 
حرکت اول جنبش زنان شکل می گیرد. برای آنکه ما جنبش زنان را در پروسه خودش 
بتوانیم تقسیم بندی کنیم و تئوریزه کنیم از آغاز سال 14 - 1313 که رضا شاه از ترکیه 
برمی گردد تا شرایط فعالی مبارزه زنان و جنبش زنان سه مرحله مختلف داشته است 
که این خودویژگی های مبارزه و جنبش دموکراتیک زنان را هیچ جامعه ای نداشته است.

شاه شروع  رضا  زمان  در  می شود،  تزریق  باال  از  که  زنان  برای  دستوری  - جنبش   1
می شود.

2 - جنبش مکانیکی زنان که با مبارزات حزب توده و غیره از سال های 1322 به بعد 
شروع می شود.

3 - سه مبارزات و یا جنبش دینامیک زنان که از سال 1357 به طور مشخص زمین و 
زمان و تاریخ ایران را به لرزه در می آورد و زن در عرصه جنبش علمی، در عرصه جنبش 
دینامیک  ماهیت  اجتماعی  جنبش  عرصه  در  و  سیاسی  جنبش  عرصه  در  اقتصادی، 
پیدا می کند و خود را از دل مبارزات مکانیکی و از دل مبارزات و جنبش های دستوری 

خودش جدا می کند و به صورت پرنده ای رها شده پرواز می کند.  

به قول مرحوم شریعتی »پطرز کبیر زمانی که در هلند تحصیل می کرد، و می خواست 
جامعه پیشرفته هلند را با جامعه عقب مانده روس قیاس کند و دلیل عقب ماندگی 
جامعه روسیه را پیدا کند، یک مرتبه به یک کشف بزرگ رسید و گفت پیدا کردم و 
از اینکه پطرز کبیر تحصیالتش را در هلند تمام  آن چی بود؟ آن ریش است و پس 
کرد و به روسیه بر گشت، برای آنکه بتواند نظام زمین داری را و مناسبات عقب مانده 
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زمین داری روسیه را متحول کند دستور داد تا ماموران انتظامی سرتاسر شهر و روستا 
راه بیافتند و ریش ها را بتراشند و ریش به عنوان یک جرم بزرگ مطرح شد« و به قول 
مرحوم شریعتی »ریش ها رفت ولی ریشه ها ماند، عقب ماندگی روسیه ماند.« همین 
کار را رضاشاه هم کرد. رضا شاه هم در رابطه با شرایط و عقب ماندگی جامعه ایران 
)در سفری که به ترکیه کرد( به دو قضیه مهم رسید. مناسبات و موقعیت آتاتورک را و 
جامعه ترکیه را با جامعه ایران قیاس کرد و در این قیاس به این رسید که عامل تمامی 
بدبختی جامعه ایران دو امر است »یک ریش آخوند و دوم حجاب زنان«؛ و اینجا بود 
که رضا شاه در 17 دی سال 1314 دستور کشف حجاب داد و نخستین حجاب را از 
سر دختر خودش اشرف برداشت و از فردای آن روز، اعالم کرد که »آجان ها در تمامی 
قطعه قطعه  و  بردارند  را  آن ها  روسری  بگیرند،  را  زنان محجبه  راه های شهرها،  چهار 
کنند و تحویلشان بدهند« و از فردای آن روز بود که در تمامی چهار راه های تهران و 
شهرستان های بزرگ آجان ها ایستاده بودند زنان محجبه را پیدا می کردند، روسری ها را 
پاره می کردند و دستشان می گذاشتند و به همین موازات ریش آخوندها بود. رضا شاه 
دستور داد »هر آخوندی پیدا کردید عالوه بر اینکه لباس هایش را مثل ترکیه بگیرید، 
اینجا بود که آخوندها برای حفظ ریش هایشان، در خانه های  ریش هایش را ببرید« و 

خودشان محبوس ماندند و زندان بزرگی در دوران رضا شاه برای آخوندها حاصل شد.

اگر چه، حرکت رضا شاه با کشف حجاب شروع شد ولی مسئله دیگری که به طور خزنده 
و غیر مستقیم توسط رضا شاه انجام گرفت، پایه گذاری زیربناهای سرمایه داری وابسته 
در جامعه ایران بود که مهم ترین آن جدا کردن آموزش و دادگستری از روحانیت بود. 
پیدایش مذهب  تاریخ  آغاز  از  بود که  امر آموزش و دادگستری دو مقوله ای  چون دو 
شیعه و فقه شیعه در جامعه ما در کنترل و تحت تملک روحانیت و حوزه قرار داشت. 
رضا شاه برای پایه گذاری بنیان های سرمایه داری نوین در جامعه ما نخستین کاری که 
انجام داد، این دو مقوله را از کف روحانیت بیرون کشید. این دو مقوله تحت سرنیزه 
رضا شاه به راحتی انجام گرفت که قابل قیاس با مبارزات خونین پروتستانیزم و پیدایش 
سکوالریسم در غرب که توانست با دریای خون دو نهاد آموزش و دادگستری را از دل 
اسکوالستیک جدا کنند، نیست. به هر حال در سال 1314 با اولین افتتاح دانشسرای 
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با مردان، زنان ما وارد  با افتتاح دانشگاه تهران همگام  تربیت معلم و در سال 1315 
دانشگاه شدند و در همین سال ما حداکثر آماری تحصیالتی که برای زن داریم سه 
درصد است. ولی زن جنبش علمی خودش را به صورت خودجوش شروع کرد؛ و این 
جنبش علمی سرآغاز و شاه فنری شد که زن بتواند بر مبنای آن، جنبش اجتماعی 
خودش را شروع بکند. با وقوع جنگ بین الملل دوم که در آن رضا شاه به حمایت آلمان 
بر خواسته بود، تحت فشار دولتی که اول او را سر کار آورده بود یعنی انگلیس سلطنت 

را رها کرد.

با رفتن رضا شاه سر نیزه از روی ایران برداشته شد. دیکتاتوری رضا شاه در شهریور 
20 به پایان رسید. رضا شاه ابتدا به موریس و سپس به آفریقای جنوبی رفت و در سال 
1303 در آنجا مرد. با مرگ رضا شاه دیکتاتوری به خاک نرفت چرا که فرزند رضا شاه 
از طرف انگلیس مسلط به ایران شد. محمدرضا شاه حاکم شد ولی خالء ایجاد شده 
 1320 سال  شهریور  از  کرد،  ایجاد  سیاسی  فضای  ایران  برای  دوم  جهانی  جنگ  در 
باز  فضای  دوازده سال  مرداد سال 1332 مدت  تا 28  تبعید می رود  به  رضا شاه  که 
سیاسی بر جامعه ما حاکم می شود، تحوالت سیاسی - نه در ادامه تحوالت دموکراتیک 
مشروطیت با آن ماهیت ضد زن ستیزانه بلکه - با جنبش های جدیدی همراه است که 
شامل جنبش ملی و جنبش های کارگری - تحت رهبری حزب توده که مولود حزب 

کمونیست به زندان افتاده و دوستان ارانی بود - از این قبیل اند. 

نخستین سازمان سیاسی زنان در حزب توده در سال 1323 بوجود می آید. این سازمان 
سیاسی که در سال 1323 دستوراتی غیر از خواسته های فمینیستی - که در غرب برای 
زن مطرح بود -، قائل می شود. چرا که حزب توده با ماهیت و شعارهای سوسیالیستی 
که دارد در مرحله اقتصادی، جنبش اقتصادی و کار زنان را دنبال می کند و در همین 
رابطه بود که خواسته هایی که از سال 1332 حزب توده در عرصه سازمان زنان از آن 
حمایت می کند به طور مشخص عبارت است از »حق مهد کودک، حداقل حقوق برابر 
با مرد« بود که تحت شعارهایی که خواسته های جنبش زنان در مرحله سوسیالیستی 
و یا کارگری در غرب بود، در این مرحله از حقوق زنان و جنبش زن دفاع می کند و 
جنبش زنان تحت پرچم سازمان زنان در عرصه حزب توده شکل می گیرد. این شاخه ای 
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از جنبش زنان است که سازمان زنان حزب توده:

اوال در ساختار کلی حزب توده تحت رهبری و هژمونی عالی شوروی صورت گرفته.

در ثانی حرکت جنبش زنان در این مرحله بازهم به صورت تزریقی ولی نه دستوری 
رضا شاه است.

تزریق شعار جنبش کارگری جهانی است به زن، و اینجاست که زن به مرحله جدیدی 
به تشکیل جبهه  توجه  با  ملی  زنان در شاخه  این مرحله 1323 جنبش  در  می رسد 
ملی و مبارزات نهضت ملی تحت رهبری دکتر محمد مصدق با شعار ملی شدن صنعت 
نفت همگامی و همراهی می کند. ولی در تمامی مبارزات دکتر مصدق و حتی به اندازه 
استقالل سازمانی زنان حزب توده جریانی متشکل از زنان مشاهده نمی شود. پس مرحله 
با   1323 تاریخ  از  می باشد  زنان  مکانیکی  جنبش  که  ما  تاریخ  در  زنان  جنبش  دوم 
تشکیل سازمان زنان توسط حزب توده در ایران شکل می گیرد که پس از چندی تحت 
این عنوان که حزب توده طرح ترور شاه را فراهم کرده بود در سال 1327 کل حزب 
توده و از جمله سازمان زنان حزب توده غیر قانونی اعالم می شود. غیر قانونی شدن 
سازمان زنان در سال 1327 توسط شاه حرکت مکانیکی اولیه جنبش زنان را دوباره 
به بن بست می کشاند ولی حرکت مکانیکی جنبش زنان در اشکال جنبش دانشجویی 

ادامه می یابد. 

طبیعتا پس از طی این پروسه ای که از سال 1927 و با دایر شدن مدرسه ای که توسط 
افتتاح  با  آن در سال 1313 و 1315  ادامه  در  و  تهران صورت گرفت  احمد شاه در 
دانشسرای عالی و دانشگاه تهران همگام با مردها وارد دانشگاه شده بود و جنبش علمی 
و جنبش اقتصادی خودش را شروع کرده بود. زن دیگر به عنوان حیوان شیرده و حیوان 
آشپز و حیوان محافظ بچه، و کاالی پاسخگوی غرایض جنسی مرد نیست. زن به عنوان 
بازوی کار از سال 1322 وارد جامعه شده است و زن همفاز با مرد در کارخانه ها، در 
پیدا کرده است.  و... حضور  تولید، در صحنه های خدماتی  اداری، در صحنه ها  صحنه 
در اعتصابات و در سندیکاها در اتحادیه ها حضور پیدا کرده و ما این پروسه را، پروسه 
دینامیکی جنبش زنان می نامیم که هنوز به صورت خزنده تحت رهبری مرد و هژمونی 
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مرد پیش می رود و هنوز زن به رهبری در این عرصه ها نرسیده و حتی در آن مقطع 
و مرحله ای که تحت فشارهای شاه، زن به وزیری می رسد و زن به سناتوری و انتخاب 

می رسد، هنوز هم زن به مرحله هدایت گری خودش نرسیده است.

با وقوع کودتای 28 مرداد سال 1332 حرکت هایی که صورت می گیرد، همه مردانه 
است. جنبش ها همه مردانه است، تاخت و تازها و تحوالت همه مذکر است. تاریخ به 
قول براهنی »تاریخ مذکر هنوز در ایران مذکر است« بعد از کودتا فعالیت ها و جنبش 
دانشجویی به طور مشخص و مستقل انجام می گیرد، زن یواش یواش در پروسه پراتیک 
اجتماعی وارد می شود، بنابراین پراکسیس علمی را پشت سر می گذارد، جنبش علمی 
را پشت سر می گذارد، همفاز مرد در جنبش اقتصادی وارد شده است، همفاز با جنبش 
علمی و جنبش اقتصادی یواش یواش در جنبش اجتماعی در کادر جنبش دانشجویی 
طور  به  و  دانشجویی  مستقل  جنبش  اولیه  مبارزات  در  که  است  این  می شود،  وارد 
مشخص از 16 آذر 1332 زن به عرصه جنبش دموکراتیک دانشجویی و وارد جنبش 
آمدن  با  ایجاد می کند. در سال 1332  را  اولیه خودش  پایه های  و  اجتماعی می شود 
نیکسون و فشارهایی که بر شاه وارد می شود اصل اساسی بورژوازی توسط کندی به 
شاه اعالم می شود و آن اصل این است که بورژوازی می گوید »برای آنکه بدانی تثبیت 
شده ای، رفرم بده«، آزمون و خطائی که کندی در کشورهای پیرامونی آمریکا خودش 
مرتکب می شود. اینکه آمریکا به عنوان قدرت مسلط بر ایران بعد از کودتای 28 مرداد 
می خواهد با رفرم مناسبات زمین داری و مناسبات ماقبل سرمایه داری ایران را زیر و رو 

کند و نظام سرمایه داری را در ایران مستقر کند.

شاخص اولیه و معیار اولیه ای که در رفرم کندی به شاه تحمیل شد مسئله زن بود. 
اَعلَم نخست وزیر وقت محمدرضا شاه در سال 1341 اعالم کرد که »زنان حق انتخاب 
و حق رای دارند«. با اعالم این حرکت اولین مخالفت از حوزه بلند شد و نخستین نامه 
خمینی به شاه نوشته شده است. خمینی در این نامه به شاه می نویسد »اعلیحضرت 
شنیده ام که به زن می خواهی حق رای بدهی و حق انتخاب شدن در شوراهای ایالتی 

والیتی بدهی من تو را نصیحت می کنم که دست از این عمل ضد اسالمی بردار«. شاه 

با مخالفت خمینی و جریان حوزه روبرو می شود. شاه در برابر حوزه ای که پس از فوت 
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بروجردی به شکل ملوک الطوایفی بین آخوندها تقسیم شده است، تسلیم می شود و 
حق رای و انتخاب زنان به خاطر رضایت آخوندها را بر می دارد و دوباره زن در سال 
1341 از حق رای و حق انتخاب محروم می شود. ولی فشار آمریکا در جهت استقرار 

سرمایه داری - که می بایست از کانال زن و آزادی زن و...- ادامه پیدا می کند. 

در 6 بهمن سال 1342 طرح رفرم شش ماده ای تحمیلی شاه اعالم می شود. آزادی زن 
به عنوان اصل سوم در کنار »الغای رژیم ارباب و رعیتی و اصل ملی کردن کارگاه ها و 
سپاه دانش و سپاه ترویج« اعالم می شود و زن این بار باید قطعا در برابر مسائل حق 
رای داشته باشد تا بتوانند در رفرم امپریالیستی و استقرار نظام سرمایه داری و به عنوان 
نیمی از جمعیت جامعه وجود فیزیکی داشته باشد. زن در عرصه مناسبات سرمایه داری 
به عنوان بازوی کار ارزان باید مطرح شود. زن باید به عنوان کاالی جنسی باید مطرح 
بشود. زن به عنوان یک هویت در جامعه مطرح بشود و اینجاست که جنگ روحانیت با 
شاه شروع می شود و پس از 15 خرداد و تبعید خمینی حرکت دستوری زن و جنبش 
دستوری زن، مقطع به مقطع ادامه پیدا می کند تا آنکه شاه مرحله به مرحله زن را به 
صورت دستوری به پله های باال هدایت می کند. تا زمانیکه به قانون حمایت خانوادگی 
می رسد و پس از قانون حمایت خانواده با تشکیل سازمان زنان زیر نظر اشرف، حرکت 
جنبش زنان ایران را به صورت دستوری بین المللی می کند. ولی در تمام این مرحله که 
زن به صورت دستوری پله هایی باال آمده، ولی از هویت مستقل جنبش زن هم از لحاظ 

حقوقی و هم از لحاظ اجتماعی محروم است.

فالنچی  اوریانا  با  شاه  که  مصاحبه ای  به  که  است  کافی  تنها  موضوع  این  درک  برای 
انجام می دهد، توجه کنید که در این مصاحبه شاه به اوریا فالنچی اعالم می کند که: 
»برای من در رابطه با زنان، در زندگی مرد وقتی مهم هستند که زیبا و جوان باشند و 
زنانگی شان را حفظ کنند، شما زنان هرگز میکل آنژ نداشتید، هرگز باخ نداشتید، شما 
هیچ وقت هم حتی یک آشپز بزرگ نداشتید، شما هیچ چیز بزرگ و فوق العاده عرضه 
نکرده اید.« این تاریخ مصاحبه مهر ماه سال 1352 شاه با اوریا فالنچی است، بنابراین 
مسائل و ارزش زن از نظر محمدرضا شاه و سلطنت پهلوی فقط همان ارزش دستوری 
است و زن هیچ هویت انسانی و بشری ندارد همان هویت جنسی حوزه ای دارد ولی به 
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شکل مدرن اش. به این ترتیب اگر چه شاه تمام کارها را دستوری اجرا می کند و فرامین 
را دستوری انجام می دهد هیچگونه ارزش هویت به جنبش زن نداد. اشرف نماینده زن 
است و رئیس سازمان، مدیریت و تشکیالت که در عرصه بین المللی راه انداخته است 

و هزینه هایی که دربار می دهد، می خواهد خودش را به صورت رهایی زن مطرح کند.

از سال 1342  بعد  از  پروسه جنبش سیاسی  در  نمی شود  تمام  اینجا  به  مسئله  ولی 
جریان های تشکیالتی شکل می گیرد، نخستین زن شهید مرضیه اسکوئی در مبارزات 
چریکی فدائیان خلق شهید می شود و در همین راستا در عرصه مبارزات مجاهدین خلق 
حوری بازرگانی و در همین راستا فاطمه امینی و غیره به موازات به شهادت می رسند و 
در پروسه، این زنان در تشکیالت چریکی سیاسی در کنار مردان و تحت هژمونی مردان 
وارد عرصه تشکیالتی و مبارزات سیاسی می شوند. جنبش زنان به صورت مغلوب وارد 
عرصه اجتماعی می شود و این حرکت هنوز همان شکل مکانیکی خودش را دارد حتی تا 
زمانی که خانمی مانند اشرف دهقان و مریم قجر عضدانلو به مدیریت در عرصه رهبری 
یا  تشکیالتی هم می رسند، حرکت مکانیکی است. یعنی تحت دستور مسعود رجوی 
تحت هدایت گری های داخل تشکیالتی حرکت های پراکنده می شود و زن در این عرصه 
جنبش، هنوز به صورت جنبش غالب اجتماعی نیست. جنبش، جنبش مکانیکی است. 
خارج  غیر«  »برای  عرصه  از  باید  زن  است.  برای خود  دینامیکی  نیازمند جنبش  زن 
شود، بنابراین نه جنبش دستوری زن که تا زمان سال 1356 تحت رهبری هدایت گری 
سازمان زنان به رهبری اشرف پهلوی توانست کار انجام بدهد و نه حرکت های مکانیک 
و جنبش های مکانیکی که تا مقاطع رهبری تشکیالتی سیاسی مثل مجاهدین و فدائیان 
خلق رسید، حرکت مکانیکی نتوانست خود را اقناع و ارضاء نماید، بلکه در پروسه این 
از مقطع  را  بتواند مراحل مختلف جنبش خودش  بود که  نیازمند حرکتی  تحول زن 
علمی، به مقطع اقتصادی و از اقتصادی به اجتماعی و باالخره به طرف سیاسی بکشاند. 

با وقوع قیام بهمن سال 1357 زن بسان طوفانی وارد تحول اجتماعی شد، آنچنان بی 
بود،  ما  اقتصادی  ما و مولود زن  وار، زن اجتماعی که مولود زن علمی  محابا و سیل 
این جنبش اجتماعی زنان در مصاحبه  تاثیر  جنبش اجتماعی خودش را شروع کرد. 
خمینی در مهر ماه سال 1357 با لوموند می کند، به عینیت می پیوندد - خمینی که 
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اولین مخالف حقوق زنان و حتی راه زنان بود - در آنجا اعالم می کند که »حقوق زن 
حقوقی است که از طرف ما پشتیبانی قرار می گیرد و در رابطه با حقوق زن در اسالم 

زن و مرد هر دو آزاد هستند که هر دو زندگی شان را خود انتخاب کنند« و این عینا 

سخن خمینی است در ماه می 1357 با روزنامه لوموند است. یعنی کسی که در سال 
1341 به شاه می نویسد که »اعلیحضرت که می خواهی به زن حق رای و حق انتخاب 
عینا  لوموند  روزنامه  با  مصاحبه ای  در  را می کنی«  اسالمی  غیر  این حرکت  و  بدهی 

می گوید »زن و مرد هر دو آزادند زندگی شان را خود انتخاب کند« و این ثمره اولین زن 
اجتماعی ما بود که آماده پرش بود.

برای آنکه زن سیاسی شود و این زن سیاسی آن زمانی شد که درهای زندان خمینی باز 
شد و بیش از نیمی از زندانیان سیاسی خمینی، زن بودند و بیش از نیمی از اعدامیان 
دادگاه های سیاسی خمینی زن بودند و همه این ها با فریاد آزادی خواهی اعدام شدند. 
زن به صورتی که از غرب وام گرفته بود در تحول دموکراتیک خودش را از جنبش علمی 
به جنبش اقتصادی و از جنبش اقتصادی به جنبش اجتماعی و از جنبش اجتماعی به 
جنبش سیاسی کشاند، و امروزه بیش از 60 درصد دانشجویان دانشگاه ما زنان هستند 
و این مسئله برای این رژیم خفقان آور و کشنده است. برای مقابله با این موضوع رژیم 
این  برابر  بتوانند سهمیه بندی جنسی کنند، که در  وارد مجلس کردند که  را  طرحی 
سیل خانمان سوز، این طوفان که در عرصه های علمی، در عرصه سیاسی، در عرصه 
اجتماعی، در عرصه اقتصادی وارد قضیه می کنیم شدیدترین شکل آپارتاید است، یعنی 
در  علمی  آپارتاید  زن،  علمی  برابر جنبش  در  سهمیه بندی  طرح  با  می خواست  رژیم 
برابر آپارتاید جنسی ایجاد کند. زن بعد از انقالب 57 خواسته های سیاسی و جنبش 
سیاسی اش تحقق پیدا نکرد و آنچه از دست آورد جنبش اجتماعی خود نصیب اش شد 
زندان ها، کشتار، قتل ها و شکنجه ها بود و امروز در برابر این همه فشار برای اولین بار 

می خواهد جنبش »خودش برای خودش« باشد.





جنبش زنان،
پیشگام جنبش مدنی

 مردم ایران
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ایران  ایران در گرو آزادی زنان  – آزادی و دموکراسی در جامعه  الف 
است:

انقالب  از  بعد  اول  قرن  نیم  به  برگردد  ایران  جامعه  تاریخ  فصل  تراژیک ترین  شاید 
مشروطیت، چراکه انقالبی که سرچشمه تاریخ معاصر ایران است و آغازگر دوران نوین 
تاریخ ایران زمین می باشد و بنیانگذار تحول بزرگ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در 
تاریخ کهن این کشور هست و برهم زننده نظام مسلط زمین داری در مناسبات اقتصادی 
جامعه ایران بوده است و بسترساز ورود ایران به مرحله نو و مدرنیته می باشد و زمینه 
ساز تحول جامعه ایران به سوی قانونیت و دادگستری نوین و خلع ید از ارتجاع مذهبی 
و اسالم فقاهتی بوده است و نخستین مؤذن شعار آزادی در مؤلفه های مختلف آن اعم 
از آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و آزادی احزاب در جامعه 
ما می باشد و تزریق کننده روح خلقی و روح انقالبی به جامعه سنت زده و استبدادزده 
و فقه زده ایران بوده است، چرا در فصل حقوق زنان که نیمی از جامعه ایران تشکیل 

می دهند اینقدر میان تهی و تنگدست و فقیر و محافظه کارانه پیش رفته است؟

و نه تنها در قانون اساسی مشروطیت برای زنان ایران کوچک ترین حقوق سیاسی )مثل 
حتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن( قائل نشدن، حتی در قانون مدنی که در سال 
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ایران به  از فرمان مشروطیت تدوین پیدا کرده است زنان  1311 یعنی 26 سال بعد 
عنوان »مهجورین« و »نابالغان« مطرح می شوند که نه حق انتخاب کردن دارند و نه حق 
انتخاب شدن و به همین ترتیب در دوره 28 ماهه تنها دولت دموکراتیک تاریخ ایران 
یعنی دولت مصدق حتی یک نماینده زن در مجلسین رژیم ضد خلقی پهلوی وجود 
نداشت و تازه در سال 1341 که تحت فشار جهانی رژیم کودتائی پهلوی مجبور به انجام 
رفرم دیکته شده کاخ سفید توسط دموکرات های آمریکا می شود و در چارچوب آن در 
خصوص انجمن های شهر و روستا یا انجمن های ایالتی و والیتی برای اولین بار در تاریخ 
ایران حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای زنان ایران قائل می شود، مراجع حوزه های 
که:  می کنند  اعالم  زنان  حقوق  نفی  جهت  دربار  به  خطاب  اعالمیه ای  طی  فقاهتی 
»شرکت نسوان در انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی مخالف صریح قوانین اسالمی 
و قانون اساسی می باشد« و تا 26 شهریور ماه سال 1342 یعنی سه ماه بعد از سرکوب 
قیام 15 خرداد خمینی که مصادف با انتخابات بیست و یکمین دوره مجلس شورای 
ملی بود، در طول بیست دوره مجلس شورای ملی حتی یک زن ایرانی نه حق انتخاب 
کردن داشت و نه حق انتخاب شدن )قابل ذکر است که برای اولین بار تعدادی از زنان 
ایران توانستند در بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی وارد این محلس بشوند و 

در تعیین سرنوشت خود و سرنوشت جامعه ایران دخالت کنند(.

چه دردی باالتر از این که 56 سال بعد از فرمان مشروطیت زمانی که مراجع و خمینی 
می خواستند برای نخستین بار بعد از مرگ بروجردی با شاه وارد چالش سیاسی جهت 
ایالتی و  انجمن های  قانون  تقسیم قدرت بشوند در نخستین اعالمیه خود جهت نفی 
والیتی اعالم کردند که »مهم ترین اصول شبهه انگیز قانون انجمن های ایالتی و والیتی 

اعطای حق رای به زنان در انتخابات انجمن ها است؟«

مشروطیت  انقالب  نظری  مبانی  در  که  انحرافی  نظری،  آسیب شناسی  لحاظ  به  البته 
بوجود آمد )و در اثر آن باعث گردید تا مدت بیش از صد سال مبانی تئوریک حرکت 
انقالب  در  گرچه  که  بود  این  گیرد(  قرار  آن  تاثیر  تحت  ایران  مردم  تحول خواهانه 
مشروطیت موضوع عدالت در شاخه های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مطرح 
شد، ولی اصل عدالت حقوقی از همان آغاز در محاق رفت چراکه اگر مبانی خواسته های 
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مردم در انقالب مشروطیت عبارت بوده از:

الف – تاسیس عدالت خانه.

ب – اجرای قانون یکسان برای همه آحاد مردم.

ج – تدوین قانون اساسی.

د - تشکیل مجلس.

ه – انتخابات.

اگر بخواهیم بر پایه مبانی تئوریک به آرایش این پنج خواسته اساسی مردم در انقالب 
مشروطیت بپردازیم، باید بگوئیم که در یک تقسیم بندی کلی خواسته اساسی مردم در 
انقالب مشروطیت به سه دسته عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی 
تقسیم می شوند چراکه خواسته مردم در این انقالب مثل برکناری عین الدوله از صدرات 
عدالت  تحقق  خواسته  همان  با  رابطه  در  تهران  جبار  حاکم  الدوله  عالء  برکناری  یا 
سیاسی می باشد آنچنانکه خواسته هائی مثل اخراج کارمندان بلژیکی از مسئولیت های 
مالی اقتصاد کشور یا خواسته تاسیس عدالت خانه جز دسته خواسته های عدالت اقتصاد 
مردم می باشند و به همین ترتیب اجرای قانون یکسان برای همه آحاد مردم ایران یا 
تدوین قانون اساسی و انتخابات و تشکیل مجلس همه جز همان مؤلفه عدالت اجتماعی 

به حساب می آیند.

اما با همه این احوال هر چند عدالت در سه شاخه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در 
انقالب مشروطیت توانست به صورت نظری و عملی در جنبش مطالباتی مردم ایران 
مطرح شود ولی خالء یک مؤلفه اساسی از عدالت در جنبش مطالباتی مردم ایران در 
انقالب مشروطیت باعث گردید تا سه مؤلفه دیگر عدالت یعنی عدالت اقتصادی و عدالت 
سیاسی و عدالت اجتماعی نتواند مادیت اجتماعی و عینیت تاریخی پیدا کند، آن مؤلفه 
اساسی عدالت که خالءاش در انقالب مشروطیت باعث شکست سیاسی و اجتماعی و 
بود که همین خالء نظری و عملی  انقالب گردید خالء عدالت حقوقی  این  اقتصادی 
عدالت حقوقی در انقالب مشروطیت باعث ظهور آپارتاید و تبعیض جنسی بین زن و 
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مرد و نفی و نابودی حقوق زنان ایران )که نصف جمعیت ایران را تشکیل می دهند( در 
دوران پسامشروطیت تا امروز شده است.

البته این بی عدالتی حقوقی در دوران پسامشروطیت تا آنجا پیش رفت که تا بیش از 50 
سال بعد از فرمان مشروطیت نه تنها زنان ایران از حق مسلم »انتخاب کردن و انتخاب 
شدن« و دخالت در تعیین سرنوشت خود محروم بودند بلکه مهم تر از آن زنان ایران در 
ردیف »مهجورین و نابالغان عقلی« به شمار می رفتند و از اینجا بود که حقوق زنان ایران 
ایران بیگانه بود و همین بیگانگی  حتی در دوران »نهضت مقاومت ملی« برای مردم 
نسبت به حقوق زنان ایران )که به قول تروتسکی به عنوان معیار دموکراسی می باشد( 
مبارزه دموکراسی خواهانه  این شاخص دموکراسی،  فقدان  تا در  باعث گردید  بود، که 
مردم ایران از بعد از فرمان مشروطیت تا »کودتای 1299 رضاخان« مسیر پر سنگالخی 
طی کند، آنچنانکه با کودتای رضاخان و شروع دوران 20 ساله استبداد رضاخانی در این 
کشور به صورت مطلق پروسه مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم ایران شکست 

خورد و به محاق و رکود رفت.

با شکست مبارزه دموکراسی خواهانه و برابری طلبانه مردم ایران توسط استبداد 20 ساله 
ایران  فقدان عدالت حقوقی در جامعه  و  آپارتاید جنسی  و  ناآگاهی  بود که  رضاخانی 
نهادینه شد و آنچنان این آپارتاید جنسی و فقدان عدالت حقوقی در فرهنگ و اندیشه 
ایرانیان ریشه دار و عمیق شد که حتی بی حقی زنان ایران در جامعه مردساالر بعد از 
امر  ایرانی هم به صورت یک  ایران در بین روشنفکران و نیروهای مترقی  مشروطیت 
عادی درآمد، بطوریکه در طول بیش از نیم قرن که از انقالب مشروطیت می گذشت 
حتی در دهه بعد از شهریور 20 و در دوران 28 ماهه دولت مصدق ما با یک تحلیل 
آسیب شناسانه علمی که بتواند فقدان عدالت حقوقی را علت بن بست و شکست انقالب 
هم  آنجائیکه  در  حتی  که  گردید  باعث  امر  همین  و  نیستیم  روبرو  بداند  مشروطیت 
صحبت از برابری حقوق زن و مرد می شد، تنها در چارچوب توصیه و نصیحت اخالقی 
مطرح شود لذا فقدان عدالت حقوقی و وجود آپارتاید جنسی و نادیده گرفتن حقوق 
زنان در جامعه مردساالر ایران باعث گردیده است تا امروز مبارزه دموکراسی طلبانه در 
جامعه ایران با اینکه بیش از صد سال از انقالب مشروطیت می گذرد، نتواند فراگیر و 
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ریشه دار و همه جانبه و پایدار بشود.

برابری  اصل  و  زنان  به موضوع حقوق  ایرانی  نظریه پردازان  زمانی که  تا  و جزما  قطعا 
به عنوان  اقتصادی  و  اجتماعی و سیاسی و حقوقی  و مرد در همه شئون  حقوق زن 
اصلی ترین اصول مبنائی و ساختاری دموکراسی تبیین و تعریف نکنند هرگز در جامعه 

ایران درخت دموکراسی دارای ریشه پایدار نمی شود.

دموکراسی  مبنائی  اصول  از  یکی  تعیین سرنوشت،  در  آنچنانکه حق شرکت  بنابراین 
عدالت  حقوقی،  عدالت  چارچوب  در  مرد  و  زن  حقوق  برابری  آن  از  مهم تر  می باشد 
سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی کلید واژه تکوین دموکراسی در هر جامعه و 
در جامعه ایران می باشد. در این رابطه است که هرگز نباید به فقدان عدالت حقوقی در 
عرصه حقوق زنان ایران از زاویه اخالقی نگاه کنیم بلکه مهم تر از آن )آنچنانکه تروتسکی 
در  ایران  در  علل شکست دموکراسی  آسیب شناسی  زاویه  از  این خالء  باید  می گوید( 
طول بیش از صد سال گذشته تبیین شود و قطعا تا زمانی که جامعه ایران نتواند در 
زیر چتر عدالت حقوقی با نفی آپارتاید جنسی شرایط جهت تساوی حقوق زن و مرد 
در تمامی مؤلفه های مختلف عدالت اعم از عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی و عدالت 
اقتصادی فراهم بکند، اگر ملت ایران به جای دو انقالب انجام گرفته صد تا انقالب دیگر 
هم بکنند باز در این جامعه دموکراسی قابل دسترسی نخواهد بود و از همین جا است 
که در آسیب شناسی علل شکست پروسه دموکراسی در صد سال گذشته در ایران باید 
وجود آپارتاید جنسی و مردساالری در ایران به عنوان علت عمده به آن نگریسته شود.

اما قبل از هر چیز در این آسیب شناسی باید به تبیین ریشه سنتی و فرهنگی و مذهبی 
که عامل این آپارتاید جنسی در جامعه ایران شده است توجه بکنیم چرا که تا زمانی 
که ما خواستگاه های فرهنگی و مذهبی و سنتی این آپارتاید جنسی را نتوانیم تبیین 
علمی بکنیم، قطعا اگر صد بار هم بتوانیم به شکل عملی به نفی این تبعیض و آپارتاید 
دست پیدا بکنیم باز این مصیبت با شاخه ای نیرومندتر از قبل ظاهر خواهد شد؛ لذا 
در این رابطه است که نتیجه ای که باید در آخر بگیریم، در اینجا مطرح می کنیم و آن 
اینکه ریشه تبعیض حقوقی و آپارتاید جنسی از مشروطیت تا امروز در اسالم فقاهتی 
از زمان حکومت صفویه جزء فرهنگ و  نهفته است، همان اسالم فقاهتی که حداقل 
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عقیده و سنت مردم ایران شده است زیرا مبانی حقوقی اسالم فقاهتی بر چهار تبعیض 
استوار می باشد:

الف – برتری مرد بر زن.

ب – برتری مسلمان بر نامسلمان.

ج – برتری برده دار بر برده.

برتری فقیه بر غیر فقیه و در راستای این چهار تبعیض حقوقی است که اسالم  د – 
فقاهتی نمی تواند به برابری سیاسی و برابری حقوقی افراد جامعه ایران که شرط اولیه 
تکوین دموکراسی و جامعه مدنی می باشد حکم بکند، چراکه امروز در شرایطی اسالم 
فقاهتی هنوز معتقد به نظام برده داری است و هنوز در قرن بیست و یکم وجود رابطه 
برده و برده دار )که از احکام منسوخ شده تاریخی قرآن می باشد، زیرا به علت شرایط 
خودویژه قرن هفتم میالدی و اسیرگیری در جنگ ها و نرم بودن برده کردن اسرای 
افتخار فقه و  جنگی در همه جهان این حکم بر پیامبر اسالم تحمیل شد( به عنوان 
ایران  مردم  اینکه  جای  به  را  خود  قدرت  مشروعیت  منبع  و  می کنند  مطرح  فقاهت 
را جایگزین مشروعیت  از آسمان می دانند و مشروعیت آسمانی  تفویض شده  بدانند، 
بنیان  و  قائل هستند  نامسلمان  بر  برای مسلمان  ویژه ای  امتیازات  و  مردمی می کنند 

نظام حقوقی خود را بر مردساالری در عرصه سیاست و اقتصاد و اجتماع گذاشته اند.

طبیعی است که اسالم فقاهتی هرگز نمی تواند به برابری سیاسی و برابر حقوقی افراد 
جامعه که شرط اولیه تکوین یک جامعه دموکراتیک و مدنی می باشد حکم بدهد، لذا 
از آنجائیکه شرط اول مقدماتی تکوین جامعه مدنی و جامعه دموکراتیک اعتقاد به حق 
برابر همه افراد در عرصه حقوقی و سیاسی برای شرکت در تصمیم گیری های سرنوشت 
ساز جامعه می باشد و تا زمانی که تبعیض چهار گانه حقوقی آپارتاید جنسی، آپارتاید 
مذهبی، آپارتاید طبقاتی )برده و برده دار( و آپارتاید فقهی از فرهنگ و سنت و مذهب 
جامعه ایران حذف نشود، امکان برابری سیاسی و برابری حقوقی در جامعه ایران وجود 
ندارد و از آنجائیکه در فقدان برابری سیاسی و برابری حقوقی - در طول بیش از صد 
برای یک روز هم  ایران حتی  انقالب مشروطیت می گذرد - جامعه  از عمر  سالی که 
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نتوانسته است جامعه مدنی و جامعه دموکراتیک مورد ادعای بیش از صد سال گذشته 
شکست  علت  که  گفت  می توان  قاطع  ضرس  به  بی شک  بگذارد،  نمایش  به  را  خود 
پروسه مبارزه دموکراسی خواهانه بیش از صد ساله گذشته مردم ایران از بعد از انقالب 
مشروطیت تا امروز در همین نابرابری نهادینه شده فرهنگی و سنتی حقوقی و سیاسی 

توسط اسالم فقاهتی می باشد.

لذا تا زمانی که اسالم فقاهتی بخواهد نظام حقوقی استوار بر تبعیض چهارگانه خود را 
در عرصه سیاست، اقتصاد، اجتماع، قضاوت و مدیریت بر جامعه ایران به شکل مستقیم 
یا غیرمستقیم تحمیل نماید، امکان دستیابی به جامعه مدنی یا جامعه دموکراتیک برای 
جامعه ایران به عنوان یک فرض محال و دست نیافتنی می باشد و تنها در آسمان ها باید 
آن را دنبال کنند نه در زمین. به عبارت دیگر اگر می بینیم که در طول بیش از 50 سال 
بعد از انقالب مشروطیت زنان ایران در دیسکورس سیاسی و حقوقی و فقهی جامعه 
ایران در ردیف »مهجورین و نابالغان« قرار دارند و از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک 
که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن می باشد، محروم هستند و عامل سر آغاز چالش 
سیاسی روحانیت با دربار پهلوی شرکت نسوان در انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی 

بوده است که بنابه گفته آن ها مخالف صریح قوانین اسالم و قانون اساسی می باشد

اگر می بینیم که جامعه زنان ایران از حقوق اولیه انسانی یعنی از حق سوادآموزی تا 
حق شرکت در تعیین سرنوشت خود برای سالیان سال بعد از انقالب مشروطیت محروم 

بوده اند.

در  ایران  مردم  تحول گرایانه  از حرکت  از صد سال  بیش  که  اکنون  که  می بینیم  اگر 
حسرت دستیابی به جامعه مدنی و جامعه دموکراتیک )بعد از سه تحول بزرگ تاریخی 
مشروطیت و نهضت مقاومت ملی و انقالب ضد استبدادی بهمن 57 و بعد از 36 سال 
که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی( می گذرد ولی هنوز امروز این رژیم با شعارهای »اشتغال 
یا  و  اقتصادی«  و  اجتماعی  فعالیت های  از  زنان  تدریجی  یا »حذف  زنان«  وقت  نیمه 
»افزایش مرخصی زایمان زنان بدون بسترسازی اقتصادی و اجتماعی به نفع زنان« و یا 
شعار »دور کاری زنان« و یا شعار »استخدام دو زن به جای یک مرد« و یا سیاست »باال 
بردن نرخ باوری و افزایش جمعیت« کشور و یا سیاست »تفکیک جنسی« امنیت شغلی 
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زنان ایران را به چالش می کشد.

اگر می بینیم که تمام تالش های 36 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی در راستای نفی 
آزادی های  از اساسی ترین حقوق و  ایران  برابری حقوق سیاسی و محروم کردن زنان 

دموکراتیک بوده است.

اگر می بینیم که امروز فرهنگ پدرساالرانه و تبعیض جنسی در کنار فشار کمرشکن 
اقتصادی و اجتماعی سختی چند گانه ای بر زن ایرانی تحمیل می کند که همراه با رشد 
روز افزون ناهنجاری های اجتماعی از فقر و فحشا و تن فروشی و اعتیاد گرفته تا پدیده 
دلخراش کودکان خیابانی و تالش در جهت خانه نشین کردن زنان و بدل کردن آنها به 

کارخانه جوجه کشی در نظام والیت فقیه به صورت یک نُرم درآمده است.

سیر  ایران  جامعه  در  فزاینده ای  صورت  به  بزهکاری  و  فحشا  امروز  که  می بینیم  اگر 
صعودی دارد.

اگر می بینیم که امروز در الیحه خانواده ازدواج های مکرر مردان بدون اجازه همسر مجاز 
اعالم می شود، بن مایه و علت همه این ها حاکمیت اسالم فقاهتی از گذشته تا حال بر 
فرهنگ و سنت و سیاست و اقتصاد و خانواده و حقوق و قضاوت و عقالنیت جامعه ایران 
می باشد و تا زمانی که چتر اسالم فقاهتی در هر شکل و صورت آن دوام پیدا کند، »آش 

همان آش است و کاسه همان کاسه.« 

 

ب – آزادی زنان ایران تنها راه رسیدن به جامعه مدنی در ایران است:
رشد جنبش مطالباتی مردم ایران که بسترساز تکوین جامعه مدنی در ایران می باشد 
و تنها مسیری است که از طریق آن می توان در جامعه ایران به اصالحات اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی از پائین )نه از باال( توسط تغییرات بنیادی دست زد و از آنجائیکه 
حضور  بدون  سیاسی(  و  نفتی  و  اقتصادی  رانت های  )از  ایران  مدنی  جامعه  استقالل 
جامعه  مختلف  جنبش های  )چراکه  نیست  ممکن  ایران  زنان  یافته  سازمان  و  وسیع 
اعتالی  تنها در کانتکس  و کارگری  و دموکراتیک  اجتماعی  از جنبش های  اعم  ایران 
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جنبش مطالباتی جهت دستیابی به خواسته صنفی شان است که می توانند به اعتالی 
تشکیالتی و خواست های دموکراتیک برسند(، طبیعی است که هر گونه برخوردی جهت 
اعتالی جنبش مطالباتی و جنبش دموکراتیک جامعه ایران در این زمان پیوند تنگاتنگ 

و گسست ناپذیری با جنبش زنان ایران به عنوان نیمی از جمعیت ایران دارد. 

هر چند در این زمان نوک پیکان حرکت و هدف جنبش زنان ایران در راستای مبارزه 
و  و حقوقی  برابری سیاسی  به  در چارچوب دستیابی  تبعیض جنسی  و  نابرابری ها  با 
اجتماعی و اقتصادی با مردان قرار دارد و به همین دلیل است که امروز زن ایرانی در 
محروم  خود  انسانی  حقوق  پایه ای ترین  از  فقهی  استحمار  و  فقاهتی  اسالم  چارچوب 
می باشند و تمام تالش های رژیم مطلقه فقاهتی در راستای آن است که زن ایرانی را در 
چارچوب خانه محصور و محدود کند و توسط واگذاری حق طالق و حضانت از کودک و 
حق مسافرت و حق معامله به مردان در نظام خانواده، مرد را حاکم بر زندگی زن بکند 
و فرهنگ مردساالرانه و پدرساالرانه را در جامعه ایران نهادینه نمایند، ولی نکته ای که 
جنبش زنان ایران در راستای نجات از رکود فعلی این جنبش باید به آن توجه بکنند 
نابرابری  ایرانی به صورت عام و کلی گرفتار  از اینکه، هر چند امروز زن  عبارت است 
حقوقی و آپارتاید جنسی و تبعیض فقهی و محرومیت اجتماعی و اقتصادی می باشد اما 
تشکل و سازماندهی زن ایرانی که شرط اعتالی جنبش دموکراتیک زنان ایران می باشد 
تنها در چارچوب مبارزات کنکریت اجتماعی و اقتصادی و صنفی آن ها ممکن می باشد 

نه به صورت مجرد و در شکل تفکیک جنسی و تشکیالت مستقل از مردان. 

مردان  مبارزه  از  توسط جداسازی  ایران  زنان  بر جنبش  کردن  مکانیکی  تکیه  چراکه 
عالوه بر اینکه باعث سکتاریست و شکست جنبش زنان ایران می شود خود عامل مهمی 
است که باعث می گردد تا مبارزه جنبش زنان ایران از عرصه زندگی صنفی اقتصادی 
آن ها منفک شود زیرا در هیچ جا حتی در امر تفکیک جنسی در کالس های دانشگاه ها و 
ادارات )مثل شهرداری تهران( در عرصه مبارزه زن ایرانی به صورت منفک از مرد وجود 
ندارد، هر چند در همه این عرصه ها زن ایران در مقایسه با مرد ایرانی دچار ستم مضاعف 
می باشد ولی با همه این احوال باید در نظر داشته باشیم که مسیر سازماندهی جنبش 
زنان ایران از عرصه زندگی صنفی و اجتماعی و اقتصادی آن ها عبور می کند و همین 
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مسیر تشکل و سازماندهی آن ها است که باعث می گردد تا جنبش مطالباتی زنان ایران 
از کانال جنبش مطالباتی اجتماعی و دموکراتیک و کارگری ایران در کنار مردان بگذرد.

برای نمونه جنبش پرستاران ایران را که بیش از 80درصد این جنبش زن می باشند و 
کمتر از 20درصد آن ها مرد هستند در این رابطه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم تا 
توسط آن بتوانیم به تشریح و توضیح موضوع فوق بپردازیم. در رابطه با جنبش مطالباتی 

پرستاران ایران:

این  از نیروی کمی  باشیم بستر سازماندهی و تشکل 80درصد  باید توجه داشته  اوال 
جنبش یعنی زنان پرستار در عرصه مبارزه صنفی و جنبش مطالباتی این گروه اجتماعی 
نداریم در عرصه جنبش مطالباتی پرستاران  این رابطه ما حق  آنچنانکه در  می باشد، 

ایران اقدام به تفکیک جنسی و تفکیک تشکیالتی بکنیم.

ثانیا در عرصه جنبش مطالباتی پرستاران ایران، کل پرستاران ایران نسبت به وظایف 
»قلت  و  کار«  »سختی  مثل  مشترکی  مشکالت  گرفتار  دارند  که  و حساسی  سنگین 
دستمزد« و »شیفتی و نوبتی بودن کار« همراه با »نامعین بودن ساعات کار به علت 
با کادر درمانی«  آنان  به مراقبت« و »تبعیض بین درآمد  بیماران  نیاز شبانه و روزی 
برابر  از 300  ایران بیش  ایران درآمد متوسط کادر پزشکی  امروز  بطوریکه در جامعه 
درآمد متوسط پرستاران ایران می باشد و »ضربه پذیری پرستاران در برابر بیماری های 
مسری و خطرناکی مثل هپاتیت و ایدز و غیره« به علت حضور فیزیکی و تماس مداوم 
ایران  زنان کارگر  البته قبول داریم که  بیمار می باشند.  و  بیمارستان  آن ها در محیط 
تبعیض جنسی فرساینده و  از یک  بر مشکالت و فشارها و ستم های کارگاهی  عالوه 
دستمزد کمتر و غیره در محیط کار رنج می برند، ولی این همه باعث نمی گردد تا در 

عرصه جنبش مطالباتی، جنبش زنان ایران سفره خود را از سفره مردان جدا کنند. 

از  بلکه  ایران نمی شود  این موضوع فقط مختص جنبش مطالباتی پرستاران  بنابراین، 
پتانسیل  دارای  ایران  جامعه  اجتماعی  مختلف  گروه های  مطالباتی  جنبش  آنجائیکه 
دیگران  از  مستقل  و  خود  خودی  به  که  است  طبیعی  می باشند،  محدودی  و  معین 
نمی توانند تحوالت کیفی در جامعه ایران به وجود آورند، لذا تنها در پیوند و هم بستگی 
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جمعی آن ها است که امکان موفقیت و تحول برای جنبش مطالباتی مردم ایران فراهم 
می شود. البته این موضوع تضادی با آن ندارد که ما خواستار به رسمیت شناختن حق 
ایجاد تشکل مستقل برای زنان ایران به منظور تقویت جامعه مدنی در ایران بشویم تا 
جنبش زنان ایران در چارچوب این جامعه مدنی بتوانند برای دستیابی به خواسته های 
کلی و عام خود تالش کنند و قطعا مبارزه جنبش زنان ایران در راه دست یافتن به 
خواست های دموکراتیک و برابری خواهانه و رفع تبعیضات در این چارچوب عام می تواند 
استحمارزده  و  استبدادزده  و  باشد، چراکه در فرهنگ فقه زده  دستاورد مثبتی داشته 
جامعه امروز ایران »حقوق زن« کلمه ایی بیگانه می باشد و ناآگاهی زنان ایران به حقوق 
خود آنچنان توسط فرهنگ فقه زده حاکم نهادینه شده است که مانع از نفوذ اندیشه های 

مترقی و برابری خواهانه جنبش سیاسی ایران به زنان ایران می شود.

ایران  زنان  جنبش  بخشی  تشکل  و  سازماندهی  خصوص  در  اینجا  در  ما  سخن  ولی 
می باشد که معتقدیم می بایست از کانال جنبش مطالباتی آن ها در عرصه مبارزه صنفی 
– سیاسی آن ها در کارگاه و کارخانه و نهادهای کاری آن ها بگذرد و در همین رابطه 
در  آن ها  همه  کردیم  مطرح  پرستاران  مطالباتی  جنبش  خصوص  در  آنچه  که  است 
معلم  زنان  چراکه  می باشد  صادق  نیز  کارگران  یا  معلمان  مطالباتی  جنبش  خصوص 
دارای  کارگر  زنان  آنچنانکه  می باشند،  معلم  مردان  با  مشترکی  خواست های  دارای 

خواست های مشترکی با مردان کارگر ایران هستند، مثل:

الف – باطل کردن قراردادهای موقت.

ب - افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم.

ج - تامین امنیت شغلی.

د - ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری، ولی البته در برابر این خواست مشترک کارگران 
در عرصه جنبش مطالباتی جامعه ایران زنان کارگر ایرانی دارای خواسته های مستقل از 

مردان کارگر نیز می باشند، مانند:

1 - دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار همسان.



47جنبش زنان،پیشگام جنیش مدنی... /

2 - حق استفاده زنان کارگر از 6 هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان.

3 - در اختیار قرار دادن زمان و فرجه مناسب برای زنان کارگر در طول کار به منظور 
شیر دادن به نوزاد خود.

4 - تاسیس مهد کودک برای نگهداری کودکان زنان کارگر.

5 - قدغن کردن اشتغال زنان کارگر به کارهای سخت.

6 - لغو تبعیضات جنسی، ولی نکته ای که در این رابطه نباید از نظر دور بداریم اینکه 
تنها در عرصه جنبش مطالباتی  ایران  زنان کارگر  حتی همین خواسته های خودویژه 
کارگران ایران قابل پیگیری و دست یافتنی می باشند و هرگز نباید اینچنین فکر کرد که 
زنان کارگر ایران مستقل از مردان کارگر می توانند جهت دستیابی به این خواسته های 
خود، جنبش مطالباتی مستقلی از کارگران مرد ایجاد کنند، بلکه بالعکس نکته ای که 
به  اقدام  نباید  هرگز  ایران  کارگران  مطالباتی  جنبش  اینکه  بداریم  دور  نظر  از  نباید 

تفکیک جنسی یا تفکیک کارگاهی بکنند. 

ج – ماحصل آنچه گفته شد:
جنبش  از  اعم  دموکراتیک  جنبش های  مطالباتی،  جنبش  به  زدن  دامن  بدون   -  1
معلمان،  جنبش  آموزان،  دانش  جنبش  دانشجویان،  جنبش  کارگران،  جنبش  زنان، 
جنبش کارمندان، جنبش پرستاران، جنبش روزنامه نگاران، جنبش حقوق دانان و غیره 

نمی توانند جهت دستیابی به جامعه مدنی بسترسازی کنند.

2 - اعتالی جنبش مطالباتی جنبش های فوق در گرو حضور وسیع و سازمان یافته و 
تشکل و سازماندهی گروه های اجتماعی می باشد.

3 - جنبش های مطالباتی تشکل های گروه های مختلف اجتماعی جامعه ایران، بهترین 
بستر جهت تعمیق مبارزه دموکراتیک در جامعه امروز ایران می باشند.

4 - از آنجائی که پتانسیل هر یک از گروه های مختلف اجتماعی جدای از دیگر گروه ها 
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در عرصه جنبش مطالباتی محدود می باشد و به صورت منفرد هیچ یک از گروه های 
اجتماعی جامعه ایران نمی توانند در کانتکس جنبش مطالباتی خود بسترساز تحول های 
کیفی باشند، بنابراین اعتالی جنبش مطالباتی گروه های مختلف جامعه ایران در راه 
دستیابی به خواسته های حداقلی و حداکثری خود در گرو پیوند و اتحاد بین گروه های 

مختلف جامعه ایران می باشد.

5 - گرچه هدف حداقلی هر یک از گروه های اجتماعی جامعه ایران در عرصه جنبش 
ولی  باشد،  کنکریت صنفی خود  به خواسته  دستیابی  در جهت  تالش  باید  مطالباتی 
موفقیت این گروه ها در هدف حداقلی خود در گرو حرکت در چارچوب هدف حداکثری 
که اهداف دموکراتیک در کانتکس اصالحات بنیادین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و 

دستیابی به جامعه مدنی می باشد.

و  شده  سازماندهی  و  یافته  اعتال  جنبش  نهائی  خروجی  ایران  در  مدنی  جامعه   -  6
تشکل یافته مطالباتی گروه های مختلف در پیوند با یکدیگر از کارگران تا معلمان و زنان 

و پرستاران و کارمندان و غیره می باشد.

به  رای  ورقه  ریختن  طریق  از  امروز  ایران  جامعه  در  مدنی  جامعه  به  دستیابی   -  7
صندوق های انتخابات و حل شدن در تضادهای جناح های داخلی قدرت بر سر تقسیم 
قدرت ممکن نیست، بلکه بالعکس تنها از طریق تکیه بر جنبش های سه گانه اجتماعی 
و دموکراتیک و کارگری همراه با دامن زدن به جنبش مطالباتی این گروه های اجتماعی 

و سازماندهی و تشکل آن ها و ایجاد پیوند و هم بستگی بین آن ها امکان پذیر است.

از طریق  تنها  ایران  اقتصادی و اجتماعی در جامعه  8 - تحول زیرساختی سیاسی و 
کارگری  و  دموکراتیک  و  اجتماعی  گانه  وسیله جنبش های سه  به  بنیادین  اصالحات 

می باشد.

فرایندی  گرو  در  ایران  و دموکراسی طلبانه جامعه  آزادی خواهانه  مبارزه  موفقیت   -  9
دیدن این مبارزه است و به همین دلیل بعد از بیش از صد سال که از انقالب دموکراتیک 
مشروطیت در ایران می گذرد جامعه ایران باید امروز بداند که دموکراسی برای آن ها یک 

امر طبیعی نیست بلکه میوه نهائی یک مبارزه دائمی نظری و عملی می باشد.
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مبارزه  فرایند  نخستین  ایران  امروز  جامعه  مختلف  گروه های  مطالباتی  - جنبش   10
دموکراتیک و کلید واژه استراتژی نیل به جامعه مدنی در ایران می باشد.

11 - مبارزه دموکراتیک جنبش های سه گانه اجتماعی و دموکراتیک و کارگری ایران 
در راه دستیابی به جامعه مدنی قدرتمند در ایران در شرایط فعلی از مضمون جنبش 

رهائی بخش برخوردار می باشد.

12 - تنها در چارچوب پیوند گروه های مختلف جامعه ایران به وسیله اعتالی جنبش 
مطالباتی و سازماندهی و تشکل آن ها امکان ایجاد توازن قوا بین باالئی ها و پائینی های 

قدرت در جامعه امروز ایران وجود دارد.

جنبش  اعتالی  با  همگام  دموکراتیک  مبارزه  عرصه  در  اجتماعی  همبستگی   -  13
مطالباتی جنبش های سه گانه رمز موفقیت مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم 

ایران می باشد.

14 - تقویت جامعه مدنی در ایران در گرو به رسمیت شناختن حق تشکل های مستقل 
سراسری  مطالباتی  جنبش  در  حضور  برای  ایران  جامعه  اجتماعی  مختلف  گروه های 

جامعه امروز ایران می باشد.

15 - تنها در چارچوب تکوین جنبش مطالباتی جنبش های سه گانه جامعه امروز ایران 
راه کسب  بشوند که  امیدوار  ایران می توانند  امروز جامعه  است که گروه های مختلف 
حق و حقوق از دست رفته آن ها از مسیر روش های مدنی و اصالحات تدریجی بنیادین 

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می گذرد.

به  جامعه ای  هر  در  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه  دموکراتیک  مبارزه  موفقیت   -  16
خصوص در جامعه ایران در گرو آزادی زنان جامعه می باشد، آنچنانکه می توان به ضرس 
قاطع اعالم کرد که بدون آزادی زنان امکان دستیابی به حداقل خواسته دموکراتیک در 

عرصه مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه وجود ندارد.

عدالت  تحقق  چارچوب  در  تنها  ایران  زنان  رفته  دست  از  حقوق  به  دستیابی   –  17
حقوقی در کنار عدالت اقتصادی و اجتماعی ممکن می باشد.
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18 - بدون تحقق عدالت حقوقی امکان نفی آپارتاید جنسی در جامعه ایران نیست.

تحقق  کانال  از  امروز  ایران،  زنان  جامعه  دموکراتیک  و  برابری خواهانه  - خواست   19
عدالت حقوقی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی ممکن شدنی است.

20 - شعارهای فرمالیته و فرمایشی رژیم مطلقه فقاهتی در حمایت از زنان امروز ایران 
مثل:

الف – اشتغال زنان با محوریت خانواده.

ب – اشتغال نیمه وقت زنان.

ج – کاهش ساعت کار زنان.

د - افزایش مرخصی زایمان زنان بدون بسترسازی اقتصادی و اجتماعی به نفع زنان 
)در همین رابطه محمد حسن زاد معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در 
گفتگوی با ایسنا اعالم کرد که 47 هزار زن از 145 هزار زنی که در 18 ماهه گذشته 
از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کرده اند در بازگشت به کار پس از مرخصی از 

کار اخراج شده اند(.

ه – دور کاری زنان.

و – سیاست تفکیک جنسی.

ز – سیاست باال بردن نرخ باروری زنان.

ح – اشتغال پاره وقت زنان.

ط – تشویق بازنشستگی زودرس زنان، تالشی در راستای محصور و محدود کردن 
ایران در  زنان  امنیت شغلی  به چالش کشیدن  زنان در چارچوب خانه، همچنین 
شرایط فعلی جامعه بحران زده ایران می باشد که خود بسترساز حذف تدریجی زنان 

ایران از فعالیت اجتماعی و اقتصادی نیز هست.

فشار  امروز  که  جنسی  آپارتاید  کنار  در  پدرساالرانه  و  مردساالرانه  فرهنگ   -  21
کمرشکنی بر زنان ایران وارد کرده است و باعث شده است تا سختی مضاعف و چند 
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اسالم  مولود  کند،  تحمیل  ایران  زنان  بر  ایران  امروز  استبدادزده  جامعه  در  گانه ائی 
فقاهتی و استحمار فقهی جامعه ایران می باشد چراکه نظام حقوقی اسالم فقاهتی بر 

چهار تبعیض استوار می باشد:

الف - تبعیض زن و مرد.

ب – تبعیض مسلمان و نامسلمان.

د - تبعیض برده و برده دار.

ه – تبعیض فقیه و غیر فقیه.

22 - فقر و فحشا و اعتیاد و پدیده کودکان خیابانی و تن فروشی و ناهنجاری های دیگر 
امروز جامعه ایران باعث گردیده تا هزینه مبارزه رهائی بخش زن ایرانی در جامعه امروز 

ایران صد چندان شود.

و  ایران  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  حیات  از  ایرانی  زنان  حذف   -  23
خانه نشین کردن آن ها در راستای سیاست افزایش نرخ باروری، برنامه ائی است که رژیم 

مطلقه فقاهتی امروز دنبال می کند.

24 - محروم کردن زنان ایران از اساسی ترین حقوق دموکراتیک خود که حق سازماندهی 
و تشکل مستقل می باشد توسط رژیم مطلقه فقاهتی در طول 36 سالی که از عمر این 

رژیم می گذرد، بزرگ ترین ضربه به مبارزه برابری طلبانه زنان ایران وارد کرده است.

25 - مجوز قانونی برای ازدواج های مکرر مردان بدون اجازه همسر به صورت ازدواج های 
موقتی یا دائمی بسترساز فحشا و بزهکاری و فشار مضاعف بر زنان امروز جامعه ایران 

شده است.

26 - حاکمیت نظام حقوقی اسالم فقاهتی در چارچوب آپارتاید جنسی باعث گردیده 
است تا زن در جامعه امروز ایران به موجودی درجه دوم بدل شود.

27 - محدود کردن نقش زن ایرانی به تولید مثل و اداره خانه شعاری است که رژیم 
مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته جهت محروم کردن زن ایرانی از حضور در 
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حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می دهد.

28 - اجرای قانون تفکیک جنسی در بیش از 60 دانشکده و ادامه آن در شهرداری 
تهران گامی دیگر در راستای منفعل کردن زن ایرانی در بستر جنبش مطالباتی خود 

می باشد.

29 - سیاست افزایش جمعیت در عرصه رقابت هژمونی رژیم مطلقه فقاهتی بر هالل 
شیعه خاورمیانه و تالش در جهت رسانیدن جمعیت ایران - طبق گفته خامنه ای - به 
150 میلیون نفر، در این رقابت در ایرانی که امروز حتی به لحاظ آب و هوا توان داشتن 
بیش از 40 میلیون نفر جمعیت ندارد فشار مضاعف دیگری است که بر گرده زن ایرانی 

امروز وارد شده است.

30 - گرچه مبارزه زنان ایران در راه دستیابی به خواست های دموکراتیک و برابری خواهانه 
دارای پیشینه تاریخی می باشد اما آنچه که به صورت مشخص در طول بیش از صد 
سالی که از انقالب دموکراتیک مشروطیت می گذرد باعث شکست این مبارزه زنان ایران 
شده است، فرهنگ و سنت و نظام حقوقی فقه زده ایران می باشد و لذا تا زمانی که این 
چتر حقوقی تبعیض آمیز نفی نشود امکان رهائی زن ایرانی وجود ندارد و صد البته تا 
زمانی که زن ایرانی به رهائی نرسد، اگر صد انقالب دیگر هم در جامعه ایران بشود، باز 

آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

31 - علت اینکه انقالب دموکراتیک مشروطیت ایران نتوانست زن ایرانی را در مسیر 
رهائی قرار دهد و تا 50 سال بعد زن ایرانی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تعیین 
سرنوشت خود نداشت و او را در ردیف »مهجورین« و »نابالغان« به حساب می آوردند، 

حاکمیت اسالم فقاهتی زن ستیز بر نظام حقوقی، زائیده انقالب مشروطیت بود.

ایران در تشکل های صنفی و سیاسی در عرصه  32 - آگاه سازی و سازماندهی زنان 
جنبش مطالباتی و نهادینه مبارزه آن ها تنها مسیر رهائی زن ایرانی در جامعه فقه زده 

و استبداد می باشد.

33 - بی حقی زنان ایرانی در جامعه مردساالر و پدرساالر امروز ایران آنچنان در فرهنگ 
و سنت تاریخی ایران به علت فقه زدگی نهادینه شده است که امروز آپارتاید جنسی 
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جزء اعتقاد مردم ایران شده است.

34 - نهادینه شدن نظام حقوقی فقه زده ایران در جامعه امروز ایران آنچنان فراگیر و 
گسترده می باشد که باعث شده است تا سدی در برابر نفوذ اندیشه های نو و مترقی و 

برابری خواهانه به ذهنیت زنان ایران ایجاد کند.

35 - فراموش کردن و نادیده گرفتن جایگاه استراتژیک حقوق زن ایرانی در تحقق و 
دستیابی به دموکراسی و جامعه مدنی باعث گردید تا جنبش سیاسی ایران نسبت به 
حقوق زن ایرانی و جنبش مطالباتی زن ایرانی بیگانه شود و همین بیگانگی بسترساز 

رکود فعلی جنبش مطالباتی زن ایرانی در جامعه امروز ایران شده است.

و  و حقوقی  سیاسی  و  اجتماعی  همه شئون  در  نتواند  ایرانی  زن  که  زمانی  تا   -  36
اقتصادی در برابر مرد ایرانی از حق برابری برخوردار گردد، هر گونه مبارزه تحول گرایانه 

در جامعه ایران شکست خواهد خورد.

37 - حق شرکت در تعیین سرنوشت و برابری حقوق زن و مرد در راس خواسته های 
جنبش مطالباتی زن ایرانی در بیش از صد سال بعد از مشروطیت می باشد.

38 - آنچنانکه عالمه دهخدا گفت: »انسان آزاد خلق می شود، لذا باید آزاد زندگی کند 
و آزاد مبیرد«، بنابراین »هر کس را که عقیده بر آن باشد که زنان ایران نباید از حقوق 

اجتماعی بهره مند شوند نباید او را انسان خواند.«

39 - علت اینکه تا سال 1330 یعنی 45 سال بعد از فرمان مشروطیت زنان ایران حتی 
بر روی کاغذ هم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند، حاکمیت نظام 

حقوقی اسالم فقاهتی بر سنت و اندیشه و فرهنگ مردم ایران بود.

40 - اگر مجلس رژیم مطلقه فقاهتی تصویب می کند که ازدواج موقت نیاز به ثبت 
رسمی ندارد و تعدد زوجات یا چند همسری را در جامعه امروز ایران قانونیت می بخشد، 
باید همه این ها در چارچوب همان نظام حقوقی زن ستیز اسالم فقاهتی حاکم تبیین 

کنیم.

41 - اجرای طرح عفاف و حجاب وزارت کشور رژیم مطلقه فقاهتی گامی دیگر در راه 
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حذف زنان از حیات اجتماعی و خانه نشین کردن آن ها می باشد.

42 - حذف زنان ایرانی از عرصه حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و 
رکود  عامل  جنسی،  تبعیض  و  نابرابری  ضد  بر  ایران  زنان  مطالباتی  جنبش  سرکوب 
مبارزه دموکراسی طلبانه امروز جامعه ایران می باشد چراکه تا زمانی که نیمی از جمعیت 
ایران - وارد مبارزه آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه نشوند هیچ  ایران - یعنی زنان 

باری در این رابطه به منزل نخواهد رسید.

43 - حق طالق، حق حضانت فرزند، حق مسافرت، حق ارث، حق قضاوت و غیره از 
ابتدائی ترین حقوق زنان ایران است که 36 سال است که در رژیم مطلقه فقاهتی نفی 

می شود.

44 - جنبش زنان ایران در عرصه مبارزه دموکراتیک به علت نمایندگی از 50درصد 
به  دستیابی  برای  ایران  جامعه  دموکراتیک  مبارزه  پیشگام  عنوان  به  ایران،  جمعیت 

آزادی های دموکراتیک می باشند.

45 - به چالش کشیده شدن امنیت شغلی زنان کارگر ایرانی امروز بزرگ ترین هدف 
افزایش  سیاست  راستای  در  ایرانی  زن  کردن  خانه نشین  جهت  فقاهتی  مطلقه  رژیم 

جمعیت این رژیم می باشد.

46 - خواسته مشترک زنان کارگر ایرانی با مردان کارگر در کانتکس جنبش مطالباتی 
کارگران ایران عبارتند از:

 16 در  مهر  خبرگزاری  گزارش  طبق  که  موقت،  قراردادهای  کردن  باطل   – الف 
تیرماه 94 بیش از 93درصد کل قراردادهای کارگران ایران به صورت موقت منعقد 

می گردد.
ب – افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم و دستیابی کارگران و زحمتکشان 
به مزد شرافتمندانه، که طبق گزارش خبرگزاری تسنیم در 22 تیرماه 94 بیش از 

7 میلیون کارگر ایرانی دستمزدی کمتر از 712 هزار تومان می گیرند.
ج – تامین امنیت شغلی، که طبق گفته ربیعی وزیر کار بیش از 7 میلیون کارگر 
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ایرانی در مشاغل غیر رسمی کار می کنند.
د - توقف خصوصی سازی.

ه - احیای حقوق سندیکائی و ایجاد تشکل و سندیکاهای مستقل کارگری، می باشد.
47 - خواسته خودویژه جنبش مطالبات زنان کارگر ایران که مختص خود کارگران زن 

ایرانی می باشد عبارتند از:

الف – دریافت مزد مساوی با مردان کارگر در برابر کار همسان.
از  از 6 هفته مرخصی قبل زایمان و مرخصی بعد  حق استفاده زنان کارگر  ب – 

زایمان.
ج – تاسیس مهد کودک در کنار کارگاه.

د - در اختیار قرار دادن زمان مناسب جهت شیر دادن به نوزاد در زمان حضور در 
کارگاه.

ه – قدغن کردن اشتغال زنان به کارهای سخت.
و – لغو آپارتاید جنسی.

48 - تصویب 8 مارس به عنوان روز جهانی زن مانند روز جهانی کارگر و اعالم تعطیلی 
آن برای زنان ایرانی جهت اعتراض زنان ایران همگام با زنان جهان نسبت به شرایط غیر 

عادالنه ای که به خصوص با پیدایش نظام سرمایه داری بر آنان تحمیل گردیده است.





»جنبش زنان ایران«
در مسیر
»رهائی«
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جهت تجهیز ذهن مخاطب، مقدمتا با طرح چند سؤال به تحلیل و تبیین و آسیب شناسی 
جنبش زنان ایران می پردازیم.

سؤال اول: همان سوالی است که قباًل در »نشر مستضعفین، ارگان عقیدتی - سیاسی، 
جنبش پیشگام مستضعفین ایران« در باب جنبش دانشجویان ایران مطرح کردیم و آن 
اینکه، آیا جنبش زنان ایران یک جنبش پیشرو است، یا برعکس یک جنبش پیشگام، یا 
آنچنانکه در چهل سال )از شهریور 20 تا بهمن 57( شاهد بودیم، یک جنبش پیشاهنگ 

است؟

سؤال دوم: اگر باور به »پیشرو بودن، جنبش زنان ایران داریم«، چرا این جنبش در 
مورد  اول،  عنوان خاکریز  به  فقاهتی حاکم،  مطلقه  رژیم  عمر  طول 38 سال گذشته 

حمالت نرم افزاری و سخت افزاری رژیم مطلقه فقاهتی قرار گرفته است؟

سؤال سوم: چرا در مقایسه، انقالب مشروطیت با انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57، 
انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 یک انقالب زنانه تر می باشد و نقش زنان در انقالب 

ضد استبدادی بهمن ماه 57 پر رنگ تر از نقش مردان بوده است؟

سؤال چهارم: چرا طرح شعار »تساوی حقوق زن و مرد« توسط جنبش مطالباتی و 
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جنبش زنان ایران، در طول 38 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی )از بهمن ماه 57 الی 
االن(، در برابر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، به مثابه نفی رویکرد نظری فقاهتی و والیتی 
»تنها  گذشته  سال   38 در  رابطه،  این  در  و  است؟  بوده  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
سنگری که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حاضر به حداقل عقب نشینی در برابر آن نشده 

است، همین سنگر آپارتاید یا تبعیض جنسیتی بوده است؟

سؤال پنجم: چرا در برابر مؤلفه های مختلف تبعیض اقتصادی و تبعیض اجتماعی و 
تبعیض سیاسی، حقوق زنان ایران توسط رژیم مطلقه فقاهتی در 38 گذشته، »تبعیض 
حقوقی، یا آپارتاید جنسیتی زنان، نقش کلیدی دارد« و تا زمانیکه این ستم مضاعف 
از دوش زنان ایران برداشته نشود، »امکان رهائی از ستم تبعیض اقتصادی و تبعیض 
سیاسی و تبعیض مدنی و تبعیض قضایی و تبعیض اجتماعی«، برای زنان ایران وجود 

ندارد؟

سؤال ششم: چرا کلید واژه تحقق دموکراسی - سوسیالیستی شریعتی به عنوان یک 
ایران، تحقق تساوی حقوق زن  »نظام اجتماعی« )نه یک شکل حکومتی( در جامعه 

مرد، یا نفی آپارتاید جنسیتی زنان ایران است؟

سؤال هفتم: چرا در چارچوب »مبارزه با ستم آپارتاید یا تبعیض جنسیتی« تحمیل 
شده بر زنان ایران در لوای شعار »تساوی حقوق زن و مرد، آزادی های اجتماعی زنان 
ایران، باید در کادر آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی زنان ایران، مطالبه شود« و 
طرح مکانیکی آزادی های اجتماعی جدای از آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی برای 

زنان ایران، بسترساز انحراف جنبش مطالباتی زنان ایران می گردد؟

سؤال هشتم: چرا در چارچوب تبیین هیرارشیک مؤلفه های اجتماعی و سیاسی حقوق 
زنان ایران، دستیابی به آزادی های مدنی، مقدم و الزمه دستیابی به آزادی های سیاسی، 

زنان ایران می باشد؟

سؤال نهم: چرا در چارچوب تبیین هیرارشیک مؤلفه های تبعیض اقتصادی حاکم بر 
زنان ایران، »مبارزه با فقر« زنان ایران، باید در چارچوب مبارزه با »نابرابری های« حاکم 
بر زنان ایران صورت بگیرد؟ به عبارت دیگر، آیا در عرصه تبیین هیرارشیک مؤلفه های 
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تبعیض اقتصادی زنان ایران، »نابرابری بر فقر غلبه دارد، یا فقر بر نابرابری؟« فراموش 
نکنیم که در رویکرد »دموکراسی - سوسیالیستی شریعتی« )نه سوسیال دموکراسی 
سرمایه داری بعد از جنگ دوم جهانی مغرب زمین( جوهر دموکراسی – سوسیالیستی 

شریعتی )به عنوان یک نظام اجتماعی، نه شکل حکومتی( مبارزه دو مؤلفه ای با:

الف – نابرابری،

ب – فقر، مشخص می سازد.

در همین رابطه است که در این رویکرد، آنچنانکه فقر به دو مؤلفه:

الف - فقر اقتصادی،

ب - فقر فرهنگی تقسیم می شوند، نابرابری به مؤلفه های:

1 - نابرابری های قضایی و حقوقی،

2 - نابرابری های سیاسی،

3 - نابرابری های مدنی،

4 - نابرابری های اقتصادی،

5 - نابرابری های اجتماعی، تقسیم می گردند. 

بنابراین در این رابطه است که شعار دو مؤلفه ای محوری دموکراسی – سوسیالیستی 
شریعتی، یعنی شعار »نان و آزادی« در پاسخ به دو شکاف بزرگ »فقر و نابرابری« تنظیم 
یافته است. به این ترتیب که شعار »نان، در برابر شکاف فقر می باشد«، آنچنانکه شعار 
»آزادی در برابر شکاف نابرابری قرار دارد«. به همین دلیل است که می توانیم داوری 
دموکراسی  سوسیال  )نه  »دموکراسی - سوسیالیستی شریعتی«  رویکرد  در  که  کنیم 
از  غیر  »فقر«  دارد(  سرمایه داری  جوهر  که  زمین  مغرب  دوم  بین الملل  از جنگ  بعد 
»نابرابری« است و »نابرابری بسترساز فقر می باشد، نه فقر بسترساز نابرابری«؛ و »مبارزه 

با نابرابری ها، ارجحیت و اولویت دارد بر مبارزه با فقر.« 

هر چند که از نظر شریعتی »مبارزه با نابرابری ها، شامل مبارزه با فقر هم می گردد« اما 
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»مبارزه با فقر الزامًا به مبارزه با نابربری ها منتهی نمی شود«؛ و »پوپولیسم، مولود مبارزه 
مکانیکی و غیر ساختاری با فقر است«؛ زیرا در شرایطی که نابرابری ها در جامعه بیداد 
می کند، پوپولیسم می خواهد خارج از برخورد ساختاری با نابرابری ها و فقر، به درمان 
مکانیکی فقر بپردازد«؛ و علت شکست تاریخی پوپولیسم در ایران و در آمریکای التین 
چارچوب  از  خارج  جامعه  فقر  با  ساختاری  غیر  و  مکانیکی  برخورد  همین  جهان،  و 
رویکرد  »اهمیت  البته  صد  و  می باشد؛  جامعه  آن  در  موجود  نابرابری های  با  برخورد 
دموکراسی - سوسیالیستی شریعتی در این است که او مبارزه با فقر را در چارچوب 
نژادی و حقوقی مطرح می کند«؛  نابرابری های سیاسی و مدنی و مذهبی و  با  مبارزه 
با  مترادف  را  »دموکراسی  و  تعریف می کند«؛  پائین جامعه  از  کنترل  را  »دموکراسی  و 
سرمایه داری نمی داند«؛ و بین »لیبرالیسم و دموکراسی تفاوت قائل می شود« و معتقد 
است که »قبل از ظهور سرمایه داری، دموکراسی وجود داشته است«؛ و شهر- دولت های 
یونان باستان در پنج قرن قبل از میالد مسیح، نمونه های اولیه و ابتدائی از دموکراسی 

می داند.

و  اقتصادی  لیبرالیسم  از  اعم  آن،  مختلف  مؤلفه های  در  »لیبرالیسم،  شریعتی  البته 
لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اخالقی، مولود ظهور سرمایه داری در جهان می داند« و 
او برعکس »دموکراسی که کنترل از پائین تعریف می کرد، لیبرالیسم را کنترل از باال 

توسط طبقه و هیئت حاکمه تبیین می نمود.« 

سؤال دهم: چرا جان استوارت میل، از نظریه پردازان لیبرالیسم ستیزه گر اروپا، معتقد 
است که گرچه »زنان در عرصه دموکراسی – لیبرالیستی باید حق رأی داشته باشند، 
اما کارگران، اعم از کارگران زن و کارگران مرد، به خاطر اینکه مالیات نمی پرازند و توان 
پرداخت مالیات هم ندارند، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند؟« قابل ذکر است 
که از نظر جان استوارت میل، »کسانی که سواد ندارند و کسانی که مالیات نمی پردازند، 
حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن هم ندارند« و طنز تاریخ اینجا است که امروز، در 
آمریکا یعنی بزرگترین دژ لیبرال دموکراسی و کاپیتالیسم جهان، کسی وارد کاخ سفید 
شده است )ترامپ( که به عنوان بزرگ ترین سرمایه دار آمریکا، از سال 2007 تا کنون 

مالیات پرداخت نکرده است.
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سؤال یازدهم: چرا جنبش زنان ایران، در قیاس با جنبش دانشجویان و جنبش کارگران 
و جنبش معلمان ایران، به لحاظ تشکل یابی و سازمان گری و استقالل تشکیالتی، در 

فازی مؤخر بر جنبش های دیگر جامعه امروز ایران قرار دارند؟

سؤال دوازدهم: چرا در چارچوب مبارزه نظری و عملی جهت نفی آپارتاید جنسیتی 
زنان ایران، ما موظفیم ابتدا به تبیین »زن به عنوان یک انسان« در برابر »مرد به عنوان 

یک انسان«، بپردازیم؟

قابل ذکر است که تا زمانیکه ما بر این باور فلسفی دست پیدا نکنیم که »زن فی نفسه، 
مانند مرد یک انسان است« هرگز نخواهیم توانست در مبارزه با آپارتاید جنسیتی رژیم 
مطلقه فقاهتی، توسط شعار تساوی حقوق زن و مرد موفق شویم. فراموش نکنیم که 
آبشخور تمام تبعیضات نظری و عملی اسالم فقاهتی شیعه و سنی، در طول بیش از هزار 
سال گذشته عمر آن، چه در عرصه فلسفی و چه در عرصه کالم و چه در عرصه فقهی 
»تبیین فلسفی زن، خارج از چارچوب فلسفی انسان و مرد می باشد«؛ یعنی آنچنانکه 
مالصدرا و مالهادی سبزواری مدعی هستند »اصالً زن، فی نفسه یک حیوان می باشد 

که خداوند جهت تولید نسل، در اختیار مردان قرار داده است.«

طبیعی است که این رویکرد تبیینی و فلسفی به زن، تعیین کننده زیرساخت تمامی 
تبعیضات حقوقی و فقهی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و مدنی بر زن در اسالم 
فقاهتی شیعه و سنی می باشد؛ و لذا تا زمانیکه این رویکرد فلسفی یونانی زده افالطونی 
و ارسطوئی به خلقت زن، استحاله نظری و فلسفی نگردد، هر گونه برخورد نظری در 
راستای تساوی حقوق زن مرد، سورنا از دهان گشادش نواختن می باشد؛ زیرا به همین 
دلیل بود که حتی مدرس هنگامیکه در مجلس، صحبت از تساوی حقوق سیاسی زن و 
مرد شد و صحبت از حق رأی دادن زنان ایرانی گردید، در برابر این رویکرد اعالم کرد 

که خطرناک ترین نظریه ضد اسالمی مطرح شده است.

به عنوان  توانست  اینکه  از  بروجردی در دهه بیست پس  بود که  رابطه  باز در همین 
مرجع بالمنازع اسالم فقاهتی بر کرسی مرجعیت شیعه فقاهتی تکیه بزند، گروهی تحت 
نظر محمد مجتهدی شبستری تعیین کرد تا به لحاظ فیزیولوژی به تشریح علمی ضعف 



جنبش زنان 64/

با طرح توحید فلسفی  بروجردی می دانست که  بپردازند، چراکه  مغزی و فکری زنان 
خلقت زن و مرد، زیرساخت هزار ساله اسالم فقاهتی به یکباره فرو خواهد ریخت؛ زیرا 

هر چند اسالم هزار ساله فقاهتی و روایتی، بر چهار تبعیض:

1 - تبعیض زن و مرد،

2 - تبعیض برده و برده دار،

3 - تبعیض کافر فقهی و مسلمان فقهی،

4 - تبعیض فقیه یا روحانی، با مردم غیر روحانی، استوار می باشد، در میان این چهار 
تبعیض، »تبعیض زن و مرد« نقش محوری دارد؛ و دلیل آن این می باشد که عالوه بر 
اینکه از آغاز الی االن، ستم مضاعف واقعیت تاریخی و اجتماعی داشته است، در اسالم 
روایتی شیعه و سنی، تبعیض جنسیتی از پشتوانه روایت های زیادی برخوردار می باشد؛ 
تز تشخیص  بتواند توسط  ایران  بر  اگر زمانی اسالم فقاهتی حاکم  به همین دلیل،  و 
مصلحت نظام حکومتی خود، به لحاظ نظری و عملی از تبعیض برده و برده دار و تبعیض 
کافر فقهی بر مسلمان فقهی، در عرصه حقوق شهروندی و مدنی و تبعیض آخوند با غیر 
آخوند دست بردارد، هرگز نخواهد توانست از تبعیض جنسیتی زن و مرد دست بردارد. 

یادمان باشد که خمینی که از سال41 مبارزه سیاسی خودش را با مخالفت »با انتخاب 
شدن و انتخاب کردن زنان در جریان شورای ایالتی و والیتی استارت زد« حتی پس از 
انقالب بهمن 57 نخستین اشکالی که بر متن قانون اساسی پیشنهادی حسن حبیبی 
اساسی  قانون  در  حبیبی  حسن  که  بود«  مرد  و  زن  حقوق  تساوی  »موضوع  گرفت، 

پیشنهادی خود مطرح کرده بود. 

در همین رابطه بود که شریعتی برعکس عالمه محمد اقبال الهوری )سرسلسله جنبان 
پروژه بازسازی اسالم تطبیقی(، در چارچوب پروژه بازسازی اسالم خود در اسالم شناسی 
ارشاد )نه اسالم شناسی مشهد(، توسط تبیین »توحید فلسفی، در شاخه های مختلف، 
انسانی و اجتماعی و تاریخی، با محور قرار دادن مؤلفه انسان در چارچوب داستان خلق 
انسان که از نظر او آدم در قرآن همان نوع انسان می باشد، کوشید قبل از هر موضوع 
به تبیین فلسفی توحید در خلقت زن و مرد بپردازد تا توسط آن ستون خیمه اسالم 
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فقاهتی و اسالم روایتی را به چالش بکشد.«

سؤال سیزدهم: چرا در رویکرد اسالم فقاهتی تبعیض جنسیتی و تبعیض سیاسی و 
تبعیض مدنی و تبعیض اقتصادی زنان ایران در موضوع حجاب و دخالت در پوشش زنان 
نمودار پیدا کرده است؟ عنایت داشته باشید که در طول 38 سال گذشته رژیم مطلقه 
فقاهتی کوشیده است تا از کانال حجاب و دخالت در پوشش زنان ایران، به تبعیضات 
ببخشد.  فقهی  مشروعیت  ایران  زنان  مدنی  و  اقتصادی  و  قضایی  و  فقهی  و  سیاسی 
آنچنانکه برعکس آن، باز در این رابطه بوده است که در 38 سال گذشته، در یک رابطه 
عکس العملی، زنان ایران هم در راستای مبارزه با آپارتاید جنسیتی رژیم مطلقه فقاهتی، 
از طریق مبارزه با حجاب تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی به مبارزه با تبعیضات حاکم بر 

خویش پرداخته اند. 

در نتیجه، همین انحراف تحمیلی بر زنان ایران باعث گردیده است تا زنان ایران در برابر 
آزادی های اجتماعی و مدنی و سیاسی، »اولویت اول به آزادی های اجتماعی بدهند، نه 
آزادی های مدنی و یا آزادی های سیاسی«؛ که این موضوع امروزه به صورت یک آسیب 
فراگیر و جدی در مبارزه زنان ایران می باشد، چراکه هر چند »اولویت دادن به آزادی های 
مدنی و آزادی های سیاسی می تواند بسترساز تأمین آزادی های اجتماعی برای زنان ایران 
بسترساز  نهایت  در  نمی تواند  اجتماعی  آزادی های  به  دادن  اولویت  آن  برعکس  بشود، 

تأمین آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی برای زنان ایران بشود.«

فراموش نکنیم که در رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی اول و دوم، به علت اینکه این رژیم 
»جهت تزریق مدرنیته وارداتی از باال و جهت مبارزه با سنت متصلب تاریخی و فقاهتی 
مردم ایران و مبارزه با اتوریته حوزه های فقاهتی، نیازمند به آزادی اجتماعی زنان ایران 
بود، لذا به همین دلیل رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی اول و دوم، به جای آزادی های 
مدنی و آزادی های سیاسی برای زنان ایران، اولویت اول به آزادی اجتماعی زنان ایران 
تا توسط آن، در پای آزادی های اجتماعی زنان، آزادی های مدنی و آزادی های  دادند 

سیاسی زنان ایران قربانی بشود.«

سؤال چهاردهم: چرا تا زمانیکه دموکراسی در عرصه سوسیالیسم )نه سرمایه داری( 
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تعریف نشود، امکان اولویت دادن به آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی برای زنان 
ایران وجود ندارد؟ فراموش نکنیم که مسیر رهائی زن مغرب زمین از قرن نوزدهم الی 
االن، به خاطر اینکه دموکراسی مغرب زمین به جای سوسیالیسم در عرصه سرمایه داری 
در  مرد،  و  زن  تساوی حقوق  زمین،  مغرب  »در  تا  شد  باعث  امر  این  گردید،  تعریف 
چارچوب لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخالقی تعریف بشود«؛ که البته 
خود این امر بسترساز مطلق شدن، آزادی های اجتماعی زنان در مغرب زمین شده است. 

بر جامعه  فقاهتی حاکم  رژیم مطلقه  پانزدهم: چرا در 38 سال گذشته عمر  سؤال 
ایران، این رژیم جهت دستیابی به رویکرد نظری و عملی زن ستیزانه خود پیوسته تالش 
کرده است تا »زن خانواده، جایگزین زن اجتماعی« بکند؟ و در راستای این رویکرد بوده 
است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، جهت محصور و محدود کردن زن ایرانی به درون 
تبلیغی، »تولید  و  اجتماعی  و  اقتصادی  تا توسط مکانیزم های  خانواده، کوشیده است 
نسل، به عنوان وظیفه اصلی زن ایرانی تعریف نماید«؛ و با استحاله »زن اجتماعی به 
زن خانواده، حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی زن ایرانی را در پای محصور ساختن زن 

خانواده، ذبح نمایند.«

رویکرد  از  اعم  پیشاهنگی«،  »رویکرد  مختلف  جریان های  چرا  شانزدهم:  سؤال 
حزب طراز نوین لنینیستی یا رویکرد ارتش خلقی مائوئیستی و یا رویکرد پیشاهنگی 
چریک گرایانه رژی دبره ای، در چهل سال بین شهریور 20 تا بهمن ماه 57، کوشیدند 
تا »توسط زن تشکیالتی ایرانی منفرد از جامعه، مبارزه تشکیالتی را جایگزین مبارزه 
مستقل سازمان گرایانه جنبش زنان ایران بکنند« که صد البته شکست خوردند، چراکه 
با این جایگزینی هر چند توانستند »زن سیاسی در تشکیالت پیشاهنگ خود بسازند، 
نهضت  یک  صورت  به  نتوانست  پیشاهنگی،  استراتژی  پیرو  تشکیالتی  زن  این  هرگز 

عمومی در عرصه جنبش زنان ایران رشد و تکثیر پیدا کند.«

صورت  به  ایران  زنان  جنبش  بار  اولین  برای   57 و   56 سال های  در  دلیل  همین  به 
خودجوش  صورت  به  ایران  جامعه  تحول خواهانه  حرکت  تاریخ  در  بی سازمان،  توده 
تمامی  در  پیشاهنگ«  تشکیالتی  »زن  خالء  آنچنانکه  شدند.  ظاهر  خودانگیخته  و 
فرایندهای جنبش زنان ایران در سال های 56 و 57 و بعد از آن به صورت مطلق هویدا 
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و  ایدئولوژیک مجاهدین خلق« در دهه 60  انقالب  نکنیم که »شکست  فراموش  بود. 
70 که در راستای جنبش زنان ایران شکل گرفت، در این رابطه قابل تفسیر و تبیین 
در  پیشاهنگ  تشکیالتی  »زن  پروژه  توسط  خلق  مجاهدین  رهبری  چراکه  می باشد، 
عرصه استراتژی ارتش خلقی« می خواستند »زن پیشاهنگ را جایگزین زن اجتماعی 
جنبش زنان ایران بکنند« که البته تا به امروز در این رابطه ناکام مانده اند و هرگز »زن 
تشکیالتی و ارتش خلقی« آنها نتوانسته است که الگوی »زن اجتماعی« جنبش زنان 

ایران بشود. 

تشکیالتی  »زن  پروژه  جهت  خود  ایدئولوژیک  انقالب  عرصه  در  مجاهدین  البته 
پیشاهنگ« خود، هم در عرصه استراتژی دچار اشتباه شدند و هم در عرصه تاکتیک؛ 
که اشتباه تاکتیکی آنها در این رابطه بستر تبلیغات مجاهدستیزانه رژیم مطلقه فقاهتی 
نکته ای  از آن شده است.  تبیین جنسی و اخالقی کردن  در 38 سال گذشته توسط 
که در رابطه با جنبش اجتماعی زنان ایران در سال های 56 و 57 و بعد از آن نباید 
از نظر دور بداریم اینکه، این از آنجائیکه جنبش زنان ایران در سال های فوق صورت 
»توده بدون سازمان« داشتند و به صورت »توده بی شکلی« حرکت می کردند، همین 
تا این جنبش مانند جنبش دانشجوئی و جنبش کارگری و جنبش  امر باعث گردید 
معلمان و جنبش دانش آموزان ایران دنباله رو جنبش حاشیه نشینان شهری یا جنبش 
اجتماعی ایران بشوند؛ و بالطبع تحت هژمونی این جنبش قرار گیرند و خودبخود به 
صورت اتوماتیک تابع هژمونی روحانیت موج سوار از راه رسیده بشوند؛ که همین تابعیت 
رژیم  تثبیت حاکمیت  به محض  تا  گردید  باعث  آنها  بی شکل  توده  مولود  کورکورانه، 
مطلقه فقاهتی، »اولین قتیل این نظام فقاهتی، جنبش زنان ایران باشد«؛ که تا امروز 
با تمام قوا رژیم مطلقه فقاهتی پس از گذشت زمان مصرفی جنبش زنان ایران، تالش 
می کند تا به صورت همه جانبه، این جنبش را بیش از جنبش دانشجوئی و دانش آموزی 

و کارگری و معلمان و غیره در نطفه خفه نماید. 

آنچنانکه می توانیم به ضرس قاطع در این رابطه داوری کنیم که اگر روز روزگاری به 
فرض محال رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به صورت اجباری و تحمیلی تن به قبول فعالیت 
بدهد، هرگز  غیره  و  معلمان  و  دانش آموزان  و  دانشجویان  و  کارگران  مستقل جنبش 
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حاضر نمی شود تن به استقالل و سازمان گری جنبش زنان ایران بدهد. به همین دلیل 
در این رابطه است که در تندپیچ های اعتالی جنبش زنان ایران، رژیم مطلقه فقاهتی 
جهت  آلترناتیو  بستر  فقاهتی،  زن  توسط  و  حکومتی  تشکیالت  »توسط  تا  می کوشد 
در جریان  آنچنانکه  البته  نماید«  فراهم  ایران  زنان  تشکیالت مستقل جنبش  نابودی 
»کمپین یک میلیون امضاء زنان ایران« شاهد بودیم، خود جنبش زنان ایران به این 
ایران  زنان  به جنبش مستقل  فقاهتی حاکم، نسبت  حساسیت خودویژه رژیم مطلقه 

آگاهی دارند.

لذا در این رابطه بود که پیشکسوتان کمپین فوق تالش کرده بودند »تا خواسته های خود 
را به چند مساله اولیه حقوقی و فقهی محدود کنند«. هر چند که رژیم مطلقه فقاهتی، 
و  مجازی  فضای  چارچوب  در  ایران،  زنان  جنبش  کمپینی  تجربه  اولین  با  مقابله  جهت 
شبکه های اجتماعی، حتی توان تحمل این پراتیک حداقلی تشکیالتی جنبش زنان ایران 
را نداشت؛ و لذا از پی آن بود که »سیاست بگیر و ببند و تیغ و داغ و درفش، در خصوص 
پیشکسوتان کمپین فوق به کار گرفت تا توسط آن نطفه اینگونه حرکات سازمان گرایانه 

و خودجوش و فراگیر جنبش زنان ایران را در نطفه خفه نمایند.«

پر پیداست که در این شرایط با این همه فشار استخوان سوزی که بر جنبش زنان ایران 
زمینه ساز  حاکم  اختناق  و  فشار  شرایط  در  می تواند  که  بستری  تنها  می باشد،  حاکم 
اعتالی جنبش زنان ایران بشود، »عالوه بر سازمان گری در عرصه شبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی، کم کردن هزینه مبارزه در عرصه فضای عینی و واقعی می باشد«، چراکه 
حقیقتی که جنبش زنان ایران در این شرایط با جمعبندی تجارب 70 ساله گذشته خود 

باید به آن آگاهی داشته باشد این است که:

اوالً »استمرار حیات این جنبش در گرو استقالل تشکیالتی این جنبش نسبت به تشکیالت 
)از  حکومتی و جریان های پیشاهنگی می باشد« که می کوشند مانند چهار دهه گذشته 
شهریور 20 تا بهمن 57( جنبش زنان را به صورت دنباله حرکت و در خدمت استراتژی و 
تاکتیک خود درآورند«؛ زیرا اگر جنبش زنان ایران واقعاً به این حقیقت دست یافته است 
)در چارچوب حرکت تحول خواهانه 150 سال  که »کسب جایگاه تاریخی این جنبش 
گذشته مردم ایران( تنها توسط پیشرو بودن این جنبش ممکن شدنی و دست یافتنی 



69جنبش زنان در مسیر رهایی /

می باشد، نه جایگاه پیشاهنگی« و تنها توسط »استقالل تشکیالتی اش است که این جنبش 
می تواند، به خواسته های حداقلی و حداکثری خود دست پیدا کند« لذا جهت تحقق این 
مقصود است که جنبش زنان ایران باید بر »استراتژی پیشرو و سازمان گری حول آن، 

همراه با استقالل تشکیالتی تکیه نماید.«

اجتماعی  شبکه های  که  کنند  توجه  مهم  واقعیت  این  به  باید  ایران  زنان  »جنبش  ثانیاً 
جهت  بستر  مهم ترین  عنوان  به  می توانند  حاکم،  اختناق  شرایط  در  مجازی  فضای  و 

سازمان گری زنان ایران به کار گرفته شوند.«

ثالثاً نکته مهم سومی که در این رابطه جنبش زنان ایران باید در این شرایط اختناق 
به آن عنایت داشته باشند اینکه، »رمز موفقیت این جنبش تنها و تنها در گرو فراگیر 
و سراسری شدن این جنبش می باشد«. لذا در رابطه است که جنبش زنان ایران جهت 
مبارزه سرانه،  بر »کاهش هزینه  باید عالوه  این جنبش،  و کیفی  فراگیر کردن کمی 
مبارزه جنبش مطالباتی زنان ایران را از کانال زندگی روزمره آنها عبور دهد«؛ زیرا زن 
ایرانی تنها زمانی به صورت فراگیر و سراسری حاضر به حضور در جنبش زنان ایران 
می شود که بداند این جنبش آنچنانکه از »مطالبات روزمره و کوتاه مدت تا درازمدت او 
دفاع می کنند، حداقل هزینه و مالیات مبارزه از او اخذ می نمایند«. لذا هر چه هزینه 

مبارزه باالتر رود، باعث سکتاریست جنبش زنان ایران می شود.

این جنبش  حیاتی  نیاز  بر  عالوه  که  باشند  داشته  عنایت  باید  ایران  زنان  جنبش  رابعاً 
)جهت دستیابی به خواسته های حداقلی و درازمدت خود( به فراگیر و سراسری شدن 
فضای  و  اجتماعی  شبکه های  توسط  ایران،  زنان  میان  در  سازماندهی اش  و  تشکیالتی 
مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  دیگر  شاخه های  با  جنبش  این  تشکیالتی  »پیوند  مجازی، 
ایران، اعم از شاخه جنبش کارگری و شاخه جنبش دانشجویان و شاخه جنبش معلمان 
و مزدبگیران ضرورت حیاتی دارد«. همین خودویژگی شرایط جنبش زنان ایران در این 
زمان تندپیچ تاریخ ایران باعث گردیده است تا »زن پیشرو« امروز جنبش زنان ایران 
در مقایسه با »زن پیشاهنگ« چهار دهه گذشته )از شهریور 20 تا بهمن ماه 57( به 

داوری بنشیند.
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پروژه  ایران معتقد است که  امروز جامعه  پیشرو«  رابطه است که »زن  لذا در همین 
شهریور  )از  ایران  تاریخ  گذشته  دهه  چهار  در  پیشاهنگی،  رویکرد  پیشاهنگ«  »زن 
عرصه  در  دستاوردی  و  فونکسیون  »حداقل  به  است  نتوانسته   )57 ماه  بهمن  تا   20
اعتالی جنبش زنان ایران دست پیدا کنند«؛ زیرا اولین مشخصه پروژه »زن پیشاهنگ« 
هزینه باالی سرانه مبارزاتی آنها بوده است. لذا همین »هزینه باالی سرانه مبارزاتی زن 
پیشاهنگ« باعث گردید تا »زن پیشاهنگ« در چهار دهه تاریخ حرکت تحول خواهانه 
پیشرو« در عرصه  به »زن  بدل  نتواند  ماه 57(،  بهمن  تا  )از شهریور 20  ایران  مردم 

جنبش ضد استبدادی مردم ایران در سال 57 بشود. 

فراموش نکنیم که کف زدن زنان بیرون از گود نشسته ایران در چهار دهه فوق، در پای 
قهرمانان خود )زن پیشاهنگ( هرگز نمی تواند داللت بر اجتماعی شدن »زن پیشاهنگ« 
در چهار دهه فوق باشد، چراکه آنچنانکه برشت می گوید: »بدبخت آن جامعه و گروهی 
است که خود را نیازمند به قهرمان سازی می بیند«، چراکه به موازات قهرمان سازی آنها، 
آن گروه های اجتماعی در برابر آن قهرمانان، می کوشند تا به علت باال رفتن هزینه سرانه 
مبارزه، خود را از صحنه دور نگه دارند؛ و این خندق امروز بین »زن پیشاهنگ« و »زن 
پیشرو« در ایران، مولود و سنتز همان پراتیک چهار دهه )از شهریور 20 تا بهمن ماه 
57( استراتژی پیشاهنگ در عرصه سه رویکرد تحزب گریانه لنینیستی و ارتش خلقی 

مائوئیستی و چریک گرایانه مدرن رژی دبره می باشد. 

و  فراگیر  صورت  به  بتوانند  ایران  زنان  پیشرو«  »زن  امروز  جنبش  اینکه  برای  بنابراین 
مستقل و سازمان یافته شکل بگیرند، »باید هزینه مبارزه برای زن ایرانی کاهش دهند« 
تا زن ایرانی بتواند در کنار زندگی عادی و روزمره خود، »وظایف مدنی و اجتماعی و حتی 
اجتماعی  این شرایط »شبکه های  پر واضح است که در  نمایند«.  را دنبال  سیاسی خود 
و فضای مجازی« می تواند نقش اول در عرصه »سازمان گری مستقل جنبش زنان ایران 

داشته باشد.«

سؤال هفدهم: با عنایت به اینکه مهم ترین ستم حاکم بر زنان جامعه ایران از 38 سال 
قبل الی االن »ستم آپارتاید جنسیتی« می باشد، اگر »عدالت« و حرکت »عدالت طلبانه« 
در عرصه تاریخ بشر، تنها حرکت ستم ستیز آنها بوده است، مبارزه عدالت طلبانه امروز 
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جنبش زنان ایران با آپارتاید جنسیتی حاکم بر جامعه زنان ایران، دارای چه مضمون و 
جوهری از مبارزه عدالت طلبانه بشر می باشد؟ 

امام علی در  اینکه، آنچنانکه  باید مد نظر قرار گیرد  با سؤال فوق آنچه که  در رابطه 
حکمت 437 – نهج البالغه می فرماید: »عدالت خود فضیلت نیست، بلکه اجرای فضیلت 

است«.

یَضُع  الَْعْدُل  السالم(:  )علیه  َفَقاَل   ، الُْجوُد  أَِو  الَْعْدُل  أَْفَضُل  أَیُهَما  السالم(  )علیه  ُسِئَل  »َو 
َخاصٌّ  َعاِرٌض  الُْجوُد  َو  َعامٌّ  َسائٌِس  الَْعْدُل  َو  ِجَهِتَها  ِمْن  یْخِرُجَها  الُْجوُد  َو  َمَواِضَعَها  اْلُُموَر 
َفالَْعْدُل أَْشَرُفُهَما َو أَْفَضُلُهَما - امام علی در پاسخ به سؤال فردی که از او در باب تفاوت 
که  است  این  جود  بر  عدل  برتری  علت  می فرماید:  می پرسد،  »جود«  و  »عدل«  بین 
عدل هر چیز را در جای خود قرار می دهد، در صورتی که جود، از جایگاه خود خارج 

می سازد« )نهج البالغه صبحی الصالح – حکمت 437 – ص 553 – س - 10(. 

بنابراین برعکس مولوی که جود و کرم خداوند را برتر از عدل خداوندی می داند،

با کریمان کارها دشوار نیست تو مگو ما را بدان شه راه نیست

مولوی - مثنوی

امام علی »عدالت را برتر از کرم و جود می داند«. چرا که از نظر امام علی »عدالت خود 
اجرای فضیلت است، نه مانند جود و کرم که فی نفسه یک فضیلت می باشد«. به همین 
دلیل از نگاه امام علی »عدالت یک اصل فرادینی و عام می باشد«، نه آنچنانکه اشاعره 

و مولوی می گویند: 

چون درخت تین که جمله تین کند آنچه آن خسرو کند شیرین بود

مولوی – مثنوی

باید  اگر »عدالت اجرای فضلیت بدانیم«  باشد، به همین دلیل  یک اصل درون دینی 
عنایت داشته باشیم که به موازات اینکه »تبعیض و جور و ظلم و ستم در جامعه بشری 
مادیت برونی و اجتماعی پیدا می کند، جهت مبارزه با این ظلم و ستم و جور تکوین یافته 
در جامعه بشری، عدالت به عنوان پرچم و شعار و اجرای فضیلت، باید بازتولید شود تا به 
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بازتعریف تبعیض و ظلم و ستم تکوین یافته در جامعه بشری بپردازد.«

به همین دلیل است که »عدالت در پهنای تاریخ بشر به عنوان یک امر دینامیک و به 
صورت یک حقیقت اجتهادپذیر، پیوسته به صورت تطبیقی )نه انطباقی و دگماتیسم ( 
این شاخه های  باز  تاریخ بشر،  آینده حرکت  و در  دارای شاخه های مختلفی شده است 

عدالت )در برابر تبعیض های تکوین یافته( بازتعریف خواهد شد.«

عدالت  )نه  تاریخی«  »عدالت  موضوع  با  برخورد  در  می توانیم  که  است  راستا  این  در 
فراتاریخی و مجرد( سه رویکرد:

1 - عدالت تطبیقی.

2 - عدالت انطباقی.

3 - عدالت دگماتیسم، از هم تفکیک نمائیم؛ زیرا در »عدالت دگماتیسم« خود عدالت 
)نه اجرای عدالت( به عنوان یک فضیلت تلقی می شود و عدالت یک امر دینی است که 
در چارچوب جوهر دینی آن تعریف می گردد که مصداق مشخص این رویکرد، همان 
رویکرد مولوی و نحله کالمی اشاعره می باشد که از زمان متوکل عباسی، با نابود کردن 
تنها مکتب کالمی مطرح گردید.  به عنوان  اسالم،  مکتب های دیگر کالمی در جهان 
به عبارت دیگر، در رویکرد اشاعره و مولوی »عدالت به صورت فراتاریخی و به صورت 
دگماتیسم تعریف می گردد و جوهر این عدالت فراتاریخی و دگماتیسم در رویکرد اشاعره 
و  مولوی  رویکرد  در  عدالت  دلیل،  همین  به  و  تعریف می شود«؛  و مولوی توسط دین 
اشاعره، خود به صورت یک فضیلت، الف - فردی )نه اجتماعی ( و ب – فراتاریخی )نه 
تاریخی ( در می آید. طبیعی است که در عدالت دگماتیسم مولوی و اشاعره، »هر چه 
آن خسرو )خداوند ( می کند، شیرین می شود« و »عدالت بعد از تعریف دینی، از خدا و 

جهان و جامعه و غیره، معنی پیدا کند.«

افالطونی می باشد  و  ارسطوئی  انطباقی« که همان عدالت  در صورتی که در »عدالت 
به  بوده اند، »عدالت  انطباقی«  تعریف کنندگان »عدالت  نخستین  افالطون  و  ارسطو  و 
صورت یک امر اخالقی و فردی، تنها در چارچوب تعادل قوای مختلف غریزی انسان )که 
شامل قوه شهویه و قوه غضبیه و قوه عقلیه می باشند(، تعریف می گردد« به عبارت دیگر، 
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در »عدالت انطباقی« ارسطوئی و افالطونی، »عدالت با فرد و اخالق، به صورت مجرد 
اما برعکس  تاریخ، ندارد«؛  و فراتاریخی تعریف می شود و کاری به جامعه و محیط و 
»عدالت دگماتیسم مولوی و اشاعره« و »عدالت انطباقی افالطون و ارسطو«، در »عدالت 
تطبیقی« که برای اولین بار در چارچوب نهضت تسلسل توحیدی ابراهیم خلیل و در 

رأس آنها پیامبر اسالم و قرآن تعریف گردید، »عدالت«:

اوالً از صورت دگماتیسم درون دینی خارج شد و صورت فرادینی و حتی فراخدائی پیدا 
کرد،

»عدالت  و  ارسطوئی«  و  افالطونی  انطباقی  »عدالت  فردی  صورت  از  عدالت  ثانیاً 
دگماتیسم« خارج گردید و صورت »اجتماعی« پیدا کرد.

ثالثاً عدالت از چارچوب استاتیک، فراتاریخی »عدالت انطباقی« و »عدالت دگماتیسم« 
خارج شد و به عنوان یک امر دینامیک به صورت تاریخی و اجتماعی، در برابر ایجاد 
تعادل اجتماعی بشر )که از بعد از پیدایش »قدرت« در جامعه بشری در اشکال مختلف 
مالکیت و زور و حکومت و تزویر، از گردونه توحیدی و تعادل اولیه خود خارج شده 
بود، »کاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة...« سوره بقره – آیه 213 درآمد(. لذا هدف »عدالت تطبیقی« 
)برعکس عدالت انطباقی و عدالت دگماتیسم( »مبارزه و مقابله با ظلم و ستم و تبعیض 
در جامعه بشری )برای دستیابی به توحید اجتماعی، توسط نفی قدرت مسلط در سه 
مؤلفه قدرت اقتصادی یا زر و قدرت سیاسی یا زور و قدرت معرفتی یا تزویر( می باشد. 

در نتیجه بدین ترتیب بود که »عدالت صورت تاریخی پیدا کرد و عدالت تاریخی یا عدالت 
اجتماعی در چارچوب عدالت تطبیقی )نه عدالت انطباقی و عدالت دگماتیسم( توانست 
از: تبعیض اقتصادی، تبعیض  برابر اشکال تبعیض اعم  پیوسته در صحنه تاریخ بشر در 
تبعیض  نژادی،  تبعیض  اجتماعی،   تبعیض  معرفتی،  تبعیض  سیاسی،  تبعیض  طبقاتی، 
به  دستیابی  راستای  در  جنسیتی  تبعیض  قومی،  تبعیض  کاستی،  تبعیض های  مذهبی، 

توحید اجتماعی، بازتولید و بازتعریف شود.

پر واضح است که در چهارچوب »عدالت تطبیقی« )برعکس عدالت انطباقی و عدالت 
دگماتیسم( »عدالت تاریخی« در آینده مانند گذشته در پهنه تاریخ، به صورت یک امر 
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دینامیک و اجتهادپذیر، پیوسته به موازات ظهور تبعیض و ستم و ظلم و جور در اشکال 
جدید، بازتعریف مجدد می شود؛ و در همین رابطه در عدالت تطبیقی )برعکس عدالت 
بازتعریف، بسته نیست، چراکه در »رویکرد  انطباقی و عدالت دگماتیسم( هرگز دایره 
تطبیقی« به عدالت، عدالت تاریخی در راستای دستیابی به »توحید اجتماعی« توسط 
تعریف  اجتماعی   – تاریخی  آپارتایدهای  و  تبعیضات  و  ستم  و  جور  و  ظلم  با  مبارزه 
می شود؛ و همیشه عدالت تاریخی و فرادینی تطبیقی، »به عنوان راه )نه هدف(« جهت 

دستیابی به »توحید اجتماعی« معنا می یابد. 

خالصه اینکه، در »عدالت تطبیقی و تاریخی و فرادینی« قرآن و اسالم و نهضت تسلسلی 
عرصه  در  امور  همه  برعکس  بلکه  نمی شود،  تعریف  چیزی  با  »عدالت«  خلیل،  ابراهیم 
داوری و تعیین ارزش باید »در ترازوی عدالت« قرار بگیرد؛ و به همین دلیل است که 
در آیه 25 - سوره حدید )لََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِالَْبیَناِت َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم الْکَتاَب َوالِْمیَزاَن لِیُقوَم 
ُ َمْن یْنُصُرُه َوُرُسَلُه  النَّاُس بِالِْقْسِط َوأَنَْزلَْنا الَْحِدیَد ِفیِه بَْأٌس َشِدیٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِیْعَلَم اللَّ
َ َقِوی َعِزیٌز - به تحقیق رسالت انبیاء الهی برای بشر، در چارچوب حرکت  بِالَْغیِب إِنَّ اللَّ
را »وارد چرخه  توده های مردم  تا  بوده است  برای آن  »آگاهی بخش و عدالت طلبانه« 
مبارزه عدالت طلبانه اجتماعی و تاریخی« بکنند؛ و آهن در این رابطه در خدمت مبارزه 
عدالت طلبانه مردم درآمد و مردم و توده ها، تنها توسط مبارزه عدالت خواهانه می توانند 
خداوند و پیامبرانش را در »فرایند ختم نبوت« یاری کنند، چراکه خداوند قوی و عزیز 

است(. 

قرآن هدف رسالت تمامی انبیاء الهی و ابراهیمی در چارچوب شورانیدن عقول توده ها، 
برقراری عدالت تاریخی به عنوان »میزان و ترازو« می داند، چراکه تنها با »ترازو یا میزان 
عدالت  و  دگماتیسم  عدالت  جایگزین  می تواند  تطبیقی  عدالت  که  است  عدالت  شدن 
تنها در »عدالت تطبیقی«  نتیجه  انطباقی فیلسوفانه ارسطوئی و افالطونی بشود«. در 
است که همه داوری های ارزشی و ضد ارزشی انسانی و اجتماعی و تاریخی و اخالقی و 
سیاسی و قضایی و غیره باید توسط قرار گرفتن در ترازوی عدالت تاریخی و تطبیقی و 

فرادینی مشخص بشود. 

رویکرد  برعکس  )حتی  که  است  تطبیقی  عدالت  ترازوی  توسط  تنها  دلیل  همین  به 
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مولوی و اشاعره( برای داوری در باب کارکرد خداوند هم در هستی و تاریخ و انسان، 
که  است  آن  از  پس  و  بدهیم«  قرار  تطبیقی  عدالت  ترازوی  »در  را  کارکرد  آن  باید 
برعکس مولوی و اشاعره که می گفتند که »هر کاری که خداوند بکند به علت اینکه او 
می کند، عدالت است« می گویند که »هر کاری که عدالت است، باید خداوند بکند«؛ یعنی 
در چارچوب عدالت تطبیقی »خداوند با عدالت تعریف می شود، نه عدالت با خداوند«، به 
عبارت دیگر، »در رویکرد عدالت تطبیقی نه تنها خود خداوند با ترازوی عدالت به داوری 
گذاشته می شود، بلکه حتی خود قرآن هم پس از قرار گرفتن در ترازوی عدالت تطبیقی 

یا عدالت تاریخی و فرادینی است که باید به داوری گذاشته شود.«

اهلل  ولی  آنچنانکه شاه  قرآن«  آیات حقوقی  یا  فقهی،  احکام  باب »داوری  مثاًل در  لذا 
اقبال  موالنا عالمه محمد  آن حضرت  ادامه  در  و  بالغه«  اهلل  کتاب »حجه  در  دهلوی 
الهوری به تاسی از شاه ولی اهلل دهلوی مفسر و متکلم و فقیه و نظریه پرداز هندی بزرگ 
جهان اسالم در قرن هیجدهم مدعی هستند که باید این احکام فقهی قرآن را که کمتر 
از 3 درصد کل آیات قرآن می باشند، در ترازوی عدالت تطبیقی و تاریخی و فرادینی قرار 

گیرد تا توسط آن به داوری ارزشی در باب این آیات پرداخته شود. 

از آنجائیکه قرآن در قرن هفتم میالدی در شرایطی تکوین پیدا کرد که جهان بشریت 
در آتش تبعیضات طبقاتی )برده و برده دار( و تبعیضات جنسیتی )زن و مرد( و تبعیضات 
مذهبی می سوخت. از آنجائیکه برخورد با پدیده های اجتماعی و انسانی و تاریخی بشر 
)برعکس پدیده های طبیعی( نیازمند به برخورد »کنکریت و مشخص و تاریخی دارد« 
هرگز قرآن توسط یک نسخه عام و مجرد و کلی و فراتاریخی و فرااجتماعی و فراانسانی 
تاریخی بشر قرن هفتم میالدی  انسانی و اجتماعی و  به درمان دردهای  نمی توانست 
بپردازد. همین امر باعث گردید تا پیامبر اسالم در قرن هفتم میالدی با رویکرد عدالت 
تطبیقی یا عدالت تاریخی یا عدالت فرادینی خود به جنگ و مبارزه با تبعیضات طبقاتی 
و تبعیضات اجتماعی و تبعیضات نژادی و تبعیضات مذهبی و تبعیضات جنسیتی حاکم 

بر اجتماع و تاریخ بشر بپردازد.

اما از آنجائیکه پیامبر اسالم توسط رویکرد تطبیقی )نه انطباقی و دگماتیسم( خود با 
همین  می کرد،  برخورد  درازمدت  و  تاریخی  به صورت  اجتماعی  و  انسانی  پدیده های 
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امر باعث گردید تا پیامبر در قرآن به صورت تاریخی به مبارزه با تبعیضات طبقاتی و 
تبعیضات جنسیتی و تبعیضات نژادی و تبعیضات مذهبی و قومی و قبیله ای و غیره 
بپردازد. در نتیجه همین برخورد تاریخی )نه مکانیکی( پیامبر اسالم با تبعیضات حاکم 
بر جوامع بشری در قرن هفتم میالدی باعث گردید تا در آیات فقهی قرآن، در چارچوب 

قبول موقتی آنها، به مبارزه تاریخی با آنها بپردازد.

همین امر یعنی نیاز برخورد تاریخی )نه مکانیکی و فراتاریخی( پیامبر اسالم با تبعیضات 
حاکم بر جوامع بشری در قرن هفتم میالدی باعث گردید تا تبعیضات جنسیتی زن و مرد 
به صورت موقت  کافر،  و  تبعیضات مذهبی مؤمن  و  برده دار  و  برده  تبعیضات طبقاتی  و 
جهت نفی تاریخی آنها، در آیات فقهی قرآن انتقال پیدا کند. به عبارت دیگر در قرآن 
تبعیض برده و برده دار و تبعیض زن و مرد و تبعیض مؤمن و کافر، بر پیامبر اسالم تحمیل 
به  نمی توانست  آنها،  موقتی  و  »تائید موضعی  بدون  اسالم  پیامبر  است، چراکه  گردیده 

صورت تاریخی به نفی و مبارزه با آنها بپردازد.«

بزرگ ترین مشخصه بعثت پیامبر اسالم این بود که تمامی امور هستی، از جهان گرفته تا 
انسان و جامعه و تاریخ، به صورت تاریخی )به معنای شدن دیالکتیکی تدریجی( تعریف 
می کرد، به عبارت دیگر، پیامبر اسالم و بالطبع قرآن هرگز در تبیین واقعیت های وجود، 
بر خورد نمی کرد. بزرگ ترین فاجعه و  اراده گرایانه  به صورت فرازمانی و فراتاریخی و 
تحریف و انحراف در فهم قرآن و اسالم زمانی تکوین پیدا کرد )که با وفات پیامبر اسالم، 
بعد( توسط جایگزینی اسالم سراسر تحریف شده  به  از قرن چهارم هجری  بخصوص 
روایتی به جای اسالم قرآنی، بستر و عامل ظهور اسالم فقاهتی و اسالم کالمی اشاعره و 
معتزله و تکوین اسالم فلسفی یونانی زده ارسطوئی و افالطونی، توسط فارابی و ابن سینا 
و اسالم صوفیانه غزالی و مولوی و غیره، فراهم گردید و با »تثبیت اسالم سراسر تحریف 
شده روایتی به جای اسالم قرآنی پیامبر اسالم بود که رویکرد تطبیقی و تاریخی پیامبر 
انطباقی و دگماتیسم  به رویکرد  تاریخ،  و  اجتماع  انسان و  و  به جهان و قرآن  اسالم، 

مسلمانان به جهان و قرآن و انسان و اجتماع و تاریخ بدل گردید.

و  انطباقی  رویکرد  به  اسالم  پیامبر  تطبیقی  رویکرد  استحاله  این  چارچوب  در  لذا 
دگماتیسم مسلمانان بود که بزرگترین فاجعه در تاریخ اسالم اتفاق افتاد، چراکه هر چند 
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این استحاله شوم باعث شکل گیری و تکوین اسالم فقاهتی و اسالم فلسفی یونانی زده 
و اسالم صوفیانه مولوی و غزالی و اسالم متکلمانه اشاعره و معتزله شد، »ولی حقیقت 
بزرگی که قربانی این استحاله شوم گردید، همان جوهر دینامیکی و تاریخی رویکرد 
تطبیقی پیامبر اسالم به انسان و اجتماع و تاریخ بشر بود«؛ که این امر باعث شده تا 
تبعیضات طبقاتی و تبعیضات جنسیتی و تبعیضات مذهبی )که به صورت موقت توسط 
پیامبر اسالم در آیات فقهی قرآن که کمتر از 3درصد آیات می باشند( و جهت نفی و 
مبارزه با آنها به صورت موقت تائید شده بودند، در اسالم دگماتیسم روایتی و فقاهتی 
و کالمی و صوفیانه، آیات فقهی و حقوقی فوق صورتی فرازمانی و فراتاریخی پیدا کنند 
که به موازات ظهور هیوالی اسالم سرطانی و دگماتیسم فقاهتی در دو شاخه تسنن و 
تشیع آن باعث شد تا این دو جریان شوم و انحرافی در شیعه و سنی، به موارد موقتی 
و تاریخی فوق، صورتی فراتاریخی و فیکس شده بدهند و لذا در این چارچوب بود که 
اسالم فقاهتی شیعه و سنی توسط همان رویکرد دگماتیسمی خود، به نهادینه کردن 

تبعیضات موقتی فوق به صورت فرازمانی و فراتاریخی بپردازند. 

از اینجا بود که »بزرگ ترین قتیل این فاجعه شوم در تاریخ اسالم زن مسلمان شد« که 
در چارچوب اسالم تحریف شده روایتی قرن چهارم به بعد، فاجعه »تبعیض جنسیتی« 
بر او تحمیل گردید. لذا از قرن چهارم هجری تا به امروز اسالم فقاهتی فراتاریخی شیعه 
روایتی  اسالم  با جایگزین کردن  و  روایتی  اسالم دگم تحریف شده  بر  تکیه  با  و سنی، 
مسلمان«  زن  بر  »تبعیض جنسیتی  اسالم،  پیامبر  قرآنی  دینامیک  اسالم  به جای  دگم 
ماه  بهمن  استبدادی  انقالب ضد  راستای  در  که  بود  آنجا  فاجعه  اوج  و  گردید؛  نهادینه 
این  را رسیده،  از  روحانیت موج سوار  توسط  فقاهتی دگم شیعه،  اسالم  با حاکمیت   57
اسالم فقاهتی دگم فرازمانی و فراتاریخی، به عنوان برنامه سیاسی و قضایی و حکومتی 
و اجتماعی روحانیت )سوار بر قدرت شده که فاقد هر گونه برنامه سیاسی و اقتصادی و 

اجتماعی و حکومتی بود( درآمد. 

لذا از اینجا بود که اولین و بزرگترین قتیل این حاکمیت )اسالم فقاهتی و روحانیت از 
راه رسیده و موج سوار بر انقالب ضد استبدادی مردم ایران( »زن ایرانی« بود، چراکه 
سردمداران اسالم فقاهتی حاکم در 38 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی پیوسته 
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تالش کرده اند تا در خالء و ناتوانی خود جهت ارائه مدیریت و برنامه مترقیانه سیاسی 
از  ایرانی  زن  بر  نهادینه شدن جنسیتی  تبعیضات  تحمیل  با  اقتصادی،  و  اجتماعی  و 
تا  گرفته  ایرانی  زن  بر  و سرنیزه ای  اجباری  تحمیل حجاب  توسط  اجتماعی،  تبعیض 
تبعیض سیاسی و تبعیض حقوقی و تبعیض اقتصادی »زن ایرانی را به بردگی جنسیتی 
به  را  ایرانی  »زن  بودند،  معتقد  سبزواری  مالهادی  و  مالصدرا  آنچنانکه  و  بکشانند«؛ 

صورت حیوان تولید کننده نسل« قرار دهند. 

باری از اینجا بود که برعکس مبارزه سیاسی با رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی، مبارزه با 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر جامعه ایران در 38 سال گذشته، مضمون و جوهری متفاوت 
پیدا کرد، چراکه »مبارزه رهائی بخش زن ایرانی در 38 سال گذشته در برابر رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم، جوهر ایدئولوژیک پیدا کرده است«. آنچنانکه در این رابطه شعار »تساوی 
حقوق زن و مرد« جنبش زنان ایران در 38 گذشته، بر علیه »تبعیض جنسیتی زن و مرد 
مثابه فرو ریختن کل دستگاه فقاهتی رژیم مطلقه فقاهتی می باشد  به  اسالم فقاهتی« 
تا آنجائیکه، در این رابطه می توان داوری نهائی کرد که شعار »تساوی حقوق زن و مرد 
جنبش زنان ایران« در طول 38 عمر رژیم مطلقه فقاهتی آنچنان دارای تأثیر استراتژیک 
می باشد که »هر گونه عقب نشینی رژیم مطلقه فقاهتی در این رابطه، به مثابه فرو ریختن 
کل اسالم فقاهتی و کل خیمه نظام اعتقادی فقاهتی حاکم و کل دستگاه حاکمیت مطلقه 

فقاهتی می باشد.«

در 38 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، این رژیم اگر چه جهت  به همین دلیل 
از خط قرمزهای اعتقادی خود مثل تحریم  حفظ حکومت خود حتی مجبور شده است 
موسیقی و تحریم بازی شطرنج و حتی تحریم ربا و غیره، عبور نماید، تاکنون نتوانسته 
است حتی یک گام در جهت نفی تحریم تبعیض جنسیتی زنان ایران عقب نشینی نماید، 
برابر  در  عقب نشینی  گونه  هر  که  می دانند  فقاهتی  اسالم  سردمداران  خوبی  به  چراکه 
مثابه فرو ریختن  به  و مرد  و قبول اصل تساوی حقوق زن  تبعیض جنسیتی زن و مرد 

ستون خیمه سیاه اسالم فقاهتی می باشد. 

به این دلیل است که حتی اگر یکساعت هم به عمر رژیم مطلقه فقاهتی باقی مانده باشد، 
این رژیم هرگز نمی تواند تحت هیچ عنوانی »تن به تساوی حقوق زن و مرد ایرانی« 
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بدهد. لذا این همه باعث گردیده است تا شعار »تساوی حقوق زن و مرد جنبش زنان 
ایران« در طول 38 گذشته بر علیه آپارتاید جنسیتی، صورت شعار »استراتژیک برای کل 
جنبش اردوگاه مستضعفین ایران در شاخه مختلف آن، اعم از شاخه جنبش کارگران و 
زحمتکشان شهر و روستا و شاخه جنبش حاشیه نشینان و شاخه جنبش معلمان و شاخه 

جنبش مزدبگیران و حتی شاخه جنبش اقلیت های قومی و مذهبی پیدا کند.«

در نتیجه همین جایگاه استراتژیک شعار تساوی حقوق زن و مرد ایرانی جنبش زنان 
ایران، باعث گردیده است تا جنبش زنان ایران در طول 38 سال گذشته عمر رژیم مطلقه 
فقاهتی به عنوان »جنبش پیشرو« )نه »جنبش پیشاهنگ« و »جنبش پیشگام«( مطرح 
ایران )در 38 گذشته عمر رژیم مطلقه  زنان  بودن جنبش  شوند. فهم جایگاه پیشرو 
فقاهتی حاکم( بر جنبش مطالباتی مردم نگون بخت ایران، ضرورت پیدا می کند تا در 
مقایسه جنبش امروز زنان ایران به عنوان جنبش پیشرو با جنبش زنان ایران به عنوان 
جنبش پیشاهنگ، در چهار دهه )از شهریور 20 تا بهمن ماه 57( به داوری بپردازیم، 
به عنوان  ایرانی  تا بهمن ماه 57 هر چند زن  چراکه در چهل سال بین شهریور 20 
به  اما  ایران حضور داشت،  پیشاهنگی در عرصه حرکت تحول خواهانه جامعه  جنبش 
علت اینکه زن ایرانی در عرصه جنبش پیشاهنگی نتوانست جایگاه تاریخی خودش را 
در چارچوب مبارزه رهائی بخش تاریخی مردم ایران پیدا کند، همین امر باعث گردید 
تا مبارزه زن ایرانی پیشاهنگ در عرصه جنبش پیشاهنگی دهه 20 و 03 و 40 و حتی 
50 به عنوان دنباله رو استراتژی قدرت طلبانه جنبش پیشاهنگی تحزب گرانه لنینیستی 

و ارتش خلقی مائوئیستی و جنبش چریک گرائی مدرن رژی دبره درآید.

لذا همین جایگاه غلط زن پیشاهنگ ایرانی در چهار دهه )از شهریور 20 تا بهمن ماه 
57( باعث گردید تا مبارزه چهل ساله زن پیشاهنگ نتواند حداقل دستاورد تاریخی و 
اجتماعی برای جنبش زنان ایران به بار آورد؛ و به همین دلیل جنبش زنان ایران به 
عنوان جنبش پیشرو )نه جنبش پیشاهنگ( از زمانی متولد شد که شعار »تساوی حقوق 
زن مرد« در عرصه حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی در دستور کار خود قرار داد؛ و شاید 
بهتر آن باشد که این چنین مطرح کنیم که جنبش زنان ایران به عنوان جنبش پیشرو 
)نه جنبش پیشاهنگ( از زمانی در تاریخ 150 ساله حرکت تحول خواهانه اجتماعی و 



جنبش زنان 80/

تاریخی مردم ایران هویت پیدا کرد که شعار »تساوی حقوق زن و مرد« در دستور کار 
خود قرار داد. 

پر واضح است که به علت حاکمیت اسالم فقاهتی »این استحاله جنبش زنان ایران از 
فرایند جنبش پیشاهنگی به جنبش پیشروئی در دوران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر 
مردم نگون بخت ایران صورت گرفت«. فراموش نکنیم که طرح شعار استراتژیک »تساوی 
حقوق زن و مرد« توسط جنبش زنان ایران، نه تنها باعث استحاله این جنبش از فرایند 
پیشاهنگی به فرایند پیشروئی شد بلکه مهمتر از آن اینکه، طرح این شعار باعث گردید 
تا )به علت جوهر ضد اسالم فقاهتی این شعار( جنبش زنان ایران در فرایندی پیشروئی 
حرکت خود در این زمان، جایگاه پیشروئی بالقوه و بالفعل تمامی شاخه های اردوگاه 
مستضعفین ایران، اعم از شاخه جنبش کارگران و شاخه جنبش مزدبگیران و شاخه 
جنبش حاشیه نشیان و شاخه جنبش معلمان و شاخه جنبش اجتماعی و شاخه جنبش 

دانشجویان و شاخه جنبش دانش آموزان به خود تخصیص دهد. 

صد البته همین شعار استراتژیک »تساوی حقوق زن و مرد« جنبش زنان ایران در طول 
38 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی باعث گردیده است تا »جوهر مبارزه جنبش زنان 
ایران مضمون رهائی بخش پیدا کند«. زیر شعار »تساوی حقوق زن و مرد« جنبش زنان 
ایران داللت بر مطالبات تاریخی زن تاریخی می کند؛ که در تمامی فرایندهای طبقاتی 
تاریخ بشر گرفتار ستم مضاعف جنسیتی و طبقاتی و اجتماعی و اقتصادی بوده است. به 
همین دلیل شعار تساوی »حقوق زن و مرد« جنبش پیشرو زنان ایران داللت بر شعار 

جنبش مطالباتی زن تاریخی به صورت مطلق می کند.

بنابراین، همین »جایگاه تاریخی شعار تساوی حقوق زن و مرد« است که باعث گردیده 
شده است تا جنبش زنان ایران »دارای مضمون و جوهر رهائی بخش بشود« و زنان ایران 
در زیر چتر این شعار استراتژیک مسیر رهائی خود را دنبال کنند. از همه مهمتر اینکه 
شعار استراتژیک تساوی »حقوق زن و مرد« جنبش زنان ایران به علت جوهر ضد تبعیضی 
جنسیتی آن، یک شعار نفی کننده اسالم فقاهتی می باشد. لذا در میان تمامی شعارهای 
مطالباتی شاخه های مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، تنها شعار »تساوی حقوق 
ایران است که می تواند در عرصه مبارزه دموکراسی خواهانه و  زنان  زن و مرد« جنبش 
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حاکمیت  ساختار  کننده  نفی  شعار  عنوان  به  ایران  مستضعفین  اردوگاه  عدالت طلبانه 
بزرگ  اردوگاه  شاخه های  تمامی  امروز  بطوریکه  شود.  گرفته  کار  به  فقاهتی  مطلقه 
مستضعفین ایران می توانند در زیر پرچم شعار »تساوی حقوق زن و مرد« جنبش زنان 
ایران جنبش مطالبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی خود را در مبارزه با رژیم 
مطلقه فقاهتی »از فاز صنفی، وارد فاز سیاسی بکنند« چراکه شعار »تساوی حقوق زن 
و مرد جنبش زنان ایران، پیش از آنکه یک شعار صنفی و گروه اجتماعی باشد یک شعار 
صد در صد سیاسی است« زیرا فونکسیون این شعار فقط باعث به چالش کشیدن رژیم 

مطلقه فقاهتی حاکم می شود. 

خالصه اینکه: شعار تساوی حقوق زن مرد جنبش زنان ایران،

اوالً دارای جوهر رهائی بخش می باشد.

ثانیاً در راستای مبارزه آزادی خواهانه و دموکرسی طلبانه مردم ایران است.

 – سیاسی  نظام  چارچوب  در  تنها  چراکه  می باشد،  سوسیالیستی  جوهر  دارای  ثالثاً 
می تواند  دموکراسی سرمایه داری( شریعتی  )نه  - سوسیالیستی  دموکراسی  اقتصادی، 

شعار تساوی حقوق زن و مرد تحقق پیدا نماید.

ایران تنها شعاری است که در مبارزه  شعار تساوی حقوق زن و مرد جنبش زنان  رابعاً 
تمامی  ائتالف  و  وحدت  باعث  می تواند  حاکم،  فقاهتی  اسالم  و  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با 
شاخه های مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بشود؛ و تنها شعاری است که می تواند 
در این شرایط قدرت بسیج گری برای مردم ایران در عرصه گروه های مختلف اجتماعی 
داشته باشد و تنها شعاری است که رژیم مطلقه فقاهتی در برابر آن توان عقب نشینی 
تاکتیکی و موضعی ندارد، چراکه برعکس دیگر شعارهای مطالباتی جنبش های اردوگاه 
کوچکترین  که  است  شعاری  تنها  مرد،  و  زن  حقوق  تساوی  شعار  ایران،  مستضعفین 
عقب نشینی رژیم مطلقه فقاهتی در برابر آن به مثابه فرو ریختن کل اسالم فقاهتی و کل 
خیمه حاکمیت فقاهتی ایران می باشد. لذا به همین دلیل است که رژیم مطلقه فقاهتی 
در طول 38 گذشته اولین خاکریزی که جهت مبارزه با اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
به صورت دائم مورد حمله مستقیم و غیر مستقیم خود قرار داده است، همین خاکریز 
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تساوی حقوق زن و مرد جنبش زنان ایران بوده است.

خامسا برعکس دیگر شعارهای جنبش مطالباتی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران که 
بیشتر دارای جوهر صنفی و اقتصادی و گروهی می باشند، شعار تساوی حقوق زن و مرد 
جنبش زنان ایران بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی، تنها شعاری است که از آغاز تا پایان 
دارای جوهر سیاسی می باشد و هرگز این شعار در هیچ فرایندی نمی تواند، اسیر ورطه 
گروهی و صنفی بشود؛ و به همین دلیل است که شعار تساوی حقوق زن و مرد جنبش 
جنبش  کردن  فراگیر  و  سراسری  قدرت  آن،  بسیج گری  قدرت  بر  عالوه  ایران،  زنان 

مطالباتی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران نیز دارد. 

حال اگر عدالت تاریخی و مبارزه عدالت طلبانه بشر در عرصه تاریخ، حرکت تحول خواهانه 
تبعیض های  و  نژادی  تبعیض های  و  طبقاتی  تبعیض های  با  مبارزه  در جهت  انسان ها 
مذهبی و قومی و تبعیض های جنسیتی تعریف نمائیم، بی تردید باید عدالت تاریخی 

به شاخه های مختلف:

1 - عدالت سیاسی،

2 - عدالت اقتصادی،

3 - عدالت اجتماعی،

4 - عدالت جنسیتی تقسیم کنیم. 

دارای  بشر  تبعیضات  با  مبارزه  در  عدالت  باز  بشر،  تاریخ  آینده  در  که  است  طبیعی 
شاخه های جدیدی خواهد شد. در چارچوب »مبارزه تبعیض ستیز جنسیتی جنبش زنان 
ایران تحت لوای شعار تساوی حقوق زن و مرد در جامعه امروز ایران، عدالت جنسیتی 
می تواند به عنوان مانیفست مبارزه رهائی بخش جنبش زنان ایران در این شرایط مطرح 
شود؛ که مطابق عدالت جنسیتی جنبش زنان ایران تحت شعار تساوی حقوق زن و مرد، 
می توانند خواستار لغو تمامی تبعیضات حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مذهبی 
و قومی و مدنی حاکم بر زنان ایران بشوند که فونکسیون نهائی انجام آنها، رهائی اردوگاه 
بزرگ مستضعفین امروز ایران، اعم از زن و مرد از این تبعیضات استخوان سوز می باشد.«
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ایران در چارچوب مبارزه  تا جنبش زنان  باعث گردیده است  امر است که  لذا همین 
مشخص  شرایط  در  مرد  و  زن  حقوق  تساوی  شعار  با  خود  جنسیتی  تبعیض ستیزانه 
سیاسی حاکم بر جامعه ایران، به عنوان جنبش پیشرو )نه پیشاهنگ( اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران مطرح گردند. نکته قابل توجهی که در عرصه مبارزه تبعیض ستیزانه 
توجه  آن  به  باید  مرد  و  زن  حقوق  تساوی  شعار  تحت  ایران  زنان  جنبش  جنسیتی 
جنبش  چارچوب  در  ایران  زنان  جنبش  رهائی بخش  مبارزه  آنجائیکه  از  اینکه  بشود 
و  کارگری  جنبش  از  اعم  ایران،  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  شاخه های  کل  مطالباتی 
جنبش مزدبگیران و جنبش حاشیه نشینان و جنبش دانشجویان و جنبش دانش آموزان 
و جنبش معلمان و جنبش اقلیت های قومی و مذهبی و غیره صورت می گیرد، همین 
بزرگ  اردوگاه  مختلف  شاخه های  مطالباتی  جنبش  عرصه  در  ایران  زنان  جنبش  پیوند 
ایران در  با جوهر تبعیض ستیزانه جنبش زنان  این شرایط، همراه  ایران در  مستضعفین 
پروژه  یا دموکراسی طلبانه در چارچوب  آزادی خواهانه  که همان جنبش  عرصه سیاسی 
دموکراسی سوسیالیستی شریعتی می باشد، بسترساز پیوند بین دو شعار »نان و آزادی« 
که شعار عام استراتژیک امروز اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می باشد، با شعار »تساوی 

حقوق زن و مرد« که شعار استراتژیک جنبش زنان ایران است، بشود. 

آن  به  باید  زمان  این  در  ایران  زنان  آسیب شناسی جنبش  لحاظ  به  که  دیگری  نکته 
به صورت  اجتماعی«  »آزادی  کردن  جایگزین  و  بخشیدن  اولویت  شود، خطر  عنایت 
مکانیکی به جای آزادی مدنی و آزادی سیاسی در خصوص جنبش مطالباتی زنان ایران 
است، چراکه جنبش زنان ایران امروز واقفند که محرومیت مدنی و تبعیضات سیاسی 
مشکل آنها در عرصه دموکراسی می باشد. لذا به همین دلیل جنبش زنان ایران نباید در 
عرصه مبارزه آزادی خواهانه خود، آزادی مدنی و آزادی سیاسی زنان ایران را مانند زمان 

رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی وجه المعامله آزادی اجتماعی بکنند.

در  که  دارد  اجتماعی  ارزش  زمانی  اجتماعی،  آزادی  ایران  زنان  »برای  دیگر  عبارت  به 
چارچوب آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی حاصل شده باشند«؛ یعنی برای زن ایرانی 
ایران، سه مؤلفه »آزادی مدنی و آزادی سیاسی و آزادی  و جنبش رهائی بخش زنان 
اجتماعی« در پیوند با یکدیگر تنها در عرصه مبارزه دموکراسی خواهانه سوسیالیستی 
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در چارچوب دیسکورس شریعتی تعریف می شوند؛ و بدین ترتیب است که جنبش زنان 
اجتماعی،  آزادی های  به  بخشیدن  اولویت  راستای  در  مکانیکی  برخورد  گونه  هر  ایران 
نسبت به آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی در عرصه مبارزه دموکراسی خواهانه خود، 
نفی و رد می کنند؛ و مبارزه دموکراسی خواهانه خود در چارچوب جنبش مطالباتی کل 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بر پایه هم فاز سه مؤلفه آزادی های مدنی و آزادی های 

سیاسی و آزادی های اجتماعی دنبال می کنند. 

باعث  دموکراسی طلبانه  و  آزادی خواهانه  مبارزه  به  ایران  زنان  جنبش  رویکرد  همین 
به  ایران  مطالباتی  در عرصه جنبش  آزادی  مؤلفه های  هیرارشیک  آرایش  تا  می گردد 

صورت:

1 - آزادی های سیاسی،

2 - آزادی های مدنی،

3 - آزادی های اجتماعی درآید؛ و »در عرصه مبارزه سوسیالیست خواهانه در چارچوب 
با  مبارزه  سرمایه داری(  دموکراسی  سوسیال  )نه  شریعتی  سوسیالیستی  دموکراسی 
نابرابری های موجود در جامعه امروز ایران، بر مبارزه با فقر اولویت پیدا می کند«؛ چراکه 
جنبش زنان ایران به نیکی دریافته اند که »مبارزه با فقر در جامعه امروز ایران، اگر در 
چارچوب مبارزه با نابرابری های موجود در جامعه ایران صورت نگیرد، این مبارزه صورت 
پوپولیستی پیدا می کند و از جوهر سوسیالیستی محروم می شود.« قابل توجه است که 
همین برخورد پوپولیستی با فقر، جدای مبارزه با نابرابری های موجود در جامعه ایران، 
بخصوص در سال های 84 تا 92 باعث ظهور هیوالی پوپولیستی ستیزه گر و غارت گر در 

حاکمیت مطلقه فقاهتی گردید. 

لذا به همین دلیل در رویکرد جنبش زنان ایران مبارزه سوسیالیستی با فقر در جامعه 
ایران:

اوالً باید در چارچوب مبارزه »دموکراسی – سوسیالیستی« شریعتی انجام بگیرد.

ثانیاً مبارزه با فقر در جامعه امروز ایران باید در چارچوب مبارزه با »نابرابری های موجود 
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در جامعه ایران« به انجام برسد. لذا هر گونه مبارزه پوپولیستی با فقر خارج از مبارزه 
سوسیالیستی با نابرابری ها در جامعه امروز ایران محکوم به شکست خواهد بود.

ثالثاً مبارزه دموکراسی خواهانه سوسیالیستی در جامعه ایران باید از کانال جامعه مدنی 
جنبشی تکوین یافته از پائین حاصل بشود. لذا هر گونه »جنبش به اصطالح اصالحات 
دموکراسی خواهانه تکوین یافته در باالئی های قدرت )جهت یارگیری و باال بردن قدرت 
چانه زنی خود در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح های درونی 
حاکمیت مطلقه فقاهتی( باطل و دروغین و عوام فریبانه می باشد«؛ چراکه جنبش زنان 
ایران در عرصه تجربه 38 ساله گذشته خود به این واقعیت دست پیدا کرده اند که تا 
زمانیکه مبارزه با فقر و ادعاهای آزادی خواهانه در جامعه ایران در چارچوب مبارزه با 

نابرابری های موجود صورت نگیرد، فریب و دروغ می باشد. 

توجه داشته باشیم که مبارزه با نابرابری های موجود در جامعه ایران جز با تغییر ساختاری 
نظام سیاسی حاکم امکان پذیر نیست. لذا هر گونه ادعای جناح های درونی قدرت جهت 
انجام حرکت تحول خواهانه از باال و از طریق صندوق های رأی در چارچوب اعتقاد به 
دموکراتیک  ظرفیت های  به  اعتقاد  و  درون  از  فقاهتی  مطلقه  رژیم  بودن  اصالح پذیر 
قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی، آب در هاون کوبیدن خواهد بود. همان تجربه ای که 

جنبش زنان ایران در 38 سال گذشته در این رابطه کرده اند.

از نظر جنبش زنان ایران تنها از طریق جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین توسط 
و  کارگری  از جنبش  اعم  ایران،  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  مختلف جنبشی  شاخه های 
جنبش مزدبگیران و جنبش دانشجویان و جنبش دانش آموزان و جنبش حاشیه نشینان 
و جنبش اقلیت های قومی و مذهبی است که می توان در عرصه جنبش مطالباتی فراگیر 
و همه جانبه و سراسری جنبش عام اجتماعی ایران به مبارزه با نابرابری های موجود در 

جامعه ایران و مبارزه با فقر پرداخت.

شعار »نان و آزادی« که شعار محوری جنبش مطالباتی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
می باشد، در مقایسه با شعار محوری جنبش زنان ایران که همان »تساوی حقوق زن 
و مرد ایرانی« می باشد، در تحلیل نهائی در چارچوب مبارزه سوسیالیستی با دو مؤلفه 
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نابرابری ها و فقر، دارای مضمون واحدی می باشند؛ چراکه شعار آزادی از آنجائیکه در 
با جوهر و مضمون دموکراسی سوسیالیستی شریعتی تعریف می گردد، تنها در  اینجا 
یافتنی می باشد؛  ایران دست  امروز  نابرابری های موجود در جامعه  با  چارچوب مبارزه 
آزادی  است، شعار  فقر  با  مبارزه  و مضمون  دارای جوهر  »نان«  آنچنانکه شعار  یعنی 
سوسیالیستی دارای جوهر مبارزه با نابرابری های موجود در جامعه امروز ایران می باشد. 

البته طرح اولویت مبارزه با نابرابری های موجود در جامعه ایران نسبت به مبارزه با فقر 
بلکه  می باشد.  نابرابری ها  از  کمتر  فقر  ایران  امروز  جامعه  در  که  نیست  این  معنای  به 
بالعکس اولویت مبارزه با نابرابری ها نسبت به مبارزه با فقر در جامعه امروز ایران داللت 
بر این امر می کند که در جامعه امروز ایران باید مبارزه با فقر باید در چارچوب مبارزه با 
نابرابری های موجود به انجام برسد؛ چراکه هر گونه مبارزه مکانیکی با فقر جدای از مبارزه 
با نابرابری های موجود در جامعه ایران، باعث سقوط در ورطه هولناک پوپولیسم می شود.

یادمان باشد که در یک تقسیم بندی بزرگ نابرابری های موجود در جامعه امروز ایران 
شامل:

1 - نابرابری های حقوقی،

2 - نابرابری های اقتصادی، می شوند که خود نابرابری های حقوقی شامل:

الف – نابرابری های جنسیتی،

ب – نابرابری های سیاسی،

ج – نابرابری های مذهبی،

د - نابرابری های اقلیتی قومی می باشند. 

آنچنانکه نابرابری های اقتصادی شامل:

1 - نابرابری های طبقاتی،

2 - نابرابری های توزیع درآمد،

3 – نابرابری های توسعه اقتصادی می باشند. 
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طبیعی است که در کادر چنین تعریفی از نابرابری های موجود در جامعه ایران، »مبارزه 
دیگر،  عبارت  به  باشند«.  هم  فقر  با  مبارزه  جوهر  دارای  می تواند  نابرابری ها  این  با 
آنچنانکه در جامعه امروز ایران مبارزه با نابرابری ها دارای جوهر و مضمون مبارزه با فقر 
می باشد، مبارزه با فقر به صورت مکانیکی )جدای از مبارزه با نابرابری ها(، نمی تواند به 
مبارزه با نابرابری ها بیانجامد. آنچنانکه بارها و بارها این موضوع در دهه 60 و دهه 80 
در جامعه ایران توسط ظهور پوپولیسم تجربه کرده ایم و در دهه اول و دوم قرن بیست 
و یکم خلق های کشورهای آمریکای التین این مهم را با ظهور پوپولیسم چاوزی تجربه 

نموده اند. 

به طوری که در این رابطه می توان داوری کرد که »علت شکست پوپولیسم چاوزی در 
آمریکای التین همین مبارزه مکانیکی با فقر، خارج از مبارزه همه جانبه با نابرابری های 
حقوقی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در جوامع فالکت زده آمریکای التین می باشد«. 
عنایت داشته باشیم که »جوهر دموکراسی - سوسیالیستی شریعتی مبارزه همزمان با 
نابرابری ها و فقر به صورت هیرارشیک، بر پایه اولویت مبارزه با نابرابری ها می باشد«. قابل 
ذکر است که در جامعه امروز ایران که جمعیت حاشیه نشینان شهری بیش از 18 میلیون 
نفر می باشد و تنها شهر تهران جمعیت حاشیه نشینانش بیش از پنج میلیون نفر است 
که در مقایسه با جمعیت 13 میلیون نفری طبقه کارگر و زحمتکشان ایران و جمعیت 
دو میلیون نفری معلمان و جمعیت چهار میلیون نفری دانشجویان، می توانیم به شرایط 
حساس هرم جنبش های اردوگاه امروز مستضعفین ایران، آگاهی پیدا کنیم؛ و به این 
حقیقت بزرگ آگاهی پیدا کنیم که پاشنه آشیل جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین 
ایران و پاشنه آشیل آینده جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین، همین جنبش 
حاشیه نشینان شهری می باشد که به علت فقر خانمانسوز حاکم بر حاشیه نشینان ایران، 
به یکباره سونامی وار به صورت خودجوش و خودانگیخته حرکت می کنند و »آش را با 
جاش با خود می برند« و تمامی شاخه های دیگر جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین 
ایران، مانند سال 57 به دنبال خود می کشند و در فقدان سازمان گری و تشکیالت و 
رهبری، همه آنچه را که حاصل کرده اند، دو دستی تقدیم ارتجاع یا پوپولیسم ستیزه گر 

و غارت گر می کنند. 
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به همین دلیل هر گونه حرکت خودجوش مدیریت نشده توسط جنبش های درون اردوگاه 
بزرگ مستضعفین ایران می تواند باعث پیشرو شدن فاجعه بار جنبش حاشیه نشینان 18 
انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57  ایران بشود. که آنچنانکه در جریان  نفری  میلیون 
تجربه کردیم، پیشرو شدن جنبش حاشیه نشینان شهری عالوه بر اینکه باعث می گردد 
جنبش  حتی  ایران،  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های  دیگر  شاخه های  تمامی  تا 
کارگری تحت هژمونی جنبش حاشیه نشینان شهری درآیند، عاملی می شود تا هژمونی 
یا  مذهبی  ارتجاع  رهبری  و  پوپولیسم  ظهور  بسترساز  شهری،  حاشیه نشینان  جنبش 

برتری جناح های درونی قدرت حاکم بشود. 

باری، نکته ای که در این رابطه جنبش زنان ایران باید به آن توجه داشته باشند اینکه 
بزرگ  اردوگاه  جنبش های  دیگر  شاخه های  با  ایران  زنان  جنبش  پیوند  یکطرف  از 
مستضعفین ایران برای جنبش زنان ایران به صورت یک امر حیاتی می باشد آنچنانکه 
جنبش زنان ایران بدون پیوند با شاخه های دیگر جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین 
پیدا کند؛  به حداقل خواسته های خود دست  به صورت منفرد نمی تواند  ایران، هرگز 
بزرگ  اردوگاه  با شاخه های دیگر جنبش های  ایران  زنان  پیوند جنبش  با  رابطه  و در 
مستضعفین ایران، بزرگ ترین خطری که در کمین جنبش زنان ایران قرار دارد، جایگاه 
جنبش 18 میلیون نفری حاشیه نشینان شهری ایران می باشد. چرا که هر آن شرایط 
)مانند سال 57(  ایران  زنان  بر جنبش  جهت تحمیل هژمونی جنبش حاشیه نشینان 

آماده است. 

تاریخ  تندپیچ  شرایط  این  در  ایران  زنان  جنبش  سازمان گری  عدم  که  است  طبیعی 
ایران، شرایط جهت  زنان  بدون سازماندهی شده جنبش  توده  به همراه حضور  ایران 
دنباله روی جنبش زنان ایران فراهم می باشد. تنها عاملی که می تواند از سقوط جنبش 
زنان ایران در این شرایط جلوگیری نماید، همان سفارش ابوالقاسم الهوتی شاعر بزرگ 

سوسیالیست ایرانی می باشد که می گفت: »چاره رنجبران، وحدت و تشکیالت است.«

این شرایط می خواهند توسط آسیب شناسی حرکت  ایران در  زنان  اگر جنبش  بنابراین 
خود به مبارزه با آفت های جنبش خود بپردازند، باید در سرلوحه حرکت خود بر دو اصل 
»وحدت درونی جنبش و پیوند با شاخه های دیگر جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین 
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ایران« تکیه کنند. پر واضح است که به موازات وحدت درونی جنبش و پیوند با شاخه های 
دیگر جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، باید به سازماندهی و سازمان گری خود 
نیز اهمیت کافی بدهند؛ زیرا نکته ای که در این رابطه جنبش زنان ایران نباید فراموش 
ایران،  زنان  شده  سازماندهی  بدون  یا  بی شکل  توده ای  صورت  به  حرکت  اینکه  کنند 
باعث می گردد تا جنبش زنان ایران به صورت طعمه ای آماده در خدمت جناح های درونی 
حاکمیت برای باال بردن قدرت چانه زنی خود، در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم 

قدرت درآیند. همان بازی که در 38 سال گذشته بارها و بارها شاهد آن بوده ایم.

در خصوص مقایسه دو انقالب مشروطیت و انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 مردم 
هر  که  باشیم  داشته  توجه  باید  انقالب،  دو  این  در  ایران  زنان  جایگاه  پایه  بر  ایران 
انقالب دموکراتیک در کشورهای  ایران نخستین  انقالب مشروطیت سال 1906  چند 
خالء  مشروطیت،  انقالب  ضعف  بزرگ ترین  آسیب شناسی  لحاظ  به  اما  بود،  پیرامونی 
حضور زنان در این انقالب بود؛ زیرا همین خالء حضور زنان در انقالب مشروطیت باعث 
گردید )که به علت حاکمیت اسالم فقاهتی در دو شاخه مشروعه شیخ فضل اهلل نوری 
و مشروطه آخوند خراسانی و نائینی آن که هر دو شاخه اسالم فقاهتی فوق در خصوص 
نفی حقوق دموکراتیک زنان ایران اختالفی نداشتند(، تا در قانون اساسی مشروطیت 
حتی به حداقل حقوق زنان که حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن است، هم بهائی 
داده نشود تا آنجا که زنان ایران تا دهه 40 از این حق ابتدائی مدنی و سیاسی خود 

محروم بودند. 

شاید بزرگترین عامل غیبت زنان ایران در انقالب مشروطیت، حاکمیت سنت زن ستیز 
ایران  بر جامعه سنت زده و استبدادزده و فقه زده  و مذهبی و اسالم فقاهتی زن ستیز 
بود. تا آنجا که در این رابطه می توانیم انقالب مشروطیت را یک انقالب مذکر بدانیم؛ و 
اگر نظریه تروتسکی که می گوید: »معیار دموکراسی در هر جامعه، حضور و نقش زنان 
و دستیابی زنان به حقوق دموکراتیک شان می باشد« بپذیریم، می توانیم چنین داوری 
کنیم که »علت شکست انقالب مشروطیت، همین عدم حضور زنان و همین محروم بودن 

زنان ایران از حق مسلم ابتدائی حقوق دموکراتیک شان بوده است.«

لذا به موازات شکل گیری مدرنیته نظری و عملی در جامعه ایران، از آنجائیکه »مدرنیته 
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وسیله  به  فرانسه  کبیر  انقالب  آثار  ترجمه  توسط  نوزدهم  قرن  اواخر  از  )که  نظری« 
و  حکومتی  و  عملی  »مدرنیته  با  گرفت(  شکل  وارداتی  صورت  به  ایرانی  روشنفکران 
وارداتی رضا خانی تزریق شده از باال« در دهه اول و دوم قرن هجری جاری، در تناقض 
باالی  از  تزریق شده  و  و حکومتی  وارداتی  آنجا که می توان »مدرنیته  تا  بود  تضاد  و 
رضاخانی، یک مدرنیته بی ریشه تعریف کرد«. چرا که مدرنیته رضاخانی یک مدرنیته 
تقلیدی اقتباس کرده از کمال آتاتورک در ترکیه جدید بود که به شیوه آتاتورک، رضا 
خان تالش می کرد تا مانند آتاتورک، در سایه مدرنیته حکومتی و تزریقی و تحمیلی، 
به جنگ اسالم فقاهتی و سنت های منحط تاریخی و اتوریته روحانیت شیعه در جامعه 

ایران برود.

لذا در مقایسه مدرنیته تقلیدی و وارداتی و حکومتی رضاخانی با مدرنیته فرانسوی و 
به  داوری کنیم که مدرنیته رضاخانی  انگلیسی، می توانیم  و مدرنیته  آلمانی  مدرنیته 
پایگاه نظری  از حداقل  اولیه نظری، یک مدرنیته بی ریشه ای بود که  لحاظ بسترهای 
در این رابطه برخوردار نبود. باید در این رابطه به این نکته ظریف توجه داشته باشیم 
که به علت تقلیدی بودن مدرنیته رضاخانی از شیوه آتاتورک، رضا خان نتوانست در 
عرصه نظری، بین مدرنیته عملی خود و مدرنیته نظری روشنفکران ایرانی در نیمه دوم 
بین مدرنیته نظری نهضت فرهنگی  البته هر چند  نماید.  ایجاد  پیوندی  نوزدهم  قرن 
و  افتراق  رضاخانی  تقلیدی  و  عملی  مدرنیته  با  ایران  نوزدهم  قرن  اواخر  روشنفکران 
بیگانگی وجود داشت، اما باید به این مهم توجه داشته باشیم که هر دو مدرنیته فوق از 
خصیصه ضد مذهبی و سکوالریستی برخوردار بودند. البته دلیل ضد مذهبی بود جوهر 

هر دو مدرنیته نظری و عملی فوق این بود که:

اوالً مظروف این مدرنیته، جامعه سنت زده و فقه زده و استبدادزده ایران بود که بر اثر 
حاکمیت اسالم فقاهتی بر اندیشه و عمل جامعه ایران، به همه این مؤلفه ها انحطاط زده، 
جامعه  انحطاط  عامل  که  شرایطی  در  که  بود  طبیعی  لذا  بود.  بخشیده  فقهی  جوهر 
این جامعه در ورطه سنت متصلب مذهبی فقه زده و استبدادزده  ایران، گرفتار شدن 
بود، در مبارزه با این سنت متصلب مذهبی فقه زده و استبدادزده، جوهر مدرنیته نظری 
روشنفکران نیمه دوم قرن نوزدهم ایران و مدرنیته وارداتی و حکومتی و تقلیدی و ضد 
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روحانیت رضاخانی، از مضمون ضد مذهبی برخوردار باشند.

نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  روشنفکران  فرهنگی  نهضت  نظری  مدرنیته  آنجائیکه  از  ثانیاً 
ایران، کپی برداری از مدرنیته نظری انقالب کبیر فرانسه بود، با عنایت به اینکه مدرنیته 
فرانسوی برعکس مدرنیته آلمانی یک مدرنیته ضد مذهبی و سکوالر بود، این امر باعث 
گردید تا از همان آغاز تکوین مدرنیته نظری نهضت فرهنگی روشنفکران نیمه دوم قرن 
نوزدهم در جامعه ایران، آن مدرنیته نظری یک مدرنیته ضد مذهبی و سکوالر باشد؛ که 
همین جوهر ضد مذهبی مدرنیته وارداتی نهضت فرهنگی روشنفکران ایرانی در اواخر 
قرن نوزدهم، باعث گردید تا توده های پائینی جامعه ایران جهت مقابله با این مدرنیته 
ضد مذهبی فرانسوی، به جای جدائی از سنت منحط فقه زده و استبدادزده قبلی خود، 
بیشتر به دامن این سنت فقه زده و منحط خود پناه ببرند که این موضوع باعث متصلب 

شدن بیشتر سنت فقه زده حاکم بر ذهنیت مردم ایران گردید. 

نمایش انقالب مشروطیت و نقش روحانیت ارتجاعی در انحراف این انقالب و پیروی 
بی چون و چرای مردم ایران از روحانیت در انقالب مشروطیت معرف اثبات داوری فوق 
می باشد. در صورتیکه اگر از همان نیمه دوم قرن نوزدهم روشنفکران ایرانی به جای 
می کردند،  تکیه  آلمانی  مدرنیته  بر  فرانسوی،  مذهبی  ضد  مدرنیته  از  تقلید  و  تاسی 
شرایط تاریخی مدرنیته در جامعه ایران صورتی غیر از این پیدا می کرد که ما هم در 
برعکس مدرنیته  الی االن شاهدان هستیم؛ چراکه  بودیم و هم  مشروطیت شاهد آن 
مذهب ستیز و سکوالر فرانسوی که در جنگ با کلیسای قرون وسطائی شکل گرفت، 
مدرنیته آلمانی که مولود برتری پروتستان ها بر کاتولیک ها در جنگ مذهبی داخلی به 

رهبری لوتر و کالون بود، یک مدرنیته مذهب گرا می باشد.

مذهب ستیز  مدرنیته  جای  به  اگر  آلمانی،  مدرنیته  سکوالر  غیر  جوهر  همین  لذا 
فرانسوی، وارد اندیشه و خودآگاهی مردم ایران می شد، نه تنها بسترهای نظری جهت 
انحطاط زدائی و رشد مدرنیته در ایران فراهم می شد، بلکه مهمتر از آن دیگر نیاز آن 
نبود تا توده های ایرانی جهت مبارزه با مدرنیته ضد مذهبی، به سنت های منحط فقه زده 
و استبدادزده پناه ببرند و آنچنان این حقیقت قابل توجه بود که حتی روشنفکرانی چون 
جالل آل احمد جهت مبارزه با این مدرنیته عملی و نظری تکوین یافته در جامعه ایران، 
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به دامن همان سنت متصلب فقه زده و ارتجاعی مردم پناه برد؛ اما از این موضوع که 
بگذریم، خود این مدرنیته سکوالر و مذهب ستیز نظری و عملی در جامعه ایران باعث 
گردید تا از بعد از شهریور 20 به علت شکسته شدن چتر استبداد و اختناق رضاخانی، 
فونکسیونی جهت متولد شدن زن مدرن ایرانی، از دل زن سنتی گذشته بشود؛ که با 
شروع جنبش سیاسی گروه های مختلف جامعه ایران از بعد از تبعید رضاخان در شهریور 
20، همین زن مدرن محصول دانشگاه ها و نهادهای دیگر آموزشی رفته رفته با سیاسی 
انحطاط  با  مبارزه  به  نسبت  را  خود   20 شهریور  از  بعد  از  ایران  جامعه  فضای  شدن 
جامعه ایران، متعهد دید و در نتیجه همان زن مدرن ایرانی، سیاسی شد و به موازات 
سیاسی شدن زن مدرن ایرانی بود که شرایط جهت حضور زن ایرانی در عرصه حرکت 

تحول خواهانه مردم ایران فراهم گردید.

لذا بدین ترتیب بود که رفته رفته با حضور زن مدرن سیاسی ایرانی به عرصه مبارزه 
اجتماعی حرکت تحول خواهانه مردم ایران، از صورت مذکر قبلی تغییر کرد. سیل ورود 
زنان به عرصه مبارزه اجتماعی به خصوص از نیمه دوم دهه 50 به یکباره کفه ترازو به 
سود زنان ایران تغییر داد. تا آنجا که می توانیم به ضرس قاطع داوری کنیم که »برعکس 
ایران در کنار  به علت حضور فراگیر زنان  بود،  انقالب مذکر  انقالب مشروطیت که یک 
مردان در انقالب ضد استبدادی بهمن 57، انقالب 57 یک انقالب مؤنث شد«. تا آنجا که 
حتی می توان گفت که نقش زنان در انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 پر رنگ تر از 
نقش مردان بود. به همین دلیل روحانیت موج سوار از راه رسیده، جهت کسب هژمونی 
جنبش ضد استبدادی مردم ایران در سال 57 و جذب زنان ایران، رفته رفته به صورت 
موقت و تاکتیکی از آن دیدگاه زن ستیزانه دهه 30 و 40 خود عقب نشینی کرد و جهت 
جذب جنبش زنان ایران، کوشید به صورت صوری و تاکتیکی از حقوق اجتماعی و حتی 

سیاسی زنان ایران هم حمایت نمایند. 

یادمان باشد که در اینجا از حمایت تاکتیکی و شعاری و صوری کسانی از زنان ایرانی در 
سال 57 حرف می زنیم که خود اینها در سال 41 و 40 از بعد از فوت بروجردی، تحت 
مخالفت با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان ایران در شورای ایالتی والیتی مبارزه 

با حکومت پهلوی را استارت زده بودند.
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ماحصل اینکه:

»بالقوه«  صورت  به  گرچه  ایران  جاری  طبقاتی  و  اجتماعی  تحوالت  دینامیسم   -  1
و  کارگر  طبقه  هژمونی  تحت  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  عرصه جنبش های  در 

زحمتکشان هم پیمان با این طبقه می جوشد، اما با عنایت به:

الف - شرایط »رکود حاکم« بر جنبش سراسری طبقه کارگر ایران.

و  صنفی  مطالبات  دایره  در  ایران  کارگران  مطالباتی  جنبش  شدن«  »محصور   – ب 
کارگاهی یا غیر طبقه ای.

ج – »فقدان تشکیالت مستقل کارگری« همراه با حاکمیت تشکیالت زرد حکومتی بر 
جنبش مطالباتی کارگران ایران.

مبارزه  )نه  ایران«  کارگر  طبقه  مستقل  سندیکائی  مبارزه  ضعف  یا  »فقدان   - د 
عرصه های  به  آنها  صنفی  مبارزه  شدن  محصور  و  »محدود  علت  به  سندیکالیستی( 
کارگاهی و کارخانه ای و غیر سراسری و غیر طبقه ای« و یا به عبارت دیگر، »فراگیر و 
سراسری نشدن مبارزه مطالباتی طبقه کارگر ایران« و »فقدان سازمان گری« و »پیوند 
یا اتحاد با دیگر شاخه های جنبشی« اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، در غیبت »جامعه 

مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین«.

»مبارزه  عرصه  از  ایران  کارگر  طبقه  بالطبع  و  کارگری«  جنبش  »غیبت   - ه 
به علت خالء »حمایت  امروز،  به  تا  ماه 57  بهمن  از  ایران«  دموکراسی خواهانه مردم 
رهبری جنبش آزادی خواهانه از جنبش مطالباتی کارگران ایران« چه در عرصه عمل و 

چه در عرصه نظر، یعنی برنامه سیاسی اقتصادی خودشان.

و – »عدم پیوند و هماهنگی« همراه با عدم سازمان گری و تشکیالت سراسری مستقل و 
عدم رهبری جمعی یا شورائی تکوین یافته از پائین، بین شاخه های مختلف جنبش های 
و  دانشجویان  جنبش  و  زنان  جنبش  شاخه  از  اعم  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه 
و  دانش آموزان  جنبش  و  شهرها  کالن  حاشیه نشینان  جنبش  و  مزدبگیران  جنبش 

جنبش اقلیت های قومی و مذهبی و غیره.
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»رشد نامتوازن کمی« شاخه های مختلف جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین  ز – 
بزرگ  اردوگاه  جنبش های  مختلف  شاخه های  کمی  آرایش  طبق  بطوریکه  ایران، 
مستضعفین ایران، شاخه جنبش حاشیه نشینان شهری با 18 میلیون نفر جمعیت در 
به لحاظ  امروزه  نفر جمعیت در کالن شهر تهران،  ایران و 5 میلیون  کالن شهرهای 
جنبش های  جمعیتی«  »هرم  پیکان  نوک  در  شهری  جنبش  این  جمعیتی،  و  کمی 
مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران قرار دارد؛ که خود این امر باعث گردیده است 
تا رشد سرطانی و حرکت بدون تشکیالت و سازمان گری همراه با »عمده بودن عامل 
امروز  نابرابری« در جامعه  برابر »عامل  این جنبش، در  انگیزه حرکت  به عنوان  فقر« 
ایران تا جنبش حاشیه نشینان شهری )که بسترساز ظهور هیوالی پوپولیسم ستیزه گر و 
غارتگر بر جامعه ایران می شوند(، به صورت یک آفت و آسیب جدی تمامی شاخه های 
دموکراتیک و سوسیالیستی جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را تهدید نماید. 

البته در هرم جمعیتی و کمی فوق بعد از حاشیه نشینان 18 میلیون نفری کالن شهرها، 
طبقه کارگر ایران با 13 میلیون نفر جمعیت قرار دارد که در »غیبت تشکیالت مستقل 
و  دموکراتیک  جنبش های  دیگر  شاخه های  با  پیوند  و  اتحاد  »فقدان  و  سراسری«  و 
مبارزات  بزرگ  »غایب  صورت  به  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  سوسیالیستی« 

آزادی خواهانه و عدالت طلبانه« 38 سال گذشته جامعه ایران درآمده است. 

جمعیتی،  آرایش  هرم  در  نفری  میلیون   13 جمعیت  با  ایران  کارگر  طبقه  از  بعد 
جنبش های مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، در مرتبه سوم جنبش دانشجویان 
و  مستقل  تشکیالت  »فقدان  علت  به  که  دارند  قرار  جمعیت  نفر  میلیون   4 با  ایران 
سراسری« و »حاکمیت فضای پادگانی« بر دانشگاه ها و »عدم پیوند و اتحاد با شاخه های 
دیگر جنبش« و »کوتاه بودن مدت عمر دانشجوئی« و »غیبت حرکت این جنبش به 
عنوان جنبش پیشرو )نه پیشاهنگ ( در عرصه جنبش مطالباتی مردم ایران« و »عدم 
به جنگ جناح های درونی حاکمیت مطلقه فقاهتی در  این جنبش نسبت  استقالل« 
عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت بین خود این جناح های درون حاکمیت، 
باعث شده است تا جنبش دانشجوئی ایران به غیر از برهه تیرماه 78، به صورت »غیر 
دنباله رو جناح های درونی قدرت حاکم،  اینکه  یا  و  باشند  یا در حال »رکود«  عامل« 
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جهت باال بردن قدرت چانه زنی این جناح ها در عرصه تقسیم قدرت هستند. 

در هرم جمعیت جنبش های  نفر جمعیت  میلیون  با چهار  دانشجوئی  از جنبش  پس 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، در مرتبه چهارم جنبش معلمان ایران با دو میلیون 

نفر قرار دارند.

ح – خودویژگی جنبش زنان ایران حول شعار »تساوی حقوق زن و مرد« که بسترساز 
»مبارزه ایدئولوژیکی و سیاسی این جنبش« با »اسالم فقاهتی« رژیم مطلقه فقاهتی 
اسالم  چارچوب  در  فقاهتی  ساله  هزار  اسالم  خیمه  »ستون  چراکه  است،  شده  حاکم 
دگماتیسم روایتی که آلترناتیو اسالم قرآنی در حوزه های هزار ساله فقاهتی شیعه و سنی 
می باشد، بر پایه آپارتاید جنسی و تبعیض حقوقی و سیاسی و اجتماعی زن و مرد استوار 
می باشد«. لذا همین جایگاه تبعیض جنسیتی در دستگاه اسالم فقاهتی باعث گشته 
است تا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 38 سال گذشته عمر خود، هر گونه عقب نشینی 
در برابر شعار تساوی حقوق زن و مرد جنبش زنا ن ایران، به مثابه فرو ریختن همه 

سرمایه های فقاهتی و حکومتی و عقیدتی خود تلقی نماید.

می باشد،  15درصد  معادل  که  ملی  ناخالص  تولید  در  ایران  زنان  سهم  جایگاه   – ط 
میزان  به  که  ایران  امروز  کار  بازار  عرصه  در  ایران  زنان  کار  حجم  جایگاه  همچنین 
30درصد می باشد، باعث گردیده است تا در جامعه امروز ایران، »زن اجتماعی« و »زن 

کار« بر »زن خانواده« برتری کمی و کیفی پیدا کند.

ی - نیاز دستیابی و تحقق دموکراسی در جامعه به حقوق یکسان و برابر زن و مرد، در 
برابر قانون که به قول تروتسکی »معیار دموکراسی« می باشد.

»آزادی  اصل  دو  تحقق  به  ایران  جامعه  در  مدرنیته  به  دستیابی  و  تحقق  نیاز   – ک 
 – مبارزه »دموکراسی  در عرصه  عدالت«  و  »آزادی  اصل  دو  بین  پیوند  یا  عدالت«  و 
جنگ  از  بعد  جهانی  سرمایه داری  دموکراسی  سوسیال  )نه  شریعتی  سوسیالیستی« 
لوای  تحت  تبعیض جنسیتی  یا  آپارتاید«  با  »مبارزه  یافتن  اولویت  و  دوم(  بین الملل 

عدالت جنسیتی در جامعه امروز ایران.

ل – تقسیم مبارزه عدالت طلبانه به سه شاخه:
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اول – برابری طلبانه اقتصادی.

دوم - برابری طلبانه اجتماعی.

سوم - برابری طلبانه سیاسی، و آرایش ستم مضاعف حاکم بر زنان ایران در طول 38 
سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به سه شاخه:

1 - تبعیضات اجتماعی.

2 - تبعیضات اقتصادی و تبعیضات سیاسی و جایگاه شعار »تساوی حقوق زن 
و مرد« جنبش زنان ایران در مبارزه همزمان با تبعیضات اجتماعی و تبعیضات 

اقتصادی.

3 - تبعیضات سیاسی و اولویت جایگاه تبعیض جنسیتی اسالم فقاهتی در این 
رابطه.

چارچوب  بر  ایران  جامعه  امروز  زنان  مضاعف  استثمار  و  مضاعف  ستم  استواری   – م 
بهره کشی نظام سرمایه داری توسط مؤلفه های مختلف:

اول – افزایش ساعات کار،

دوم – دستمزد اندک نسبت به کار مردان،

سوم - محرومیت از حداقل امکانات و شرایط کار.

اجتماعی و زن  فقاهتی حاکم جهت »استحاله زن  رژیم مطلقه  ن - تالش 38 ساله 
کار  نیروی  از شکل  ایرانی  زن  »کار  کردن  محدود  و  خانواده«  زن  به  ایرانی  سیاسی 
اجتماعی به کار درون خانه«، جهت تولید نسل بیشتر برای دستیابی به جمعیت 150 
میلیون نفری در رقابت با جمعیت یک میلیارد نفری اهل تسنن در عرصه رقابت سیاسی 

خاورمیانه، برای هژمونی بر هالل شیعه.

س – پیوند تنگاتنگ بین سه مؤلفه آزادی، یعنی:

اول – آزادی های سیاسی،

دوم - آزادی های اجتماعی،
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نابرابری های  و  نابرابری های سیاسی  با  مبارزه  آزادی های مدنی، در عرصه  سوم - 
اقتصادی و نابرابری های اجتماعی حاکم بر زنان ایران.

راستای  در  جنبشی  تحزب گرایانه  و  سازمان گرایانه  عملی  اقدام  استراتژی  نیاز   – ع 
دستیابی به »جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین« به جنبش زنان ایران به عنوان 
»جنبش پیشرو« )به جای جنبش پیشاهنگ و جنبش پیشگام( در شرایط پراکندگی 

امروز حاکم بر جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران. 

جایگاه  برعکس   ،57 سال  در  ایران  زنان  جنبش  بودن  پیشرو  جایگاه  تجربه   – ف 
پیشاهنگ زنان ایران در چهار دهه پیشاانقالب بهمن ماه 57 )یعنی از شهریور 20 تا 

بهمن ماه 57(.

ص – نیاز »دموکراسی – سوسیالیستی« شریعتی به عنوان یک نظام اجتماعی )نه به 
می کنند(  مطرح  شریعتی  لیبرالیست  طرفداران  آنچنانکه  یک شکل حکومتی،  عنوان 
به »عدالت جنسیتی جهت مبارزه با نابرابری های اقتصادی و نابرابری های اجتماعی و 
با فقر اقتصادی و فقر  ایران« و »مبارزه  نابرابری های سیاسی موجود در جامعه امروز 

فرهنگی موجود در جامعه امروز ایران.«

ق - نیاز »دموکراسی – سوسیالیستی« شریعتی )نه سوسیال دموکراسی سرمایه داری( 
عرصه  در  پائین«  از  یافته  تکوین  جنبشی  مدنی  »جامعه  توسط  پائین  از  کنترل  به 
استراتژی اقدام عملی سازمان گرانه و تحزب گرایانه جنبشی و نیاز پیوند جنبش زنان 
ایران در راستای تکوین جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین با شاخه های دیگر 

جنبش ها در اردو گاه بزرگ مستضعفین ایران.

ر – نیاز راه رسیدن به »دموکراسی – سوسیالیستی« شریعتی به عبور از مسیر:

1 - دموکراسی سیاسی

2- دموکراسی اقتصادی

3 - دموکراسی معرفتی، جهت اولویت مبارزه با نابرابری های موجود در جامعه امروز 
ایران، نسبت به مبارزه مکانیکی با فقر )که خالف آن عامل ظهور هیوالی پوپولیسم 
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شهری  حاشیه نشینان  نفری  میلیون   18 جنبش  هژمونی  توسط  ایران  جامعه  در 
می شود(.

نیاز کاالزدائی کردن از نیروی کار زحمتکشان ایرانی )که در رأس آنها نیروی  ش – 
کار زن ایرانی قرار دارد(، به پیوند سوسیالیست با دموکراسی و آزادی در عرصه مبارزه 
سوسیالیستی« شریعتی و اولویت یافتن  عدالت طلبانه و آزادی خواهانه »دموکراسی – 
 – »دموکراسی  مبارزه  عرصه  در  جنسیتی  آپارتاید  با  مبارزه  جهت  جنسیتی  عدالت 

سوسیالیستی« در ایران امروز به علت حاکمیت 38 ساله رژیم مطلقه فقاهتی.

و  )اختناق  فعلی  در شرایط  ایران  زنان  موفقیت جنبش  رمز  اینکه  به  عنایت  با   - ت 
استبداد حاکم بر جامعه ایران توسط رژیم مطلقه فقاهتی(:

و  سیاسی  بی واسطه  مطالبات  محور  بر  ایران«  زنان  »سازماندهی  گرو  در   – اول 
اقتصادی و اجتماعی آنها می باشد.

»ایجاد  جهت  در  ایران«  زنان  جنبش  سازمان گری  »سمت گیری  گرو  در   – دوم 
تشکل های پایدار و مستقل زنان ایران« و برتری نسبت به تشکل های زرد حکومتی 

می باشد.

ایران در شبکه های اجتماعی و فضای  زنان  یافته  توسط »حضور سازمان   – سوم 
مجازی« جهت اطالع رسانی و سازمان گری و فراخوانی های سراسری حول مطالبات 

بی واسطه روزمره شکل می گیرد.

جنبشی  مختلف  بخش های  با  ایران«  زنان  جنبش  »هم گرائی  گرو  در   – چهارم 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می باشد.

بزرگ  اردوگاه  مختلف  جنبش های  در  ایران  زنان  سراسری  و  فراگیر  حضور   - ث 
و  دانشجویان  و جنبش  معلمان  و جنبش  کارگران  از جنبش  اعم  ایران،  مستضعفین 
مذهبی  و  قومی  مختلف  جنبش های  و  حاشیه نشینان  جنبش  و  مزدبگیران  جنبش 
باعث گردیده است تا جنبش زنان ایران در لوای شعار »تساوی حقوق زن و مرد« در 
این تندپیچ تاریخی به صورت تنها حلقه واسطه بین همه جنبش های اردوگاه بزرگ 
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مستضعفین ایران درآیند.

خ - نقش جایگاه حقوق سیاسی زنان ایران اعم از:

1 - حق انتخاب کردن

2 - حق انتخاب شدن در تحقق دموکراسی سیاسی در جامعه که بدون آن امکان 
تحقق دموکراسی سیاسی در جامعه:

اول – فقه زده،

دوم – سنت زده،

سوم – استبدادزده ایران وجود ندارد.

چهارم - پتانسیل شعار »تساوی حقوق زن و مرد« در عرصه بسیج گری توده های 
محروم و جنبش های مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در این تندپیچ 

حساس تاریخ فعلی جامعه ایران.

ض - حضور فراگیر زنان ایران در عرصه سه استراتژی:

1 - پیشاهنگی )از شهریور 20 تا بهمن 57(.

2 - عرصه پیشگامی )از سال 47 تا 51 در حسینیه ارشاد شریعتی(.

3 - عرصه پیشروئی )در سال 57(.

ظ – از آنجائیکه در جامعه فقه زده و استبدادزده و سنت زده امروز ایران، مؤلفه برابری بر 
مؤلفه فقر اولویت پیدا کرده است و بدون برخورد ساختاری امکان برخورد با نابرابری های 
اجتماعی و نابرابری های اقتصادی و نابرابری های سیاسی وجود ندارد و با عنایت به اینکه، 
 18 جمعیت  علت  به  نابرابری ها،  با  برخورد  چارچوب  از  خارج  فقر  با  مکانیکی  برخورد 
میلیون نفری حاشیه نشینان شهری و جمعیت 5 میلیون نفری حاشیه نشینان در تهران، 
 – دموکراسی  رویکرد  بدون  آنجائیکه،  از  و  می شود  پوپولیسم  هیوالی  ظهور  بسترساز 
چراکه  ندارد  وجود  فقر  و  نابرابری ها  با  همزمان  برخورد  امکان  شریعتی  سوسیالیستی 
تنها توسط دموکراسی - سوسیالیستی شریعتی )نه دموکراسی سرمایه داری یا لیبرال 
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دموکراسی( است که امکان برخورد با فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در چارچوب مبارزه با 
نابرابری های سیاسی و نابرابری های اقتصادی و نابرابری های اجتماعی ممکن می شود؛ و 
به دلیل اینکه تبعیض جنسیتی بین زن و مرد در 38 عمر رژیم مطلقه فقاهتی )که ریشه 
در ساختار اسالم هزار ساله فقاهتی شیعه و سنی دارد( در جامعه امروز ایران، به عنوان 
سرلوحه نابرابری های اجتماعی و نابرابری های سیاسی و نابرابری های اقتصادی می باشد 
و با عنایت به اینکه به علت »ریشه فقاهتی تبعیض جنسیتی« امکان عقب نشینی رژیم 
مطلقه فقاهتی در برابر شعار »تساوی حقوق و زن و مرد« جنبش زنان ایران وجود ندارد، 
همه عوامل فوق باعث گردیده است تا در زمان فعلی شرایط جهت پیشرو شدن جنبش 

زنان ایران در اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران فراهم باشد.

2 - خودویژگی شرایط فیزیولوژی و بیولوژی زنان علی العموم که عاملی شده است تا در 
چرخه استمرار خلقت، بار بازتولید نسل انسان، بر عهده زن استوار گردد، بدین خاطر، 
همین موضوع شرایط خودویژه زنان باعث گردیده است که به موازات »ورود تاریخ بشر 
در گردونه طبقاتی«، زن در چارچوب وظیفه بازتولید نسل انسان، در مرحله بعد گرفتار 
ستم مظاعف جنسیتی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هم بشود، چراکه از آنجائیکه، به 
موازات تکوین و ظهور حکومت ها در عرصه تاریخ طبقاتی، قدرت زور یا دستگاه حکومت 
یا  و دولت در خدمت طبقه حاکمه جهت استثمار و بهره کشی بیشتر تولیدکنندگان 
نیروی کار در آمد، از آنجائیکه جنس زن حداقل به عنوان 50درصد جمعیت جامعه 
بشری در فرایندهای مختلف، در چرخه نظام طبقاتی هم به عنوان نیروی کار در کنار 
تولید نسل قرار گرفت، لذا بهره کشی از زنان در عرصه تاریخ طبقاتی بشر دو چندان 
گردید، چراکه از همان زمان تکوین زن تاریخی در عرصه جامعه طبقاتی بشر، منهای 
بهره کشی و استثمار از زنان به عنوان نیروی کار نظام طبقاتی، همین وظیفه بازتولید 
نسل انسانی به عنوان یک وظیفه دوم بر دوش زنان قرار گرفت و جنس زن در این 
رابطه مجبور بود تا عالوه بر کار اقتصادی برونی در عرصه خانواده، به عنوان تنها نیروی 
فیزیولوژی  و سختی  رنج  و  وظایف  از  اعم  ملکولی،  خانواده  درون  وظایف  تمامی  کار 
تولید نسل و وظایف خانه داری و وظایف پرورش و تربیت نسل در خانواده بسته ملکولی 

نظام های ماقبل سرمایه داری یا خانواده باز اتمی نظام سرمایه داری به عهده زن بود. 
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باری در این رابطه است که زن به عنوان نوع انسان از همان آغاز تکوین تاریخ طبقاتی 
بشر گرفتار ستم مضاعف اقتصادی و اجتماعی شد؛ و اوج فاجعه آن جا شکل گرفت 
نابرابری  زنان،  بر  این ستم مضاعف  توجیه  و  تزویر، جهت تحمیل  که توسط اصحاب 
جنسیتی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فوق در چارچوب »توجیه آسمانی و فلسفی 
و مذهبی و حتی عرفانی و در نهایت فقهی برای زنان تبیین مذهبی و فلسفی و فقهی 
و حتی عرفانی گردید«؛ و توسط آن، ستم مضاعف حاکم بر زنان به عنوان امری مقدر 

شده از قبل توسط آسمان تعریف کردید.

از اینجا بود که همزمان در تمامی تکست های مذهبی و فلسفی و عرفانی و فقهی بشر 
از قرن ها قبل از میالد، دو گانگی جنسیتی زن و مرد و موضوع زن به عنوان جنس 
و  آسمانی  مشروعیت  غیره،  و  مرد  خدمت  در  زن  استخدام  موضوع  و  انسان  از  غیر 
فلسفی و مذهبی و کالمی و عرفانی پیدا کرد. آنچنانکه در این رابطه دیگر تفاوتی بین 
اندیشه های فلسفی افالطون و ارسطو و اندیشه های مذهبی تحریف شده ادیان ابراهیمی 
و اندیشه های عرفانی هند شرقی تا عرفان تحریف مسیحیت و مسلمانان نمی کرد؛ زیرا 
تمامی این رویکردهای زن ستیزانه عالوه بر مشروعیت بخشیدن ستم مضاعف زنان و 
به  و  مرد  از جنس  بیگانه  زن  زنان، »جنس  بر  مردساالری  یکطرفه  تحمیل  بر  عالوه 

صورت غیر انسانی تبیین و تعریف می کردند.«

بدین ترتیب بود که جنس زن در عرصه تاریخ طبقاتی بشر منهای ستم های مضاعف 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی گرفتار ستم فرهنگی نیز شد، چراکه در اینجا به عنوان 
در 38  است که  کافی  تنها  زنان  بر  تحمیل شده  فرهنگی  این ستم  فهم  برای  نمونه 
سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی، ستم فرهنگی و فقاهتی تحمیل شده بر زنان ایران را 
بازشناسی نمائیم. بی شک اگر می بینیم که در جریان کمپین یک میلیون امضایی زنان 
ایران، موضوع نامه فوق تنها شامل »چند موضوع ساده فقهی و قضایی می باشد«، نباید 
در این رابطه گرفتار قضاوت های سطحی در رابطه با مبارزه جنبش زنان ایران بشویم، 
زیرا اگر بپذیریم که ریشه تمامی نابرابری های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حاکم بر 
ایران در 38 گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی، در ساختار فقهی اسالم فقاهتی  زنان 
فقاهتی  اسالم  توسط  گذشته  سال   38 در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  و  است  نهفته 
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بوده است که »این نابرابرهای جنسیتی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر زن ایرانی 
تحمیل کرده است« و از آنجائیکه که »ریشه فرهنگی این نابرابری های تحمیل شده 
بر زن ایرانی، مبنای زیرساختی در اسالم فقاهتی دارد« هرگز امکان عقب نشینی رژیم 
مطلقه فقاهتی در برابر شعار »تساوی حقوق زن و مرد« جنبش زنان ایران نیست؛ و هر 
گونه عقب نشینی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم »جهت نفی تبعیض جنسیتی بر زنان ایران 
در برابر شعار تساوی حقوق زن و مرد جنبش زنان ایران به مثابه فرو ریختن ستون خیمه 

اسالم فقاهتی دگماتیسم حاکم می باشد.«

این همه به عنوان یک نمونه باعث می گردد تا به جایگاه ستم فرهنگی تحمیل شده 
بر زنان در عرصه تاریخ طبقاتی پی ببریم؛ و به این نکته حساس عنایت پیدا کنیم که 
در میان مؤلفه های مختلف »تبعیض و نابرابری های تحمیل شده بر زنان، ستم فرهنگی 
از جایگاه خودویژه ای برخوردار شود«. بطوریکه اگر در این رابطه داوری کنیم که »تا 
زمانیکه زنان )و از جمله زنان ایران( نتوانند خود را از ستم فرهنگی و ستم فقهی و ستم 
نابرابری های تحمیل شده اقتصادی و  از  فلسفی و غیره نجات دهند، امکان رهائی آنها 

اجتماعی و سیاسی وجود ندارد.«

پر واضح است که این همه باعث می گردد تا چنین داوری کنیم که »سخت ترین مبارزه 
تبعیض ستیزانه زنان )و به خصوص زنان ایران( در این شرایط، مبارزه با تبعیض فرهنگی 
و تبعیض فقاهتی است«، چرا که برای نمونه در 38 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
این رژیم، نوک پیکان ماشین سرکوب خود را در سرکوب جنبش زنان ایران و سرکوب 
هر گونه مبارزه با ستم فقهی و ستم فرهنگی حاکم بر زنان ایران قرار داده است. لذا 

نباید تعجب کنید که حتی جریان های رویکرد پیشاهنگی در ایران در سه مؤلفه:

1 – تحزب گرانه لنینیستی،

2 - ارتش خلقی مائوئیستی،

3 – چریک گرائی مدرن رژی دبره ای، جهت رهائی زن ایرانی قبل از هر چیز در رابطه 
ایران، توسط رژیم مطلقه فقاهتی در  با ستم فرهنگی تحمیل شده بر زنان  با مبارزه 
چند  هر  می شوند.  تشکیالتی  درون  ایدئولوژیکی  انقالب  به  معتقد  گذشته،  سال   38
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که این انقالب ایدئولوژیکی درون تشکیالتی شان هم به لحاظ مضمون و هم به لحاظ 
سمت گیری دارای اشکاالت استراتژیک و تاکتیکی بوده است. ولی من حیث المجموع، 
همین اعتقاد جریان های رویکرد سه مؤلفه ای پیشاهنگی، خود معرف این حقیقت است 
که »بزرگترین نبرد جنبش زنان ایران در عصر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، مبارزه با ستم 
ایرانی  زن  زمانیکه  تا  لذا  ایران می باشد«.  زنان  بر  فقهی تحمیل شده  و ستم  فرهنگی 
نتواند خود را از ستم فرهنگی و ستم فقاهتی حاکم نجات دهد، امکان رهائی زن ایرانی 
از نابرابری های جنسیتی و نابرابری های اجتماعی و نابرابری های سیاسی و نابرابری های 

اقتصادی وجود ندارد. 

در این رابطه است که »نشر مستضعفین در ادامه راه آرمان مستضعفین به عنوان ارگان 
سیاسی - عقیدتی جنبش پیشگام مستضعفین ایران در طول 8 سالی که از حیات آن 
تبعیض های  و  نابرابری ها  با  مبارزه  راستای  در  تا  است  کرده  تالش  پیوسته  می گذرد، 
تساوی  شعار  چارچوب  در  جنسیتی  نابرابری  بر  اینکه  بر  عالوه  ایران،  جامعه  موجود 
با ستم های مضاعف  مقابله  راستای  در  نماید،  تکیه  ایران  زنان  حقوق زن مردم جنبش 
تحمیل شده بر زن ایرانی، مبارزه با ستم فرهنگی و ستم فقهی حاکم بر زنان ایران را 
در سرلوحه استراتژی اقدام عملی سازمان گرانه جنبشی خود، جهت دستیابی به جامعه 
مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین قرار دهد«؛ و در این رابطه است که نشر مستضعفین 
در 8 سال گذشته عمر خود جهت مبارزه با این ستم فرهنگی و ستم فقهی تحمیل شده 
با اسالم فقاهتی  ایران به صورت ساختاری، توسط مبارزه ایدئولوژیکی مداوم  بر زنان 
حاکم تحت لوای تفکیک انواع سه گانه اسالم شناسی تطبیقی و اسالم شناسی انطباقی 
اسالم  چارچوب  در  حاکم  فقاهتی  اسالم  کردن  تعریف  و  دگماتیسم  اسالم شناسی  و 

دگماتیسم، مبارزه تئوریک و ایدئولوژیک کرده است. 

مبارزه ایدئولوژیک نشر مستضعفین در 8 سال گذشته با اسالم فقاهتی حاکم، جهت 
مبارزه با ستم فقهی و ستم فرهنگی حاکم بر زن ایرانی، منهای تفکیک اسالم شناسی 
فقاهتی و دگماتیسم از اسالم شناسی تطبیقی و انطباقی در عرصه های مختلف دیگری 

اعم از:

الف – عرصه مبارزه طبقاتی تاریخی.
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ب – عرصه دموکراسی سوسیالیستی.

ج - عرصه حقوقی از قانون اساسی مشروطیت تا قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی که 
یک قانون اساسی زن ستیز می باشد.

د – عرصه سیاسی مبارزه با تبعیض سیاسی حاکم بر زنان.

راستای  در  ایران  زنان  جنبش  پیوسته  آسیب شناسی  توسط  تشکیالتی،  عرصه   – ه 
دستیابی به تشکیالت مستقل و سراسری و پیوند با شاخه های دیگر جنبش های اردوگاه 

بزرگ مستضعفین ایران.

و – عرصه استراتژی، با تفکیک سه مؤلفه پیشاهنگی، پیشگامی و پیشروئی، استراتژی 
جنبش زنان ایران و همگام با آن، آسیب شناسی رویکرد پیشاهنگی در چهار دهه )از 

شهریور 20 تا بهمن 57(.

ز - تبیین حقوق زن در چارچوب اندیشه اقبال الهوری انجام داده است. عنایت داشته 
باشیم که نشر مستضعفین برای اولین بار در زبان فارسی، دستگاه اندیشه اقبال الهوری 
یا پروژه بازسازی فکر دینی او، در کادر دموکراسی - سوسیالیستی مورد اعتقاد او مورد 
بازخوانی مجدد قرار داد؛ و در چارچوب این بازخوانی بوده است که یکی از موضوعاتی 
که در منظومه معرفتی اقبال مورد بازخوانی مجدد قرار گرفته است، موضوع زن در نگاه 
اقبال می باشد که مطابق آن، نبرد اقبال الهوری با اسالم فقاهتی در خصوص حقوق زن، 

مورد بازشناسی مجدد قرار گرفته است.

ح – تبیین حقوق زن در عرصه منظومه معرفتی شریعتی، باز در همین رابطه صورت 
گرفته است. فراموش نکنیم که یکی از محورهائی که شریعتی در چارچوب آن به مبارزه 
با اسالم فقاهتی و اسالم دگماتیسم پرداخت، »موضوع زن بوده است« که شریعتی ابتدا 
در اسالم شناسی مشهد تحت عنوان »زن در نگاه پیامبر اسالم« به تبیین آن پرداخته 
است و سپس در کتاب »فاطمه فاطمه است« که شریعتی با مرزبندی زن مترقی از 
زن سنتی و زن مدرن، به تبیین الگوی زن مترقی می پردازد؛ و در کنفرانس »انتظار 
عصر حاضر از زن مسلمان« به کاالزدائی بورژوائی از زن مترقی مسلمان، می پردازد؛ و 
در جزوه »حسن و محبوبه« پارادایم کیس زن مترقی مسلمان مورد نظر خود را مورد 
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تبیین قرار می دهد. 

نشر مستضعفین در هشت سالی که از عمرش می گذرد، در ادامه راه آرمان مستضعفین 
به عنوان ارگان عقیدتی سیاسی جنبش پیشگام مستضعفین ایران، پیوسته تالش کرده 
است تا حقوق زن ایرانی در عرصه جنبش زنان ایران، به صورت زن پیشرو مورد تحلیل 

و تبیین و آسیب شناسی قرار دهد.

لوای  در  تا  امروز است  بشر  نمادین  تکیه  روز زن« یک  به عنوان  مارس  اعالم »8   -  3
آن بتوانند افکار عمومی جهان را متوجه یک حقیقت بزرگ کتمان شده تاریخ بشریت 
بکنند؛ و آن حقیقت بزرگ »حقوق زن به عنوان یک انسان است«؛ که بشریت در عرصه 
تاریخ طبقاتی در شرق و غرب به انحاء مختلف، انسان بودن زن را به بازی گرفته است. 
و  انتخاب کردن  قدرت  مناسبات سرمایه داری هم  نوزدهم زن  قرن  تا  آنچنانکه حتی 
زن  روز  عنوان  به  مارس   8 تعیین  آبشخور  چند  هر  بنابراین،  نداشت،  شدن  انتخاب 
بازگشت پیدا می کند به روز 8 مارس سال 1857 که کارگران زن کارخانه های نساجی 

و پارچه بافی و ریسندگی نیویورک برای:

الف - افزایش دستمزد.

ب - کاهش ساعات کار.

ج - بهبود شرایط کار،

دست به تظاهرات خیابانی زدند که البته تظاهرات آنها در 8 مارس 1857 سرکوب شد 
نتوانستند  آنها  و  نیویورک شکست خورد  زنان کارگر ریسندگی  و تظاهرات 8 مارس 
به سه خواسته خود، یعنی افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار، 
دست پیدا کنند، ولی با همه این احوال، هر چند که قیام و تظاهرات زنان ریسندگی 
نیویورک در 8 مارس شکست خورد، از آنجائیکه خواسته های سه گانه تظاهرات زنان 
کارگر نساجی نیویورک »یک موضوع صرف کارگاهی نبود« و خواسته همه زنان کارگر 
در کشورهای متروپل و کشورهای پیرامونی، در عرصه چرخه بهره کشی و استثمار نظام 
موضوع  مارس 1857   8 تظاهرات  و شکست  از سرکوب  بعد  از  لذا  بود،  سرمایه داری 
مبارزه عدالت طلبانه کارگران زن کارخانه های ریسندگی نیویورک، در دستور کار زنان 
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شده  سرکوب  خواسته های  و  صنفی  مبارزه  آنجائیکه  از  و  گرفت؛  قرار  جهان  کارگر 
صنفی کارگران نساجی نیویورک، در پروسه زمان بعد از سرکوب از فرایند صنفی به 
علت فراگیر و سراسری شدن، مضمون سیاسی بر علیه نظام جهانی سرمایه داری پیدا 
کرد، در کنار سه خواسته، افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار و بهبود شرایط کار، 
خواسته های سیاسی، مثل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان بعدا به لیست این 

خواسته ها اضافه گردید. 

در نتیجه، با اینکه بیش از 160 سال است که از سرکوب تظاهرات 8 مارس زنان کارگر 
نیویورک می گذرد، در طی این درازمدت زمانی با اعالم نهادهای جهانی »8 مارس به 
عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شده است«؛ و امروز در کنار »اول ماه مه به 
عنوان روز جهانی کارگر«، »8 مارس به عنوان روز جهانی زن«، به صورت یک پرچم و 
فانوس دریائی در آمده است؛ که بشریت در عصری که نظام بهره کشی و استثمارگرانه 
به صورت  و چهره سیاه سرمایه داری  است  انداخته  امروز چتر  بر جهان  سرمایه داری 
زنجیرهای استثمارگرانه بر دست کارگران جهان، به خصوص کارگران زن در آمده است، 
»روز 8 مارس« هر سال می تواند برای بشریت یادآور ستم مضاعف اقتصادی و سیاسی 
و اجتماعی، توسط نظام های طبقاتی حاکم بر بشریت باشد؛ و عاملی گردد تا وجدان 
بشریت از آن همه رنج استخوان سوز زن تاریخی به درد آید؛ و در لوای آن، افکار عمومی 

بشریت بیدار شود.

پر پیداست که تا زمانی که افکار بشریت نسبت به یک فاجعه آگاهی پیدا نکند، نجات 
منطقه ای  و  بین المللی  نهادهای  بر  قدرت حاکم  اصحاب  کار  در دستور  فاجعه  آن  از 
به عنوان  بنابراین وظیفه ما، جهت گرامی داشت 8 مارس  قرار نمی گیرد،  و کشوری 
را  مردم  افکار عمومی  و کشوری خود،  داخلی  در عرصه  تا  است  این  زن  روز جهانی 
متوجه ظلم و ستم مضاعفی که بر زنان ایران در دوران 38 ساله رژیم مطلقه فقاهتی 
رفته و می رود بکنیم؛ و در همین رابطه، »زنان ایران را متوجه و خودآگاه به حقوق از 
دست رفته خود بنمائیم« و این حقیقت را برای زنان ایران تبیین نمائیم که تنها راه 
دستیابی به حقوق از دست رفته آنها، »دستیابی به جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته 
از پائین می باشد«؛ زیرا تنها در عرصه این جامعه مدنی جنبشی است که جنبش زنان 
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بزرگ  اردوگاه  با شاخه های جنبش های  پیوند  و  ایران  زنان  توسط سازمان گری  ایران 
تبعیض های  تمامی  جنسیتی،   - عدالت طلبانه  مبارزه  با  می توانند  ایران،  مستضعفین 
حاکم بر زنان ایران، اعم از تبعیض های جنسیتی و تبعیض های اقتصادی و تبعیض های 

سیاسی و تبعیض های اجتماعی، به چالش بکشند.

بنابراین »روز 8 مارس برای زنان ایران یادآور مبارزه علیه ستم جنسیتی است«، روز 8 
مارس هر سال برای زن ایرانی یادآور مبارزات زن تاریخی، برای رفع ستم جنسیتی و 
نابرابری حقوقی با مردان است. روز 8 مارس برای زن ایرانی یادآور مبارزات زنان ایران 
از شهریور 20 الی االن، جهت دستیابی به مطالبات عمومی اکثریت زنان نیروی کار 

ایران که عبارت است از:

الف – مبارزه علیه بیکاری،

ب – مبارزه برای دستمزد مناسب،

ج – مبارزه برای کسب حق تشکل،

د - مبارزه برای ایمنی محیط های کار،

ه – مبارزه برای ممنوعیت کار کودکان،

و – مبارزه برای قانون کار مناسب،

ز – مبارزه برای دستمزد برابر، می باشد. 

روز 8 مارس برای زنان ایران یادآور این حقیقت است که زنان ایران هرگز نمی توانند 
از مبارزات سیاسی اجتماعی مردم ایران برای استقرار نظام دموکراسی – سوسیالیستی 
جدا باشند، چراکه دسترسی زنان ایرانی به حقوق شان در یک حکومت غیر دموکراتیک 
و استبدادی امری نامتصور و غیر ممکن می باشد. روز 8 مارس برای مردم ایران یادآور 
این حقیقت است که »الزمه رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار در کشور ایران بدون 
مشارکت همه جانبه زنان ایران ناممکن می باشد«. روز 8 مارس برای جنبش زنان ایران 
بتوانند هم خودشان را سازمان  اینکه  ایران بدون  این حقیقت است که »زنان  یادآور 
آنان هستند،  به حقوق  متعهد  دیگر جنبش های مدنی که  به شاخه های  و هم  دهند 
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تکیه کنند، به تنهائی نمی توانند از ستم های مضاعف جنسیتی و اقتصادی و اجتماعی 
و سیاسی نجات پیدا کنند.«

روز 8 مارس برای جنبش کارگری ایران یادآور این حقیقت است که »زنان ایران خود 
بخش بزرگی از نیروی کار امروز جامعه ایران می باشند و در عرصه کار، مطالبات و منافع 
یکسانی با عموم کارگران دارند«. لذا وجود این فصل مشترک بیش از هر عامل دیگری 
جنبش کارگری و جنبش زنان ایران را بهم پیوند می دهد. روز 8 مارس روز جهانی زن 
برای زنان ایران یادآور این حقیقت می باشد که رمز رهائی زنان ایران برای رفع ستم 
جنسیتی و برای کسب حقوق برابر با مردان، »در مبارزات دموکراتیک زنان ایران )برای 
برخورداری از حقوق سیاسی – اجتماعی و رفع ستم تبعیضی جنسیتی و اقتصادی و 
پائین نهفته  از  یافته  سیاسی و اجتماعی(، در چارچوب جامعه مدنی جنبشی تکوین 
کار  نیروی  که  ایران  زنان  از  بخش  آن  برای  زن  جهانی  روز  یا  مارس   8 روز  است«. 
جامعه ایران می باشند، یادآور این حقیقت است که جنبش کارگران می توانند به عنوان 
بزرگ ترین حامی جنبش زنان ایران در راستای مبارزات دموکراتیک کل جامعه ایران، 

باشند. 

روز 8 مارس یا روز جهانی زن می تواند برای جنبش زنان ایران تعلیم دهنده این درس 
ایران  ایران می خواهند در این شرایط تندپیچ تاریخ  بزرگ باشد که اگر جنبش زنان 

قدرت پیدا کند، باید:

اوالً دامنه جنبش خود را گسترده تر کنند.

ثانیاً هزینه شرکت در اعتراضات برای زنان ایرانی پائین بیاورند، زیرا الزمه فراگیر کردن 
جنبش آن است که هزینه شرکت در مبارزه بطور سرانه پائین بیاوریم، آنچنانکه روزا 
لوکزامبورگ می گوید: »حتی در بطن حرکت های انقالبی، نباید از مردم عادی انتظار 
داشته باشیم که از همان آغاز به صورت انقالبی به میدان بیایند، بلکه برعکس، انتظار ما 
باید بر این امر قرار داشته باشد که آنها با خواسته های کوچک و مطالبات کوچک شان، 

به میدان بیایند، منتها با آمدن شان حرکت بزرگ را دامن بزنند.«

ثالثاً عالوه بر سازمان گری و فراخوانی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، حرکت 
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در عرصه واقعی به صورت نافرمانی های مدنی« پیش ببرند. 

از ذهن مان بیرون کنیم که گویا »اگر آدم اسلحه در دست  را  این فرهنگ  باید  رابعاً 
بگیرد، انقالبی تر است.«

خامسا نباید قدرت حاکمیت را نه مطلق بکنیم و نه آنچه که هست به صورت اراده گرایانه، 
نادیده بگیریم، چراکه در شرایط فعلی در قیاس با قدرت جنبش های داخلی، »قدرت 
حاکمیت در سازمان یافتگی ترش نسبت به جنبش ها می باشد، لذا همین قدرت سازمان 

یافتگی حکومت باعث ایجاد اراده متمرکز برای آنها شده است.«

سادساً جنبش زنان ایران باید بدانند که »نقطه قوت جنبش زنان در دامنه توده ای آنها 
است« زیرا آنچنانکه مهاتما گاندی می گفت: »همه را منی شود کشت و همه را منی شود 

زندان کرد و همه را منی شود خاموش و خفه کرد.«

ثامناً باید از همه تاکتیک های شناخته شده اعم از:

الف – اعتصاب.

ب – تحصن.

ج – تظاهرات.

د – بایکوت.

ه – کمپین ها و از همه مهمتر سازمان گری و فراخوانی در شبکه های اجتماعی و 
غیره، جهت فراگیر کردن جنبش زنان ایران استفاده بشود.

و  ایران  زنان  جنبش  برای  بزرگی  درس های  حامل  زن  جهانی  روز  یا  مارس   8 روز 
جنبش های دیگر اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می باشد که این درس ها عبارتند از 

اینکه:

دیگر  شاخه های  از  ایران  زنان  جنبش  جدائی  باعث  که  شعارهائی  طرح  از  باید   -  1
جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می شود، بشدت ممانعت ورزید، چراکه رمز 
موفقیت جنبش زنان ایران تنها در گرو سازمان گری درونی و اتحاد با شاخه های دیگر 
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جنبش می باشد. اگر در این رابطه شعارهای جنبش زنان ایران نتواند باعث اتحاد بین 
شاخه های جنبش اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بشود، مردود می باشد.

2 - دومین درسی که جنبش زنان ایران باید در دستور کار خود قرار دهند، اینکه برای 
تعیین تاکتیک در خصوص مبارزه زنان ایران، باید دینامیسم درونی حرکت زنان ایران 
ایران تا زمانیکه نتوانند به کشف دینامیسم درونی  را در نظر بگیریم؛ و جنبش زنان 
حرکت زنان ایران دست پیدا کنند، اتخاذ هر گونه تاکتیکی، جنبه مکانیکی و وارداتی 

پیدا خواهد کرد.

3 - درس سومی که جنبش زنان ایران باید در دستور کار خود قرار دهند اینکه »اتخاذ 
باشد«.  ارتباط داشته  با مسئله زمان و مکان  باید  ایران،  تاکتیک توسط جنبش زنان 
برای فردای زنان  ایران می دهند،  امروز جنبش زنان  لذا معلوم نیست که شعاری که 
ایران درست باشد، در نتیجه جنبش زنان ایران باید توجه داشته باشند که نباید بر پایه 
خواسته های موضعی زنان حرکت بکنند، بلکه در تعیین شعار باید به این حقیقت تکیه 
بشود که آیا زنان ایران در ابعاد توده ای می توانند حول این شعارها و خواسته ها جمع 

و متحد شوند؟

4 - درس چهارمی که جنبش زنان ایران باید به آن توجه کند اینکه »زنان کارگر و 
زنان نیروی کار در جامعه ایران همه انهائی شامل می شوند که از طریق فروش نیروی کار 
خویش زندگی می کنند«، بنابراین »حتی معلمان زن که با فروش نیروی کار خود زندگی 
رابطه  این  لذا در  می کنند، در جامعه امروز ایران جزء زنان کارگر به حساب می آیند«. 
است که »هر گونه تعریف غلط از تعیین زن کارگر باعث سکتاریست جنبش زنان ایران 

می شود.«

بکنند،  عنایت  آن  به  باید  رابطه  این  در  ایران  زنان  جنبش  که  درسی  پنجمین   -  5
دیالکتیک مبارزه این است که تا حرکات مردم تداوم پیدا می کند، تضادها و تناقض ها 
در درون حاکمیت و باالئی های قدرت رشد می نماید و جنگ درونی جناح های حکومت 
درون  در  تناقض  و  تضاد  افزایش  همین  دیگر  فرایند  در  آنچنانکه  می گردد،  شعله ور 
جنبش  موفقیت  رمز  دلیل  همین  به  می گردد.  مردم  حرکات  تداوم  باعث  حاکمیت، 
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زنان ایران در این شرایط در آن است که »بتواند استقالل خود را در خصوص جنگ 
جناح های درون حکومت، حفظ کنند«، چراکه به هر حال جناح های درونی حکومت، 
جهت باال بردن قدرت چانه زنی خود، نیازمند به یارگیری از مردم و جنبش ها هستند. 
لذا در این رابطه است که جنبش زنان ایران می تواند بستری مناسب جهت نفوذ حرکت 

جناح های درونی حکومت باشد؛ و لقمه ای مناسب برای حلقوم این جناح ها گردد.

6 - ششمین درسی که جنبش زنان ایران باید به آن عنایت کنند اینکه »تنها توده 
عظیم زنان ایران هستند که در کنار توده عظیم مردان ایران می توانند امروز به عنوان 
فاعل دگرگونی های بزرگ و تاریخی در جامعه ایران باشند«. لذا در این رابطه است که 
جنبش زنان ایران باید تمامی سمت گیری تاکتیکی و استراتژی خودش را در رابطه با 
پیوند با توده عظیم زنان ایران اتخاذ نماید. چشم داشتن به اصحاب قدرت و باالئی های 
به  دستیابی  چارچوب  در  را  خود  استراتژی  باید  می باشد،  لوحانه  ساده  کاری  قدرت 
جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین تعریف کنیم، نه در کادر جنبش های تزریق 

شده حکومتی.

7 - هفتمین درسی که جنبش زنان ایران در تعیین تاکتیک و شعارهای خود باید به آن 
توجه داشته باشند اینکه »اگر مبارزه برای نان با مبارزه برای آزادی گره بخورد و اکثریت 
زنان ایران که جهت حفظ معاش و زندگی شان خواهان مبارزه هستند، بتوانند با آنهائی که 

خواهان آزادی بیشتر هستند بپیوندند، تحوالت بزرگ در ایران اتفاق می افتد.«





»جنبش زنان ایران«
در مسیر

»جنبش نافرمانی مدنی«
 یا

»جنبش مقاومت منفی«؟
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قبل از اینکه به پاسخ سؤال فوق بپردازیم، باید عنایت داشته باشیم که پاسخ به سؤال 
فوق در گرو »تحلیل ما از جایگاه جنبش زنان ایران در عرصه جنبش های پیشرو اردوگاه 
بزرگ مستضعفین ایران می باشد«؛ یعنی برحسب اینکه در هیرارشی جنبش های پیشرو 
چه مرتبه ای برای جنبش زنان ایران قائل بشویم، پاسخ به سؤال فوق تغییر می کند، 
از جنبش کارگران و جنبش  نکنیم که در مجموعه جنبش های پیشرو )که  فراموش 
معلمان و جنبش دانشجویان و جنبش جوانان و جنبش دانش آموزان و جنبش زنان و 
جنبش کارمندان و جنبش بازنشستگان و جنبش اقلیت های قومی و مذهبی تا جنبش 
و  تاریخی  جایگاه  لحاظ  به  کرده اند(  پیدا  تکوین  ایران  کالن شهرهای  حاشیه نشینان 
از  السویه  علی  صورت  به  جنبش ها  این  همه  ایران،  جامعه  طبقاتی  هرم  و  اجتماعی 
پتانسیل تاریخی و طبقاتی و خودسازماندهی و رهبری دینامیک درون جوش برخوردار 
خودویژه  پتانسیل  از  مرتبه ای  از  جنبش ها  این  از  کدام  هر  برعکس  بلکه  نمی باشند، 
خاص خود برخوردار می باشند که مطابق این پتانسیل ذومراتب جنبش ها است که تنها 
بعضی از این جنبش ها دارای پتانسیل الزم جهت خودسازماندهی و رهبری درون جوش 

می باشند و توانائی آن را دارند که حتی دیگر جنبش های پیشرو را رهبری کنند.

به  بیاندیشیم که پتانسیل جنبش کارگری  نباید چنین  هرگز  رابطه  این  در  مثال  برای 
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استثمار  و  تولید جمعی  از  )اعم  علت جبر ساختاری و ضرورت مناسبات سرمایه داری 
سه مؤلفه ای انسان از انسان و طبقه از طبقه و ملت از ملت( در عرصه خودسازماندهی 
و رهبری دینامیک و جنبش خودانگیخته و درون جوش، مانند پتانسیل حاشیه نشینان 
کالن شهرهای ایران می باشند. هر چند که به لحاظ کمی جمعیت طبقه کارگر امروز 
حاشیه نشینان  جمعیت  که  صورتی  در  می باشند،  نفر  میلیون   14 از  کمتر  ایران 
لحاظ  به  احوال  این  همه  با  ولی  است،  نفر  میلیون   18 از  بیش  ایران  کالن شهرهای 
و رهبری  دینامیک خودسازماندهی  پتانسیل  فاقد  )که  برابر حاشیه نشینان،  در  کیفی 
باید به  آنها  اتمیزه دارند و جنبش و خیزش  درون جوش می باشند و پیوسته صورتی 
سازماندهی  و  هدایت  و  رهبری  آنها  خیزش  و  جنبش  از  بیرون  از  مکانیکی  صورت 
بشوند و همین امر بسترساز ظهور هیوالی پوپولیسم از دولت نهم و دهم رژیم مطلقه 
در طول 39 سال گذشته  )هر چند  ایران  کارگر  طبقه  است(،  االن شده  الی  فقاهتی 
عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به علت بحران های درون طبقاتی نتوانسته است تمام 
می توانند  که  می باشند  برخوردار  تاریخی  خودویژگی  آنچنان  از  کنند(  پیدا  ظهور  قد 
به  در عرصه پروسس جنبش مطالباتی و دادخواهانه و سیاسی و اعتراضی و اعتصابی، 
خودسازماندهی و رهبری درون جوش دینامیک دست پیدا کنند و توسط همین پتانسیل 
خودسازماندهی و رهبری درون جوش دینامیک است که جنبش کارگری ایران در بستر 
نه  ایران،  و رهائی بخش جامعه  آزادی خواهانه  و  برابری طلبانه  مبارزه درازمدت  پروسس 
تنها می توانند رهبری مبارزه طبقاتی خودشان را در دست بگیرند، بلکه توانائی آن را هم 

دارند که رهبری دیگر جنبش های پیشرو ایران را هم هژمونی نمایند.

به هر حال اگر با همین رویکرد به »جنبش زنان ایران« برخورد کنیم، قبل از پاسخ 
تاریخ  تندپیچ  این شرایط  در  »آیا  که  بدهیم  جواب  سؤال  این  به  باید  فوق  سؤال  به 
ایران جنبش زنان ایران از آنچنان پتانسیلی برخوردار می باشند که بتوانند در پروسس 
مبارزه رهائی بخش و آزادی خواهانه و برابری طلبانه به صورت دینامیک و فارغ از رهبری 
رهبری  و  خودسازماندهی  به  حاکمیت،  درونی  جناح های  و  برونی  سیاسی  جریان های 

درون جوش دست پیدا کنند؟«

سؤال  می توانیم  می دهیم،  سؤال  این  به  که  پاسخی  آن  چارچوب  در  که  پیداست  پر 
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سرتیتر مطرح شده را پاسخ بدهیم؛ یعنی اگر در تحلیل مشخص خود در باب جنبش 
زنان ایران در شرایط خودویژه فعلی به خصوص در فرایند پساخیزش دی ماه 96، به 
این باور و داوری رسیدیم که جنبش زنان ایران در شرایط فعلی به علت بحران های 
درونی و برونی خود، توانائی خودسازماندهی و حرکت دینامیک و خودجوش و رهبری 
باید بگوئیم که جنبش زنان  خودانگیخته ندارند، بی شک در پاسخ به سؤال سرتیتر 
ایران در شرایط فعلی توانائی رهبری جنبش نافرمانی مدنی یا جنبش مقاومت منفی 
هم ندارند، اما اگر برعکس در تحلیل مشخص خودمان از جنبش زنان ایران در شرایط 
فعلی به این داوری برسیم که جنبش زنان ایران در شرایط فعلی می توانند به صورت 
دینامیک و خودجوش فارغ از هدایت جریان های سیاسی و جناح های درونی حکومتی 
به  پاسخ  تردید در  بدون  پیدا کنند،  به خودسازماندهی و رهبری خودانگیخته دست 
سؤال فوق باید بر این باور باشیم که جنبش زنان ایران در این شرایط تندپیچ تاریخ 
ایران از آنچنان پتانسیلی برخوردار می باشند که می توانند »جنبش نافرمانی مدنی و 

جنبش مقاومت منفی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را هم رهبری کنند.«

باری این همه باعث می شود تا مقدمتا به تحلیل مشخص از جایگاه جنبش زنان ایران 
در عرصه جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران دست پیدا کنیم، چراکه 
بدون فهم جایگاه جنبش زنان ایران و بدون داشتن تحلیل مشخص از جایگاه جنبش 
زنان ایران )به خصوص در 39 سال گذشته و بویژه در فرایند پساخیزش دی ماه 96( در 
عرصه جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، هرگز نخواهیم توانست به 

جایگاه تاریخی جنبش زنان ایران دست پیدا کنیم.

فراموش نکنیم که »رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران« در 41 سالی که از 
عمر حیات درونی و برونی آن می گذرد )از خرداد سال 55 الی االن(، به »جنبش های 
پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران« )اعم از جنبش کارگران و جنبش معلمان و 
جنبش دانشجویان و جنبش دانش آموزان و جنبش زنان و جنبش جوانان و جنبش 
کارمندان و جنبش بازنشستگان و جنبش اقلیت های قومی و مذهبی و حتی جنبش 
برعکس جنبش  که  است  داشته  قرار  امر  این  بر  ایران(  حاشیه نشینان کالن شهرهای 
چریکی و ارتش خلقی )از دهه 40 و 50 الی االن( و جنبش تحزب گرایانه پیشاهنگی 
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تالش  و  کرده اند  تالش  امروز(  الی   20 شهریور  از  بعد  از  )که  لنینیستی  نوین  طراز 
می کنند تا به صورت انطباقی و عمودی و هرمی با جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران )از جنبش کارگری تا جنبش زنان ایران( پیوند و برخورد نمایند و 
در چارچوب رویکرد انطباقی )تئوریک و ایدئولوژیک و استراتژی و حتی تاکتیکی خود( 
اشکال مختلف مبارزه دیگر کشورها را به صورت استراتژی یا تاکتیکی به جنبش های 
پیشرو ایران تزریق نمایند، در این رابطه »رویکرد تطبیقی« خود را )در عرصه تئوری و 
ایدئولوژی و استراتژی و حتی تاکتیکی( جایگزین »رویکرد انطباقی« گذشته بنماید؛ و 
البته »جنبش پیشگامان مستضعفین ایران« در 41 سال گذشته )از خرداد 55 الی االن( 
بر این باور بوده است که »تا زمانیکه نتوانیم رویکرد تطبیقی در عرصه استراتژی و حتی 
تاکتیکی، جایگزین رویکرد انطباقی گذشته بکنیم، بحران فراگیر تئوریک و استراتژی 
بیش از یک قرن گذشته جنبش سیاسی ایران در فرایندهای مختلف پیشامشروطیت و 
پسامشروطیت و پیشاکودتای 28 مرداد 32 و پساکودتای 28 مرداد 32 و پیشاانقالب ضد 
استبدادی 57 و پساشکست انقالب ضد استبدادی 57 تا به امروز، قابل حل نمی باشد«، 
چریک گرائی  مؤلفه  سه  در  ایران  پیشاهنگی  جنبش  انطباقی  »رویکرد  همین  چراکه 
اتخاذ استراتژی و  لنینیستی آن« )در عرصه تئوری و  ارتش خلقی و تحزب گرایانه  و 
تاکتیکی برای جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران( در بیش از یک قرن 
گذشته )از مشروطیت الی االن( باعث گردیده است تا در این مدت طوالنی »جنبش 
رژی  مدرن  چریک گرائی  و  لنینیستی  تحزب گرایانه  سه شکل  )در  ایران«  پیشاهنگی 
شکل های  الجزایر(  انقالب  و  چین  مائوئیستی  خلقی  ارتش  و  کوبا  انقالب  ای  دبره 
بر تحلیل  تکیه  )بدون  مبارزه« جنبش های مختلف جوامع و کشورهای دیگر  »موفق 
مشخص از شرایط مشخص از جامعه ایران و از جنبش های مختلف پیشرو اردوگاه بزرگ 
انطباقی اشکال مبارزاتی موفق جوامع دیگر  ایران( به صورت مکانیکی و  مستضعفین 

را به جامعه ایران و جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران تزریق نمایند.

لذا همین »رویکرد انطباقی« مؤلفه های مختلف جنبش پیشاهنگی ایران در بیش از یک 
قرن گذشته )از مشروطیت الی االن( باعث شکست استراتژی و حتی تاکتیک محوری 
بزرگ  اردوگاه  پیشرو  جنبش های  کردن  فعال  عرصه  در  ایران  پیشاهنگی  جنبش 
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مستضعفین ایران بوده است؛ و صد البته یکی از دالیل بزرگ رکود جنبش های پیشرو 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در طول 76 سال گذشته )از شهریور 20 الی االن، به جز 
دو مقطع سال های 30 - 31 و 57 -58( و بویژه در 39 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم، به خاطر همین »رویکرد انطباقی« جریان های سه مؤلفه ای جنبش پیشاهنگی 
ایران بوده است که به جای »ابداع شکل تطبیقی مبارزه در چارچوب تحلیل مشخص 
ایران« پیوسته مانند »یک  اردوگاه بزرگ مستضعفین  از جامعه و جنبش های پیشرو 
کاالی وارداتی« تالش کرده اند تا توسط »کپی – پیست« کردن از اشکال مبارزاتی دیگر 
جوامع برای جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران )از جنبش کارگری و 
جنبش زنان و جنبش دانشجوئی و جنبش معلمان و جنبش دانش آموزان و جنبش 
ایران(  و حتی جنبش حاشیه نشینان کالن شهرهای  کارمندان  و جنبش  بازنشستگان 

»تعیین شکل مبارزه« نمایند.

به همین دلیل »جنبش پیشگامان مستضعفین ایران« در طول 41 سال گذشته حیات 
درونی و برونی خود )از خرداد 55 الی االن( پیوسته در این رابطه تالش کرده است 
قرن  یک  از  بیش  در  ایران  پیشاهنگی  جنبش  مؤلفه ای  سه  جریان های  برعکس  )تا 
گذشته از مشروطیت الی االن به جای »رویکرد انطباقی« در تعیین شکل مبارزاتی و به 
جای »کپی – پیست« کردن از اشکال مبارزه موفق دیگر جوامع بشری( در چارچوب 
»رویکرد تطبیقی« خود )در عرصه استراتژی و تاکتیک محوری و تعیین شکل مبارزه 
برای جنبش های پیشرو از جنبش کارگری تا جنبش زنان ایران( »استراتژی و تاکتیک 
انطباقی«  تاکتیک و شکل مبارزه  و شکل مبارزه تطبیقی« را جایگزین »استراتژی و 
پیشگامان  جنبش  االن(  الی   55 خرداد  )از  گذشته  سال   41 در  نتیجه  در  بکنند. 

مستضعفین ایران معتقد بوده است که:

جنبش  )از  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  پیشرو  جنبش های  سازماندهی   - الف 
کارگری تا جنبش زنان ایران( باید به صورت »دینامیک و درون جوش و خودانگیخته و 
در عرصه سازماندهی افقی« )نه عمودی و هرمی و مکانیکی و هدایت شده از بیرون این 
جنبش ها( انجام بگیرد. لذا در این رابطه بوده است که »جنبش پیشگامان مستضعفین 
ایران« در 41 سال گذشته با هر گونه »سازماندهی انطباقی و مکانیکی و عمودی و هرمی 
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ایران توسط  اردوگاه بزرگ مستضعفین  از جنبش های پیشرو  بیرون  از  و تزریق شده 
ارتش خلقی و تحزب گرایانه  جنبش پیشاهنگی در سه مؤلفه مختلف چریک گرائی و 
لنینیستی مخالف بوده است« و علت و دلیل شکست جنبش سه مؤلفه ای پیشاهنگ 
ایران در بیش از یک قرن گذشته )از مشروطیت الی االن( »سنتز همین رویکرد هرمی 
و عمودی و انطباقی و مکانیکی این جریان های سه مؤلفه ای جنبش پیشاهنگ ایران 

می دانسته است.«

ب – جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات سیاسی خود )از 
با جنبش های  خرداد 55 الی االن( معتقد بوده است که وظیفه و رسالتش در رابطه 
ایران(,  زنان  جنبش  تا  کارگری  جنبش  )از  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  پیشرو 

»هدایت گری است، نه رهبری و یارگیری و سربازگیری از این جنبش ها.«

ج – جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و برونی خود 
)از خرداد 55 الی االن( پیوسته و علی الدوام معتقد بوده است که »استراتژی کسب 
ارتش خلقی و تحزب گرایانه  و  قدرت سیاسی« جریان های سه مؤلفه ای چریک گرائی 
مهلک  بیماری  گذشته،  قرن  یک  از  بیش  در  ایران  پیشاهنگی  جنبش  لنینیستی 
استراتژی بوده است که تمامی این جریان های سه مؤلفه ای را گرفتار بن بست و رکود و 
شکست کرده است؛ و در این رابطه بین آنها تفاوتی وجود ندارد، چراکه جریان های چپ 
و راست و ملی و مذهبی و چریک گرا و ارتش خلقی و حزبی و غیر حزبی و مرتجع و 
مترقی و غیره، همه و همه در طول یک قرن گذشته در »تالش کسب قدرت سیاسی و 
سوار شدن بر ماشین حکومت بوده اند« و در تعریف و تبیین استراتژی خود همه آنها در 
بیش از یک قرن گذشته، »کسب قدرت سیاسی را به عنوان فتح الفتوح و مشکل گشای 
البته  و صد  تعریف می کرده اند«؛  ایران  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  گرفتاری های  همه 
در میان تمامی جریان های جنبش پیشاهنگی ایران در بیش از یک قرن گذشته، تنها 
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران بوده است که در 41 سال گذشته حیات درونی 
و برونی خود )از خرداد 55 الی االن( در عرصه تئوری و استراتژی و حتی تاکتیک با 
هر گونه تالش جهت کسب قدرت سیاسی توسط پیشگامان مستضعفین ایران مخالف 
بوده است؛ و در 41 سال گذشته پیوسته بر این طبل کوبیده است که »بزرگ ترین آفت 
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جنبش پیشاهنگی ایران تالش جریان های سیاسی چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی 
و ملی و غیره در راستای کسب قدرت سیاسی بوده است.«

و  در 41 سال گذشته حیات درونی  ایران  پیشگامان مستضعفین  رویکرد جنبش  اما 
برونی خود:

مخالفت با رهبری کردن جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران توسط  اوالً 
پیشگامان و پیشاهنگان بوده است.

مخالف با کسب قدرت سیاسی توسط جنبش پیشگامان مستضعفین ایران و دیگر  ثانیاً 
جریان های سه مؤلفه ای جنبش پیشاهنگی ایران بوده است.

مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  پیشرو  جنبش های  از  برون زائی  سازماندهی  با  مخالف  ثالثاً 
برون زائی  »سازماندهی  گونه  هر  و  است؛  بوده  پیشاهنگان  و  پیشگامان  توسط  ایران، 
ظهور  بسترساز  مؤلفه ای(  سه  پیشاهنگان  و  پیشگامان  )توسط  پیشرو«  جنبش های 

فاشیست و بناپارتیست در جامعه ایران تحلیل کرده است.

رابعاً مخالفت با رهبری از پیش تعیین شده و مکانیکی و غیر دینامیک و غیر خودجوش و 
غیر خودانگیخته جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، توسط پیشگامان و 
پیشاهنگان سه مؤلفه ای بوده است؛ و در این رابطه، منحصراً بر »رهبری و خودسازماندهی 
دینامیک و خودجوش جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران« به عنوان 
مدنی جنبشی  جامعه  سازمان گرایانه  عملی  اقدام  »استراتژی  رکین  اصل  و  اول  اصل 

تکوین یافته از پائین خود تکیه می کرده است.«

خامسا هر گونه سازماندهی هرمی و عمودی و حرفه ای و هدایت شده از بیرون و خارج 
از زندگی روزمره برای جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران به عنوان سم 

قاتل تعریف می کرده است.

عمر  شدن  کوتاه  و  مبارزه  هزینه  رفتن  باال  باعث  که  خشونت گرائی  گونه  هر  سادساً 
پروسس مبارزه و فراهم شدن شرایط برای سرکوب دستگاه های چند الیه ای رژیم مطلقه 
مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  پیشرو  جنبش های  خودانتحاری  عنوان  به  می شود،  فقاهتی 
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ایران می دانسته است.

چرخه  در  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  پیشرو  جنبش های  شدن  گرفتار  سابعاً 
تضادهای جناح های درونی حاکمیت مطلقه فقاهتی )در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز 
تقسیم قدرت بین خود این جناح ها( در چارچوب استراتژی و تاکتیک سازشکارانه تحت 
رژیم  رأی  صندوق های  بر  کردن  تکیه  و  قدرت  در  مشارکت  و  اصالح طلبانه  عنوان های 
مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  پیشرو  برای جنبش های  قاتل  عنوان سم  به  فقاهتی  مطلقه 

ایران تعریف کرده است.

سال  در 41  ایران  مستضعفین  پیشگامان  داوری جنبش  که  است  بوده  ترتیب  بدین 
گذشته حیات درونی و برونی خود )از خرداد 55 الی االن( بر این امر قرار داشته است 
که جنبش پیشاهنگی ایران در بیش از یک قرن گذشته )از مشروطیت الی االن( در سه 
مؤلفه چریک گرائی و ارتش خلقی و تحزب گرایانه لنینیستی، پیوسته تالش کرده اند تا 
به جای اینکه حرکت عمودی خود را در خدمت حرکت افقی جنبش های پیشرو اردوگاه 
بزرگ مستضعفین ایران )از جنبش کارگران تا جنبش زنان ایران( قرار دهند، حرکت 
افقی جنبش های پیشرو را در خدمت حرکت عمودی کسب قدرت سیاسی خود قرار 

داده اند.

از یک قرن گذشته حرکت تحول خواهانه  بیش  بوده است که در  به همین دلیل  لذا 
پیوند  راستای  در  ایران  پیشاهنگی  جنبش  مؤلفه  سه  جریان های  هدف  ایران،  مردم 
تا جنبش  )از جنبش کارگری  ایران  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  پیشرو  با جنبش های 
زنان ایران(، یارگیری و سربازگیری و جذب حمایت این جنبش ها برای کسب قدرت 
سیاسی بوده است. در نتیجه بدین ترتیب بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین 
که  است  بوده  معتقد  پیوسته  خود  برونی  و  درونی  حیات  گذشته  سال   41 در  ایران 
به  ایران  پیشاهنگی  مؤلفه ای  سه  جریان های  برای  سیاسی  قدرت  زمانیکه کسب  »تا 
عنوان یک استراتژی باشد« و »تا زمانیکه جریان های سه مؤلفه ای جنبش پیشاهنگی 
بیرون  از  ایران بخواهند توسط حرکت عمودی و سازماندهی هرمی و برون زائی خود 
به سازماندهی مکانیکی و هرمی  ایران  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  جنبش های پیشرو 
و غیر خودجوش جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بپردازند« و »تا 
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زمانیکه جریان های سه مؤلفه جنبش پیشاهنگی ایران به اولویت حرکت عمودی خود 
بر حرکت افقی جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران معتقد باشند.«

و  استراتژی  تعیین  در  ایران  پیشاهنگی  مؤلفه ای جنبش  زمانیکه جریان های سه  »تا 
تاکتیک های خود حرکت عمودی و تشکیالت هرمی و استراتژی کسب قدرت سیاسی 
خود را عمده نمایند« و »تا زمانیکه جریان های سه مؤلفه ای جنبش پیشاهنگی ایران 
ایجاد  جهت  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  در  طبقاتی  جنبش  بر  تکیه  جای  به 
جنبش های تکوین یافته از پائین و از قاعده اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، بر استراتژی 
تحزب گرایانه سیاسی طراز نوین پیشاهنگی لنینیستی تکوین یافته از باال تکیه کنند« 
و »تا زمانیکه جریان های سه مؤلفه ای جنبش پیشاهنگی ایران به این حقیقت بزرگ 
ایمان پیدا نکنند که انقالب و تغییر و استحاله و اصالحات در جامعه بزرگ ایران فقط 
و فقط کار توده هاست، نه پیشاهنگان و قهرمانان« و »تا زمانیکه جریان های سه مؤلفه 
جنبش پیشاهنگی ایران به این حقیقت ایمان پیدا نکنند که جنبش های پیشرو اردوگاه 
بزرگ مستضعفین ایران تا زمانیکه همراه با بسیج توده ای و همگانی قاعده اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران همراه نشوند، نمی توانند دستاوردی درازمدت داشته باشند«؛ و »تا 
زمانیکه جریان های سه مؤلفه ای جنبش پیشاهنگی ایران به این حقیقت واقف نشوند 
که رمز پیروزی و موفقیت جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در گرو 
پیوند جنبش های مطالباتی و جنبش های اعتراضی و جنبش های آکسیونی و خیابانی و 
جنبش های دادخواهانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران با جنبش های اعتصابی کارگران 

و کارمندان اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می باشد.«

دست  حقیقت  این  به  ایران  پیشاهنگی  جنبش  مؤلفه ای  سه  جریان های  زمانیکه  »تا 
دادخواهانه  جنبش های  و  مطالباتی  جنبش های  استحاله  امکان  تنها  که  نکنند  پیدا 
اعتصابی  جنبش های  به  اعتراضی  جنبش های  و  خیابانی  و  آکسیونی  جنبش های  و 
و  خودجوش  و  دینامیک  افقی  خودسازماندهی  حرکت  بر  تکیه  کارمندان  و  کارگران 
خودانگیخته و کشانیدن مبارزه به عرصه زندگی عادی توده ها و کاهش سرانه هزینه 
مبارزه و تکیه بر حداقل دموکراسی برای انجام مبارزه علنی در عرصه صنفی و سیاسی 
و درگیر کردن جنبش های پیشرو و طبقه در اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران به مبارزه 
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صنفی و سیاسی، توسط فراگیر کردن جنبش مطالباتی آنها می باشد« و »تا زمانیکه 
جریان های سه مؤلفه ای جنبش پیشاهنگی ایران به این حقیقت دست پیدا نکنند که 
رمز موفقیت دکتر محمد مصدق در ملی کردن صنعت نفت و در اعتالی جنبش جهانی 
ضد استعماری و رهائی بخش کشورهای پیرامونی در سال های پسا جنگ بین الملل دوم 
او و رمز موفقیت جنبش ضد استبدادی سال های 56 و 57 جامعه بزرگ ایران بر علیه 
رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی، استحاله جنبش های اعتراضی و سیاسی و آکسیونی 
پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران به جنبش اعتصابی بوده است« بطوریکه در این 
رابطه می توان داوری کرد که اگر در سال های 30 و 31 و 56 و 57 جنبش های اعتراضی 
و آکسیونی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران به جنبش اعتصابی دست پیدا نمی کردند، 
بی شک نه جنبش رهائی بخش مصدق در سال 30 و 31 و نه جنبش ضد استبدادی 
مردم ایران در سال های 56 و 57 بر علیه رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی نمی توانست 

به پیروزی دست پیدا کنند.

د – جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و برونی خود 
آنچنانکه »سازماندهی جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ  بوده است که  پیوسته معتقد 
مستضعفین ایران )از جنبش کارگری تا جنبش زنان ایران( می بایست به صورت تطبیقی 
)نه انطباقی( و درون جوش )نه تزریقی و مکانیکی از بیرون جنبش( و در عرصه حرکت 
)نه جنبش های  توسط خود جنبش های پیشرو  پیشاهنگ(  هرمی  و  عمودی  )نه  افقی 
پیشاهنگ و پیشگام( باید صورت بگیرد«، خوداستحاله اعتالئی جنبش های مطالباتی و 
اعتراضی و دادخواهانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران به جنبش های اعتصابی کارگران 
پیدا  تکوین  و دینامیک و درون جوش  به صورت خودانگیخته  و کارمندان، می بایست 

کنند، نه به صورت تزریقی و انطباقی توسط جریان های سه مؤلفه ای پیشاهنگ.

و  درون جوش  و  دینامیک  جنبش های  به  دستیابی  راستای  در  که  است  طبیعی 
توده ای  به  باید  ایران،  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  کننده  خودرهبری  و  خودسازمانده 
کردن و بسیج همگانی توسط شعارهای بسیج کننده و مبارزه علنی و کاهش هزینه 
سیاسی  و  صنفی  مبارزه  پروسس  عمر  کردن  درازمدت  و  توده ها  برای  مبارزه  سرانه 

اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران تکیه بشود.
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ه – جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و برونی خود 
بر این باور بوده است که آنچنانکه رمز موفقیت مبارزه برابری طلبانه و رهائی بخش و 
آزادی خواهانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در گرو بسیج توده ای و خودسازماندهی 
اعتراضی  و  دادخواهانه  و  مطالباتی  جنبش های  استحاله  و  دینامیک  جنبش  و  افقی 
اجتماعی  مختلف  گروه های  همگانی  مشارکت  و  اعتصابی  جنبش های  به  آکسیونی  و 
قاعده اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می باشد، رهبری جنبش های همگانی اعتصابی 
به صورت  باید  ایران  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  دادخواهانه  و  و مطالباتی  اعتراضی  و 
دینامیک و درون جوش و خودانگیخته در عرصه پروسس درازمدت مبارزه برابری طلبانه 

یا آزادی خواهانه و یا رهائی بخش اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران حاصل بشود.

بنابراین به همین دلیل جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات 
درونی و برونی خود هر گونه »تزریق رهبری« یا »تعیین رهبری« از بیرون جنبش های 
پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران به صورت انطباقی، یک فاجعه برای اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران می داند؛ و در نتیجه در این رابطه بوده است که در 41 سال گذشته 
به »رهبری  برای دستیابی  که  است  بوده  معتقد  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
یا  برابری طلبانه و یا آزادی خواهانه و  درون جوش و دینامیک در عرصه پروسس مبارزه 
درازمدت  راستای  در  تالش ها  تمام  باید  ایران،  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  رهائی بخش 
کردن پروسس مبارزه عدالت طلبانه یا آزادی خواهانه و یا رهائی بخش جنبش های اردوگاه 
که  است  بوده  ترتیب  بدین  نتیجه  در  شوند.«  گرفته  کار  به  ایران  مستضعفین  بزرگ 
برونی خود  ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و  جنبش پیشگامان مستضعفین 
پیوسته معتقد بوده است که یکی از آفت های بزرگ مبارزه سه مؤلفه ای عدالت طلبانه و 
آزادی خواهانه و رهائی بخش اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران »خشونت گرائی« در عرصه 

مبارزه جنبش های این اردوگاه می باشد.

سال   41 در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  که  است  بوده  ترتیب  بدین  باری 
گذشته حیات درونی و برونی خود عالوه بر اینکه با هر گونه خشونت گرائی در مبارزات 
سه مؤلفه ای جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران مخالف بوده است و عالوه بر 
برابر هر گونه تزریق خشونت توسط رژیم مطلقه فقاهتی جهت بسترسازی  اینکه در 
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اعالم خطر کرده است و عالوه  ایران  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  سرکوب جنبش های 
اینکه هر گونه دعوت به خشونت گرائی توسط جریان های سرنگون طلب پیشاهنگ  بر 
آزادی خواهانه  برای جنبش های سه مؤلفه ای عدالت طلبانه و  قاتل  برون مرزی، سمی 
در  اینکه  بر  عالوه  و  است  می دانسته  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  رهائی بخش  و 
دو  »تئوری  نفی  به  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  برای  تطبیقی  استراتژی  تعیین 
مطلق« )امیر پرویز پویان از بنیانگذاران اولیه سازمان فدائیان خلق( معتقد بوده است، 
برای درازمدت کردن و برای علنی کردن پروسس مبارزاتی سه مؤلفه ای اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران معتقد بوده است که در عرصه مبارزه با رژیم های توتالیتر و اختناق 
و سرکوب »باید برای حداقل دموکراسی در جامعه ایران، حداکثر ارزش قائل بشویم« و 
آنچنانکه در مرحله پسا 30 خرداد سال 60 تجربه کرده ایم، هرگز »عریان شدن اختناق 
و سرکوب و سرنیزه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را نباید به سود توده های اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران تحلیل نمائیم«، چراکه مبارزه مخفی و باال بردن هزینه سرانه مبارزه، 
عالوه بر اینکه باعث سکتاریست می گردد، امکان بسیج همگانی توده های اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران را از بین می برند. در نتیجه هر چه هزینه سرانه مبارزه برای توده های 
اردوگاه  توده های  مبارزه  هر چه  و  کند  پیدا  کاهش  ایران  بزرگ مستضعفین  اردوگاه 
بزرگ  اردوگاه  مبارزه  چه  هر  و  باشند  برخوردار  علنی تر  صورت  از  ایران  مستضعفین 
بزرگ  اردوگاه  مبارزه  چه  هر  و  کنند  پیدا  حرفه ای تر  غیر  صورت  ایران  مستضعفین 
مستضعفین ایران از صورت عمودی و هرمی وارد فرایند افقی و روزمره زندگی عادی 
توده های اردوگاه بشوند و هر چه شرایط جهت بسیج همگانی توده های قاعده اردوگاه 
بزرگ مستضعفین ایران بیشتر فراهم گردد، به همان میزان شرایط برای درازمدت شدن 
پروسس مبارزه سه مؤلفه ای عدالت طلبانه و آزادی خواهانه و رهائی بخش اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران در عرصه جنبش های مطالباتی و دادخواهانه و اعتراضی و آکسیونی 
شدن  درازمدت  همین  خاطر،  بدین  و  می گردد؛  فراهم  بیشتر  اعتصابی  و  خیابانی  یا 
پروسس مبارزه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران شرایط برای ظهور رهبری دینامیک 
و خودانگیخته و سازماندهی دینامیک و درون جوش و اعتالی دینامیک سه مؤلفه ای 

جنبش های قاعده اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران فراهم می کنند.
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تجربه جنبش اعتراضی جامعه ایران در مرحله پسااستبداد صغیر محمدعلی شاه قاجار 
و  ستارخان  خودجوش  و  دینامیک  رهبری  ظهور  و  اول  مشروطیت  انقالب  علیه  بر 
باقرخان در این عرصه مهم ترین شاخص برای تبیین این رویکرد به رهبری درون جوش 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در عرصه پروسس درازمدت کردن مبارزه سه مؤلفه ای 

می باشد.

برونی  و  ایران در 41 سال گذشته حیات درونی  پیشگامان مستضعفین  جنبش   – و 
خود بر این باور بوده است که تا زمانیکه »جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین در 
جامعه ایران ظهور پیدا نکند« و تا زمانیکه »استبداد و رژیم توتالیتر اختناق و سرکوب 
همه جانبه را بر جامعه ایران تحمیل می کنند و توسط استبداد و اختناق و سرکوب امکان 
بزرگ مستضعفین  اردوگاه  از  مؤلفه ای دینامیک  مبارزه سه  و  هر گونه خودسازماندهی 
ایران را می گیرند« و تا زمانیکه جریان های سه مؤلفه ای جنبش پیشاهنگی ایران مانند 
گذشته بیش از یک قرن خود )از مشروطیت الی االن( پا در یک کفش کنند و بر طبل 
استراتژی کسب قدرت سیاسی و تزریق رهبری از پیش تعیین شده خود بر جنبش های 
پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بکوبند و به تزریق و تشویق خشونت در مبارزه 
اردوگاه تکیه کنند و دو جبهه »آزادی و نان« در اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را در 
عرصه مبارزه دو طبقه کارگر و طبقه متوسط شهری به صورت جدای از هم تعریف کنند 
و هیچکدام از جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران نتوانند رهبری مبارزه 
مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  رهائی بخش  و  آزادی خواهانه  و  عدالت طلبانه  مؤلفه ای  سه 
ایران حاصل نمایند، راهی جز این برای جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
دانشجوئی  جنبش  هژمونی  قبول  به  تن  موقت  صورت  به  اینکه  مگر  نمی ماند،  باقی 
ایران بدهند، چراکه جنبش دانشجوئی ایران به لحاظ خودویژگی های این جنبش )که 
عبارتند از کثرت کمی و پیوند پنج میلیون دانشجوی ایرانی با گروه های اجتماعی قاعده 

اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران(، شرایط برای این امر فراهم می سازد که:

مدنی  جامعه  »خالء  موقت  آلترناتیو  عنوان  به  بتوانند  ایران  دانشجوئی  جنبش  اوالً 
جنبشی تکوین یافته از پائین امروز جامعه ایران را پر نمایند.«

به علت خاستگاه طبقاتی این جنبش )که دو طبقه زحمتکشان شهر و روستا و  ثانیاً 
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طبقه متوسط شهری در سه مؤلفه مرفه و نیمه مرفه و غیر مرفه آن می باشند(، می توانند 
به عنوان »سرپل اتصال بین دو جبهه نان و آزادی در اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 

مطرح شوند.«

ثالثاً در خالء رهبری دینامیک و درون جوش اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، »جنبش 
این  پتانسیل و ظرفیت درونی می باشند که می توانند  آنچنان  ایران دارای  دانشجوئی 

رهبری را به صورت دینامیک پیش ببرند.«

جنبش  این  ایران،  دانشجوئی  جنبش  گوناگون  طبقاتی  خاستگاه  چارچوب  در  رابعاً 
می تواند »سرپل اتصال دو طبقه کارگری و متوسط شهری ایران بشوند.«

ز- جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و بیرونی خود 
بر این باور بوده است که اگر می خواهیم به صورت تطبیقی به هدایت گری جنبش های 
ما »شکل  اینکه  مگر  نداریم،  این  جز  راهی  بپردازیم،  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه 
مبارزه را از خود توده های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران کشف کنیم« و در نتیجه برای 
مبارزه توده های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران هیچ شکل مبارزه از پیش تعیین شده 
نسخه پیچی و تجویز پزشکی نکنیم؛ و شکل مبارزه برای اردوگاه بزرگ مستضعفین 
»تحلیل  توسط  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  مبارزه  امروز  تندپیچ  فرایند  در  ایران 
مشخص« از جامعه ایران و »تحلیل مشخص« از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، از خود 
از  پس  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  توده های  خودانگیخته  و  خودجوش  مبارزه 

آسیب شناسی استخراج نمائیم.

ح – جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و بیرونی خود 
جهت بسیج توده ای و همگانی کردن مبارزه در قاعده اردوگاه و وارد کردن عدد بزرگتری 
از توده های اردوگاه به عرصه مبارزه عدالت طلبانه و آزادی خواهانه و رهائی بخش، معتقد 
پیشگامان  چراکه جنبش  است،  بوده  ایران  جامعه  در  دینی«  اصالح  پروژه  »تقدم  به 
مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و برونی خود بر این باور بوده است 
که »جامعه ایران، یک جامعه دینی می باشد« و دین اسالم در جامعه ایران در صورت 
می تواند  که  می باشد  برخوردار  درونی  ظرفیت  و  پتانسیل  آنچنان  از  دینی«  »اصالح 
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رهائی بخش  و  آزادی خواهانه  و  عدالت طلبانه  مؤلفه  سه  مبارزه  عرصه  در  »مسئولیت 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را بدل به یک ایمان و اعتقاد بنماید«؛ و بنابراین در این 
رابطه بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته بر این باور 
بوده است که »پروژه اصالح دینی« در جامعه ایران می تواند »بسترساز ظهور جنبش 
اجتماعی و در نتیجه جنبش سیاسی در اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بشود«؛ و قطعاً 
»اسالم  در چارچوب  فقاهتی حاکم  رژیم مطلقه  ایدئولوژیکی  ماهیت  علت  به  و جبراً 
دگماتیست فقاهتی« و به علت »غلبه سنت مذهبی بر فرهنگ توده های قاعده اردوگاه 
بزرگ مستضعفین ایران« تا زمانیکه »پروژه اصالح دینی تطبیقی بازسازی شده در ادامه 
راه اقبال و شریعتی« در جامعه بزرگ ایران به انجام نرسد و این »پروژه اصالح دینی 
تطبیقی از طریق زندگی روزمره و مبارزه طبقاتی و مبارزه ستم ستیز گروه های مختلف 
با ستم های گوناگون )ستم طبقاتی، ستم جنسیتی،  ایران  اردوگاه بزرگ مستضعفین 
خودآگاهی  وارد  غیره(  و  مذهبی  ستم  قومیتی،  ستم  اجتماعی،  ستم  سیاسی،  ستم 
ایران نشوند، هرگز و هرگز امکان ظهور  گروه های مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین 

جنبش فراگیر اجتماعی و سیاسی در اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران نخواهد بود.«

بنابراین در این رابطه بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 41 
سال حیات درونی و برونی خود پیوسته معتقد بوده است که »تنها راه فراگیر کردن 
مبارزه سه مؤلفه ای برابری طلبانه و آزادی خواهانه و رهائی بخش در قاعده اردوگاه بزرگ 

مستضعفین ایران انجام پروژه اصالح دینی تطبیقی می باشد.«

به هر حال در این رابطه بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران »علت و 
ایران را مادیت  دلیل فراگیر و همگانی شدن جنبش ضد استبدادی سال 57 جامعه 
پیدا کردن پروژه اصالح دینی معلم کبیرمان شریعتی در آن تندپیچ تاریخ ایران تحلیل 
می کرده است«؛ و قطعاً و جزما در این رابطه است که می توانیم داوری کنیم که »اگر 
پروژه اصالح دینی توسط شریعتی در جامعه دینی ایران در آن دوران پر فراز و نشیب 
ایران صورت نمی گرفت، امکان ظهور سونامی جنبش اعتراضی ضد استبدادی  تاریخی 
سال 57 در اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران و در بدنه این اردوگاه بزرگ بوجود نمی آمد.« 
به عبارت دیگر »اگر انقالب ضد استبدادی سال 57 جامعه ایران )نسبت به جمعیت 
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ایران در آن زمان(، بزرگ ترین و توده ای ترین انقالب تاریخ بشر بوده است« در این رابطه 
باید بر این باور باشیم که »تنها عاملی که باعث بسیج همگانی و فراگیر جامعه ایران در 
سال 57 در عرصه جنبش ضد استبدادی جامعه ایران گردید همین به ثمر نشستن پروژه 
این شرایط  ما در  داوری  رابطه است که  این  و در  اصالح دینی شریعتی بوده است«؛ 
تندپیچ جامعه ایران بر این امر قرار دارد که »اگر در این زمان اعتقاد داریم که بدون 
همگانی شدن جنبش و بدون بسیج توده ای در قاعده جامعه ایران امکان درازمدت شدن 
ایران وجود ندارد، تنها راه دستیابی به این  پروسس مبارزه اردوگاه بزرگ مستضعفین 

مهم انجام پروژه اصالح دینی در جامعه امروز ایران می باشد.«

با  مقایسه  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  خودویژگی های  از  که  نکنیم  فراموش 
دیکتاتوری رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی، »نامتعارف بودن دیکتاتوری رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم می باشد« و علت و دلیل نامتعارف بودن دیکتاتوری رژیم مطلقه فقاهتی 
در تضاد و پارادوکس بین عین و ذهن این رژیم نهفته می باشد؛ زیرا به لحاظ عینی 
این رژیم بر مناسبات سرمایه داری تکیه دارد، اما به لحاظ ذهنی در چارچوب اسالم 
دگماتیست فقاهتی معتقد به ایدئولوژی و اندیشه و نظریه است که مربوط به »مناسبات 
پیشاسرمایه داری می باشد«. در نتیجه همین »پارادوکس بین عین و ذهن رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم در 39 سال گذشته عمر این رژیم مطلقه فقاهتی باعث گردیده است تا 
این رژیم جهت تحمیل یکطرفه ذهنیت فقاهتی و دگماتیست خود به جامعه ایران، از 
سیاست سرکوب استفاده نماید« و در این رابطه بوده است که همین »سیاست سرکوب 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 39 سال گذشته عمر این رژیم خود مولد آن شده است 
سرکوب  مختلف  مؤلفه های  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب  سیاست  این  که 
سیاسی و سرکوب جنیستی و سرکوب قومیتی و سرکوب طبقاتی و سرکوب فکری و 
مذهبی و فرهنگی و غیره جاری و ساری بشوند«؛ که برای نمونه در این رابطه می توانیم 
در اینجا به موضوع »تحمیل حجاب بر زنان ایران« با شعار »یا روسری، یا تو سری« 
در مرحله پساانقالب 57 توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اشاره نمائیم، چراکه موضوع 
حجاب در عرصه دیسکورس اسالم فقاهتی به خاطر »تبعیض حقوقی بین زن و مرد« 
که یکی از ارکان اسالم فقاهتی می باشد، به عنوان یکی از هدف های رژیم مطلقه فقاهتی 
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از آغاز شکست انقالب ضد استبدادی 57 مطرح گردیده است.

بنابراین از آنجائیکه نظریه پردازان اسالم دگماتیست فقاهتی در فرایند پساانقالب ضد 
استبدادی سال 57 جامعه ایران توان مقابله با تبعیض حقوقی بین زن مرد اسالم فقاهتی 
حوزه های فقهی شیعه و سنی توسط پروژه اصاًل ح دینی بازسازی شده نداشتند، در 
چارچوب »تبعیض حقوقی بین زن و مرد« اسالم فقاهتی و دگماتیست حوزه فقهی خود 
را موظف می دانستند تا توسط سرنیزه و سرکوب، پروژه حجاب فقهی را بر زنان ایران 
تحمیل نمایند. فونکسیونی که این استراتژی رژیم مطلقه فقاهتی در 39 سال گذشته 
عمر خود داشته است این بوده است که »زنان ایران در عرصه مبارزه رهائی بخش خود 
برای مقابله با تبعیض حقوقی و مدنی و سیاسی و اجتماعی تحمیل شده توسط رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم، مبارزه رهائی بخش خود را از سنگر حجاب ستیزی شروع کنند« و 
در چارچوب مبارزه با حجاب تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی تالش می نمایند تا به مبارزه 
با ستم جنسیتی یا ستم حقوقی و یا ستم مدنی و یا ستم سیاسی و یا ستم اجتماعی، 

حاکم بر زنان ایران بپردازند.

لذا همین امر باعث گردیده است تا شرایط مبارزه برای جنبش زنان ایران در تندپیچ 
اجتماعی«  و  فرهنگی  »شرایط  چراکه  گردد،  مشکل  و  96 سخت  دی ماه  پساخیزش 
امروز جامعه ایران برای این حرکت حجاب ستیزانه زنان فوق فراهم نمی باشد؛ و قطعاً 
اگر »مبارزه با تبعیض جنسیتی جنبش زنان فوق به جای عمده کردن ستم های اجتماعی، 
و سیاسی  با سرکوب مدنی  مبارزه  کانال  از  و حجاب،  لباس  انتخاب  در  آزادی  از جمله 
صورتی  در  بشود«،  مثبت تری  فونکسیون  دارای  می توانست  می کرد،  عبور  ایران  زنان 
که برعکس اگر بخواهیم همچنان مبارزه با ستم مدنی و ستم سیاسی از کانال مبارزه 
با ستم اجتماعی و مبارزه با حجاب تحمیلی به انجام برسانیم، این رویکرد به شکست 
قطعی در جامعه امروز ایران روبرو می گردد، چرا که آنچنانکه فوقا مطرح کردیم به لحاظ 
فرهنگی و سنت مذهبی حاکم بر ذهنیت توده های قاعده اردوگاه بزرگ مستضعفین 
ایران، مبارزه با حجاب تحمیلی در این شرایط نمی تواند به عنوان یک اعتقاد مذهبی 
و سنتی تبیین و تحلیل گردد؛ و مورد حمایت قاعده اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 

قرار بگیرد.
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باری، رویکرد سرکوب گرایانه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 39 سال گذشته عمر خود 
رژیم  این  تحمیل ذهنیت  پروژه  و  رژیم  این  و ذهن  عین  بین  پارادوکس  راستای  در 
)که همان اسالم فقاهتی دگماتیست حوزه های فقهی می باشند( بر جامعه ایران باعث 
ستم های  ایران،  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  بر  گذشته  سال   39 در  تا  است  گردیده 
ستم  از  عبارتند  ستم ها  این  جمله  از  که  بشود  تزریق  و  تحمیل  متعددی  و  مختلف 
طبقاتی، ستم جنسیتی، ستم سیاسی، ستم قومیتی، ستم مذهبی و غیره می باشند که 
البته همین تنوع ستم ها باعث گردیده است که بر بعضی از گروه های اجتماعی اردوگاه 
بزرگ مستضعفین ایران »ستم های مضاعفی وارد بشود«. مثل گروه بزرگ زنان ایران که 
بیش از 50درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند و گرفتار ستم های متعدد طبقاتی 
و جنسیتی و مدنی و اجتماعی و سیاسی می باشند که در طول 39 سال گذشته عمر 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر آنها تحمیل گردیده است.

این  تا  است  گردیده  باعث  ایران  زنان  بر  متعدد  ستم های  تحمیل  همین  نتیجه  در 
بشوند.  برخوردار  مبارزاتی  بالفعل(  )نه  بالقوه  پتانسیل عظیم  از  اجتماعی  بزرگ  گروه 
عدالت طلبانه  مؤلفه ای  سه  جنبش  که  کنیم  داوری  می توانیم  رابطه  این  در  بطوریکه 
و آزادی خواهانه و رهائی بخش اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در آینده به علت این 

پتانسیل بالقوه زنان ایرانی، دارای برتری کمی و کیفی این گروه اجتماعی می باشد.

ط - جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و برونی خود 
باور بوده است که »بدون استراتژی مشخص و تاکتیک مشخص بر پایه تحلیل  بر این 
مشخص از جامعه ایران به لحاظ ساختاری و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و طبقاتی و 
و  پیشگام  جریان های  و  پیشاهنگ  مؤلفه ای  جریان های سه  گونه حرکت  هر  اقتصادی، 
جنبش ها پیشرو در عرصه به حرکت درآوردن موتور بزرگ - اردوگاه بزرگ مستضعفین 
اردوگاه   - بزرگ«  »موتور  و هرگز  و هرگز  به شکست است«؛  محکوم  می باشند-  ایران 
 - کپی  و  انطباقی  و  وارداتی  تاکتیک ها  و  استراتژی  توسط   - ایران  مستضعفین  بزرگ 
پیست شده جوامع موفق دیگر کشورها نمی توانند به حرکت درآیند. لذا در عرصه اتخاذ 
استراتژی و تاکتیک های محوری »تطبیقی مشخص« و در چارچوب »تحلیل مشخص 
ساختاری و طبقاتی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران« برای به حرکت در 
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آوردن »موتور بزرگ« یا »قاعده اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران«، باید عنایت داشته 
باشیم که منهای مشخصات مطرح شده، این استراتژی و تاکتیک های محوری باید:

بزرگ  اردوگاه  توده های  از  بزرگتری«  »عدد  جذب  و  همگانی  بسیج  راستای  در  اوالً 
مستضعفین ایران باشد.

ثانیاً از آنجائیکه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران صورت یکدست و یکپارچه ندارد و از 
الیه های متفاوتی تشکیل شده اند، لذا در این رابطه استراتژی و تاکتیک های تطبیقی و 
مشخص اتخاذی جهت به حرکت درآوردن »موتور بزرگ« نباید تکیه مطلق و منحصر 
به فرد صرف بر یک گروه بزرگ اجتماعی ایران مثل کارگران و یا زنان و یا دانشجویان و 
غیره بکنند، چرا که چه در مبارزه عدالت طلبانه و چه در مبارزه آزادی خواهانه و چه در 
مبارزه رهائی بخش لزوم بسیج همگانی و مشارکت الیه های مختلف اردوگاه مستضعفین 
ایران هم در عرصه قاعده اردوگاه و هم در عرصه بدنه اردوگاه مستضعفین ایران امری 
ضروری می باشند؛ که نادیده گرفتن این امر عالوه بر اینکه باعث سکتاریست آن طبقه یا 
گروه خاص اجتماعی می شود، خود به خود باعث شکست هر گونه حرکت تحول خواهانه 

در جامعه بزرگ ایران نیز می گردد.

یادمان باشد که در جامعه ای که به لحاظ کمی جمعیت حاشیه نشینان کالن شهرهایش 
بیش از 18 میلیون نفر می باشند و جمعیت طبقه کارگرش )در چارچوب تعریف کارگر 
به عنوان کسی که برای تأمین معیشت خود مجبور به فروش نیروی کار خود در برابر 
مزد می باشد( بیش از 13 میلیون نفر می باشد و جمعیت زنان آن بیش از 40 میلیون 
نفر است و جمعیت معلمان آن بیش از یک میلیون نفر است و جمعیت کودکان کار آن 
بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر می باشند و جمعیت افراد زیر خط فقر آن بیش 
از 50 میلیون نفر می باشند و جمعیت دانشجویان آن بیش از چهار میلیون نفر است و 
جمعیت ارتش بیکاران آن بیش از ده میلیون نفر می باشد و جمعیت کارتن خواب های 
آن تنها در شهر تهران بیش از 20 هزار نفر می باشند و جمعیت افرادی که حتی نان 
خالی برای خوردن ندارند - طبق گفته سعید لیالز کارشناس اقتصادی حزب کارگزاران 
دویست  و  میلیون  سه  از  بیش  انقالب  سال  چهلمین  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
هزار نفر می باشند - و قطب بندی اقتصادی در آن جامعه طبق گفته قالیباف شهردار 
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اسبق تهران بین 96درصد محروم و 4درصد برخوردار می باشند و حقوق کارگران آن 
در چارچوب مصوبات شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم کمتر از یک پنجم خط 
تنها  و جمعیت  می باشد  فقاهتی  مطلقه  رژیم  نهادهای رسمی  توسط  اعالم شده  فقر 
بیکاران تحصیل کرده بیش از هفت و نیم میلیون نفر می باشند و جمعیت مال باختگان 
)مولود ورشکستگی مؤسسات مالی و رانتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که بیش از یک 
سوم کل نقدینگی کشور را در دست دارند( بیش از 12 میلیون نفر می باشند و جمعیت 
دانش آموزان آن بیش از 14 میلیون نفر است و این جامعه در 39 سال گذشته عمر رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم بیش از پنج برابر فقیرتر شده اند، بی شک در برابر چنین جامعه ای 
بر دو قطبی  تاکتیک های محوری تطبیقی و مشخص«  نباید در تعیین »استراتژی و 
شدن جامعه ایران )آنچنانکه نظریه پردازان سوسیالیسم کالسیک نیمه دوم قرن نوزدهم 
اروپا در کتاب مانیفست کمونیستی خود تئوریزه کرده اند و البته پیش بینی دو قطبی 
شدن جامعه بین طبقه پرولتاریا و طبقه بورژوازی حتی برای خود جوامع اروپا هم تحقق 
پیدا نکرد(، تکیه کنند. بلکه برعکس باید اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را در صورت 
چند قطبی مورد مطالعه قرار گیرند؛ و نباید »نیروی بالنده تاریخی« آن را فقط محدود 
به کارگران صنعتی بکنند و پدیده شوم استثمار در جامعه سرمایه داری فقط محدود 
به مؤلفه استثمار طبقه از طبقه بکنند و نباید مسیر سوسیالیسم در چنین جامعه ای از 
طریق راه رشد غیر سرمایه داری تبیین نمایند، بلکه برعکس باید با تکیه بر »دموکراسی 
اروپا که همان سرمایه داری  بیستم  آغاز قرن  )نه سوسیال دموکراسی  سوسیالیستی« 
بزک کرده می باشد( به عنوان نظام اجتماعی و سیاسی )نه شکل حکومتی( تنها مسیر 
رسیدن به سوسیالیسم )به معنای اجتماعی کردن تولید و توزیع و مصرف، آنچنانکه 
معلم کبیرمان شریعتی تعریف می نماید( توسط دموکراسی )سه مؤلفه ای دموکراسی 
سیاسی، دموکراسی اقتصادی، دموکراسی در معرفت( تعریف بشوند؛ و به این حقیقت 
و  و ساختاری  فرهنگی  با خودویژگی های  ایران  امروز  پیدا کنند که در جامعه  ایمان 
طبقاتی و سیاسی و اجتماعی، »تنها موتور مبارزه طبقاتی نمی تواند به عنوان نیروی 

عامل تغییر دهنده جامعه امروز ایران باشد.«

خود  سیاسی  حیات  گذشته  سال   41 در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش   – ی 
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باور بوده است که »عنصر آگاهی« و »عنصر  الی االن( پیوسته بر این  )از خرداد 55 
خودسازماندهی« دو عاملی هستند که می توانند استمرار پروسس مبارزه اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران را گارانتی و بیمه و تضمین نمایند. لذا در این رابطه بوده است که 
استراتژی  تبیین  عرصه  در  ایران  پیشگامان مستضعفین  در 41 سال گذشته جنبش 
رابطه  )در  را  خود  محوری  وظیفه  خود،  مشخص  و  تطبیقی  محوری  تاکتیک های  و 
یا خودآگاهی  به وجدان  آگاهی  انتقال  ایران( در عرصه  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  با 
الیه های مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران تعریف کنند؛ و در این رابطه برعکس 
به صورت  را  »آگاهی  که  کبیرمان شریعتی  معلم  و  اقبال الهوری  محمد  عالمه  رویکرد 
مجرد و تنها در چارچوب آگاهی دینی و مذهبی تعریف می کردند«، »جنبش پیشگامان 
برخورد تک  به جای  برونی خود  و  ایران در 41 سال گذشته حیات درونی  مستضعفین 
مؤلفه ای به آگاهی و به جای محدود کردن آگاهی به »آگاهی عام و مجرد و فراتاریخی 
طبقاتی،  آگاهی  مختلف:  مؤلفه های  در  و مشخص  کنکریت  آگاهی  بر  مذهبی«  و  دینی 
آگاهی سیاسی، آگاهی اجتماعی، آگاهی به ستم های موجود در اردوگاه بزرگ مستضعفین 
ایران تکیه داشته است«؛ و در این رابطه معتقد بوده اند که آگاهی مذهبی و دینی زمانی 
می تواند در جامعه امروز ایران دارای فونکسیون مثبت باشد که در عرصه آگاهی های 

متعدد فوق بتوانند حضور فعال داشته باشند )نه حضور منفعل(.

در این رابطه بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته 
وظایف  چارچوب  در  را  آگاهی  عنصر  »اگر  بوده اند  معتقد  خود  برونی  و  درونی  حیات 
خود  به  متعلق  خودسازماندهی  عنصر  کنیم،  تعریف  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
در  که  می باشد  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  و خودجوش  جنبش های خودانگیخته 
خود  دینامیک  رهبری  و  درون جوش  ستاد  توسط  می توانند  مبارزاتی  پروسس  عرصه 

اردوگاه مستضعفین ایران حاصل بشود.«

لذا بدین ترتیب بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته 
حیات درونی و برونی خود »با هر گونه تزریق سازماندهی هرمی و عمودی و مکانیکی و 
انطباقی و کپی - پیست شده و هدایت شده از بیرون از جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران مخالف بوده است؛ زیرا سازماندهی مکانیکی و عمودی و هرمی و تعیین 



جنبش زنان 136/

رهبری غیر دینامیک و تزریق شکل مبارزه مکانیکی به اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
ایران  باعث اخته و سترون شدن پروسس جنبش دینامیک اردوگاه بزرگ مستضعفین 

می شوند.«

در این چارچوب بوده است که در 41 سال گذشته »جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 
با تعریف وظایف خود در دو مؤلفه عمودی و افقی، مؤلفه های استراتژی خود را در سه 
مؤلفه: ترویج، تبلیغ و تهییج، سازمان گری تعریف کرده است« و هیچگاه وظیفه خودش 
»کسب قدرت سیاسی و یا رهبری جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران تعریف 
اردوگاه  وظیفه  خودرهائی  و  خودرهبری  و  »خودسازماندهی  پیوسته  و  است«؛  نکرده 
تفرقه  است«،  می دانسته  اردوگاه  این  پیشرو  جنبش های  و  ایران  مستضعفین  بزرگ 
تفرقه اجتماعی در  تفرقه مذهبی،  زبانی،  تفرقه  نژادی،  تفرقه  تفرقه قومی،  جنسیتی، 
عرصه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و برونی جنبش 
پیشگامان مستضعفین ایران، به عنوان سم مهلک وظایف خودسازماندهی و خودرهبری 

و خودرهائی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، اعالم شده است.

آزادی تشکل های مستقل از حکومت، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی 
اعتراض و اعتصاب، حتی در چارچوب حداقل دموکراسی، می تواند توسط کاهش هزینه 
مبارزه و علنی شدن مبارزه و طوالنی شدن عمر پرو سس مبارزه اردوگاه، بسترساز ظهور 

خودسازماندهی و خودرهبری و خودرهائی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بشود.

ک – جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و برونی خود 
پیوسته بر این باور بوده است که »تحمیل طبقه کارگر ایران به عنوان تنها نیروی عامل 
و تغییر دهنده جامعه ایران )چه در مبارزه عدالت طلبانه و چه در مبارزه آزادی خواهانه 
و چه در مبارزه رهائی بخش( به اردوگاه چند الیه ای بزرگ مستضعفین ایران، امری غیر 
دموکراتیک می باشد«. البته جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته 
عرصه  در  طبقاتی  »مبارزه  که  است  بوده  معتقد  پیوسته  خود  برونی  و  درونی  حیات 
دینامیسم تاریخ بشر به عنوان موتور عامل حرکت تاریخ بشر بوده است و تا به امروز 
به عنوان یک عامل مهم و عمده )نه مطلق و نه تنها عامل( تعیین کننده موتور حرکت 

اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می باشد.«
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نظریه پردازان  )برعکس  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  که  نکنیم  فراموش 
سوسیالیسم کالسیک نیمه دوم قرن نوزدهم اروپا( طبقه کارگر ایران را محدود و محصور 
به پرولتاریای صنعتی نمی کند، بلکه تمامی افرادی که در چارچوب جبر ساختاری نظام 
سرمایه داری حاکم برای تأمین معاش و معیشت خود مجبور به فروش نیروی کار خود )به 
عنوان یک کاال در بازار سرمایه داری در برابر دریافت مزد( می شوند از معلمان تا کارگران 

خدماتی و توزیعی و تولیدی مشمول عنوان کارگر می شوند.

ل - جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 41 سال گذشته حیات درونی و برونی خود 
بر این باور بوده اند که رمز پیروزی جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
ایران در عرصه مبارزات عدالت طلبانه  و رمز موفقیت خود اردوگاه بزرگ مستضعفین 
و آزادی خواهانه و رهائی بخش »در گرو تکیه کردن بر دو اصل می باشد نخست توده ای 
کردن مبارزه و دوم طوالنی شدن پروسس مبارزه است« که بی تردید دستیابی به هر دو 

اصل فوق در گرو اعتقاد به این اصول در مبارزه می باشد:

1 - تکیه کردن بر مبارزه علنی به جای مبارزه مخفی.

2 - تکیه کردن بر مبارزه افقی )توسط پیوند دادن مبارزه با زندگی عادی مردم( به جای 
مبارزه عمودی و حرفه ای پیشاهنگ.

اصل  سه  به  اعتقاد  توسط  حاکمیت  با  مبارزه  در  خشونت زدائی  بر  کردن  تکیه   -  3
مقاومت، مداومت ومسالمت.

4 - تکیه کردن بر کاهش هزینه سرانه مبارزه برای توده ها.

دادخواهانه  و  اعتراضی  و  سیاسی  و  مطالباتی  جنبش های  پیوند  بر  کردن  تکیه   -  5
تا زمانیکه جنبش های مطالباتی  اعتصابی کارگران و کارمندان، چراکه  با جنبش های 
و  کارگران  اعتصابی  جنبش های  به  خیابانی  یا  آکسیونی  و  دادخواهانه  و  اعتراضی  و 
مبارزات  این  صد  در  صد  نخورند،  پیوند  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  کارمندان 
به شکست و رکود و سرکوب توسط  باشند، محکوم  فراگیر  بزرگ و  هر چند هم که 

دستگاه های چند الیه ای سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خواهند شد.



جنبش زنان 138/

یادمان باشد که خامنه ای در دوران سی سال رهبری خود بر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
توسط پادگانی کردن اقتصاد، مدیریت، سیاست در جامعه ایران استبداد سرکوب گرانه 
را جایگزین استبداد اختناق رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی کرده است و به همین دلیل 
جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در عرصه مبارزات سه مؤلفه ای خود 
و در راستای پیوند جنبش های مطالباتی و دادخواهانه و آکسیونی و اعتراضی خود به 
جنبش اعتصابی و برای فراگیر و توده ای کردن دامنه جنبش های خود به خصوص در 
سه دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مجبورند تا مبارزه خود را از فرایند 
و توسط جنبش  بزنند  استارت  مقاومت منفی«  نافرمانی مدنی« و »جنبش  »جنبش 
اعتصابی می کوشند تا »جنبش نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی« به عنوان 

یک تاکتیک محوری در راستای استراتژی درازمدت خود بکار بگیرند.

بنابراین در این رابطه است که می توانیم داوری کنیم که »جنبش نافرمانی مدنی« و 
»جنبش مقاومت منفی« در جامعه ای و در شرایطی تکوین پیدا می کنند که در آن 
جوامع »سرکوب فراگیر مدنی« وجود داشته باشد و منظور از »سرکوب مدنی« در اینجا 
»نفی حقوق شهروندی و حقوق دموکراتیک همه افراد و گروه های اجتماعی به صورت 
علی السویه می باشد«؛ بنابراین تا زمانیکه در یک جامعه »سرکوب مدنی« وجود نداشته 
باشد، »جنبش نافرمانی مدنی« در آن جامعه فراگیر و توده ای نمی شود. فراموش نکنیم 
که بنیانگذار »جنبش نافرمانی مدنی« در تاریخ مهاتما گاندی بود که در نیمه اول قرن 
بیستم بر علیه استعمار مستقیم و هار انگلیس »جنبش نافرمانی مدنی« )از همان زمانی 
که در آفریقای جنوبی بود( بنیانگذاری کرد؛ و باالخره در پروسس درازمدتی توانست 
انگلیس را به  امپریالیسم هار  توسط بسیج همگانی توده های شبه جزیره هندوستان، 

زانو در آورد.

که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  گاندی  مهاتما  مدنی«  نافرمانی  »جنبش  خصوص  در 
مشخصات »جنبش نافرمانی مدنی گاندی« عبارت بودند از:

الف - جنبش نافرمانی مدنی مهاتما گاندی دو مؤلفه ای بود یعنی هم »جوهر مقاومت 
منفی« داشت و هم »جوهر نافرمانی مدنی.«
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و  اجتماعی  در چارچوب خودویژگی های  گاندی  مهاتما  مدنی  نافرمانی  جنبش   – ب 
تاریخی و اقتصادی و فرهنگی مردم شبه جزیره هندوستان تدوین و تنظیم شده بود؛ و 
در این رابطه بود که موفقیت مهاتما گاندی در پروژه »جنبش نافرمانی مدنی« در شبه 
جزیره هندوستان نشان داد که »خود جنبش نافرمانی مدنی یک شکل مبارزه است«, 
لذا در تبیین و تعریف آن باید »شکل مبارزه را با جوهر مبارزه از هم جدا بکنیم«؛ و در 
»تعریف جوهر مبارزه، شکل جنبش نافرمانی مدنی را باید در جوامع مختلف به صورت 
سیال در نظر بگیریم؛ و هرگز برای تبیین تئوری جنبش نافرمانی مدنی در جوامع مختلف، 
نباید بر جوهر ثابتی تکیه بکنیم«؛ و شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که هرگز 
پروژه »جنبش نافرمانی مدنی« مانند یک کاال نیست که بتوانیم با تاسی از جوامع دیگر 

وارد جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بکنیم.

و  مدنی«  نافرمانی  »جنبش  پروژه  بر  تکیه  در  گاندی  مهاتما  استراتژیک  هدف   – ج 
»جنبش مقاومت منفی« در شبه جزیره هند عبارت بود از »بسیج همگانی توده های 
هندوستان جهت مبارزه منفی با استعمار هار بریتانیا« و البته عامل پیروزی و موفقیت 
مهاتما گاندی هم همان بسیج همگانی توده ای در مبارزه با استعمار انگلیس بود، چرا 
که مهاتما گاندی از همان آغاز بر این باور بود که در برابر قدرت سرکوب امپریالیسم هار 
بریتانیا و در شرایط حاکمیت استعمار مستقیم انگلیس بر شبه جزیره هندوستان، »تنها 
انگلیس را به زانو درآورد، فقط و فقط و فقط بسیج  امپریالیسم  سالحی که می تواند 
توده های شبه جزیره هندوستان می باشد«؛ و بدین خاطر در این رابطه بود که مهاتما 
گاندی توانست در نبرد با استعمار انگلیس، توده های هندوستان را به صورت فراگیر و 
همگانی بسیج نماید؛ و رمز موفقیت گاندی در همین »پتانسیل بسیج کردن توده های 

هندوستان در مبارزه با استعمار انگلیس بود.«

بنابراین در این رابطه می توانیم نتیجه گیری کنیم که »وظیفه پیشگام و هدف استراتژیک 
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در تعیین شکل مبارزه، باید فقط و فقط بسیج توده ها 
باشد؛ و در این رابطه جنبش پیشگامان مستضعفین ایران باید شکل مبارزه را از جوهر 
مبارزه جدا نماید و به جنبش نافرمانی مدنی و جنبش مقاومت منفی باید تنها به عنوان 
یک شکل از مبارزه نگاه بشود«؛ و در تعریف تطبیقی )نه انطباقی( از جوهر »جنبش 
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نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی« نسبت به جامعه ایران باید بر پتانسیل آن 
در راستای قدرت بسیج توده های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران تکیه بشود.

یادمان باشد که علت شکست جنبش چریک گرائی مدرن و ارتش خلقی )از دهه 40 و 
50 الی االن( در جامعه ایران به خاطر عدم پتانسیل آن شکل مبارزه در عرصه بسیج 
توده ای در جامعه ایران بود. هر چند که آن شکل مبارزه در همان دوران در جوامع دیگر 
آسیای جنوب شرقی و شمال آفریقا و آمریکای التین در عرصه بسیج توده ای دارای 

فونکسیون مثبتی بودند.

د – مهم ترین کاری که مهاتما گاندی در عرصه تعریف و تدوین پروژه »جنبش نافرمانی 
مدنی« و »جنبش مقاومت منفی« کرد این بود که دو شکل مبارزه »مقاومت منفی« 
و »نافرمانی مدنی« را با هم ترکیب کرد. عنایت داشته باشیم که استعمار هار انگلیس 
در شبه جزیره هندوستان صورت مستقیم داشت؛ و در چارچوب رویکرد امپریالیستی 
و  اقتصادی  مؤلفه های  تمامی  بریتانیا  امپریالیسم  مستعمره،  کشور  آن  بر  انگلستان 
فرهنگی و اجتماعی و فردی و سیاسی جامعه بزرگ هندوستان را به چالش گرفته بود؛ 
و به همین دلیل مهاتما گاندی جهت بسیج همگانی توده های شبه جزیره هندوستان 
توانست بر دو شکل مبارزه »مقاومت منفی« و »نافرمانی مدنی« با جوهر مشترک تکیه 
مبارزه  با شکل  نافرمانی مدنی«  مبارزه »جنبش  باشیم که شکل  داشته  توجه  نماید. 
»جنبش مقاومت منفی« متفاوت می باشند. هر چند که جوهر این دو جنبش می تواند 

مشترک باشند.

البته تفاوت جوهری دو شکل »جنبش نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی« در 
این است که در »جنبش مقاومت منفی« تنها توسط عدم استعمال یا عدم استفاده یا 
عدم خرید و غیره توده ها به صورت منفی مبارزه می کنند، به عبارت دیگر در »جنبش 
»جنبش  در  که  صورتی  در  ندارد،  ایجابی  و  اقدامی  صورت  مبارزه  منفی«  مقاومت 
نافرمانی مدنی« جنبش وارد عمل و اقدام ایجابی می شود، البته آن هم در شکل »غیر 
خشونت آمیز«، چراکه از مهمترین مشخصه »جنبش نافرمانی مدنی« غیر خشونت آمیز 
»جنبش  که  کنیم  داوری  می توانیم  رابطه  این  در  بطوریکه  است.  جنبش  این  بودن 
نافرمانی مدنی« هرگز در عمل و اقدام خود نباید وارد برخورد خشونت آمیز با دشمن 
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بشود؛ و در همین رابطه است که مشخصه اساسی »جنبش نافرمانی مدنی« عبارتند 
از: مقاومت، مسالمت و مداومت، چرا که »جنبش نافرمانی مدنی« توسط دوری گزیدن 
از خشونت در مبارزه عالوه بر اینکه می توانند بسترسازی جهت سرکوب حاکمیت را 
سترون بکنند، توسط کاهش هزینه سرانه مبارزه، توانائی آن را پیدا می کنند تا شرایط 

برای »مشارکت همگانی توده ها در مبارزه با حاکمیت فراهم کنند.«

یادمان باشد که تمام دعاها برای آمین است و تمام اشکال مبارزه جنبش پیشگامان 
بیاورند  بیرون  انفعال گرائی  از  را  بیشتری  توده های  تا  است  آن  برای  ایران  مستضعفین 
و به عرصه مبارزه بکشانند؛ که صد البته این مهم به انجام نمی رسد، مگر اینکه هزینه 
سرانه جنبش برای جامعه پائین بیاوریم و انجام این هدف استراتژیک جنبش پیشگامان 
توده ای  جنبش های  در  خشونت گرائی  از  گزیدن  دوری  گرو  در  تنها  ایران  مستضعفین 
است. هر چند که دستگاه های چند الیه ای سرکوب گر حاکمیت جهت بسترسازی برای 
خشونت  مختلف  مکانیزم های  با  تا  می کنند  وافر  تالش  توده ای  جنبش های  سرکوب 
را به جنبش های توده ای تحمیل و تزریق نمایند؛ و به صورت مهندسی شده جنبش 
به  تجربه  سازند.  وادار  عکس العملی  و  واکنشی  خشونت  به  را  توده ها  مسالمت آمیز 
خشونت کشانیدن تظاهرات آکسیونی 25 خرداد 88 در خیابان آزادی تهران که طبق 
گفته قالبیاف شهردار وقت تهران بیش از چهار میلیون نفر در حمایت از جنبش سبز 
میرحسین موسوی در آن شرکت کرده بودند و بزرگترین تظاهرات جنبش آکسیونی و 
اعتراضی تاریخ ایران به حساب می رفت، مشتی نمونه خروار می باشد که حزب پادگانی 
خامنه ای توسط تزریق مهندسی شده خشونت در 25 خرداد 88 در خیابان آزادی تهران 
نخستین بسترها جهت سرکوب همه جانبه جنبش سبز در سال 88 از حمله مغولی 
سنگفرش های  کردن  خونین  و  کهریزک  برپائی  تا  گرفته  دانشجوئی  خوابگاه های  به 

خیابان های تهران را فراهم نماید.

ه – بزرگ ترین هنر مهاتما گاندی در عرصه تلفیق دو »جنبش نافرمانی مدنی و جنبش 
مقاومت منفی« )و در عرصه تدوین و تعریف تطبیقی شکل یا اشکال تاکتیکی مبارزه 
قرار داشت که  امر  این  در  مقاومت منفی(  و  نافرمانی مدنی  تلفیقی  برای دو جنبش 
مهاتما گاندی در طول پروسس درازمدت جنبش های نافرمانی مدنی و مقاومت منفی 
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خود پیوسته بر این باور بود که »شکل یا اشکال تاکتیکی مبارزه در هر جامعه ای باید 
از مردمان جامعه آموخت« یعنی هرگز نباید به صورت انطباقی یا وارداتی اشکال مبارزه 
تجربه شده موفق دیگر جوامع را به صورت مکانیکی بر جامعه خود تزریق کنیم )همان 
بالئی که جریان های سه مؤلفه پیشاهنگی حزب طراز نوین لنینیستی یا ارتش خلقی 
مائوئیستی و یا چریک گرائی مدرن رژی دبره ای در طول 76 سال گذشته، از شهریور 

20 الی االن بر سر جنبش های خودانگیخته و خودجوش جامعه ما وارد ساخته اند(.

مهاتما گاندی اعتقاد داشت که هیچ شکل مبارزه از پیش تعیین شده و از پیش تجربه 
شده نباید به صورت مکانیکی و انطباقی بر جنبش های خودانگیخته و خودجوش جوامع 
کنکریت و مشخص تزریق کرد، چراکه اگر تخم مرغ بدون نطفه هزار بار هم زیر بال های 
پرنده قرار بدهیم هرگز و هرگز از آن تخم مرغ جوجه ای بیرون نمی آید، اما برعکس اگر 
تخم مرغ دارای نطفه باشد حتی اگر زیر بال های مرغ هم قرار نگیرد، توسط حرارت یک 
المپ در دستگاه جوجه کشی می توان از آن تخم مرغ جوجه تولید کرد. لذا به همین 
در عرصه فهم جایگاه جنبش دو مؤلفه ای »نافرمانی مدنی« و »مقاومت منفی« و  دلیل 
از شرایط  »تحلیل مشخصی  هر چیز  از  قبل  باید  جامعه  در  آن  فونکسیون  میزان  فهم 
این  به  تا  اقتصادی آن جامعه داشته باشیم  تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و 
حقیقت دست پیدا کنیم که آیا اصاًل آن جامعه دارای نطفه یا پتانسیل مبارزه است یا نه.«

ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  یا  پیشگام  که  است  حقیقت  این  فهم  از  پس 
می توانند به تعریف شکل مبارزه و یا تعریف نوع جنبش و یا تعریف فرایند انقالب و 
اصالحات در آن جامعه بپردازند، چراکه تمامی این آیتم ها برای آن است که پیشگامان 
مستضعفین ایران بتوانند آن نطفه درون تخم مرغ را بدل به جوجه بکنند. لذا زمانیکه 
نطفه درون تخم مرغ نباشد، هر گونه بسترسازی برونی نمی تواند از آن تخم مرغ بدون 
سه  جنبش های  که  بود  حقیقتی  بزرگترین  این  و  بکند؛  جوجه  ایجاد  ما  برای  نطفه 
مؤلفه ای پیشاهنگی ایران در 76 سال گذشته توان فهم آن را نداشتند، چرا که محصول 
نهائی جنش سه مؤلفه ای پیشاهنگی ایران در 76 سال گذشته این بود که »پیشاهنگ 
بدل به بازیگر شده بود و توده ها بدل به تماشاگر«؛ و در این عرصه کار توده ها فقط کف 
زدن و تجلیل کردن از قهرمانان بود؛ و این بزرگترین موضوعی بود که مهاتما گاندی 
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در رابطه با جنبش دو مؤلفه ای »نافرمانی مدنی« و »مقاومت منفی« به چالش کشید؛ 
زیرا مهاتما گاندی از آغاز با شعار اینکه »همه مردم را نمی توان کشت و همه مردم را 
نمی توان به زندان انداخت« بر این عقیده بود که »باید همه مردم را به صحنه آورد« و 
تا زمانیکه همه مردم به صحنه نیایند، بی شک جنبش ها چه جنبش مطالباتی باشند و 
چه جنبش دادخواهانه یا جنبش اعتراضی یا جنبش اعتصابی یا جنبش نافرمانی مدنی 
مثل جنبش سبز سال 88،  و خیابانی  آکسیونی  یا جنبش  منفی  مقاومت  یا جنبش 
محکوم به شکست خواهد بود، »عنصر تعیین کننده در این رابطه فقط و فقط مشارکت 

همه مردم است.«

گرامشی در مقایسه بین دو جامعه فرانسه و انگلستان یک داوری تئوریک می کند که 
در اینجا می تواند به کمک ما بیاید. او می گوید: »جامعه فرانسه بیش از 20 انقالب 
آورده اند،  دست  به  انقالب   20 این  توسط  آنها  که  دستاوردهائی  متامی  است،  کرده 

آنچه  رفرم حاصل کرده است«  و  توسط اصالحات  انقالب،  بدون  انگلستان  جامعه 

نوع  یا  یا اصالحات  »انقالب  اینکه  فهم می باشد  قابل  تئوریک گرامشی  داوری  این  از 
جنبش های مختلف تنها به عنوان شکل مبارزه می باشند )نه خود مبارزه( که بر حسب 
خودویژگی های فرهنگی و تاریخی و اجتماعی و سیاسی و طبقاتی و اقتصادی آن جوامع 

به صورت کنکریت باید توسط پیشگام تعیین و انتخاب بشوند.«

بدین ترتیب است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در عرصه تعیین شکل مبارزه 
به صورت تطبیقی )نه انطباقی( باید بیش از هر امری بر »مشارکت همگانی توده ها در 
مبارزه تکیه کنند« )نه قهرمان سازی پیشگام و یا پیشاهنگ( و البته هرگز و هرگز این 
اینکه زنان آن جامعه که بیش از 50درصد  مهم در هیچ جامعه ای حاصل نمی شود مگر 
اینکه  بنابراین  جمعیت آنها را تشکیل می دهند به عرصه جنبش و مبارزه وارد بشوند؛ 
کائوتسکی می گوید: »جنبش سوسیالیستی یک جنبش زنانه است« و اینکه تروتسکی 
می گوید: »معیار دموکراسی در هر جامعه ای و تشکیالتی و جنبشی، بستگی به جایگاه 
مشارکت دموکراتیک زنان دارد« داوری غلطی نمی باشد، چراکه مدت 150 سال است 
که به علت اینکه جنبش های عدالت طلبانه و آزادی خواهانه و رهائی بخش جامعه ایران 
در غیبت مشارکت همگانی زنان ایران صورت می گیرد، این جنبش های سه مؤلفه ای 
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و  رکود شده اند؛  و  بن بست  گرفتار  ایران  رهائی بخش  و  آزادی خواهانه  و  عدالت طلبانه 
بی شک و بدون تردید تا زمانیکه گروه بزرگ اجتماعی زنان ایران به صورت همگانی 
بزرگ  اردوگاه  رهائی بخش  و  آزادی خواهانه  و  عدالت طلبانه  مؤلفه ای  سه  مبارزه  وارد 

مستضعفین ایران نشوند، این بار سالم به منزل نخواهد رسید.

البته سؤال کلیدی که در این رابطه برای جنبش پیشگامان مستضعفین ایران مطرح 
می شود این است که چگونه می توانیم گروه بزرگ اجتماعی زنان ایران را وارد مبارزه 

سه مؤلفه ای عدالت طلبانه و آزادی خواهانه و رهائی بخش بکنیم؟

برای پاسخ به این سؤال سترگ است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران باید به 
50درصد  از  بیش  که  ایران  زنان  اجتماعی  بزرگ  گروه  که  باشند  واقف  حقیقت  این 
جمعیت امروز ایران را تشکیل می دهند، در طول 39 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی 
گرفتار ستم های مختلفی اعم از ستم جنسیتی، ستم سیاسی، ستم حقوقی، ستم مدنی، 
ستم اجتماعی، ستم فردی و ستم طبقاتی شده اند و همین الیه های مختلف ستم های 
تحمیل  بر  عالوه  تا  است  گردیده  باعث  ایران  زنان  اجتماعی  بزرگ  گروه  بر  تحمیلی 
ستم های مضاعف بر این گروه بزرگ اجتماعی، شرایط برای اعتالی جنبش زنان ایران 

به صورت بالقوه )نه بالفعل( آماده باشد.

باری، در این رابطه می باشد که سؤال دیگری در برابر ما قرار می گیرد و آن اینکه چگونه 
به عرصه  قوه  از عرصه  را  ایران  زنان  بالقوه موجود در جنبش  پتانسیل های  می توانیم 

فعلیت درآوریم؟

»جنبش  و  مدنی«  نافرمانی  »جنبش  به  می توانیم  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  در 
مقاومت منفی« در عرصه اعتالی جنبش زنان ایران تکیه نمائیم، چراکه آنچنانکه فوقا 
هم مطرح کردیم، الزمه اعتالی جنبش نافرمانی مدنی در هر جامعه ای وجود سرکوب 
واقعیتی است که در 39 سال گذشته عمر رژیم  این  و  مدنی در آن جامعه می باشد 
مطلقه فقاهتی حاکم در جامعه ایران شاهد آن بوده ایم، چرا که در 39 سال گذشته و 
در فرایند پساانقالب ضد استبدادی 57 مردم ایران به موازات تثبیت حاکمیت روحانیت 
فقاهتی حوزه فقهی بر جامعه ایران و به موازات استحاله نظریه »والیت فقیه« خمینی 
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به قانون اساسی و نظام سیاسی کشور، گفتمان فقاهتی به عنوان گفتمان مسلط سیاسی 
و اقتصادی و مدیریتی حاکمین بر سرنوشت مردم ایران درآمد. لذا از آن مرحله بود که 
در برابر قرائت سه گانه اسالم، گفتمان مسلط یا گفتمان اول در مرحله پساانقالب ضد 
استبدادی 57 گفتمان فقاهتی شد که این گفتمان به عنوان آلترناتیو گفتمان عدالتی 
از اسالم به موازات سیطره نظریه »والیت فقیه« خمینی بر سیاست و اقتصاد و مدیریت 
جامعه ایران حاکمیت مطلق خود را بر تمامی ارکان های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 
و حقوقی و قضائی جامعه ایران تحمیل و تثبیت کرد. در نتیجه به موازات همین تحمیل 
گفتمان فقاهتی بود که »نخستین قتیل هیوالی اسالم فقاهتی، زن ایرانی بود«، چراکه 
در هیوالی گفتمان فقاهتی بدل شده به نظام سیاسی، نظام مدیریتی، نظام حقوقی و 
قضائی و نظام اقتصادی جامعه ایران، مبانی اساسی اش بر آپارتاید جنسیتی و آپارتاید 
روحانیت و آپارتاید فرقه ای یا مذهبی استوار بود؛ که در میان مبانی سه گانه آپارتاید فوق 
اسالم فقاهتی حاکم، عمود خیمه اسالم فقاهتی بر آپارتاید جنسیتی استوار می باشد؛ 
که البته به موازات تثبیت رژیم مطلقه فقاهتی در فرایند پساانقالب ضد استبدادی 57 
مردم ایران و به موازات فقاهتی شدن نظام سیاسی و نظام مدیریتی و نظام اقتصادی 
و نظام حقوقی جامعه ایران »آپارتاید جنسیتی به عنوان عمود خیمه اسالم فقاهتی در 
تمامی مبانی معماری اسالم فقاهتی در 39 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
فقاهتی  اسالم  جنسیتی  آپارتاید  تا  گردید  باعث  امر  همین  که  گردید؛  ساری  و  جاری 
در عرصه ستم اجتماعی، ستم مدنی، ستم سیاسی، ستم حقوقی، ستم طبقاتی و ستم 

اقتصادی بر زنان ایران تحمیل بشود.«

در نتیجه همین تحمیل ستم های مختلف بر زنان ایران توسط اسالم فقاهتی گفتمان 
حکومتی شده بود که به یکباره در فرایند پساانقالب ضد استبدادی 57 مردم ایران که 
زن ایرانی نقشی محوری در جنبش ضد استبدادی سال های 56 و 57 بر علیه رژیم 
کودتائی و توتالیتر پهلوی داشت تا چشم خود را باز کرد به یکباره احساس کرد که 
در زیر بهمن و سونامی ستم های مختلفی از طرف حاکمیت مطلقه فقاهتی قرار گرفته 
است و رژیم مطلقه فقاهتی و اسالم فقاهتی حاکم، تمام بود و نبود سیاسی و اجتماعی 
و حقوقی و طبقاتی و حتی فردی او را به چالش کشیده اند؛ و عالوه بر اینکه او را به 
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عنوان شهروند درجه دوم کرده اند و ارزش وجودی او را در برابر مرد به نصف انسان 
تقلیل داده اند و او را از صورت زن اجتماعی بدل به زن درون خانه کرده اند، »رسالت 
اصلی او محدود به بازتولید نسل و کارخانه جوجه کشی کرده اند«، در نتیجه همه این 
باعث گردید  ایرانی  بر زن  ستم های چند الیه ای تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
تا به یکباره »با ظهور خودآگاهی اجتماعی و سیاسی در زن ایرانی، او نه تنها شورش بر 
علیه ستم های مضاعف تحمیلی بر خود را به عنوان یک حق تلقی کرد، بلکه مهمتر از آن 
اینکه او شورش بر علیه همه این ستم های جنسیتی به عنوان وظیفه خود تعریف نمود.«

لذا از اینجا بود که زن ایرانی برای بار دوم در تاریخ جنبش زنان ایران )از بعد از فرایند 
حضور فراگیر او در جنبش ضد استبدادی سال های 56 و 57 بر علیه رژیم کودتائی 
و توتالیتر پهلوی( به صورت خودجوش و خودانگیخته به عرصه مبارزه رهائی بخش پا 
با تمام توان تمامی ستم های مدنی و اجتماعی و  گذاشته است؛ و تالش می کند که 
سیاسی و اقتصادی و حقوقی تحمیل شده در طول 39 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم بر خود را به چالش بکشد. ولی حضور فراگیر زن ایرانی برای بار دوم در عرصه 
استبدادی سال های 56 و  او در جنبش ضد  اول  بار  مانند حضور  مبارزه رهائی بخش 
در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  که  می باشند  آسیب هائی  و  آفات  دارای   57
این شرایط تندپیچ امروز جامعه ایران در عرصه مبارزه عدالت طلبانه و آزادی خواهانه و 

رهائی بخش نمی تواند بی تفاوت در برابر آنها عبور نمایند.

لذا به همین دلیل است که بر خود واجب می دانیم که به آسیب شناسی جنبش زنان 
ایران در این شرایط تندپیچ تاریخی جامعه ایران بپردازیم:

الف - مهم ترین آفتی که در این شرایط جنبش زنان ایران را تهدید می نماید، عبارت است 
از »پراکندگی در شعارها.« فراموش نکنیم که در عرصه جنبش های اجتماعی و سیاسی 
پرچم  عنوان  به  شعارها  و  دارند  محوری  نقش  شعارها  طرح  مطالباتی  و  صنفی  حتی  و 
آسیب های  و  بحران  خاکریز  اولین  در  همیشه  نتیجه  در  می گردند،  تلقی  جنبش ها  آن 

جنبش ها در عرصه پراکندگی در شعارها خود را به نمایش می گذارند.

باری، جنبش زنان ایران در شرایط فعلی که شورش بر علیه ستم های چند الیه ای حاکم 
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بر خویش را نه تنها حق خود می داند، بلکه وظیفه تاریخی خود تعریف کرده است. لذا در 
این رابطه است که جنبش زنان ایران در این شرایط بر تقدم مبارزه رهائی بخش نسبت 
مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  دیگر جنبش های  آزادی خواهانه  و  عدالت طلبانه  مبارزه  به 
ایران پای می فشارد و همین موضوع باعث گردیده است تا شکاف و انشقاق بین جنبش 
مطالباتی و جنبش رهائی بخش زنان ایران بوجود بیاید؛ و به دلیل همین تکیه محوری 
جنبش زنان ایران بر مبارزه رهائی بخش است که باعث گردیده است تا زن ایرانی برای 

رسیدن به آمال خود در این مبارزه رهائی بخش از هر مؤلفه ای استفاده نمایند.

برای نمونه و تعیین مصداق در این رابطه الزم است در اینجا به موضوع »کشف حجاب« 
جنبش   96 دی ماه  خیزش  پساسرکوب  فرایند  در  ایرانی  زن های  از  تعدادی  انفرادی 
اعتراضی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران اشاره نمائیم که تحت عنوان »زنان خیابان 
افتاد؛ و هر چند دین ستیزان خارج نشین تالش  انقالب« و »چهارشنبه سفید« به راه 
کردن تا با بوق و کرنای خود این حرکت های انفرادی به عنوان جنبش ضد دینی در 
جامعه ایران تعریف نمایند، ولی به علت انطباقی و انفرادی و تزریقی بودن این حرکت 
شرایط برای جنبش شدن آن فراهم نگردید؛ و شاید در این رابطه یکی دیگر از علل مهم 
شکست این حرکت تزریقی به جنبش زنان ایران آن بود که در شرایط تندپیچ سرکوب 
خیزش دی ماه 96 به وسیله دستگاه های چند الیه ای سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم، طرح شعار »مبارزه با حجاب تحمیلی« آدرس اشتباهی دادن به جنبش های رو 
به اعتالی مطالباتی و دادخواهانه و اعتراضی و اعتصابی و حتی آکسیونی یا خیابانی 
جامعه ایران بود. ولی با همه این احوال از آنجائیکه جریان فوق در پیوند دیالکتیکی 
با جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران قرار نگرفت، نتوانست از صورت 
فردی چند نفر به صورت جنبش رهائی بخش یا جنبش مبارزه با حجاب اجباری زنان 

ایران درآید.

تحمیل شده  اجباری«  با حجاب  »مبارزه  مثل  موضوع هائی  که طرح  است  ذکر  قابل 
توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر زنان ایران به علت خودویژگی های سنتی و فرهنگی 
جامعه ایران تا زمانیکه به صورت فرهنگی نهادینه نشود، نمی تواند باعث بسیج توده ای 

و اعتالی جنبش زنان ایران بشود.
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ب - »فقدان سازماندهی درون جوش جنبش زنان ایران در خالء غیبت جامعه مدنی )در 
جامعه ایران( که البته این فقدان سازماندهی درون جوش و دینامیک جنبش زنان ایران 
اردوگاه  پیشرو  جنبش های  با  ایران  زنان  جنبش  بین  دیالکتیکی  پیوند  عدم  در  ریشه 
بزرگ مستضعفین ایران، اعم از جنبش کارگران، جنبش معلمان، جنبش بازنشستگان و 

جنبش دانشجویان و جنبش جوانان دارد.«

عنایت داشته باشیم که در این جا وقتی سخن از »عدم پیوند جنبش زنان با جنبش های 
پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران می کنیم«، منظورمان عدم حضور زنان ایران در 
جنبش های پیشرو فوق نیست، بلکه در این جا تاکیدمان بر این امر قرار دارد که »جنبش 
زنان ایران به صورت یک جنبش مستقل خودجوش و خودانگیخته در خالء پیوند با 
جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران قرار دارند«؛ که البته آنچنانکه فوقا 
هم اشاره کردیم، این خالء پیوند بین جنبش مستقل زنان ایران با جنبش های پیشرو 
به  نتواند  ایران  زنان  جنبش  تا  است  گردیده  باعث  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه 
خودسازماندهی و خودرهبری درون جوش )و برنامه ریزی و اتخاذ تاکتیک ها و استراتژی 

دینامیک خاص خود( و خودرهائی دست پیدا کنند.

بر این مطلب بیافزائیم که تا جنبش زنان ایران نتواند به خودسازماندهی و خودرهبری 
درون جوش و دینامیک )جهت اتخاذ استراتژی و تاکتیکی مشخص( دست پیدا کنند، 
خودرهائی  به  خود،  رهائی بخش  مبارزه  عرصه  در  نمی توانند  جنبش  این  هرگز  و  هرگز 

برسند. ماحصل آنچه که تا اینجا مطرح کردیم:

)از سال  پساانقالب 57  و در مرحله  ایران در 39 گذشته  زنان  1 - هر چند جنبش 
1358 الی االن( جوهر رهائی بخش داشته است و زنان ایران در 39 سال گذشته گرفتار 
ستم های جنسیتی و اجتماعی و مدنی و سیاسی و طبقاتی و قومیتی و مذهبی و غیره 
آزادی خواهانه  مؤلفه ای  سه  مضمون  ایران  زنان  رهائی بخش  جنبش  زمانیکه  تا  شده اند 
مؤلفه  بر  ایران  زنان  جنبش  مکانیکی  تکیه  نکنند،  پیدا  رهائی بخش  و  برابری طلبانه  و 
به  نسبت  ایران  زنان  جنبش  سکتاریست  باعث  اینکه  بر  عالوه  مبارزه،  رهائی بخش 
عامل  به خود  خود  می شود،  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  پیشرو  دیگر  جنبش های 
شکست و رکود خود جنبش زنان و محصور گشتن این جنبش در حصار طبقه متوسط 
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شهری می گردد.

فراموش نکنیم که پیروزی و موفقیت جنبش زنان ایران در عرصه مبارزه رهائی بخش 
خود در گرو حمایت همه جانبه جنبش های دیگر اردوگاه بزرگ مستضعفین )از جنبش 
کارگران تا جنبش دانشجویان و معلمان و غیره( می باشد؛ بنابراین هرگز جنبش زنان 
ایران در عرصه اعتالی مبارزه رهائی بخش خود نباید پروسس دینامیک درون جنبشی 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را در خدمت پروسس مکانیکی هدایت شده خود قرار 
دینامیک  پروسس  عرصه  در  ایران  زنان  رهائی بخش  پیوند جنبش  تردید  بدون  دهد. 
جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در گرو سه مؤلفه ای کردن مبارزه 

آزادی خواهانه و برابری طلبانه و رهائی بخش می باشند.

به عنوان مثال، تکیه بر شعار آزادی مدنی و سیاسی و حق تعیین سرنوشت برای همه 
افراد جامعه ایران خود به خود می تواند هم جنبش زنان ایران را در پیوند با جنبش های 
پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در سه مؤلفه مطالباتی و دادخواهانه و اعتراضی 
قرار دهد و هم می تواند توسط بسیج همگانی در اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران، رژیم 
ستم های  زنجیر  می تواند  هم  و  نماید  نشینی  عقب  به  وادار  را  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
جنسیتی و اجتماعی و مدنی و سیاسی و طبقاتی و اقتصادی و حقوقی مضاعف از پای 
زنان ایران پاره کند؛ بنابراین داوری ما در این رابطه بر این امر قرار دارد که تکیه جنبش 
زنان بر شعارهای زن محوری )مثل مبارزه با حجاب اجباری( به عنوان سنگر اول مبارزه 
به عقب نشینی  را وادار  تنها نمی تواند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم  نه  ایران  زنان  جنبش 
نماید، بلکه باعث سکتاریست جنبش زنان ایران در برابر دیگر جنبش های اردوگاه بزرگ 

مستضعفین ایران می گردد.

2 - بحران 39 ساله )از سال 58 الی االن( جنبش زنان ایران مولود و سنتر:

الف - فقر نظری و ذهنی.

ب – عدم سازماندهی مستقل درون جوش و دینامیک.

ج – پراکندگی در شعارها و پراتیک اجتماعی و سیاسی.
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د - عدم پیوند تنگاتنگ با جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران از 
جنبش کارگران تا جنبش معلمان و دانشجویان و غیره.

ه - تکیه مطلق کردن بر فضای مجازی جهت فراخوانی و سازماندهی بدون حضور 
میدانی جمعی این جنبش.

و – فقر سه مؤلفه ای تئوری، تجربه، کادر که هر سه مولود خالء جنبش درون جوش 
و دینامیک و پروسس درازمدت رهائی بخش و آزادی خواهانه و برابری طلبانه می باشد.

3 - فقر ذهنی و نظری جنبش زنان ایران در سه عرصه مبارزه رهائی بخش و آزادی خواهانه 
و برابری طلبانه باعث گردیده است تا این جنبش نتواند در پروسس 39 ساله گذشته عمر 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم »ایده های رهائی بخش و آزادی خواهانه و برابری طلبانه خود را 
بدل به پراتیک اجتماعی بکنند و از فرایند سلبی، وارد فرایند ایجابی بشوند«. البته عدم 
توانائی جنبش زنان ایران در عرصه »استحاله ایده های آرمانی خود به پراتیک اجتماعی، 
منهای خالء فوق باعث فقدان رهبری و سازماندهی درون جوش و دینامیک این جنبش 
گردیده است«. محدود شدن خواسته های جنبش زنان ایران در »کمپین یک میلیون 
امضائی« به یک سلسله خواسته های حقوقی و فقهی و فرعی، مولود همین خالء پراتیک 
فقاهتی می باشد.  مطلقه  رژیم  عمر  در 39 سال گذشته  ایران  زنان  اجتماعی جنبش 
همچنین »حرکت های غیر پایدار آکسیونی« جنبش زنان ایران در 39 سال گذشته عمر 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، به جای حرکت های پایدار دموکراتیک، مولود همین خالء 

پراتیک اجتماعی جنبش زنان ایران در 39 سال گذشته می باشد.

و  برابری طلبانه  و  رهائی بخش  ایده های  نتوانند  ایران  زنان  جنبش  زمانیکه  تا  بنابراین 
آزادی خواهانه خود را به صورت پراتیک اجتماعی درآورند، هرگز و هرگز نخواهند توانست 
حرکت های لرزان و ناپایدار آکسیونی خود را بدل به حرکت های پایدار دموکراتیک بکنند.

4 - مشکل عمده دیگر جنبش زنان ایران در 39 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم این می باشد است که »توانائی استحاله کردن خواسته های حقوقی و اجتماعی 
و مدنی و اقتصادی خود به خواسته های سیاسی ندارند«. قابل ذکر است که در عرصه 
تا زمانیکه خواسته صنفی  اعتراضی  جنبش مطالباتی و جنبش دادخواهانه و جنبش 
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و حقوقی و اجتماعی و مدنی و اقتصادی وارد فرایند سیاسی نشوند، به صورت صرف 
صنفی و حقوقی و اجتماعی و مدنی نمی توانند به هدف خود دست پیدا کنند.

5 - دموکراسی در کادر سه مؤلفه دموکراسی سیاسی، دموکراسی اقتصادی و دموکراسی 
سوسیال  )نه  سوسیالیستی  دموکراسی  نمودار  در  اجتماعی  نظام  صورت  به  معرفتی 
می تواند  فقط  زمین(  مغرب  سرمایه داری  جهان  بیستم  قرن  برنشتاینی  دموکراسی 
جنبش زنان ایران را در عرصه مبارزه رهائی بخش و آزادی خواهانه و برابری طلبانه به 

دستاوردهای الزم برساند.

6 - ضعف استراتژیک دیگر جنبش زنان ایران در 39 سال گذشته عمر رژیم مطلقه 
فقاهتی این بوده است که »فکر می کنند که استحاله و تغییر و عقب نشینی در برابر رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم از طریق تکیه بر تضادهای درونی حاکمیت در عرصه تقسیم باز 
تقسیم قدرت بین خود و تکیه بر طبقه متوسط شهری یا اقشار میانی ممکن می باشند«. 
در صورتی که واقعیت قضیه به این ترتیب می باشد که »تنها عاملی که می تواند در برابر 
جنبش مطالباتی و جنبش دادخواهانه و جنبش اعتراضی زنان ایران رژیم مطلقه فقاهتی 
را وادار به عقب نشینی کند فقط و فقط جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین اردوگاه 

بزرگ مستضعفین می باشد.«

بدین خاطر تا زمانیکه جنبش زنان ایران ندانند که در جامعه امروز ایران »سیاست بر 
حقوق و اقتصاد تقدم دارد« و ندانند که »از طریق بازی با تضادهای درون حاکمیت مطلقه 
فقاهتی نمی توانند به مطالبات بر حق دست پیدا کنند« و ندانند که »طبقه متوسط شهری 
هر چند هم که گسترده کمی باشند، نمی توانند به تنهائی و بدون حمایت زحمتکشان 
شهر و روستا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را وادار به عقب نشینی و تغییر و استحاله بکنند«، 

نخواهند توانست بار خود را به منزل برسانند.

7 - رمز موفقیت جنبش زنان ایران در آن است که این جنبش به این مرحله از خودآگاهی 
صورت  به  خودسازماندهی  می توانند  که  است  زنان  جنبش  این  خود  تنها  که  برسند 
درون جوش و دینامیک بکنند و به خودرهبری دینامیک دست پیدا کنند و باالخره به 

خودرهائی دینامیک و خودجوش برسند.
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8 - آگاهی جنبش زنان ایران به ماهیت سرکوب چند مؤلفه ای رژیم مطلقه فقاهتی 
رژیم که شامل سرکوب های جنسیتی، سیاسی،  این  در 39 سال گذشته عمر  حاکم 
تعیین  عرصه  در  می تواند  می شود،  غیره  و  طبقاتی  و  مذهبی  قومیتی،  اجتماعی، 
استراتژی و تاکتیک و پیوند با دیگر جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
هدایت گر باشد؛ به عبارت دیگر مشکل محوری جنبش زنان ایران در 39 سال گذشته 
در  تاکتیک های محوری خود  و  استراتژی  تعیین  در  فقاهتی حاکم  رژیم مطلقه  عمر 
این بوده است که »با ستم های چند گانه حاکم بر خودش به صورت مکانیکی برخورد 
می کرده است و چنین می اندیشند که آنها می توانند ستم های حاکم بر خود را به صورت 
جداگانه و منفک از هم بر طرف کنند«. همین رویکرد مکانیکی جنبش زنان ایران به 
ستم های حاکم بر خود، باعث گردیده است تا در طول 39 سال گذشته عمر رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم در عرصه تعیین استراتژی و تاکتیک »تکیه بر تضادهای جناح های درونی 
حکومت را به عنوان استراتژی خود تعیین نمایند«. بی شک اگر در 39 سال گذشته 
جنبش زنان ایران با ستم های چند گانه حاکم بر خود به صورت مکانیکی و جدای از هم 
برخورد نمی کردند، عالوه بر اینکه گرفتار انحراف استراتژی فوق نمی شدند، می توانستند 
به »استراتژی استحاله و تغییر و اصالح از پائین و تکیه بر جنبش مدنی تکوین یافته از 

پائین دست پیدا کنند.«

9 - »جنبش نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی« زمانی می توانند به عنوان تاکتیک 
محوری در دستور کار جنبش زنان ایران قرار گیرند که این جنبش ها در چارچوب مبارزه 
و  همبستگی  راستای  در  و  برابری طلبانه«  و  آزادی بخش  و  »رهائی بخش  مؤلفه ای  سه 
پیوستگی با جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران به انجام برسند؛ بنابراین 
در این رابطه می توان به ضرس قاطع داوری کرد که هر گونه حرکت جنبش زنان ایران 
صورت  به  ایران  مستضعفین  اردوگاه  دیگر  پیشرو  جنبش های  با  پیوند  غیبت  در  که 

مکانیکی صورت بگیرد، محکوم به شکست خواهد بود.

بدین خاطر حتی در عرصه »جنبش نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی«، جنبش 
و  تاکتیکی  برنامه های  و  پروژه ها  و  شعارها  که  باشند  داشته  عنایت  باید  ایران  زنان 
پیشرو  جنبش های  حمایت  جلب  چارچوب  در  باید  هم  رابطه  این  در  آنها  استراتژیکی 
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اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران از »جنبش نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی« 
زنان  منفی«  مقاومت  جنبش  و  مدنی  نافرمانی  »جنبش  عرصه  در  قطعًا  و  باشند؛  آن ها 
ایران، اگر جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران از »جنبش نافرمانی مدنی« 
و  بین المللی  نهادهای  حمایت  با  نکنند،  حمایت  ایران  زنان  منفی«  مقاومت  »جنبش  و 
جریان های سیاسی امکان عقب نشینی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در برابر خواسته های 

مدنی و بر حق آنها نخواهد بود.

فراموش نکنیم که منهای استراتژی »نافرمانی مدنی« و »مقاومت منفی« مهاتما گاندی 
در هندوستان که در آنجا توسط جایگاه کاریزماتیک مهاتما گاندی »جنبش نافرمانی 
مدنی« و »مقاومت منفی« مهاتما گاندی جایگاه استراتژی پیدا کرد، در جوامع دیگری 
مثل جامعه ایران حتی در پروژه جنبش تنباکو که با بسترسازی سیدجمال و تحریک 
میرزا حسن شیرازی صورت گرفت، »جنبش مقاومت منفی تنباکو صورت استراتژی پیدا 
نکرد«، چراکه جنبش تنباکو باید در راستای استراتژی انحطاط زدائی و استعمارستیزی 
صرف  چارچوب  در  نه  گردد،  تبیین  و  تفسیر  و  تحلیل  اسدآبادی  الدین  سیدجمال 
فتوای میرزا حسن شیرازی. به همین دلیل است که اگر جنبش تنباکو در چارچوب 
کنیم،  تحلیل  اسدآبادی  الدین  سیدجمال  انحطاط زدائی  و  استعمارستیزی  استراتژی 
»یک جنبش مقاومت منفی در جایگاه تاکتیکی می باشد، نه استراتژی«. برعکس اگر 
به صورت مکانیکی جنبش تنباکو را در چارچوب فتوای میرزا حسن شیرازی تعریف 
نمائیم، بی شک »جنبش مقاومت منفی در این پروژه جایگاه استراتژی پیدا می کند نه 

تاکتیکی« که البته امری غلط می باشد.

باری، هدف ما از طرح این موضوع در اینجا فقط به این خاطر می باشد که نتیجه گیری 
نمائیم که »برای جنبش زنان ایران در جامعه امروز ایران، جنبش مقاومت منفی یا جنبش 
نافرمانی مدنی نمی توانند جایگاه استراتژی در عرصه مبارزه رهائی بخش آنها پیدا کنند«. 
بدین ترتیب است که باید تاکتیک »جنبش نافرمانی مدنی« و »مقاومت منفی« زنان ایران 
اردوگاه  رهائی بخش  و  آزادی خواهانه  و  برابری طلبانه  مبارزه  استراتژی  چارچوب  در  را 

بزرگ مستضعفین ایران تعریف بکنیم.

10 – ضعف عمده جنبش زنان ایران در 39 سال گذشته در عرصه مبارزه رهائی بخش 
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یا  کردن«  »توده گیر  برای  که  است  بوده  این  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  با  خود 
»بسیج همگانی الیه های مختلف اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران« در حمایت از حرکت 
و  مبارزه  پروسس  را در عرصه  استراتژیک خود  این هدف  اینکه  به جای  و شعار خود، 
سازماندهی درون جوش و رهبری دینامیک و برنامه زمان بندی شده همراه با استراتژی 
و  اقتصادی  و  فرهنگی  و  سیاسی  تحلیل مشخص  چارچوب  در  تاکتیک های مشخص  و 
طبقاتی جامعه ایران دنبال نمایند، پیوسته در طول 39 سال گذشته تالش کرده اند تا با 
کاهش خواسته های سیاسی و مدنی خود به این امر مهم دست پیدا کنند؛ که البته این 
بوده  نواختن  از دهان گشادش  ایران در 39 سال گذشته سورنا  زنان  رویکرد جنبش 
است، چراکه به صورت مصداقی در این رابطه می توانیم به موضوع نامه »کمپین بیش 
از یک میلیون امضای جنبش زنان ایران« اشاره نمائیم که خواسته های مطرح شده در 
آن نامه تنها چند موضوع ساده حقوقی و فقهی بود. البته ما هم بر این باوریم که برای 
ایران، رمز موفقیت جنبش زنان در این  توده ای کردن و بسیج همگانی جنبش زنان 

رابطه، در گرو این است که:

و  در جنبش  سرانه شرکت  هزینه  تا  نمایند  تالش  پیوسته  باید  ایران  زنان  جنبش  اوالً 
مبارزه رهائی بخش برای جامعه ایران کاهش دهند.

الیه ای  چند  دستگاه های  سرکوب  بسترساز  که  خود  حرکت  در  خشونت گرائی  از  ثانیاً 
سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می شود، پرهیز نماید.

ثالثاً پیوسته در پروسس مبارزه رهائی بخش و آزادی خواهانه و دموکراتیک و برابری طلبانه 
خود تالش کنند تا این مبارزه صورت علنی داشته باشد و به صورت مسالمت آمیز انجام 
نیست«؛  یکی  سازش کارانه  مبارزه  با  مسالمت آمیز  »مبارزه  که  است  ذکر  قابل  گیرد. 
بنابراین جنبش زنان ایران نباید مبارزه سازش کارانه در چارچوب همبستگی و وابستگی 
نمایند.  خود  مستقل  مسالمت آمیر  مبارزه  جایگزین  حاکم،  قدرت  درونی  جناح های  با 

بی شک این دو مقوله از فرش تا عرش متفاوت از یکدیگر می باشند.

نافرمانی مدنی« و  بر »جنبش  ایران در راستای تکیه  11 - نکته ای که جنبش زنان 
»جنبش مقاومت منفی« باید به آن عنایت داشته باشند این است که:
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اوالً باید توجه داشته باشند که »جنبش نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی« به 
عنوان تاکتیک )نه استراتژی آنچنانکه که مهاتما گاندی در مبارزه با استعمار انگلستان 
در هندوستان به آن تکیه می کرد( در جامعه امروز ایران مطرح بشود؛ و تنها یک تکنیک 
و  آزادی خواهانه  مختلف  مبارزه های  عرصه  در  می توانند  ایران  زنان  جنبش  که  است 
برابری طلبانه و رهائی بخش خود به صورت کنکریت و مشخص بر آن تکیه کنند؛ و هرگز 

نباید جایگاه عام و مجرد و فرازمانی و فرامکانی به آن بدهند.

ثانیاً باید هدف از تکیه بر »جنبش نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی« توسط 
جنبش زنان ایران در این باشد که توسط این تکنیک بتوانند به توده ای کردن و بسیج 

همگانی و نفوذ به اعماق اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران دست پیدا کنند.

راستای  در  باید  منفی«  مقاومت  »جنبش  و  مدنی«  نافرمانی  »جنبش  بر  تکیه  ثالثاً 
کاهش هزینه مبارزه و پرهیز از خشونت زدائی جهت بسیج همگانی باشد.

رابعاً باید توجه داشته باشیم که »جنبش نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی« 
شکل استاندارد ثابتی ندارد تا توسط »کپی – پیست« و برخورد انطباقی و به صورت 
وارداتی بخواهیم در طول یا عرض جنبش زنان ایران بران تکیه نمائیم؛ بنابراین هر گونه 
»جنبش نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی« که در چارچوب تحلیل مشخص 
از شرایط مشخص امروز جامعه ایران تعریف نشود و هر گونه »جنبش نافرمانی مدنی« 
و »جنبش مقاومت منفی« که توده های اعماق اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در برابر 
بشود، غلط  فراگیر شدن آن جنبش  از  مانع  و  بکنند  و مذهبی  مقاومت فرهنگی  آن 

می باشد.

عرصه  در  که  باشند  داشته  توجه  ظریف  نکته  این  به  باید  ایران  زنان  خامسا جنبش 
»جنبش نافرمانی مدنی« و »جنبش مقاومت منفی«، »نباید اعتقادات غیر خرافاتی توده 
را برآشوبند«، چراکه توده های اعماق اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در عرصه حفظ 
و پاسداری امور نهادینه شده به صورت اعتقادات فرهنگی و مذهبی و تاریخی، برخورد 

دفاعی و عکس العملی می کنند.

تعریف  اصاًل  که  باشند  داشته  آگاهی  حقیقت  این  به  باید  ایران  زنان  جنبش  سادساً 
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مؤثر  »شکل  از  است  عبارت  منفی«  مقاومت  »جنبش  و  مدنی«  نافرمانی  »جنبش 
این چارچوب باعث  اقدامی که در  بنابراین هر گونه شعار و  مقاومت همگانی مردم«؛ 

پراکندگی توده ها بشود، متناقض با هدف این جنبش می باشند.

سابعاً جنبش زنان ایران باید عنایت داشته باشند که »جنبش نافرمانی مدنی« برعکس 
»جنبش مقاومت منفی« بر اقدام و عمل اجتماعی تکیه می نماید. لذا در این رابطه است 
که در عرصه »جنبش نافرمانی مدنی« باید شرایط عمومی جامعه ایران جهت اقدام و 
انجام آن در نظر گرفته شوند و در این رابطه باید »شکل مبارزه را از خود مردم ایران 
و جنبش های خود به خودی و خودانگیخته آنها بیاموزیم، نه در اشکال از پیش تعیین 
نافرمانی  نتیجه هر چه توسط »جنبش  یا توسط جوامع دیگر تجربه شده«. در  شده 
مدنی« بتوانیم »عدد بزرگتری« از توده های اعماق اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را 

به عرصه میدانی بکشانیم، موفق تر خواهیم بود.

و  تغییر  که  باشند  داشته  آگاهی  بزرگ  این حقیقت  به  باید  ایران  زنان  جنبش  ثامناً 
استحاله در جامعه امروز ایران فقط کار توده ها است، نه جناح های درون قدرت؛ بنابراین 
تضادهای جناح های  بر  تکیه  به جای  باید  ایران  زنان  است که جنبش  رابطه  این  در 
بزرگ  اردوگاه  توده های  خودانگیخته  و  خودی  به  خود  جنبش های  بر  قدرت  درونی 
مستضعفین ایران تکیه بکنند؛ و در عرصه سازماندهی و رهبری آنها بر خودسازماندهی 

و رهبری دینامیک و درون جوش خود تکیه نمایند.

زنان  ایران »نهادینه کردن جنبش  زنان  بزرگ ترین مسئولیت مدیریت جنبش   - 12
آفتی که در طول 39 سال گذشته جنبش  و  بیماری  بزرگترین  ایران است«، چراکه 
زنان ایران را تهدید کرده است، »بیماری سیالیت و شناوری و غیر نهادینه شدن این 
جنبش بوده است«؛ که این آفت و بیماری باعث گردیده است که در طول 39 سال 
نهاد  به عنوان یک  نتواند  این جنبش هرگز  فقاهتی حاکم،  گذشته عمر رژیم مطلقه 
مستقل از جناح های درونی حکومت حرکتی تأثیرگذار داشته باشد. آنچنانکه اگر در این 
رابطه داوری کنیم که در طول 39 سال گذشته »جنبش زنان ایران هیچگونه فرایند 
مستقل از جناح های درونی حاکمیت نداشته است« داوری خالف واقعیتی نمی باشد. 
مکانیزم مبارزه با این وابستگی جنبش زنان ایران به جناح های درونی حاکمیت مطلقه 
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فقاهتی، تنها از طریق همبستگی با جنبش های پیشرو اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران 
)از جنبش طبقه کارگر تا جنبش معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و غیره( ممکن 
می باشد؛ و این مهم حاصل نمی شود مگر اینکه جنبش زنان ایران بتوانند خود را نهادینه 
کنند؛ و شاید بهتر این باشد که اینچنین مطرح کنیم که تا زمانیکه جنبش زنان ایران 
نتواند به عنوان یک جنبش مستقل از جناح های درونی حاکمیت خود را نهادینه نمایند، 
اردوگاه  زنان  بسیج  از  است  عبارت  که  خود  واقعی  رسالت  به  توانست  نخواهند  هرگز 
بزرگ مستضعفین ایران و به صحنه آوردن آنها و کاهش دادن هزینه مبارزه رهائی بخش 

و آزادی خواهانه و برابری طلبانه آن ها با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دست پیدا کنند.

باری، عواملی که باعث نهادینه کردن مستقل جنبش زنان ایران می شوند عبارتند از:

صورت  به  زنان  جنبش  درون جوش  رهبری  دموکراتیک  و  پایدار  هسته  تکوین   – الف 
دینامیک در داخل کشور. قابل ذکر است که یکی از آفت های تاریخی 76 ساله گذشته 
جنبش زنان ایران این بوده است که هسته پایدار و دموکراتیک این جنبش به جای 
مبارزه ضد  پروسس  بستر  از  دینامیک  و  درون جوش  و  به صورت خودانگیخته  اینکه 
این  ایران ظهور کنند،  برابری طلبانه زنان  استبدادی و رهائی بخش و آزادی خواهانه و 
ایران  زنان  جنبش  بر  ایران،  زنان  جنبش  از  خارج  سیاسی  جریان های  توسط  هسته 
تحمیل شده است؛ که همین تزریق هسته پایدار از بیرون جنبش زنان به این جنبش 
بالی  و  آفت  بزرگ ترین  عنوان  به  ایران  زنان  عمر جنبش  در طول 76 سال گذشته 
و  سازماندهی سوز  و  تشکیالت سوز  آفت  این  چراکه  است،  درآمده  ایران  زنان  جنبش 
هدف سوز و استراتژی سوز و پراگماتیست کننده جنبش زنان ایران در 76 سال گذشته 
باعث گردیده است تا مبارزه جنبش زنان ایران در 76 سال گذشته صورت انطباقی و 
وابسته در ادامه همان جریان های سیاسی برونی داشته باشد که حاصل نهائی این آفت 
فقدان استقالل و فقدان رهبری درون جوش و فقدان سازماندهی مستقل و فقدان برنامه 
و تئوری جنبش زنان ایران در 76 سال گذشته بوده است؛ که برای تعیین مصداق این 
آفت جنبش سوز زنان ایران تنها کافی است به سرانجام جنبش زنان در سال های 20 
تا 32 تحت هژمونی حزب توده و سال های 56 تا 58 تحت هژمونی روحانیت از راه 
رسیده موج سوار و صفر کیلومتر در عرصه مبارزه ضد استبدادی و سال های 76 الی االن 
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تحت هژمونی جناح های درونی حکومت مورد کالبد شکافی قرار دهیم. در تمامی سه 
فرایند فوق جنبش زنان ایران شکست خوردند، چراکه این جنبش به عنوان ابزار قدرت 
جریان های برونی درآمدند و اگر جنبش زنان هم موفقیتی در سه فرایند فوق حاصل 
کرده است همه آنها در خدمت باال بردن قدرت چانه زنی جریان های سیاسی هدایت گر 

برونی بوده است.

این  وظیفه  نخستین  ایران  زنان  جنبش  مستقل  کردن  نهادینه  راستای  در  بنابراین 
جنبش این است که هسته پایدار و دموکراتیک این جنبش از بیرون از جنبش )چه 
در داخل کشور و چه در خارج از مرزها( وارد پروسس خود جنبش بکنند؛ و صد البته 
برای انجام این مهم جنبش زنان ایران باید در عرصه درازمدت کردن و علنی کردن 
پروسس مبارزه رهائی بخش و آزادی خواهانه و برابری طلبانه خود به صورت دینامیک و 
درون جوش و خودانگیخته به آن دست پیدا کنند؛ و هیچ مسیر دیگر آلترناتیوی برای 

دستیابی به این مهم وجود ندارد.

دومین عاملی که باید برای نهادینه کردن مستقل جنبش زنان ایران به آن تکیه  ب – 
به صورت  باید  هم  مهم  این  البته  که صد  است  ایران  زنان  جنبش  رهبری  عامل  بشود 
دینامیک و درون جوش و خودانگیخته به انجام برسد، چرا که هر گونه رهبری تزریقی و 
مکانیکی برون از جنبش زنان ایران چه در داخل مرزها و چه در خارج از مرزها باعث 
ظهور هیوالی پراگماتیست و پوپولیست و در نهایت رویکرد سانترالیسم هرمی در عرصه 

جنبش زنان ایران می گردد.

نکته مهمی که جنبش زنان ایران در رابطه با رهبری این جنبش باید در نظر داشته 
باشند عبارت است از اینکه:

باید دینامیک و خودجوش و خودانگیخته در بستر پروسس  این جنبش  رهبری  اوالً 
درازمدت مبارزه رهائی بخش و آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان ایران حاصل بشود.

رهبری  و  میدانی  رهبری  و  کاریزمائی  مختلف  مؤلفه  چهار  به  باید  رهبری  این  ثانیاً 
استراتژ و رهبری تئوریک تقسیم بشوند. قابل ذکر است که در جنبش دوم مشروطیت 
او  توسط  بستن مجلس  توپ  به  و  قاجار  شاه  استبداد صغیر محمدعلی  از  بعد  از  که 
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این جنبش نخستین  اینکه  با  ادامه داشت،  باقرخان  و  تهران توسط ستارخان  تا فتح 
جنبشی بود که در تاریخ حرکت تحول خواهانه اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران توانست 
هژمونی  تحت  دینامیک  رهبری  به  و خودانگیخته  درون جوش  و  دینامیک  به صورت 
ستارخان و باقرخان دست پیدا کنند، اما از آنجائیکه آن رهبری دینامیک و خودجوش 
و خودانگیخته نتوانست در عرصه مدیریت جنبشی خود به تقسیم کار رهبری به چهار 
مؤلفه رهبری کاریزمائی و رهبری استراتژ و رهبری میدانی و رهبری تئوریک بپردازد، 

آن رهبری دینامیک و درون جوش و خودانگیخته ستارخان و باقرخان شکست خورد.

بر این مطلب بیافزائیم که ستارخان و باقرخان اگر چه در عرصه رهبری کاریزمائی و 
رهبری میدانی دارای پتانسیل الزم بودند و توان سازماندهی و بسیج توده ای داشتند، 
ولی در عرصه رهبری استراتژ و رهبری تئوریک جنبش خودانگیخته و خودجوش و 
دینامیک مشروطیت دوم ضعیف بودند؛ که البته سنتز ضعف رهبری استراتژ و رهبری 
شعار  »پراکندگی  همان  اول  مرحله  در  عمل  عرصه  در  باقرخان  و  ستارخان  تئوریک 
انقالب و مبارزه« و جنبش دوم مشروطیت بود، چراکه مهمترین وظیفه رهبری استراتژ 
و رهبری تئوریک تعیین شعارهای انقالب و مبارزه و حرکت است که آن شعارها مانند 
یک پرچم برای آن جنبش باعث مادیت اجتماعی و سیاسی و بین المللی و حتی تاریخی 

می شود.

انقالب  بزرگ  معمار  عنوان  به  لنین  پیروزی  رمز  بزرگترین  که  باشیم  داشته  عنایت 
اکتبر 1917 روسیه در تعیین شعارهای سه مؤلفه ای »صلح و نان و زمین« برای مردم 
شعار  همین  توسط  و  بود  روسیه  استبدادزده  و  و جنگ زده  مصیبت زده  و  فالکت زده 
محوری سه مؤلفه ای بود که لنین توانست هم مردم روسیه را بر علیه حاکمیت و بر علیه 
جنگ و بر علیه زمین داران بزرگ بسیج نماید و هم تمامی نیروهای کنشگر سیاسی 

و اجتماعی از سربازان تا کارگران تا دهقانان به صحنه عمل و مبارزه مستقیم بیاورد.

همچنین دکتر محمد مصدق در پروسه نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران و مبارزه با 
استعمار انگلیس توسط شعار »ملی کردن صنعت نفت« ایران بود که توانست در جنگ 
با امپریالیسم انگلستان پیروز بشود و رهبری جنبش ضد استعماری کشورهای پیرامونی 
در فرایند پساجنگ بین الملل دوم را در دست بگیرد، چراکه توسط این شعار مصدق 
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توانست هم به بسیج توده ای در اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران دست پیدا کند و هم 
توانست تمامی جریان های سیاسی مخالف خود حتی دربار کودتائی و توتالیتر پهلوی و 
روحانیت دگماتیست و ارتجاعی حوزه های فقاهتی را وادار به عقب نشینی و تسلیم نماید 
و هم توانست توسط این شعار حمایت زحمتکشان کشورهای پیرامونی را جذب نماید 
و هم توانست کنشگران دینامیک مبارزه طبقاتی اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران را از 
طبقه کارگر تا خرده بورژوازی متوسط شهری به عرصه میدانی این مبارزه همه جانبه 
بکشاند؛ اما برعکس هژمونی جنبش دوم مشروطیت تحت رهبری ستارخان و باقرخان 
به علت ضعف رهبری تئوریک و رهبری استراتژ نتوانستند به این مهم دست پیدا کنند.





فراز و فرود
جنبش زنان ایران،

رکود یا اعتال؟
تدافع یا تعادل؟
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هر جنبشی چه جنبش اجتماعی باشد و چه جنبش سیاسی و مدنی و صنفی، قبل از 
تعریف آن جنبش باید »مطالبات آن جنبش« را تعریف نمائیم، به عبارت دیگر تعریف 
البته  و  می کند«  پیدا  معنی  جنبش  آن  مطالبات  »تعریف  چارچوب  در  جنبشی  هر 
»جوهر و مضمون« هر جنبشی هم در چارچوب همان مطالبات جنبش تعریف می شود 
و باز در همین رابطه است که »فراز و فرود« هر جنبشی در کادر فراز و فرود مطالبات 
جنبش های  مطالبات  هیرارشی  ترسیم  در  آنجائیکه  از  می گردد.  تعیین  جنبش  آن 

مختلف می توانیم این مطالبات را به چهار دسته تقسیم کنیم که عبارتند از:

الف – مطالبات صنفی،

ب – مطالبات اجتماعی،

ج – مطالبات مدنی،

د – مطالبات سیاسی، همین امر باعث می گردد تا به لحاظ جوهر و مضمون، جنبش ها 
به چهار دسته:

1 - جنبش های صنفی،

2 - جنبش های اجتماعی،
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3 - جنبش های مدنی،

4 - جنبش های سیاسی تقسیم بشوند.

باز در همین رابطه است که می توانیم به لحاظ جوهری، »جنبش های مطالباتی« را به 
انواع:

الف – جنبش های صنفی کارگاهی،

ب - جنبش های اعتراضی،

ج - جنبش های اعتصابی،

د - جنبش های آکسیونی یا خیابانی تقسیم کنیم.

اجتماعی  و  مدنی  گوناگونی  تبعیض های  و  »ستم ها  جنبش ها،  تکوین  آبشخور  البته 
افزایش حجم این ستم ها و تبعیض ها  اقتصادی و سیاسی می باشند« که به مراتب  و 
البته  دارند.  رادیکالیزه تر  تبعیضات صورتی  و  این ستم ها  از  گرفته  نشات  جنبش های 

همین امر می تواند شرایط برای فراگیری و توده ای شدن این جنبش ها فراهم کند.

اولیه تکوین جنبش ها می شوند، می توان این  انواع ستم هائی که آبشخور  در خصوص 
ستم ها را به انواع:

الف - ستم طبقاتی،

ب – ستم سیاسی،

ج – ستم اجتماعی،

د - ستم مدنی،

ه – ستم جنسیتی،

و - ستم قومیتی،

ز- ستم فرهنگی و مذهبی و عقیدتی تقسیم کرد.

البته تفکیک ستم ها به انواع فوق داللت بر این امر نمی کند که آبشخور تکوین جنبش ها 
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است  ممکن  برعکس  بلکه  می باشد،  ستم ها  این  از  یکی  تنها  اجتماعی  گروه  هر  در 
یکی از گروه های اجتماعی هم زمان زیر سندان چندین ستم قرار بگیرند، مثل جامعه 
زنان ایران که هم زمان زیر سندان ستم های جنسیتی و ستم های طبقاتی و ستم های 

اجتماعی و ستم های مدنی و ستم های سیاسی قرار دارند.

افزایش و تکثر این ستم ها، پتانسیل آن گروه اجتماعی  پر واضح است که به موازات 
البته  می شود.  بیشتر  مبارزه  آن  شدن  توده ای  و  مبارزه  آن  فراگیری  و  مبارزه  برای 
طبیعی است که به موازات تکثر این ستم ها بر گروهی خاص از جامعه سرکوب برای 
اینچنین گروه های اجتماعی توسط دستگاه های چند الیه ای سرکوب گر حاکم، صورتی 
چند مؤلفه ای به خود بگیرد که از سرکوب مدنی مثل تحمیل حجاب اجباری گرفته تا 
سرکوب اجتماعی و سرکوب سیاسی و غیره شامل می شوند. البته فونکسیون منفی که 
این چند شاخه ای شدن ستم و سرکوب برای آن گروه خاص اجتماعی دارد، این است 
که در عرصه تعیین استراتژی و تاکتیک های میدانی )اگر به صورت واکنشی عمل کنند( 

دچار تشتت مبارزاتی می شوند.

برای مثال در این رابطه جهت آرایش به چالش کشیدن این ستم ها، دسته ای ستم های 
مدنی )مثل حجاب اجباری( را عمده می کنند و مبارزه با حجاب اجباری را در نوک 
جنسیتی  ستم های  دیگر  دسته ای  که  صورتی  در  می دهند،  قرار  خود  وظایف  پیکان 
ا در  در عرصه اجتماعی تا قضائی را عمده می کنند و مبارزه با ستم های جنسیتی ر 
اولیه خود تعریف  اقتصادی را جزء وظایف  عرصه های اجتماعی و قضائی و حقوقی و 
می کنند. در نتیجه همین امر باعث می گردد تا جنبش زنان ایران در شرایط فعلی دچار 
پراکندگی در عرصه مبارزه بشوند و هر دسته از زنان در شاخه ای از جنبش خاص خود 
فعال بشوند. البته خود همین پراکندگی عملی در جنبش زنان ایران باعث گردیده است 
تا عالوه بر اینکه تفرقه بین دسته های مختلف جامعه زنان ایران بوجود بیاید، جنبش 
زنان ایران را در شرایط فعلی در عرصه میدانی دچار موضع تدافعی بکند، بنابراین اگر 
جنبش زنان ایران نتوانند در عرصه »توازن قوای میدانی« با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، 
رژیم مطلقه  )با  قوا  توازن  تغییر  با  و  بدهند  تغییر  به سود خود  را  تدافعی  توازن  این 
فقاهتی حاکم( این رژیم را وادار به عقب نشینی در برابر مطالبات مختلف خود بکنند، 
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بدون تردید این توازن تدافعی بسترساز رکود در جنبش زنان ایران می شود.

اتخاذ  عرصه  )در  ایران  زنان  جنبش  در  درونی  تشتت  همین  که  نکنیم  فراموش 
در  ایران  زنان  فعلی جنبش  است که در شرایط  باعث گردیده  متفاوت(  تاکتیک های 
عرصه جنبش های مطالباتی جامعه بزرگ ایرانی گرفتار سکتاریست بشوند و در نتیجه 
نتوانند از حمایت گروه های اجتماعی مختلف جنبش مطالباتی برخوردار شوند. پر واضح 
است برای اینکه جنبش زنان ایران بتوانند به وحدت درونی و سازماندهی گروهی دست 
پیدا کنند و از این حالت پراکندگی و تشتت در عرصه میدانی نجات پیدا کنند، الزم 
است که ابتدا »در سطح تئوریک خودشان را منسجم کنند« به عبارت دیگر »تا زمانیکه 
نخواهند  نمایند،  منسجم  را  خودشان  تئوریک  عرصه   در  نتوانند  ایران  زنان  جنبش 
این  از  توانست در عرصه میدانی و درونی و تشکیالتی خودشان را منسجم کنند« و 

پراکندگی و تشتت درونی در عرصه میدانی نجات پیدا کنند.

برای اینکه جنبش زنان ایران بتوانند در سطح تئوریک خودشان را منسجم نمایند، باید 
مبانی نظری این جنبش )توسط اتاق فکر جنبش زنان ایران( مورد بازسازی قرار بگیرند. 
یادمان باشد که آنچه باعث می گردد تا آینده حرکت جنبش زنان ایران گارانتی بشود 
»انسجام تئوریک جنبش زنان ایران در سه سطح تئوری های عام و خاص و مشخص 
است«. پر واضح است که بدون انسجام تئوریک در سه سطح عام و خاص و مشخص، 
این  خود  البته  که  می شوند  تاکتیک گرائی  و  پراگماتیست  گرفتار  ایران  زنان  جنبش 
باز بسترساز تفرقه و تشتت در جنبش  پراگماتیست و تاکتیک گرایی در چرخه دیگر 
زنان ایران می شود. باری در این رابطه است که ما بر این باوریم که انسجام تئوریک در 

سه سطح عام و خاص و مشخص جنبش زنان ایران، در این شرایط می تواند:

اوالً عامل همبستگی درونی جنبش زنان ایران بشود و توسط انسجام تئوریک در سه 
سطح عام و خاص و مشخص، شرایط برای حذف همه جانبه تشتت نظری و عملی و 

میدانی جنبش زنان ایران فراهم بکند.

تئوریک می تواند  انسجام  توسط  ایران  زنان  و سازماندهی جنبش  وحدت درونی  ثانیاً 
مبارزه تدافعی امروز جنبش زنان ایران را از روند تدافعی موجود وارد روند اعتالئی و 
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رو به جلو بکند.

و  خودرهبر  و  خودسازمانده  و  خودجوش  جنبشی«  »گفتمان  بر  تکیه  توسط  ثالثاً 
دینامیک تکوین یافته از پائین، همراه با کاهش هزینه سرانه مشارکت در این جنبش 
برای زنان ایرانی، شرایط برای مشارکت و کنش گری فراگیر زنان شهر و رو ستای ایران 

فراهم می شود.

برای  شرایط  می تواند  مشخص،  و  خاص  و  عام  سطح  سه  در  تئوریک  انسجام  رابعاً 
سازماندهی سراسری و فراگیر جنبش زنان ایران را فراهم بکند.

خامسا انسجام تئوریک می تواند شرایط برای پیوند جنبش زنان ایران با شاخه های دیگر 
جنبش های مطالباتی ایران در مؤلفه های مختلف آزادی خواهانه و برابری طلبانه فراهم 

بکند.

سادساً انسجام تئوریک در سه سطح عام و خاص و مشخص می تواند توسط ایجاد یک 
حرکت بزرگ و یک جنبش فرسایشی رو به جلو، شرایط برای »افزایش آگاهی سیاسی 

و اجتماعی و طبقاتی و صنفی« جنبش زنان ایران را فراهم بکند.

سابعاً انسجام تئوریک در سه سطح عام و خاص و مشخص می تواند شرایط برای ایجاد 
»برابری  و  جنسیتی«  ستم های  »رفع  همان  که  ایران«  زنان  جامعه  مشترک  »شعار 
و  اقتصادی  و  اجتماعی  و  قضائی  و  عرصه های سیاسی  تمامی  )در  مردان«  با  حقوقی 

حقوقی می باشند( فراهم کند.

ثامناً انسجام تئوریک می تواند توسط فراهم کردن بسترها برای کنش گری جامعه زنان 
ایران و مشارکت سیاسی و اجتماعی و مدنی و اقتصادی جامعه زنان ایران، شرایط برای 
»توسعه پایدار« در جامعه بزرگ و رنگین کمان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و زبانی 

و قومی ایران فراهم بکند.

بدین ترتیب است که ما بر این باوریم که برای انسجام تئوریک در سه سطح »عام و 
خاص و مشخص جنبش زنان ایران« بازسازی مانیفست نظری جنبش زنان ایران باید 

در چارچوب این مبانی صورت بگیرد:
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الف - مبانی انسجام تئوریک در سه سطح »عام و خاص و مشخص جنبش زنان ایران« 
و  اقتصادی  و  مؤلفه ای سیاسی  دموکراتیک سه  به »جامعه  راستای دستیابی  در  باید 
معرفتی، توسط اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی باشد« 
چرا که دستیابی زنان ایران به حقوق شان در یک جامعه غیر دموکراتیک سه مؤلفه ای 

غیر ممکن می باشد.

کردن  »دموکراتیزه  راستای  در  باید  ایران  زنان  جنبش  تئوریک  انسجام  مبانی   – ب 
عرصه  در  تنها  ایران  زنان  زیرا  باشد«  ایران  زنان  فعالیت جنبش  جوهر  مؤلفه ای  سه 
پراکسیس دموکراتیک اجتماعی آن هم به صورت میدانی می توانند تمرین دموکراسی 
سه مؤلفه ای بکنند )نه در عرصه صرف دیالوگ در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی(.

گفتمان  دو  پیوند  پایه  »بر  باید  ایران،  زنان  جنبش  تئوریک  انسجام  مبانی   – ج 
نظری  عرصه  در  مؤلفه ای  تک  برخورد  گونه  هر  باشد«  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه 
زنان  جنبش  سکتاریست  باعث  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه  گفتمان  دو  از  یکی  بر 
بزرگ  اردوگاه  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه  بزرگ  جبهه  دو  از  یکی  به  نسبت  ایران 
دو  این  از  یکی  بر  کردن  مؤلفه ای  تک  تکیه  اینکه  مضافاً  می شود.  ایران  مستضعفین 
طبقه  با  ایران  زنان  جنبش  بین  شکاف  باعث  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه  گفتمان 

متوسط شهری یا طبقه زحمتکشان پائینی های جامعه بزرگ ایران می شود.

د - مبانی انسجام تئوریک جنبش زنان ایران باید »در راستای هدایت گری درازمدت 
این جنبش در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران باشد« زیرا از آنجائیکه جنبش زنان 
ایران منهای وجه مشترک مطالباتی )با جنبش های مطالباتی جامعه ایران در دو جبهه 
بزرگ آزادی خواهانه و برابری طلبانه( خود جنبش زنان ایران فی نفسه دارای مطالبات 
دو مؤلفه ای )1 - رفع تبعیض جنسیتی در تمامی عرصه ها 2 - برابری حقوقی با مردان 
در تمام عرصه ها( می باشند، در نتیجه همین امر باعث می گردد تا جنبش زنان ایران 
پیوسته »هویت مستقل مدنی« خود را در چارچوب جامعه مدنی )جنبشی خودجوش و 

خودسازمانده و مستقل و دینامیک تکوین یافته از پائین( حفظ نمایند.

ه – مبانی انسجام تئوریک جنبش زنان ایران در سه سطح عام و خاص و مشخص در 
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جامعه استبدادزده و فقه زده و تصوف زده و استثمارزده و استحمارزده و استخفاف زده 
امروز ایران که مدت 40 سال است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بربریت فرهنگی و 
بربریت سیاسی و بربریت اقتصادی بر جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران تحمیل و تزریق 
کرده است و توسط پمپاژ خرافات مذهبی به فرهنگ جامعه بزرگ ایران، شرایط برای 
تقدس بخشیدن تمامی تبعیضات جنسیتی و تبعیضات مذهبی و تبعیضات فرهنگی و 
قومی و زبانی و تبعیضات سیاسی و تبعیضات اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده است، 
پایه  بر  باید  این شرایط  ایران در  لذا به همین دلیل تئوری رهائی بخش جنبش زنان 
به  باشد«،  استوار  اجتماعی  و  و سیاسی  دینی  مؤلفه ای  پلورالیسم سه  یا  »تکثرگرائی 
مادیت  راستای  ایران در  زنان  تئوریک جنبش  انسجام  مبانی  زمانیکه  تا  عبارت دیگر 
بخشیدن به سه مؤلفه تکثرگرائی دینی و سیاسی و اجتماعی تکوین پیدا نکند، هرگز 
و هرگز جنبش زنان ایران نمی تواند به صورت فراگیر و همه جانبه عمودی و افقی در 

جامعه ایران نهادینه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بشود.

اینکه ستم های جنسیتی و مدنی و اجتماعی و سیاسی تحمیلی بر  با عنایت به  و – 
جامعه امروز زنان ایران در پیوند با سنت های اجتماعی و تاریخی و فرهنگی هزار ساله 
تاریخ ایران می باشند و بدون تحول همه جانبه فرهنگی در جامعه دینی و فقه زده و 
روایت زده و والیت زده ایران امکان »استحاله جامعه سنتی ایران به جامعه مدنی وجود 
ندارد« و تا زمانیکه »جامعه مدنی جایگزین جامعه سنتی فعلی نشود، امکان ظهور زن 
ایرانی به عنوان انسان اجتماعی در جامعه بزرگ ایران وجود ندارد«، بنابراین در این 
رابطه است که پروژه اصالح دینی یا بازسازی تطبیقی اسالم محمد اقبال الهوری )و در 
ادامه آن شریعتی معلمان کبیرمان( می بایست به عنوان مبانی انسجام تئوریک جنبش 
زنان ایران مطرح بشود، چراکه بدون تحقق پروژه بازسازی اسالم اقبال – شریعتی امکان 

نهادینه کردن فرهنگی حقوق دموکراتیک زنان در جامعه دینی ایران وجود ندارد.

 ز – کاالئی کردن و کاالئی شدن همه چیز در مناسبات سرمایه داری )اعم از کاالئی 
کاالئی شدن محیط  و  و مسکن  بهداشت  و  آموزش  کاالئی شدن  و  کار  نیروی  شدن 
زیست و از همه مهمتر کاالئی شدن زن( باعث می گردد تا در جامعه امروز ایران که 
در طول 40 سال گذشته مناسبات سرمایه داری غیر متعارف رانتی و نفتی و خصولتی 
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و  اجتماعی  و  اقتصادی  تمامی زیرساخت های  نابود کردن  و دولتی و غارت گر منهای 
زیست محیطی کشور ایران، کاالئی کردن تمام امور از نیروی کار تا محیط زیست و تا 
زن ایرانی به صورت یک سونامی تاریخی درآورده است، لذا به همین دلیل جنبش زنان 
ایران بدون اعتقاد به کاالزدائی کردن مؤلفه های فوق از جمله زن ایرانی نمی توانند به 
جنبش رهائی بخش خود در جامعه ایران دست پیدا کنند؛ بنابراین در راستای ضرورت 
زنان  جنبش  تئوریک  انسجام  مبانی  که  است  ایران  زنان  جامعه  کردن  کاالئی زدائی 
ایران باید مضمون ضد مناسبات سرمایه داری داشته باشد، زیرا در چارچوب مناسبات 
سرمایه داری رانتی و نفتی و دولتی و غارت گر موجود، جنبش زنان ایران نمی توانند به 
کاالئی زدائی زن ایرانی و نیروی کار و محیط زیست و آموزش و بهداشت و مسکن و 

دیگر امور دست پیدا کنند.

ح - نکته ای که جنبش زنان ایران در این شرایط تندپیچ تاریخ ایران باید به آن عنایت 
ایران در  اینکه »پراکسیس سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جنبش زنان  داشته باشند 
ایران  زنان  تئوری جنبش  بدون خالقیت  بنابراین  می باشد،  آنها  تئوری  گرو خالقیت 
استراتژیک  اهداف  و  استراتژی  راستای  در  مناسب  تاکتیک های  اتخاذ  به  نمی توانند 
یا  عملی گرائی  تئوری  خالقیت  خالء  در  که  نکنیم  فراموش  کنند«.  پیدا  دست  خود 
پراگماتیست و تاکتیک محوری آفت ها و ورطه هائی هستند که در کمین جنبش زنان 

ایران می باشند.

ط – امروز جنبش زنان ایران گرچه یک جامعه بسته مدنی می باشند، اما این جنبش 
یک جنبش متحزب نیست. در نتیجه همین خالء تحزب گرائی در عرصه جنبش زنان 
این جنبش  تکیه حرکت جمعی  سازماندهی  منهای خالء  که  است  باعث شده  ایران 
و  امپریالیسم خبری  ارتباط توسط بوق های  )و  بر شبکه های اجتماعی فضای مجازی 
جریان های خارج نشین برانداز و انقالبی گر بیگانه با جامعه مدنی و جامعه سیاسی داخل 
کشور ایران که تابع استراتژی کسب قدرت سیاسی هستند( باشد؛ بنابراین به همین 
دلیل است که جنبش زنان ایران برای دوری از این آسیب ها باید در عرصه تئوری پروری 
خودجوش  جنبشی  رویکرد  و  تحزب گرائی  موضوع  بر  را  خود  تئوریک  انسجام  مبانی 
تکوین یافته از پائین قرار بدهد و به این باور نظری و تئوریک دست پیدا کنند که بدون 
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سازماندهی خودجوش در عرصه میدانی نمی توانند به استقالل هویتی در عرصه میدانی 
دست پیدا کنند.

بر این مطلب بیافزائیم که در عرصه نظری و میدانی جنبش زنان ایران باید بر اصل 
تکوین  و خودسازمانده  رویکرد جنبشی خودجوش  چارچوب  و  ادامه  در  تحزب گرائی 
بر  تحزب گرایانه  تقدم  به  اعتقاد  رویکرد  گونه  هر  چراکه  کنند،  تکیه  پائین  از  یافته 
رویکرد جنبشی )خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر دینامیک تکوین یافته از پائین( 
باعث رویش رویکرد انطباقی و عدم پیوند بین حرکت عمودی و افقی و پیوند یکطرفه و 
ابزاری با جریان های باالئی قدرت )از جریان به اصطالح اصالح طلبانه درون حکومت در 
رنگ های مختلف سفید و سبز و بنفش گرفته تا جریان های خارج نشین تابع استراتژی 
رژیم چنج امپریالیست جهانی به سرکردگی آمریکا و باالخره تا جریان های انقالبی گر 
راستای  به شورش های داخلی در  ابزاری  از هر طریق  خارج نشین که تالش می کنند 

استراتژی کسب قدرت سیاسی خود دست پیدا کنند( می شود.

ی – تکیه بر استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه خودجوش جنبشی آن هم به صورت 
جمعی از ضرورت های محوری مبانی انسجام تئوریک جنبش زنان ایران می باشد، چراکه 
فردی  به جای حرکت های  ایران  زنان  تا جنبش  باعث می گردد  رویکرد جنبشی  این 
)مثل جریان کشف حجاب دختران انقالب( و حرکت های اعتراض آکسیونی و خیابانی 
دینامیک  حرکت های  سمت  به  است(  آنها  بودن  اتمیزه  آنها  مشخصه  مهمترین  )که 

هدایت شده و سازماندهی شده با رهبر جمعی بروند.

ک – در عرصه نظری و تئوریک جنبش زنان ایران پیوسته باید بر این باور باشند که 
در چارچوب اسالم فقاهتی و اسالم روایتی در هر شکل و رنگ آن امکان رهائی برای 
و حقوقی  اقتصادی  و  اجتماعی  تبعیضات  تا  گرفته  تبعیضات جنسیتی  )از  ایرانی  زن 
و سیاسی( وجود ندارد؛ بنابراین »تکیه بر تز اسالم منهای روحانیت که همان اسالم 
منهای فقاهت معلم کبیرمان شریعتی می باشد، در عرصه مبانی انسجام تئوریک جنبش 
زنان ایران باید به صورت محوری بر آن تکیه بشود«. یادمان باشد که جایگاه زن به 
لحاظ فلسفی در منظومه معرفتی اسالم فقاهتی و اسالم روایتی حوزه های فقهی شیعه، 
به اندیشه های مأل صدرا و مأل هادی سبزواری و غیره بر می گردد که بر حیوان بودن زن 
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استوار می باشد و خداوند برای تولید نسل در خدمت مرد )که از جنس انسان می باشد( 
قرار داده است.

با چنین رویکرد فلسفی به زن )در اسالم فقاهتی و اسالم روایتی  پر واضح است که 
در رنگ های مختلف آن( دیگر انتظار رهائی زن ایرانی از حصار اسالم فقاهتی و اسالم 
روایتی و اسالم والیتی حوزه های فقهی داشتند، یک شوخی بیش نیست. بر این مطلب 
بیافزائیم که در عرصه تبیین مبانی انسجام تئوریک جنبش رهائی بخش زن ایرانی از 
ستم ها و تبعیضات تاریخی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی الزم است که توجه داشته 
باشیم که این موضوع باید به صورت دو مؤلفه ای سیستماتیک و تاریخی صورت بگیرد.

»در چارچوب تبیین مبانی نظری سیستماتیک تئوری رهائی زن ایرانی باید بر مفاهیم 
به صورت نظری تکیه بشود و آزادی های مدنی و اجتماعی و سیاسی زن ایرانی را در 
سه سطح عام و خاص و مشخص مورد تحلیل همه جانبه نظری قرار بدهیم«؛ اما در 
خصوص تبیین تاریخی مبانی تئوری رهائی بخش زن ایرانی از ستم ها و تبعیضات باید 
به صورت فرایندی پروسس تاریخی تکوین این ستم ها در جامعه ایران از آغاز الی االن 
تاریخی  و  تبیین دو مؤلفه ای سیستماتیک  تنها  تردید  قرار گیرد. بدون  مورد مطالعه 
پروسس رهائی زن ایرانی است که می توان جنبش زنان ایران را به یک تئوری خالق 

هدایت گر مسلح ساخت.

ل – در تبیین مبانی انسجام تئوریک جنبش زنان ایران باید بر این امر تکیه بشود که 
»اصاًل و ابداً با روش های غیر دموکراتیک، جنبش زنان ایران نمی تواند در جامعه بزرگ 
و رنگین کمان ایران به دموکراسی سه مؤلفه ای توسط اجتماعی کردن قدرت سیاسی و 
قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی دست پیدا کند« بنابراین جنبش زنان ایران در عرصه 

نظری و تئوریک خود باید در میان چهار بدیل یا آلترناتیو موجود که عبارتند از:

1 - بدیل انقالبی گری،

2 - بدیل براندازی و رژیم چنج،

بر  تکیه  )با  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  درون  و  باال  طریق  از  اصالحات  بدیل   –  3
صندوق های رأی مهندسی شده خود رژیم توسط فشار از پائین و چانه زنی از باال جهت 
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تقسیم باز تقسیم قدرت بین جناح های درونی خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم(.

خودسازمانده  و  خودجوش  جنبشی  مدنی  جامعه  کانال  از  تحول خواهانه  بدیل   -  4
از  تحول خواهانه  بدیل  بر  تنها  پائین،  از  یافته  تکوین  و مستقل  دینامیک  و خودرهبر 
از  تحول خواهانه  بدیل  فقط  که  چرا  نماید،  تکیه  جنبشی  مدنی  جامعه  توسط  پائین 
ایران می تواند یک مسیر و بدیل  امروز  پائین توسط جامعه مدنی جنبشی در جامعه 
دموکراتیک باشد و تنها در چارچوب بدیل دموکراتیک است که تاکتیک های اتخاذی 

جنبش زنان ایران می تواند در خدمت استراتژی این جنبش درآید.

م – برای اینکه در عرصه تعیین شعارها و اتخاذ تاکتیک ها جنبش زنان ایران گرفتار 
سیاسی و روزمرگی و خودبینی و انحصارگرائی نشوند، باید در تبیین منظومه معرفتی 
خود بر »آرمان خواهی اخالقی« تکیه داشته باشند، چراکه آرمان خواهی اخالقی باعث 

می گردد تا جنبش زنان ایران از دو رویکرد برخوردار بشوند.

صرف  خودنگری  رویکرد  جایگزین  که  است  انسان محوری  و  نگری  کل  اول:  رویکرد 
می شود.

رویکرد دوم: انتخاب مسیر و تاکتیک های غیر خشونت آمیز است، چراکه تکیه بر مسیرها 
و تاکتیک های خشونت آمیز عالوه بر اینکه باعث می گردد تا هزینه مبارزه سرانه برای 
جامعه زنان ایران باال برود و شرایط برای سکتاریست و حرکت محدود و نخبه گرایانه 
شدن جنبش زنان ایران فراهم بشود و همچنین عالوه بر اینکه شرایط برای سرکوب 
زنان توسط دستگاه های چند الیه ای سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی  حرکت جنبش 
حاکم فراهم می گردد، خود امر انتخاب مسیر خشونت آمیز باعث می شود تا جنبش زنان 
البته  باشند که  مؤلفه ای  دنبال دموکراسی سه  به  با روش های غیر دموکراتیک  ایران 

امری غیر ممکن می باشد.

 ن – چهار مؤلفه ای کردن مبارزه:

1 - مبارزه با استضعاف فکری یا استحمار،

2 - مبارزه با استضعاف سیاسی یا استبداد،
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3 - مبارزه با استضعاف طبقاتی یا استثمار،

4 - مبارزه با استضعاف اجتماعی یا استخفاف.

در تبیین مبانی تئوریک جنبش زنان ایران باعث می گردد تا جنبش رهائی بخش زنان 
ایران در جامعه امروز ایران بدل به یک جنبش همه جانبه و انسان گرا بشود و در عرصه 
نظری و تئوری شرایط برای پیوند جنبش زنان ایران با دو جبهه بزرگ آزادی خواهانه 
و برابری طلبانه در اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران آماده بشود و به عبارت دیگر امکان 
و  مطالباتی خودجوش  با جنبش های  ایران  زنان  بین جنبش  پیوستگی  و  همبستگی 
خودسازمانده تکوین یافته از پائین جامعه بزرگ ایران فراهم می شود. قابل ذکر است 
که هر چند جنبش زنان ایران به خاطر دو شعار و مطالبه همگانگی جامعه زنان ایران 

که عبارت است از:

1 - رفع ستم جنسیتی در تمامی عرصه های قضائی و مدنی و اجتماعی و سیاسی و 
غیره.

2 - برابری حقوقی با مردان در تمامی عرصه های اقتصادی و قضائی و حقوقی و سیاسی 
و اجتماعی، باید هویت مستقل خود را پیوسته حفظ نماید.

اما در عرصه میدانی زن ایرانی و جنبش زنان ایران حالت مجرد از جامعه بزرگ ایران 
به مطالبات  ایران در راستای دستیابی  زنان  نهائی مبارزه میدانی  ندارند و در تحلیل 
تاریخی و اجتماعی و مدنی و سیاسی و اقتصادی خودشان باید در بستر جنبش های 
ایران و در کنار  طبقاتی و صنفی و سیاسی و اجتماعی و مدنی همین جامعه بزرگ 
مردان انجام بگیرد. ایجاد خندق و دیوار چین در عرصه میدانی بین جنبش زنان ایران 
البته  و  است  نه شدنی  و  است  ممکن  نه  مطالباتی  تمامی شاخه های جنبش های  در 
اعتقاد به آن هم در عرصه نظری به عنوان سم قاتل و تیر خالص جنبش زنان ایران 
باید به آن مرحله از خودآگاهی مدنی و  ایران  می باشد، به عبارت دیگر جنبش زنان 
اجتماعی و سیاسی برسند که دریابند حتی دستیابی به آن دو شعار خاص جنبش زنان 
ایران )رفع ستم جنسیتی و برابری حقوق با مردان( هم باید در عرصه جنبش مشترک 

مطالباتی جامعه بزرگ ایران به انجام برسد.
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دلیل این امر هم آن است که دستیابی پایدار به مطالبات جنبش زنان ایران تنها در 
کادر مبارزه برای دستیابی به جامعه دموکراتیک سه مؤلفه ای اجتماعی شدن قدرت 
سه گانه اقتصادی و سیاسی و معرفتی ممکن می باشد، بنابراین هر گونه خط کشی بین 
جنبش زنان ایران در عرصه میدانی با جنبش مطالباتی جامعه بزرگ ایران در دو جبهه 
بزرگ آزادی خواهانه و برابری طلبانه )چه توسط عمده و مطلق کردن مبارزه با حجاب 
تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی باشد و چه مطلق کردن مبارزه جهت رفع تبعیضات قضائی 
زنان  باعث سکتاریست جنبش  باشد(  به ورزشگاه ها  و حقوقی و اجتماعی مثل رفتن 
ایران می گردد و قطعاً جنبش زنان ایران باید از آن پرهیز کنند. )در این رابطه باز هم 
تاکید می کنیم که جنبش زنان ایران باید تمامی این حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی 
به صورت  نه  ایران،  نمایند، ولی در بستر جنبش مطالباتی کل جامعه  را دنبال  خود 
گذشته  ساله  تاریخ 150  تجربه  زیرا(  آنارشیستی  و  اتمیزه شده  و  فردی  و  مکانیکی 
حرکت تحول خواهانه جامعه بزرگ ایران به خصوص در طول 40 سال عمر رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم نشان داده است که رمز موفقیت جنبش زنان ایران در عرصه میدانی )نه 

در دیالوگ شبکه های اجتماعی و فضای مجازی(:

اوالً در سازماندهی خودشان به عنوان یک هویت مستقل نهفته است.

و  خودجوش  مطالباتی  جنبش  مختلف  شاخه های  با  پیوستگی  و  همبستگی  در  ثانیاً 
خودسازمانده جامعه ایران از جنبش کارگری تا جنبش دانشجویان و جنبش معلمان و 

جنبش بازنشستگان و دیگر شاخه آن قرار دارد.

پر واضح است که تنها توسط این رویکرد نظری و عملی است که جنبش زنان ایران 
به خاطر پتانسیل عظیم تاریخی و اجتماعی که دارند )که این پتانسیل عظیم تاریخی 
و  اجتماعی  و  حقوقی  و  جنسیتی  مضاعف  ستم های  سنتز  مولود  ایران  زنان  جنبش 
طبقاتی و سیاسی تحمیل شده بر زنان ایران در گذشته تاریخی ایران و به خصوص در 
40 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می باشد( شرایط کسب هژمونی در جنبش 
دموکراسی خواهانه سه مؤلفه ای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بزرگ ایران برای 

آنها به صورت بالقوه برای آنها فراهم کرده است.
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یادمان باشد که خود جنبش ضد استبدادی سال 57 )جامعه بزرگ ایران بر علیه رژیم 
کودتائی و توتالیتر پهلوی( در مقایسه با جنبش مشروطیت، »یک جنبش زنانه بود« 
)آنچنانکه برعکس جنبش مشروطیت هر چند که از جوهر دموکراتیک برخوردار بود 
و نخستین انقالب دموکراتیک قاره آسیا بود، ولی به هر حال یک جنبش مردانه بود 
و نقش زنان در عرصه میدانی برعکس نقش زنان در جنبش ضد استبدادی 57 بسیار 
کمتر بود( هر چند که در جنبش ضد استبدادی 57 جامعه ایران، جنبش زنان ایران 
به علت خالء سازماندهی و برنامه و تئوری و رهبری درون جوش خود، راهی جز پیروی 
از هژمونی موج سوار روحانیت حوزه های فقاهتی نداشتند و همین امر هم باعث گردید 
تا جنبش زنان ایران در طول 40 سال گذشته حتی همان حداقل های آزادی مدنی و 
اجتماعی که رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی تحت فشار جامعه جهانی و رفرم سیاسی و 
اجتماعی تحمیلی امپریالیسم آمریکا و دولت کندی به زنان ایران داده بود، هم از دست 
بدهند و رژیم مطلقه فقاهتی در فرایند پسا انقالب ضد استبدادی 57 مردم ایران جهت 
ارتجاعی فقاهتی و والیتی و روایتی و زیارتی هزار ساله  تحمیل اسالم دگماتیست و 
حوزه های فقهی شیعه که بدون تردید یک اسالم زن ستیزی است که برای زنان ایران 
حتی حاضر به قبول حداقل حقوق انسانی مدنی و اجتماعی نیستند و حداکثر حقوقی 
که برای زنان ایران قائل هستند در همان حد و اندازه می باشد که امام محمد غزالی به 
آن معتقد بود و می گفت: »برای زنان مسلمان همان به که در کنج خانه بنشینند و 

نخ ریسی کنند.«

البته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم منهای وظیفه در خانه نشستند برای زنان ایران، وظیفه 
کارخانه جوجه کشی شدن در خدمت مردان هم برای زن ایرانی تعریف کرده است. در 
نتیجه به همین دلیل است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از سال 58 جهت نهادینه 
کردن اسالم دگماتیست فقاهتی و روایتی و والیتی و جهت نهادینه کردن قدرت سه 
مؤلفه ای بادآورده و به ارث رسیده از رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی، از تسخیر خاکریز 
حقوق زنان ایران شروع کرد. تحمیل پروژه حجاب اجباری تحت مدیریت شیخ حسن 
نماد  آغاز  همان  از  حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم  امنیتی  عنصر  )پیچیده ترین  روحانی 
حرکت غاصبانه رژیم مطلقه فقاهتی جهت تحمیل حاکمیت اسالم فقاهتی و روایتی و 
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والیتی دگماتیست حوزه های فقهی شیعه در هزار سال گذشته، بر جامعه نگون بخت 
ایران )در طول  ایران بود. بدون تردید در این رابطه است که مبارزه برای رهائی زن 
دوران حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی(، حتماً و حتماً باید از کانال مبارزه با اسالم فقاهتی 
و روایتی و والیتی حاکم )که اولین قتیل آن زن ایرانی و حقوق مدنی و اجتماعی و 
سیاسی و قضائی و اقتصادی او بوده است(، چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی 

عبور کند.

همچنین بدون تردید فتح سنگرهای حقوقی مدنی و اجتماعی و سیاسی زنان ایرانی 
از حصار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به مثابه جاده سازی برای راه پیمائی طوالنی حرکت 

دموکراسی خواهانه جامعه بزرگ ایران می باشد.

ع – طرح نظری و تئوریک استراتژی جنبش زنان ایران در این شرایط تندپیچ 150 
انسجام  برای  ضرورت  یک  عنوان  به  ایران،  بزرگ  جامعه  تحول خواهانه  حرکت  ساله 
ایران  زنان  جنبش  استراتژی  چند  هر  چراکه  می باشد،  ایران  زنان  جنبش  تئوریک 
و  طبقاتی  ستم های  و  اجتماعی  ستم های  و  مدنی  ستم های  با  مبارزه  چارچوب  )در 
در  در 40 سال گذشته(  فقاهتی  مطلقه  رژیم  تحمیلی  و ستم های سیاسی  اقتصادی 
راستای کسب آزادی های مدنی و آزادی های اجتماعی و آزادی های سیاسی می باشد 
)که البته هر سه مؤلفه آزادی های مدنی و اجتماعی و سیاسی مورد مطالبه جنبش زنان 
ایران تنها در چارچوب تکیه بر مبارزه دموکراتیک و دموکراتیزه کردن جامعه ایران و 
تحقق دموکراسی سه مؤلفه ای توسط اجتماعی کردن سه قدرت سیاسی و اقتصادی و 
معرفتی ممکن شدنی می باشد(، ولی ضرورتی که در این رابطه باید »اتاق فکر جنبش 
زنان ایران« به آن عنایت نظری و عملی داشته باشند، آرایش سه فرایند مبارزه برای 
آزادی های مدنی و آزادی های اجتماعی و آزادی های سیاسی توسط مبارزه دو مؤلفه ای 

سلبی و ایجابی می باشد.

توضیح آنکه مبارزه سه مؤلفه ای همزمان جنبش زنان ایران با ستم های تحمیلی رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم در سه عرصه ستم های مدنی و ستم های اجتماعی و ستم های 
سیاسی نه ممکن می باشد و نه صحیح است و در صورت انجام توسط جنبش زنان ایران، 
این امر باعث بحران و بن بست استراتژی و هرز انرژی آنها می شود. فراموش نکنیم که 
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در عرصه پیشبرد استراتژی توسط تاکتیک های میدانی مهمترین عامل »توازن قوا در 
عرصه میدانی« با دستگاه های چند الیه ای سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی است، چرا 
که تا زمانیکه »توازن قوا در عرصه میدانی به سود رژیم مطلقه فقاهتی و دستگاه های 
چند الیه ای سرکوب گر آن باشد، بدون تردید رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توان سرکوب 

مهندسی شده جنبش های مطالباتی و از جمله جنبش زنان ایران را دارد.«

توان سرکوب مهندسی شده  فقاهتی حاکم  تا زمانی که رژیم مطلقه  پیداست که  پر 
اولین و کمترین  باشد،  را داشته  ایران  زنان  از جمله جنبش  و  جنبش های مطالباتی 
فونکسیون سرکوب حاکمیت مطلقه فقاهتی در عرصه جنبش های مطالباتی، »تحمیل 
و تزریق رکود و خمود بر این جنبش ها می باشد« تجربه جنبش سبز در سال 88 )که 
جنبش دموکراسی خواهانه طبقه متوسط شهری ایران با شعار: »رأی من کو؟« بود( از 
داشتند،  محوری  تقریباً  نقشی  ایران  زنان  در جنبش سبز سال 88 جنبش  آنجائیکه 
طبیعی است که آسیب شناسی جنبش سبز می تواند برای جنبش زنان ایران یک تجربه 

استراتژیک باشد.

عنایت داشته باشیم که جنبش سبز به علت:

1 - فقدان تئوری و فقدان اتاق فکر نظری و عملی هدایت گر.

جنبش های  )که  خیابانی  و  آکسیونی  جنبش های  بر  سبز  جنبش  رهبری  تکیه   -  2
اتمیزه شده و موقتی می باشند( بدون توان جذب جنبش های اعتصابی )که جنبش های 

سازمان یافته و پایداری می باشند(.

3 - طالئی کردن دوران خمینی در دهه 60 )که در بیانیه ها و سخنرانی های رهبری 
جنبش سبز( به عنوان مانیفست نظری خود و جامعه آرمانی خودش مطرح می شد.

4 - عدم توان مدیریت میدانی رهبری جنبش سبز در هدایت نیروی ها طرفدار خود 
)بطوریکه در روز دوشنبه مورخ 25/ 1388/03 طبق گفته قالیباف شهردار وقت تهران 
تنها بیش از 3 میلیون نفر از هواداران جنبش سبز در خیابان آزادی حول رهبری این 
آماده  کو؟«  من  »رأی  شعار  با  و  بودند  زده  خیمه  موسوی  میرحسین  یعنی  جنبش 
پرداخت هر گونه هزینه جهت به چالش کشیدن حزب پادگانی خامنه ای بودند(، اما 
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ناتوانی میرحسین موسوی جهت مدیریت میدانی جنبش سبز و تهدیدهای تو خالی 
بلندگوی دستی اش در خیابان آزادی مبنی به استحاله جنبش آکسیونی و  او توسط 
از سرکوب جنبش آکسیونی  خیابانی به جنبش اعتصابی، آنچنانکه در سال 57 پس 
به  با  پهلوی(  توتالیتر  و  کودتائی  رژیم  )توسط  تهران  ژاله  میدان  در  شهریور   17 در 
نفت  صنعت  کارگران  و  افتاد  اتفاق  ایران  نفت  صنعت  کارگران  جنبش  آمدن  میدان 
از فردای 17 شهریور 57 جنبش آکسیونی و خیابانی ضد استبدادی  توانستند  ایران 
جامعه ایران را به جنبش اعتصابی استحاله نمایند و همین استحاله جنبش آکسیونی 
ناپایدار سال 57 به جنبش اعتصابی پایدار توسط جنبش کارگران صنعت  و خیابانی 
نفت بود که نسخه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی را برای همیشه بست و بدون تردید 
اگر از فردای 17 شهریور 57 توسط جنبش کارگران صنعت نفت، جنبش خیابانی و 
سرکوب  تنها  نه  نمی کردند  پیدا  استحاله  اعتصابی  جنبش  به  ایران  جامعه  آکسیونی 
قهرآمیز 17 شهریور رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی باعث رکود فراگیر جنبش آکسیونی 
و خیابانی ضد استبدادی مردم ایران در سال 57 می شد، مهمتر از همه اینکه هرگز و 
هرگز جنبش های آکسیونی و خیابانی ضد استبدادی مردم ایران نمی توانست در عرصه 
میدانی »توازن قوا« را به نفع خود تغییر دهد، چراکه بدون تردید آنچه که باعث شد از 
فردای کشتار 17 شهریور 57 میدان ژاله توسط رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی توازن 
قوا در عرصه میدانی به سود جنبش ضد استبدادی مردم ایران تغییر کند، فقط و فقط 
و فقط »استحاله جنبش اعتراضی آکسیونی و خیابانی به جنبش اعتصابی تحت هژمونی 

جنبش کارگران صنعت ایران بود.«

باری اگر میرحسین موسوی طبق تهدیدهای توخالی که در روز دوشنبه 25 خرداد 88 
در خیابان آزادی )در برابر بیش از سه میلیون نفر از هواداران خود( مطرح کرد توان 
آن می داشت که بتواند »جنبش موقت آکسیونی و خیابانی« خرداد 88 را به »جنبش 
اعتصابی پایدار« بدل نماید، بدون تردید میرحسین موسوی و جنبش سبز در خرداد 
سال 88 می توانستند )مانند شهریور 57( توازن قوا را در عرصه میدانی به سود جنبش 
سبز و به زیان حزب پادگانی خامنه ای تغییر دهند و طبیعی بود که با تغییر توازن قوا 
در عرصه میدانی )آنچنانکه در شهریور 57 از مرحله پسا سرکوب 17 شهریور میدان 
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افتاد( دیگر حزب پادگانی خامنه ای توان سرکوب جنبش سبز پیدا  اتفاق  ژاله تهران 
نمی کرد.

به هر حال در این رابطه است که می توان داوری کرد که شاه کلید مدیریت جنبش 
اتاق فکر جنبش سبز در خرداد 88 در همین رمز  سبز توسط میرحسین موسوی و 
»استحاله جنبش خیابانی یا آکسیونی به جنبش اعتصابی پایدار نهفته بود« که البته و 
البته و البته میرحسین موسوی و رهبری جنبش سبز و اتاق فکر جنبش سبز آنچنانکه 
بعداً نشان دادند توان انجام این مهم را نداشتند و »به همین دلیل بود که جنبش سبز 
شکست خورد« و حزب پادگانی خامنه ای توانست مغول وار این جنبش را سرکوب کند 
و توسط سرکوب قهرآمیز جنبش سبز به دست حزب پادگانی خامنه ای بود که برای 
مدت 8 سال )از 88 تا 96( رکود بر جنبش های مطالباتی آزادی خواهانه و برابری طلبانه 

جامعه بزرگ ایران حاکم گردید.

اما در خصوص اینکه چرا میرحسین موسوی و رهبری و اتاق فکر جنبش سبز نتوانستند 
در خرداد 88 جنبش آکسیونی و خیابانی را بدل به جنبش اعتصابی و تیر خالص حزب 

پادگانی خامنه ای بکنند. در این رابطه باید بگوئیم که:

اوالً میرحسین موسوی به عنوان لیدر جنبش سبز نه در دوران تبلیغات و مبارزه کاندیدا 
توری در انتخابات دولت دهم از منافع طبقه کارگران و مزدبگیران و زحمتکشان شهر و 
روستای ایران دفاع کرد و نه هرگز ادعای نمایندگی طبقه زحمتکشان شهر و روستای 

جامعه ایران در چارچوب مبارزه برابری خواهانه داشته است.

ثانیاً میرحسین موسوی در عرصه حرکت به اصطالح اصالح طلبانه سیاسی خودش نه 
تنها هرگز حاضر نشد حتی به اندازه یک جمله گذشته خودش را )در دهه جنایت و 
فاجعه و مصیبت 60 که از آغاز نهادینه شدن رژیم مطلقه فقاهتی تا زمان فوت خمینی 
به عنوان یکی از مهره های تعیین کننده نظام مطلقه فقاهتی بود و در تمامی دوران 
حیات خمینی یکی از مهره های مورد تائید او بود( به نقد بکشد، بلکه مهمتر از همه 
اینکه جوهر همه خواسته ها و برنامه های میرحسین موسوی بازگشت به آن دوران سیاه 

و فاجعه و جنایت بود.
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یادمان باشد که تا این زمان که مدت 10 سال از سرکوب جنبش سبز می گذرد هنوز 
که هنوز است رهبری جنبش سبز و میرحسین موسوی کوچکترین نقدی از دهه فاجعه 
و جنایت 60 به مردم ایران ارائه نداده اند و هنوز خط قرمز رهبری جنبش سبز مانند 
تا اصالح طلبان  از اصول گرایان  رهبری تمامی جریان های درونی رژیم مطلقه فقاهتی 

ورود به نقد خمینی و جنایات دهه 60 می باشد.

ثالثاً رهبری جنبش سبز در سال 88 به جز چند تا سخنرانی سیاسی صرف و چند تا 
بیانیه سیاسی صرف هیچگونه برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارائه نداد تا توسط 
آن طبقه زحمتکش شهر و روستا و در رأس آنها طبقه کارگر ایران بتواند در راستای 
دستیابی به خواسته های خود در برنامه جنبش سبز و رهبری آن و میرحسین موسوی 

از این جنبش حمایت نماید.

به  توسط  توانست  دهم  دولت  انتخابات  جریان  در  موسوی  میرحسین  چند  هر  رابعاً 
چالش کشیدن انتخابات مهندسی شده حزب پادگانی خامنه ای حمایت طبقه متوسط 
شهری به خصوص در کالن شهرهای ایران که در رأس آنها کالن شهر تهران قرار داشت 
به خود جذب نماید و توسط آن جنبش سبز با شعار »رأی من کو؟« ایجاد نماید و 
جنبش سبز به صورت افقی و خودجوش اعتال پیدا کرد، اما خالء حرکت سازمان یافته 
قبلی عمودی جهت رهبری و سازماندهی و تئوری پردازی این جنبش باعث گردید تا 
جنبش سبز دچار روزمرگی و تاکتیک زدگی و تظاهرات صرف خیابانی بشود و همین 
روزمرگی باعث خستگی و باالخره فراهم شدن شرایط برای سرکوب این جنبش توسط 

حزب پادگانی خامنه ای فراهم کرد.

البته تنها حزب پادگانی خامنه ای بود که توانست به صورت مهندسی شده از تمامی این 
گسل های رهبری جنبش سبز استفاده کنند و آنچنانکه در خطبه نماز جمعه 29 خرداد 
88 )4 روز بعد از تظاهرات خیابانی روز دو شنبه 25 خرداد 88 در حمایت از میرحسین 
موسوی در خیابان آزادی( شاهد بودیم، خامنه ای تصمیم نهائی خود را جهت قلع و قمع 
جنبش سبز و حتی هاشمی رفسنجانی را هم اعالم کرد و به صورت مشخص مطرح کرد 

که هرگز حاضر به عقب نشینی در این عرصه نمی باشد.
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باری، پیام و درس هائی که شکست جنبش سبز برای جنبش زنان امروز جامعه ایران 
دارد عبارتند از:

ایران می خواهند به مطالبات مدنی و اجتماعی و سیاسی خود  1 - اگر جنبش زنان 
پادگانی خامنه ای و رژیم مطلقه  باشند که حزب  باید توجه داشته  پیدا کنند،  دست 
فقاهتی حاکم تنها زمانی حاضر به عقب نشینی در برابر خواسته ها و مطالبات گروه های 
عقب نشینی  و  زهر  خوردن  به  تن  و  می شوند  ایران  بزرگ  جامعه  اجتماعی  مختلف 
قهرمانانه می دهند که به قول مردم افغانستان »سمبه زور پر زور بشود« یا به عبارت 
دیگر تنها در دقیقه 90 است که )آنچنانکه در جریان جنگ 8 ساله رژیم مطلقه فقاهتی 
با صدام حسین و حزب بعث عراق شاهد بودیم، پس از دست دادن تمامی فتوحات قبلی 
خود وقتی که ارتش صدام حسین پشت دیوارهای اهواز خیمه زد( رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم با خوردن جام زهر تسلیم قدرت غالب می شود و گرنه 40 سال عمر رژیم مطلقه 
فقاهتی نشان داده است که هیچکدام از جناح های درونی این رژیم در عرصه تقسیم باز 

تقسیم قدرت بین خودشان، پاسخگوی مطالبات مردم نگون بخت ایران نیستند.

در تحلیل نهائی همه این جناح های درونی قدرت از کانال خمینی مقبولیت خودشان 
بالعکس. لذا بدین ترتیب است که  را در کادر مشروعیت آسمانی تعریف می کنند نه 
جنبش زنان ایران باید در راستای تدوین استراتژی خود فقط به تغییر توازن قوا در 
عرصه میدانی به سود خودش بیاندیشد و قطعاً تا زمانیکه توازن قوا در عرصه میدانی 
ایران فراهم  به سود حزب پادگانی خامنه ای باشد شرایط برای سرکوب جنبش زنان 
می باشد. بدون تردید سرکوب جنبش زنان ایران باعث می شود تا مانند سرکوب جنبش 

سبز در سال 88، جنبش زنان ایران گرفتار رکود بی حاصل بشود.

فقاهتی  و  روایتی  اسالم دگماتیست  و  فقاهتی حاکم  رژیم مطلقه  نکنیم که  فراموش 
حوزه های فقهی شیعه آخرین سنگری که از دست می دهند سنگر حصار اجتماعی و 
مدنی و سیاسی جامعه زنان ایران می باشد. به این دلیل است که جنبش زنان ایران در 
عرصه منظومه فکری و تئوری خود جهت تدوین استراتژی خود باید در تحلیل نهائی به 
همین تغییر توازن قوای میدانی به سود خود بیاندیشید. آنچه که در این رابطه می تواند 

باعث تغییر توازن قوا به سود جنبش زنان بشود:
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ابوالقاسم الهوتی:  ایران است که به قول  اوالً وحدت و سازماندهی خود جنبش زنان 
»چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است.«

ثانیاً پیوند و همبستگی و پیوستگی میدانی با شاخه های دیگر جنبش مطالباتی جامعه 
بزرگ ایران می باشد.

کاهش دادن هزینه سرانه مبارزه دموکراتیک خود جهت فراگیر شدن مشارکت  ثالثاً 
عمومی زنان جامعه ایران است. یادمان باشد که اکثریت مردم جامعه ایران می خواهند 

زندگی کنند و برای زندگی بهتر حاضر به مبارزه و هزینه دادن هستند.

شیوه های  کردن  جایگزین  توسط  مبارزه  سرانه  هزینه  چه  هر  که  است  واضح  پر 
دموکراتیک مبارزه به جای شیوه خشونت آمیز کاهش بدهیم، شرایط برای کنش گری 
هر چه بیشتر زنان جامعه ایران فراهم تر می شود. مهاتما گاندی رهبر انقالب هند در 
جریان جنگ نمک با امپریالیسم انگلیس طی یک سخنرانی در حضور توده های عظیم 
مردم هند که در جنگ نمک شرکت کرده بودند گفت: »هرگز تمام مردم را نمی توان 
بنابراین هر چه مشارکت  بیاندازد«  زندان  به  نمی تواند  را دشمن  تمام مردم  و  کشت 
مردم در مبارزه دموکراتیک و غیر خشونت آمیز بیشتر باشد امکان سرکوب آنها توسط 
دشمن کمتر می شود و لذا به همین دلیل بود که در جریان جنگ نمک گاندی خطاب 
به سیل عظیم مردم هند گفت: »اگر من از شما خواسته بودم تا به جای گونی نمک با 
اسلحه به اینجا بیائید آیا واقعاً شما می آمدید؟« طبیعی بود که پاسخ مردم به گاندی 

در این رابطه منفی بود.

ایران در راستای فراگیر کردن  اتاق فکر جنبش زنان  بنابراین در این رابطه است که 
مشارکت زنان ایران در این جنبش باید در چارچوب استراتژی تغییر از پائین دموکراتیک 
خود تالش کنند تا هزینه سرانه مبارزه برای زنان ایرانی کاهش بدهند تنها در آن صورت 
قطعاً  و  بکند  مبارزه هم  زندگی می کند  ایرانی می تواند در شرایطی که  است که زن 
مبارزه در چنین صورتی برای زن ایرانی مبارزه برای دستیابی به زندگی بهتر می باشد. 
البته آنچنانکه روزا لوگزامبورگ می گوید به موازات اعتالی جنبش رهائی بخش، زنان 

جنبش ایران حاضر به پرداخت هزینه بیشتری برای جنبش خود می شوند.
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2 - تا زمانیکه جنبش زنان ایران نتوانند جنبش خود را از شکل دیالوگ و فراخوانی 
و اطالع رسانی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی به عرصه فضای واقعی و میدانی 
جنبش  عرصه  نتوانند  ایران  زنان  جنبش  میدانی  عرصه  در  زمانیکه  تا  و  دهند  سوق 
بکنند،  مزدبگیران  و  کارگران  و  زحمتکشان  اعتصابی  جنبش  روند  وارد  را  خودشان 
شکست جنبش سبز در سال 88 نشان داد که هر قدر هم که به لحاظ کمی جنبش 
زنان ایران بتوانند در عرصه افقی به صورت اتمیزه گسترش پیدا کنند در غیبت جنبش 
عمودی سازمان گر و هدایت گر و تئوری پرداز به لحاظ کیفی نخواهند توانست تأثیرگذار 
تعیین  نقش  میدانی  عرصه  در  بتوانند  ایران  زنان  اینکه جنبش  برای  بنابراین  باشند، 
کننده داشته باشند باید در راستای استحاله جنبش خود به جنبش اعتصابی توسط 

پیوند با جنبش کارگران و جنبش مزدبگیران و زحمتکشان گام بردارند.

)از  اصالح طلبی  اصطالح  به  جنبش  شکست  آن  از  بعد  و  سبز  جنبش  شکست   -  3
درون نظام توسط صندوق های رأی مهندسی شده حزب پادگانی خامنه ای در رنگ های 
مختلف سفید و بنفشی و غیره( این درس را به جنبش زنان ایران می دهد که جنبش 
زنان ایران از طریق نردبان جنبش به اصطالح اصالح طلبان درون حکومتی در رنگ های 
مختلف سبز و سفید و بنفش غیره نمی توانند به اهداف حداقلی و حداکثری خود دست 
پیدا کنند. بیش از دو دهه تکیه جنبش زنان ایران بر جنبش به اصطالح اصالح طلبانه 
درون حکومتی )که در طول این دو دهه گفتمان اصالحات از درون حکومت توسط 
بر  به عنوان گفتمان مسلط  صندوق های رأی مهندسی شده حزب پادگانی خامنه ای 
جامعه ایران درآمده بود( نشان داده است که جنبش زنان ایران نه تنها در مسیر حرکت 
خودش گرفتار مصیبت »اشتباه راه رفتن« شده است، بلکه مهمتر از آن اینکه جنبش 
راه  پر واضح است که »رهرو  اشتباه« هم شده است.  رابطه گرفتار »راه  این  زنان در 

اشتباه رفتن، هرگز نمی تواند هدایت گر رهروان اشتباه راه رفتن بشوند.«

4 - درس دیگری که شکست جنبش سبز در سال 88 برای جنبش زنان ایران به همراه 
دارد اینکه در چارچوب اسالم فقاهتی و روایتی حوزه های فقهی و اسالم والیتی خمینی 
در دهه 60 حرکت کردن )آنچنانکه در کمپین یک میلیون امضائی جنبش زنان شاهد 
بودیم( جنبش زنان ایران نمی توانند حتی به حداقل خواسته قضائی خود )مثل دستیابی 
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به حق حضانت بر فرزندان یا رفع محرومیت زنان ایران از قضاوت و یا مقابله با تعدد 
زوجات مردان و مقابله با پائین بودن سن ازدواج و غیره( دست پیدا کنند.

بدون تردید تمامی رویکردهای درون حکومتی با رنگ لعاب دادن به اسالم فقاهتی و 
اسالم روایتی و اسالم والیتی و زیارتی و مداحی گری تقلیدگرا و تعبدمحور و تکلیف گرا 
این  از  باید  کنند که هنوز هم  تلقین  ایران  نگون بخت  مردم  به  نحوی می خواهند  به 
امامزاده انتظار معجزه ای داشته باشند. حداقل از مشروطیت الی االن برای جامعه بزرگ 
بر اسالم فقاهتی در شاخه های  این واقعیت روشن شده است که دخیل بستن  ایران 
مختلف آن جهت دستیابی به حداقل مطالبات سیاسی و اجتماعی و مدنی و اقتصادی 
ساده لوحی است زیرا اسالم فقاهتی و اسالم روایتی و اسالم والیتی تنها بسترساز ابزار 

قدرت در دست روحانیت حوزه های فقاهتی می باشد و الغیر.

5 - درس دیگری که شکست جنبش سبز در سال 88 برای جنبش زنان ایران داشته 
است اینکه نه تنها رژیم مطلقه فقاهتی اصالح پذیر نیست و نه تنها نظریه والیت فقیه 
خمینی امکان لیبرالیزه شدن ندارد و نه تنها آنچنانکه کارل مارکس می گوید: »هر چیز 
صلب و سخت سرانجامش باید دود بشود و به آسمان برود«، بلکه مهمتر از همه اینکه 
هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم )که همان حزب پادگانی خامنه ای می باشد( در 
برابر اعتالی جنبش های مطالباتی مقاومت می کنند، با یکدست کردن حاکمیت خود 
برای  را بدون روکش مخملی  ایران مشت آهنین خود  با جامعه  بر دهن کجی  عالوه 

سرکوب این جنبش ها آماده می کنند.

نکته مهم دیگری که نظریه پردازان جنبش زنان ایران در عرصه تئوری پردازی  ص – 
برای این جنبش باید به آن عنایت داشته باشند »رابطه زن و دموکراسی« در جامعه 
بزرگ ایران می باشد. پر واضح است که تکیه بر »رابطه زن و دموکراسی سه مؤلفه ای« 
در جامعه بزرگ ایران موضوعی است که مسئولیت و جایگاه ارزشی آن تنها محدود به 
جنبش زنان ایران نمی شود بلکه بالعکس کل جامعه ایران به عنوان کنش گران اصلی 
عرصه دموکراسی سه مؤلفه ای، باید بر رابطه زن و دموکراسی تکیه استراتژیک داشته 

باشند.
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به این دلیل است که جایگاه جنبش زنان ایران در پیشانی پروسس دموکراتیک کردن 
جامعه ایران )برای دستیابی به دموکراسی سه مؤلفه ای اجتماعی کردن قدرت سه گانه 
سیاسی و اقتصادی و معرفتی( قراردارد و باز در همین رابطه است که جنبش زنان ایران 
می تواند سر سلسله جنبان جنبش دموکراسی سه مؤلفه ای امروز جامعه بزرگ ایران 
باشد و حتی در این رابطه جنبش زنان ایران از آنچنان پتانسیلی برخوردار می باشند که 
می توانند رهبری و هژمونی جنبش دموکراسی خواهی سه مؤلفه ای جامعه بزرگ ایران را 
هم در دست بگیرند و بدون تردید جنبش زنان ایران در این شرایط حساس می توانند به 
عنوان سرپل دو جبهه بزرگ آزادی خواهانه و برابری طلبانه یا سرپل بین طبقه متوسط 

شهری و طبقه زحمتکشان شهر و روستاهای ایران باشد. چراکه:

اوالً ستم ها و تبعیضات مضاعف تحمیلی به جامعه زنان ایران در طول 40 سال گذشته 
حقوق  و  اجتماعی  حقوق  و  مدنی  حقوق  سرکوب  شامل  فقاهتی  مطلقه  رژیم  عمر 
سیاسی و حقوق اقتصادی بوده است، در نتیجه همین چند مؤلفه ای بودن تبعیضات 
ایران از آنجائیکه مؤلفه های مختلف آن مشمول مطالبات دو  تحمیلی بر جامعه زنان 
ایران می شود، همین  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه  جبهه 
تردید  بدون  که  است  کرده  برخوردار  پتانسیلی  آنچنان  از  را  ایران  زنان  جنبش  امر 
برابری طلبانه مطرح شوند  و  آزادی خواهانه  پیوند دو جبهه  به عنوان سرپل  می توانند 
را سنگین تر  ایران  زنان  اجتماعی جنبش  و  البته همین موضوع مسئولیت سیاسی  و 
سه  دموکراسی خواهانه  جبهه  عرصه  در  زنان  جنبش  پیشتاز  جایگاه  چراکه  می کند، 
مؤلفه ای جامعه بزرگ ایران این مسئولیت را بر دوش جنبش زنان ایران قرار می دهد 
که در عرصه انتخاب شعارها و تعیین تاکتیک ها و شکل مبارزه چه در فضای مجازی 
توسط شبکه های اجتماعی و چه در عرصه میدانی از طرح شعارهای انفرادی و شعارهای 
انحصاری خاص جامعه زنان که باعث جداسازی مکانیکی جنبش زنان ایران )از شاخ های 
دیگر جنبش مطالباتی جامعه بزرگ ایران در دو عرصه آزادی خواهانه و برابری طلبانه 

شود( خودداری کنند.

تجربه 40 ساله مبارزه جنبش های مطالباتی در دو جبهه آزادی خواهانه وبرابری طلبانه 
و  معلمان  جنبش  تا  گرفته  کارگری  جنبش  )از  جنبش ها  این  که  است  داده  نشان 
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بازنشستگان و دانشجویان و زنان و حتی جنبش اقلیت های قومی و مذهبی( تا زمانیکه 
توسط شعارهای بسیج گر و رهبری جمعی و تاکتیک های غیر انفرادی در عرصه میدانی 
و فضای مجازی توانسته اند در پیوند با جنبش های دیگر قرار بگیرند، موفق شده اند و 
بالعکس در هر زمانی که این جنبش ها یا به صورت کارگاهی و یا به صورت سکتاریستی 
و  خودجوش  جنبش های  دیگر  با  پیوند  بدون  خود  خاص  جامعه  و  گروه  قالب  در 

خودسازمانده و دینامیک و مستقل حرکت نموده اند شکست خورده اند.

برای مثال علت موفقیت نسبی جنبش کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز در سال 
97 که رژیم مطلقه فقاهتی را وادار به عقب نشینی در برابر مطالبات حداقلی آنها کرد 
)مثل پرداخت حقوق معوقه و غیره( همه توان جنبش کارگران هفت تپه و فوالد اهواز 
در عرصه میدانی و داخل کشور مولود جذب حمایت دیگر جنبش های مطالباتی جامعه 
بزرگ ایران بود شعار: »ما فرزندان کارگرانیم - کنارشان می مانیم« جنبش دانشجوئی 
در همان زمان نمایش همین پیوند بین شاخه های جنبش مطالباتی جامعه بزرگ ایران 

می باشد.

بنابراین در این رابطه جنبش زنان ایران باید بر این امر اهتمام ویژه داشته باشند که 
با عمده و مطلق کردن سرکوب های خاص و مشخص حقوق مدنی و اجتماعی جامعه 
زنان ایران بین جنبش زنان ایران و جنبش های مطالباتی گسل و شکاف ایجاد نکنند و 
جنبش زنان ایران را در موضع سکتاریست قرار ندهند. هنر اتاق فکر جنبش زنان ایران را 
در چارچوب تئوری پروری و ترسیم استراتژی و تعیین تاکتیک های میدانی در این است 
که بتوانند شعارهای خاص گروهی خود را در چارچوب شعارهای دموکراسی خواهانه و 
برابری طلبانه دو جبهه بزرگ طبقه متوسط شهری و زحمتکشان پائینی جامعه ایران 

دنبال کنند.

انفرادی و  از شعارهای  تبلیغاتی جریان های سیاسی خارج نشین  باشد حمایت  یادمان 
خاص جامعه زنان ایران در راستای سربازگیری و جذب حمایت آنها از سیاست خاص 
استراتژی کسب قدرت  انقالبی گری و  و  براندازانه  بدیل  گروهی خود در چارچوب دو 
سیاسی برای خود از هر طریق می باشد. لذا در این رابطه است که جنبش زنان ایران باید 
در چارچوب رویکرد دینامیکی خود حرکت نماید و هرگز در تعیین شعار و تاکتیک های 
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میدانی و ترسیم استراتژی مرحله ای و درازمدت تحت تأثیر تبلیغات بوق های امپریالیسم 
خبری و تبلیغات جریان های برانداز با رویکرد رژیم چنج خارج نشینی که به دنبال کسب 
قدرت سیاسی و براندازی هستند قرار نگیرند. رمز موفقیت جنبش زنان ایران در این 
نهفته است که بتواند به صورت خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک و 

مستقل از جریان های سیاسی داخل و خارج از پائین رشد کنند.

از آنجائیکه در طول 40 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم این رژیم  ثانیاً 
به  را  ایران  تمامی حقوق های سه مؤلفه ای مدنی و اجتماعی و سیاسی جامعه بزرگ 
فقهی  حوزه های  ساله  هزار  فقهی  احکام  تحمیل  شعار  تحت  و  است  کشیده  چالش 
اسالم  نه  می خواهند  فقاهتی  اسالم  برای  را  ایران  »مردم  می گفت:  خمینی  آنچنانکه 
فقاهتی را برای مردم ایران« و باز آنچنانکه خمینی می گفت: »سردمداران رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم تنها وظیفه خود را اجرای احکام فقهی حوزه های فقاهتی در جامعه ایران 
تعریف می کنند و با اجرای احکام فقهی در جامعه ایران مسئولیت و وظیفه روحانیت و 

رژیم مطلقه فقاهتی پایان پیدا می کند.«

باعث  فقاهتی حاکم در 40 سال گذشته  رژیم مطلقه  و  باری همین رویکرد خمینی 
اجتماعی  و  مدنی  حقوق  تمامی  شدن  کشیده  چالش  به  موازات  به  تا  است  گردیده 
جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  و  مدنی  آزادی های  شدن  کشیده  چالش  )به  سیاسی  و 
بزرگ ایران( توسط رژیم مطلقه فقاهتی، مسیر مبارزه دموکراتیک در جامعه فقه زده 
از مسیر  ایران  استخفاف زده  استثمارزده و  استحمارزده و  استبدادزده و سنت زده و  و 
مبارزه با سرکوب مدنی و اجتماعی عبور نماید، به عبارت دیگر در جامعه امروز ایران 
کسب حقوق مدنی و حقوق اجتماعی بسترساز کسب حقوق سیاسی می باشد و بدون 
کسب حقوق مدنی و اجتماعی امکان کسب حقوق سیاسی وجود ندارد. در نتیجه به 
همین دلیل است که از آنجائیکه جامعه زنان ایران نخستین قتیل سرکوب حقوق مدنی 
امر  بوده اند همین  فقاهتی  رژیم مطلقه  توسط  ایران  بزرگ  اجتماعی جامعه  و حقوق 
باعث می شود تا جنبش زنان ایران از آنچنان پتانسیلی برخوردار شوند که بتوانند به 
عنوان پیشتاز جنبش دموکراسی خواهی جامعه ایران رهبری و هژمونی این جنبش را 

در دست بگیرند. 
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ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد:

مطلقه  رژیم  عمر  در طول 40 سال  ایران  زنان  آسیب شناسی جنبش  عرصه  در   -  1
سال  )از  ایران  زنان  گذشته جنبش  ساله   40 آسیب  و  آفت  مهم ترین  حاکم  فقاهتی 
57 الی االن( گسل های موجود بین جنبش زنان ایران با جنبش های دو جبهه بزرگ 
تا  بنابراین  می باشد،  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه 
ایران و جنبش های مطالباتی و صنفی و  زمانیکه خندق های موجود بین جنش زنان 
سیاسی در دو جبهه آزادی خواهانه و برابری طلبانه جامعه بزرگ و رنگین کمان قومی و 
مذهبی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران پر نشود، امکان اعتالی فراگیر عمودی و 

افقی جنبش زنان ایران در دو جبهه آزادی خواهانه و برابری طلبانه وجود ندارد.

2 - بدون رهائی زن ایرانی از سه حصار مدنی و اجتماعی و سیاسی )که رژیم مطلقه 
فقاهتی در طول 40 سال گذشته توسط سلب حقوق های مدنی و سیاسی و اجتماعی 
در  پایدار  مؤلفه ای  سه  دموکراسی  به  دستیابی  امکان  است(  ساخته  ایران  زنان  برای 

جامعه بزرگ ایران وجود ندارد.

3 - پیوند همه جانبه و تنگاتنگ بین جنبش دموکراسی خواهانه سه مؤلفه ای در جامعه 
ایران یک پیوند استراتژیک می باشد، چراکه بدون رهائی  با جنبش زنان  ایران  بزرگ 
و  اجتماعی  تبعیضات  و  تبعیضات حقوقی  و  تبعیضات جنسیتی  زندان  )از  ایرانی  زن 
تبعیضات سیاسی و تبعیضات مدنی و اقتصادی که مدت 40 سال است که رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم در چارچوب اسالم فقاهتی دگماتیست هزار ساله حوزه های فقهی بر زن 
ایرانی تحمیل کرده است( امکان تحقق دموکراسی در جامعه بزرگ ایران وجود ندارد.

4 - ریشه رویکرد تبعیض گرایانه رژیم مطلقه فقاهتی در طول 40 سال گذشته عمر 
دگماتیست حوزه های  اسالم  و کالمی  فلسفی  رویکرد  به  پیدا می کند  بازگشت  خود، 
اندیشه های  به  فقاهتی  اسالم  فلسفی  فهم ریشه های  برای  اگر  به زن، چراکه  فقاهتی 
فلسفی، فالسفه بزرگ حوزه های فقهی مثل مالصدرا و مالهادی سبزواری در باب زن 
مراجعه کنیم درمی یابیم که همه اینها در رده بندی وجود، زنان را )برعکس مردان که 
نوع انسان تعریف می کنند( جزء دسته حیوانات تعریف می نمایند و آنچنانکه امام محمد 
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غزالی معتقد است، برای زنان ایران حداکثر نخ ریسی در خانه سفارش می نمایند و زنان 
را حیوان هائی می دانند در قیافه انسان در خدمت جنسی مرد برای تولید نسل.

زن  باب  در  فقهی  حوزه های  فقاهتی  اسالم  که  رویکردی  چنین  با  که  است  پیدا  پر 
دارد حصارهای اجتماعی و مدنی و سیاسی بهترین بسترهائی هستند که رژیم مطلقه 
فقاهتی می تواند توسط آنها تبعیضات مختلف اعتقادی جنسیتی و اجتماعی و سیاسی 
و حقوقی و قضائی خود را بر زن ایرانی تحمیل نماید و حداکثر جایگاه زن ایرانی بدل 
کردن به کارگاه جوجه کشی آن هم محصور در خانه و خانواده تعریف نماید و البته دلیل 
ایرانی را به عنوان »انسان  این امر همان است که رژیم مطلقه فقاهتی نمی تواند زن 
اجتماعی« در جامعه ایران تعریف نماید زیرا منهای رویکردهای نظری تبعیض گرایانه 
اسالم فقاهتی، ظهور زن ایران به عنوان »انسان اجتماعی« )نه انسان خانه و خانواده(، 
خود به خود باعث می گردد تا به موازات ظهور زن ایرانی به عنوان انسان اجتماعی در 
جامعه بزرگ ایران، »جنبش مطالبه گرایانه حقوقی و اجتماعی و قضائی و سیاسی زن 
ایرانی بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم صورت فراگیر و همه جانبه پیدا کند«. مضافاً 
اینکه اینچنین جنبشی بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به صورت مستقیم و بالفاصله 
اسالم تبعیض گرا، تقلیدمدار، تکلیف محور و تعبدگرای هزار ساله حوزه های فقاهتی را 

به چالش می کشد.

5 - تحمیل 40 ساله ستم های مدنی و ستم های اجتماعی و ستم های سیاسی بر زن 
ایرانی توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باعث گردیده است که جنبش مطالباتی زنان 
ایرانی در عرصه حصارشکنی سه مؤلفه ای مدنی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر خود 
دچار »سرگردانی تاکتیکی و استراتژی« بشوند. بطوریکه در این رابطه بخشی از جنبش 
زنان ایران مبارزه با حصار مدنی تحمیلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در نوک پیکان 
حرکت خود قرار داده اند و توسط مبارزه با تحمیل حجاب اجباری تالش می کنند تا 
حصار مدنی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به چالش بکشند، آنچنانکه بخشی دیگر تالش 
می کنند تا حصار اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی بر زنان ایران توسط ورود به ورزشگاه ها 
به چالش بکشند و در همین رابطه بخشی دیگر مثل گروه کمپین یک میلیون امضاء 
تالش می کنند تا تبعیضات حقوقی و قضائی مثل حق حضانت فرزندان و ارث و دیه و 
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غیره به چالش بکشند و به هر حال همین تشتت تاکتیکی و استراتژی در جنبش زنان 
ایران به عنوان یک آفت استراتژیک باعث شده است که:

اوالً جنبش زنان ایران نسبت به جنبش های مطالباتی و صنفی و سیاسی آزادی خواهانه 
و برابری طلبانه موجود جامعه بزرگ ایران حالت سکتاریستی پیدا کنند.

ثانیاً شرایط برای سرکوب این جنبش توسط دستگاه های چند الیه ای سرکوب گر رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم فراهم بشود.

خواسته های  عرصه  در  ایران  زنان  مطالباتی  جنبش  تا  گردیده  باعث  آفت  این  ثالثاً 
و  بشوند  زمین گبر  خود  قضائی  و  سیاسی  صنفی،  حقوقی،  اجتماعی،  مدنی،  حداقلی 

اعتالی مطالباتی آنها روندی بسیار بطی و کند داشته باشد.

و  خودسازماندهی  امکان  تا  است  گردیده  باعث  زنان  جنبش  در  آسیب  این  رابعاً 
خودمدیریتی در عرصه میدانی بسیار ضعیف بشود بطوریکه در شرایط فعلی تنها عرصه 
پیوند بین زنان ایران عرصه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می باشد که عرصه ای 

شکننده است و هر زمان توسط رژیم مطلقه فقاهتی می تواند به چالش کشیده بشود.

خامسا آسیب فوق در جنبش زنان ایران باعث گردیده است تا تاکتیک های اتخاذی آنها 
در همان محدوده ای فردی باقی بمانند. آنچنانکه در این رابطه شاهد بودیم که بعد از 
خیزش دی ماه 96 حرکتی جهت مبارزه با حجاب تحمیلی تحت عنوان دختران میدان 
انقالب از سر گرفته شد که به علت همین آسیب در حد حرکت های فردی محدود شد 

و سرانجام به پایان رسید.

و  خودجوش  سازماندهی  عدم  علت  به  تا  است  گردیده  باعث  آسیب  این  سادساً 
در  )که  برانداز  جریان های  دخالت های  برای  شرایط  ایران  زنان  جنبش  خودمدیریتی 
راستای کسب قدرت سیاسی برای خود و همراهی با استراتژی رژیم چنج امپریالیست 

جهانی به سرگردگی امپریالیسم آمریکا تالش می کنند( فراهم بشود.

6 - برای رهائی جنبش مطالباتی زنان ایران از وضعیت فعلی، جنبش زنان ایران باید به 
این حقیقت و واقعیت برسند که پله اول مسیر موفقیت آنها در عرصه جنبش مطالباتی 
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ایران در دو جبهه  با جنبش های خودجوش مطالباتی موجود جامعه  خودشان، پیوند 
آزادی خواهانه و برابری طلبانه می باشد و بدون پیوند با جنبش مطالباتی زنان ایران با 
که  هم  هر چقدر  این جنبش  ایران،  بزرگ  جامعه  مطالباتی  دیگر شاخه های جنبش 

وسیع و فراگیر و گسترده هم که بشوند، باز نمی توانند به دستاوردی برسند.

7 - رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 40 سال گذشته عمر خود توسط دستگاه های 
سرکوب گر خود، جهت سرکوب همه جانبه مخالفین داخلی خودش پیوسته بر دو اصل 

محوری تکیه داشته است:

اول – کادر زنی یا سر زنی این جریان ها که برای این منظور بر ترور تا کشتار زنجیره ای 
و اعدام های گروهی مثل تابستان 67 و در نهایت در صورت عدم موفقیت در این رابطه 
تالش کرده است تا به انحاء مختلف کادرها و سرهای جریان های مخالف خود را وادار 

به خروج از کشور و اقامت در کشورهای مغرب زمین بکند.

دوم - رژیم مطلقه فقاهتی در طول 40 سال گذشته عمر خود جهت مبارزه و سرکوب 
بین  ایجاد گسستگی  با  تا  پیوسته تالش کرده است  جریان های مخالف داخلی خود، 
شاخه های مختلف جنبش های مطالباتی جامعه ایران در عرصه های مدنی و اجتماعی و 
سیاسی و صنفی موانعی ایجاد نماید تا گروه های های اجتماعی نتوانند به پتانسیل عظیم 

خود در عرصه تغییر توازن میدانی قوا دست پیدا کنند.

8 - تا زمانی که توازن قوا در عرصه میدانی به سود جنبش های مطالباتی تغییر نکنند 
علیه  بر  و  جنبش های  این  سود  به  توازن  که  هم  قدر  هر  مجازی  فضای  عرصه  در 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باشد امکان عقب نشینی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در برابر 

خواسته حتی حداقلی صنفی این جنبش ها وجود ندارد.

9 - با اینکه جنبش صنفی – مطالباتی گروه های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ ایران 
در طول 40 سال گذشته پیوسته با فراز و نشیب ادامه داشته است اما با همه این احوال 
هنوز که هنوز است خواسته صنفی این جنبش ها در همان محدوده حداقلی آغازین 

مثل پرداخت حقوق معوقه یا افزایش حداقل حقوق و غیره باقی مانده است.

ایران، مطالبات  10 - در خصوص مطالبات اجتماعی و مدنی و سیاسی جنبش زنان 
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جنبش زنان هنوز در همان محدوده حداقلی مثل رفتن به ورزشگاه ها یا مبارزه با حجاب 
اجباری و یا مقابله قضائی با تبعیضات فقهی باقی مانده است.

11 - رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 40 سال عمر خود نشان داده است که تا 
زمانیکه توازن میدانی قوا به سود جنبش ها تغییر نکند، تسلیم مطالبات آن جنبش ها 

نمی شود و حاضر به خوردن زهر و عقب نشینی و دادن امتیاز به رقیب نمی گردد.

12 - جنبش زنان ایران برای دستیابی به خواسته های صنفی و مدنی و اجتماعی و 
سیاسی خود باید نوک پیکان استراتژی خود را روی تغییر میدانی توازن قوا به نفع خود 

بگذارند و تنها به تغییر توازن قوا در عرصه فضای مجازی بسنده نکنند.

13 - عامل اصلی موفقیت جنبش کامیون دارن در سال 96 و97 این بود که کامیون داران 
توانستند جنبش مطالباتی خودشان را توسط سازماندهی خودجوش و خودرهبر از عرصه 
فضای مجازی به عرصه های میدانی بکشانند و از آنجائیکه در عرصه میدانی به علت 
سازماندهی خودجوش و دینامیک و خودرهبر جنبش کامیون داران برای دستگاه های 
چند الیه ای سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم امکان سرکوب وجود نداشت همین 
امر باعث گردید تا رژیم مطلقه فقاهتی در برابر جنبش مطالباتی کامیون داران کشور 
حاضر به عقب نشینی بشود و بدین ترتیب است که می توانیم داوری کنیم که در طول 
40 سال گذشته جنبش مطالباتی خودجوش و خودسازمانده و مستقل تکوین یافته از 
پائین، جنبش کامیون داران موفق ترین شاخه جنبش مطالباتی جامعه ایران بوده است 
که تقریباً توانستند تمامی خواسته های بر حق خودشان را بر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

تحمیل نمایند و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را وادار به عقب نشینی بکنند.

برابر  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  هم  ایران  جامعه  امروز  فعلی  شرایط  در   -  14
تمامی جنبش های  هم  و  است  گرفته  قرار  تدافعی  وضعیت  در  مطالباتی  جنبش های 
الیه ای  چند  دستگاه های  برابر  در  سیاسی  و  اجتماعی  و  مدنی  و  صنفی  مطالباتی 

سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حالت تدافعی پیدا کرده اند.

و  خودجوش  مطالباتی  جنبش های  حرکت  شدن  تدافعی  باعث  که  عواملی   -  15
خودسازمانده و خودرهبر شده است عبارتند از: گستردگی فرابحران های زیست محیطی 
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و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی و ناتوانی این رژیم جهت مدیریت 
کردن آنها که باعث شده است که در این شرایط تورم 50 درصدی و بیکاری باالی 
از 30 درصدی  تعطیلی بیش  و  نفری  باال شش میلیون  فقر  نفری و خط  ده میلیون 
تورمی موجود و معتادان بیش از 4 میلیون نفری  بنگاه های تولیدی به علت رکود – 
و کودکان کار بیش از دو میلیون نفری و حاشیه نشینان بیش از 19 میلیون نفری به 

جامعه نگون بخت ایران تحمیل بشود.

16 - گسل های موجود جامعه ایران می توانند شرایط برای اعتالی خیزش های فراگیر 
هیوالی  ظهور  خطر  آژیر  موضوع  این  که  بکنند  آماده   96 دی ماه  مانند  فقرستیزانه 

پوپولیسم ستیزه گر و غارت گر نیز می باشد.

17 - تحریم های فراگیر اقتصادی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا بر مردم ایران، 
در فرایند پسا خروج دولت ترامپ از برجام باعث گردیده است که حداکثر فشار این 
تحریم های اقتصادی همه جانبه بر جامعه و مردم ایران تحمیل و تزریق بشود و شرایط 

برای فقیرتر شدن و فراگیرتر شدن گروه های اجتماعی زیر خط فقر فراهم بشود.

حتی  شرایط  این  در  تا  است  گردیده  باعث  اجتماعی  گروه های  شدن  فقیرتر   -  18
جنبش های مطالباتی خودجوش و خودسازمانده صنفی که در سال 97 روندی رو به 

اعتال داشتند در آن شرایط حالت تدافعی پیدا کنند.

19 - جنبش زنان ایران در این شرایط باید تالش کنند تا با مشارکت همه جانبه در 
این جنبش های مطالباتی در شاخه مختلف آن از جنبش مطالباتی کارگران تا جنبش 
مطالباتی معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و غیره شرایط تدافعی این جنبش های 

مطالباتی را تغییر دهند.

20 - جنبش زنان ایران باید بر این امر واقف بشوند که رمز موفقیت آنها در این شرایط 
آن است که به جای تاکتیک های سکتاریستی و انفرادی، در این مسیر حرکت نمایند تا 
خواسته های صنفی و اجتماعی و مدنی و سیاسی و قضائی خودشان را از کانال همین 

خواسته جنبش های مطالباتی امروز جامعه ایران دنبال نمایند.

21 - یکی از عوامل اعتالی جنبش مطالباتی کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز 
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اکثریت  مطالبات  عنوان  به  را  خودش  مطالبات  توانست  جنبش  این  که  بود  این  در 
شاخه های جنبش های خودجوش و خودسازمانده جامعه بزرگ ایران جا بیاندازد.

اکثریت  پشتیبانی  با جذب  توانستند  اهواز  فوالد  و  تپه  هفت  کارگران  - جنبش   22
شاخه های جنبش های مطالباتی جامعه ایران به اهداف حداقلی خود دست پیدا کنند.

23 - جنبش کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز حتی توانستند حمایت همه جانبه 
کنارتان   - کارگرانیم  فرزندان  »ما  کنند. شعار:  را هم جذب  ایران  دانشجوئی  جنبش 
می مانیم« جنبش دانشجوئی ایران در آن زمان آژیر خطری بود که بر علیه رژیم مطلقه 

فقاهتی حاکم به صدا درآمد.

تپه  هفت  نیشکر  کارگران  جنبش  با  مقابله  جهت  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم   -  24
تغییر  کارگران  از  مطالباتی  فراگیر شدن حمایت جنبش های  از  بعد  از  اهواز  فوالد  و 
تاکتیک داد و به صورت دو مؤلفه ای حرکت کرد، یعنی از یکطرف تن به پرداخت حقوق 
معوقه کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز داد و از طرف دیگر تالش کرد که روند 
خصولتی کردن این دو بنگاه بزرگ اقتصادی تغییر بدهد و همچنین با فشار بر دستگیر 
شدگان و کادرهای رهبری این جنبش تالش کرد تا به مهار این جنبش دست پیدا کند.

25 - آنچه که در رابطه با جنبش کارگران هفت تپه و فوالد اهواز در سال 97 حائز 
اهمیت و درس آموز بود اینکه این جنبش توانست با اتخاذ تاکتیک های مناسب مطالباتی 

و تبلیغاتی و افشاگرایانه خود، با شاخه دیگر جنبش های مطالباتی پیوند پیدا نماید.

اهواز  فوالد  و  تپه  نیشکر هفت  کارگران  از جنبش  تاسی  با  ایران  زنان  - جنبش   26
مطالباتی  خواسته های  چارچوب  در  خودشان  خواسته های  طرح  توسط  می توانند 
جنبش های خودجوش و خودسازمانده از کارگران تا معلمان تا دانشجویان و بازنشستگان 

شرایط برای دستیابی به مطالبات خود را فراهم کنند.

27 - جنبش زنان ایران جهت عبور از وضعیت تدافعی فعلی این جنبش باید عنایت 
داشته باشند که یکی از عوامل تأثیرگذار منفی بر جنبش زنان در طول دو دهه گذشته، 
دنباله روی جنبش زنان ایران از جنبش به اصطالح اصالح طلبانه در رنگ های مختلف 
مشارکت جنبش  البته  است.  بوده  فقاهتی  مطلقه  رژیم  درون  بنفش  و  سبز  و  سفید 
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زنان در پروژه های قدرت طلبانه جنبش به اصطالح اصالح طلبانه در چارچوب تاکتیک 
»انتخاب بین بد و بدتر بوده است.«

اصالح طلبانه درون حکومتی  اصطالح  به  28 - در طول دو دهه گذشته که گفتمان 
و  اقتدارگرایان  با  مقابله  ایران جهت  زنان  جنبش  بود،  انداخته  سایه  ایران  جامعه  بر 
اصول گرایان هزار تکه تالش کردند تا از طریق صندوق های رأی مهندسی شده حزب 
پادگانی خامنه ای و حمایت از جنبش به اصطالح اصالح طلبانه درون حکومتی خواسته ها 
اصطالح  به  جریان های  اینکه  از  غافل  نماید.  مطرح  آنها  زبان  از  را  خود  مطالبات  و 
عرصه  در  خود  چانه زنی  قدرت  بردن  باال  خاطر  به  تنها  درون حکومتی  اصالح طلبانه 

تقسیم باز تقسیم قدرت در باال بر جنبش زنان ایران تکیه ابزاری و اهرمی می کنند.

29 - جریان های به اصطالح اصالح طلبانه درون حکومتی در رنگ های مختلف سفید و 
سبز و بنفش در طول دو دهه گذشته نشان داده اند که هرگز حاضر نمی شوند در برابر 
به  اصول گرای حاکم  و  اقتدارگرار  تمامیت خواه  و جریان های  خامنه ای  پادگانی  حزب 

عنوان نماینده سیاسی جنبش زنان ایران از مطالبات زنان ایران دفاع نمایند.

30 - جنبش زنان ایران برای عبور از وضعیت تدافعی فعلی باید عنایت داشته باشند 
که تحت تأثیر بوق های تبلیغاتی امپریالیست خبری قرار نگیرند و هرگز حاضر نشوند 
به صورت غیر مستقیم در خدمت سیاست های  ایران حتی  زنان  تا جنبش مطالباتی 
و جریان های سیاسی  آمریکا  امپریالیسم  به سرکردگی  امپریالیسم جهانی  رژیم چنج 

خارج نشین مدافع سیاسی رژیم چنج آمریکا قرار گیرند.

31 - تجربه افغانستان و عراق و لیبی و سوریه و وضعیت جنبش زنان در این جوامع و 
در مرحله پسا اشغال نظامی و نابود کردن تمامی زیرساخت های اقتصادی و حمایت های 
امپریالیسم آمریکا از رژیم های دست نشانده در این کشورها مشتی نمونه خروار برای 

هشیاری جنبش زنان ایران می باشد.

32 - دموکراسی در یک جامعه یک کاالی وارداتی نیست بلکه یک پروسه و فرایند 
است که باید به صورت درازمدت توسط جنبش های خودجوش و خودسازمانده همان 

جوامع تکوین پیدا کنند.
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جامعه  کردن  دموکراتیزه  پروسه  توسط  زنان  دموکراسی جنبش  کردن  تمرین   -  33
و مستقل  دینامیک  و  مدنی جنبشی خودجوش  به جامعه  و دستیابی  پائین  از  ایران 
ایران در  پائین همه و همه می تواند به عنوان استراتژی جنبش زنان  از  یافته  تکوین 

راستای عبور از وضعیت تدافعی فعلی باشد.

34 - برعکس جنبش زنان ایران که در طول 40 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
جنبش دموکراسی خواهانه خودشان را از جنبش کسب حقوق اجتماعی و حقوق مدنی 
برابری خواهانه  جنبش  راستای  در  زمین  مغرب  جامعه  در  زنان  جنبش  کردند،  آغاز 
انتخاب جنبش ضد بهره کشی در  خود از جنبش ضد بهره کشی آغاز کردند و همین 
شرایط  اینکه  بر  عالوه  تا  گردید  باعث  آن سرزمین  زنان  توسط جنبش  زمین  مغرب 
بشود،  فراهم  سرمایه داری  نظام  مضاعف  بهره کشی  از  زمین  مغرب  زنان  رهائی  برای 
اکثریت عظیم  باعث جذب حمایت  زمین  مغرب  زنان  تاکتیک جنبش  و  رویکرد  این 
کارگران و پرولتاریای صنعتی در کشورهای متروپل سرمایه داری شد. که البته جذب 
حمایت زحمتکشان کشورهای متروپل سرمایه داری از قرن نوزدهم )توسط جنبش زنان 
مغرب زمین( شرایط برای اعتالی جنبش زنان و دستیابی جنبش زنان مغرب زمین به 
مطالبات و خواسته های خود فراهم ساخت و در ادامه همین موفقیت پی در پی جنبش 
زنان مغرب زمین بود که جنبش زنان توانستند نه تنها به خواسته صنفی و اقتصادی و 
ضد بهره کشانه خود دست پیدا کنند، بلکه مهم تر از همه اینکه توانستند به خواسته های 
تاریخی و مدنی و اجتماعی و سیاسی خود در عرصه مسیر رهائی بخش دست پیدا 
کنند. به طوری که در انگلستان در سال 1928 و در فرانسه در سال 1948 و در سویس 

در سال 1973 زنان توانستند از حق رأی برخودار شوند.

35 - تا دهه سوم قرن بیستم زنان مغرب زمین حتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 
و تعیین سرنوشت سیاسی خودشان را هم نداشتند.

36 - مسیر رهائی جنبش زنان اروپا می تواند به عنوان یک مدل و تجربه تاریخی در 
برابر جنبش زنان ایران قرار بگیرد تا در راستای تعیین استراتژی و تاکنیک های خود در 
این شرایط به این واقعیت و حقیقت برسند که در جامعه ایران بدون »تغییر مناسبات 
ضد انسانی سرمایه داری«، جنبش زنان ایران نمی توانند حتی به خواسته های مدنی و 
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اجتماعی خود دست پیدا کنند.

ایران یک نظام غیر متعارف  بر جامعه  اینکه نظام سرمایه داری حاکم  بر  37 - عالوه 
غارت گرانه و رانتی و خصولتی و دولتی و نفتی می باشد، ریشه اسارت مضاعف و تبعیض 
حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی زنان ایران، در رویکرد زن ستیزانه اسالم فقاهتی و 

اسالم روایتی نهفته می باشد.

38 - تا زمانیکه رویکرد اسالم منهای فقاهت شریعتی )که همان اسالم منهای روحانیت 
شریعتی می باشد( در جامعه بزرگ و رنگین کمان جنسیتی و قومی و مذهبی و فرهنگی 
و سیاسی و زبانی و غیره ایران مادیت پیدا نکند، زن ایرانی نمی تواند به آزادی های مدنی 

و آزادی های اجتماعی و آزادی های سیاسی دست پیدا کند.

زنان  مضاعف  بهره کشی  بسترساز  اینکه  بر  عالوه  حاکم  سرمایه داری  مناسبات   -  39
ایران شده است این مناسبات سرمایه داری حاکم باعث شده است که »زن ایرانی را به 
صورت یک کاال در خدمت قدرت های سه مؤلفه ای حاکم قرار بگیرد« لذا تا زمانیکه با 
نفی این مناسبات غارت گر و رانتی و نفتی و خصولتی و دولتی »از زن ایرانی کاالزدائی 
نشود امکان رهائی زن ایرانی از تبعیضات تحمیلی حقوقی و مدنی و اجتماعی و قضائی 

و اقتصادی و سیاسی وجود ندارد.«

40 - در دوران رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی دوم در مصاحبه با اوریانا فاالچی در 
تحلیل خودش از زن ایرانی، مدلی و تحلیلی ارتجاعی تر از خمینی از زن ایرانی عرضه 

کرد.

41 - استراتژی مبارزه رهائی بخش جنبش زنان ایران مانند جنبش زنان اروپا باید از 
مسیر مبارزه با کاالئی شدن زن ایرانی در مناسبات سرمایه داری حاکم عبور کند.

42 - جنبش رهائی بخش زنان ایران در عرصه استراتژی کاالزدائی و ضد بهره کشی خود 
با شاخه های دیگر جنبش مطالباتی گروه های مختلف  توسط همبستگی و پیوستگی 
اجتماعی جامعه ایران از جنبش کارگران تا جنبش معلمان و جنبش بازنشستگان و 
و  مدنی  حقوق  تبعیض  ضد  جنبش  حتی  می توانند  بهتر  غیره  و  دانشجویان  جنبش 

حقوق اجتماعی خود را دنبال کند و به دستاوردهائی هم دست پیدا کنند.
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43 - در عرصه »جنبش کاالزدائی کردن در نظام سرمایه داری حاکم« در شاخه های 
مختلف مبارزه با »کاالئی شدن نیروی کار« و مبارزه با »کاالئی شدن آموزش« و مبارزه 
با »کاالئی شدن بهداشت و مسکن« و غیره می تواند شرایط برای هژمونی جنبش زنان 
ایران بر جنبش مطالباتی صنفی و مدنی و اجتماعی و سیاسی امروز جامعه ایران فراهم 
بکند. فراموش نکنیم که »کاالزدائی کردن« در مناسبات سرمایه داری حاکم تنها شعار 
کارگران  ایران می باشد، چرا که جنبش  مطالباتی  تمامی شاخه های جنبش  مشترک 
به  معلمان  جنبش  آنچنانکه  است«،  کار  نیروی  از  کردن  »کاالزدائی  دنبال  به  ایران 
دنبال »کاالزدائی کردن از آموزش می باشد« و جنبش زنان ایران به دنبال »کاالزدائی 
کردن از زن ایرانی است« لذا به همین دلیل است که طرح شعار »کاالئی زدائی کردن 
به  را  حاکم  سرمایه داری  نظام  کل  اینکه  بر  عالوه  حاکم  سرمایه داری  نظام  در  امور 
ایران  بزرگ  پیوند شاخه های مختلف جنبش مطالباتی جامعه  باعث  چالش می کشد، 

نیز می شود.«

44 - از آنجائیکه کاالزدائی کردن از نیروی کار و آموزش و بهداشت و مسکن در چارچوب 
در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی سه  تنها  و  نمی باشد  نظام سرمایه داری ممکن 
امکان  معرفتی  و  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  مثلث  کردن  اجتماعی  توسط  مؤلفه ای 
کاالئی زدائی وجود دارد، لذا به همین دلیل است که طرح شعار کاالئی زدائی کردن در 
این شرایط عالوه بر وجه سالبه آن که نفی سرمایه داری حاکم می باشد، از وجه ایجابی 
هم برخوردار است که طرح دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای به عنوان آلترناتیو 

نظام سرمایه داری در جامعه امروز ایران می باشد.

45 - جنبش زنان ایران برای دستیابی به مطالبات خود اگر تمامی آیتم های مطالباتی 
خود را در پیوند با هم دنبال نمایند و به صورت مکانیکی نخواهند خواسته های خود را 
مطرح کنند، این امر باعث می گردد تا این جنبش جهت رهائی از وضعیت تدافعی فعلی 
و دستیابی به مطالبات حداقلی و حداکثری به این واقعیت برسند که در پله اول در 

جامعه ایران باید مناسبات سرمایه داری حاکم را به چالش بکشند.

46 - در شرایط فعلی که ابر بحران های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و زیست محیطی، 
کشتی رژیم مطلقه فقاهتی را به گل نشانده است، بدون تردید به چالش کشیده کشیدن 
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ساختاری مناسبات سرمایه داری غارت گرانه و رانتی و نفتی و خصولتی و دولتی حاکم، 
عالوه بر اینکه می تواند اسالم والیتی حاکم را به چالش بکشد، توانائی به چالش کشیدن 

اسالم دگماتیست هزار ساله فقاهتی و روایتی حوزه های فقهی را هم دارد.

47 - به موازات تغییر ساختاری مناسبات سرمایه داری مو جود و کاالزدائی از نیروی کار 
و از زن ایرانی و از آموزش و بهداشت و مسکن و غیره، شرایط برای دستیابی به مطالبات 

مدنی و اجتماعی و صنفی و اقتصادی و سیاسی زنان ایران فراهم می شود.

48 – آنچنانکه کائوتسکی هم می گوید »تمدن دموکراسی سه مؤلفه ای یک تمدن زنانه 
است« برعکس »تمدن سرمایه داری که یک تمدن مردانه بود و زن به عنوان یک کاال 

تنها در خدمت نظام سرمایه داری بود.«

49 - بدون تردید جوهر جنبش زنان ایران در این شرایط می تواند ضد استبدادی و ضد 
استحماری و ضد استثماری و ضد استخفافی باشد.

50 - وجود 47 میلیون کاربر شبکه اجتماعی در فضای مجازی در جامعه ایران معرف 
این حقیقت است که حتی روستائیان جامعه بزرگ ایران امروز به شبکه های اجتماعی 
پیوند دارند، همین امر می تواند برای جنبش زنان ایران به عنوان بستری مناسب جهت 

فراگیر کردن حرکت خودشان به اعماق طولی و عرضی جامعه ایران درآید.

جنبش های  سود  به  مجازی  فضای  و  میدانی  عرصه  در  قوا  توازن  زمانیکه  تا   -  51
مطالباتی شکسته نشود، امکان اعتالی همه جانبه جنبش های مطالباتی در جامعه ایران 

وجود ندارد.

ایران در طول 40 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی گرفتار  زنان  52 - جنبش 
»آتش نابرابری ها بوده است نه فقر«، طبیعی است که مبارزه با نابرابری ها سخت تر از 

مبارزه با فقر است.

53 - آنچنانکه جنبش های مبتنی بر کاریزما در تحلیل نهائی گرفتار پوپولیسم می شوند، 
جنبش های بدون پشتوانه نظری هم باالخره خاموش می شوند و نمی توانند به صورت 

درازمدت به حرکت خود ادامه بدهند.
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54 - جنبش ها اگر از پشتوانه نظری محکم برخوردار باشند در ادامه بدل به گفتمان 
مسلط بر جامعه می شوند و در ادامه استحاله گفتمانی مسلط آن جنبش ها است که آنها 

می توانند نهادینه بشوند.

55 - در عرصه گفتمان شدن جنبش هاست که مفاهیم و ایده های نو از دل گفتمان 
مسلط برای جامعه حاصل می گردد.

56 - موضوع مبارزه با حجاب اجباری چشم اسفندیار اسالم فقاهتی و اسالم روایتی و 
اسالم والیتی هزار ساله حوزه های فقهی می باشد.

57 - مطالبات بخش زنان جنبش کارگری ایران در این شرایط عبارتند از:

الف - مبارزه علیه بیکاری.

ب – مبارزه برای دستمزد مناسب.

ج – حق تشکل.

د – ایمنی محیط کار.

ه – ممنوعیت کار کودکان.

ز - قانون کار مناسب.

ه – دستمزد برابر با مردان.

58 - از میدان های اصلی کارزار فمینیستی زنان ایران جنبش های مطالباتی خودجوش 
و خودسازمانده می باشد.

59 - مبارزه زنان ایران در عرصه جنبش های خودجوش و خودسازمانده و دینامیک 
هدف  به  مطالباتی  جنبش های  در  مردان  و  زنان  تا  می گردد  باعث  اینکه  بر  عالوه 
مشترک شان نزدیک بشوند، باعث می شود تا کمک موثری به استواری دموکراسی در 
جامعه ایران بکند، زیرا این مشارکت برای پیشبرد مبارزات دموکراتیک کل جامعه ایران 

ضرورت دارد.

60 - عدم کامیابی برخی از کمپین ها جنبش زنان ایران در رسیدن به اهدافشان در 
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سال های اخیر معلول فقدان پیوند این مبارزات با جنبش های مطالباتی بوده است.

61 - مبارزات جنبش زنان ایران برای دستیابی به حقوق مدنی و حقوق اجتماعی و 
حقوق سیاسی خود نمی تواند از مبارزات سیاسی جامعه ایران برای رسیدن به یک نظام 

دموکراتیک تکوین یافته از پائین جدا باشد.

62 - دسترسی زنان ایران به حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی در یک جامعه فقه زده 
و سنت زده و استبدادزده امری غیر دموکراتیک می باشد.

63 - تا زمانیکه جامعه ایران از »جامعه سنتی« به »جامعه مدنی« استحاله پیدا نکنند، 
امکان ظهور »زن اجتماعی« در جامعه ایران نیست.

ایران  64 - استحاله »جامعه سنتی« به »جامعه مدنی« تنها زمانی در جامعه بزرگ 
امکان پذیر می باشد که توسط »پروژه بازسازی اسالم محمد اقبال الهوری« بتوانیم به 

»پروژه اسالم منهای روحانیت« یا »اسالم منهای فقاهت شریعتی« دست پیدا کنیم.

فائق  ایران  جامعه  امروز  معیوب  چرخه  بر  می توانند  زمانی  ایران  زنان  جنبش   –  65
بیایند که جنبش زنان ایران بتوانند به صورت فراگیر افقی و عمودی با دو جبهه بزرگ 

آزادی خواهانه و برابری طلبانه پیوند حاصل کنند.

ایران  زنان  جنبش  استقالل  بسترساز  که  ایران  زنان  جامعه  مشترک  خواسته   –  66
می باشد عبارتند از:

الف – رفع ستم جنسیتی.

ب – برابری حقوق با مردان.

67 - رژیم مطلقه فقاهتی از آغاز تکوین حاکمیت خود در دهه 60 توسط:

الف - اجباری کردن حجاب.

ب – لغو قانون حمایت از خانواده.

ج – برقراری حکم سنگسار.

د - سلب حق حضانت.
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ه – محروم کردن زنان از قضاوت.

و – پائین آوردن سن ازدواج، باعث اعتالی جنبش زنان ایران شد.

68 - در جامعه امروز ایران به علت رویکرد زن ستیزانه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم سهم 
از مردان  از 20درصد رسیده است و به زنان دستمزد کمتر  از اشتغال به کمتر  زنان 
می دهند و به علت عدم حمایت دولت به دلیل مرخصی زایمان زنان متأهل را از کار 
از حق طالق و سرپرستی فرزندان محروم می باشند و شکاف  زنان  اخراج می کنند و 

جنسیتی در بازار کار توسط قانون بازنشستگی زودرس زنان عمیق تر شده است.

69 - بدون مشارکت همه جانبه مدنی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه زنان 
ایران توسعه و پیشرفت پایدار در جامعه ایران غیر ممکن می باشد.

70 - از آنجائیکه زنان ایران در جامعه امروز ایران خود بخشی از نیروی کار می باشند، 
بنابراین مطالبات و منافع یکسانی با عموم کارگران دارند و با جنبش کارگری پیوند 

ناگسستنی دارند.

ایران تنها در عرصه یک حرکت بزرگ و فرسایشی رو به جلو هست که  زنان   – 71
به  و  کنند  پیدا  دست  صنفی  و  اجتماعی  و  طبقاتی  و  سیاسی  آگاهی  به  می توانند 

سازماندهی و وحدت درونی خود دست پیدا کنند.

72 - جامعه زنان ایران تنها توسط خواست های مطالباتی خودشان است که در جنبش 
زنان و جنبش های مطالباتی شرکت می کنند.

73 - جنبش زنان فقط در داخل کشور می تواند معنا داشته باشد، بنابراین هر گونه 
ایجاد جنبش های موازی جنبش زنان در خارج از کشور توسط جریان های سیاسی آب 

در هاون کوبیدن است.

74 - بدون انسجام تئوریک جنبش زنا ن ایران نمی تواند استقالل و هویت و استراتژی 
خود را در یک حرکت درازمدت فرسایشی رو به جلو حفظ نمایند.

75 – با خودی کردن جنبش زنان ایران توسط جریان های سیاسی برانداز خارج نشین 
نباید گذاشت جبهه »نان و آزادی« در داخل کشور از هم جدا بشوند.
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مثلث  قدرت  کردن  )اجتماعی  مؤلفه ای  سه  دموکراسی  ایران  زنان  اگر جنبش   -  76
سیاسی و اقتصادی و معرفتی( به عنوان یک نظام اجتماعی )نه یک نظام صرف سیاسی( 
پروژه«  یک  نه  می دانند  پروسه  یک  را  مؤلفه ای  سه  »دموکراسی  و  می کنند  تعریف 
دموکراسی  باید  فراورده«،  یک  نه  می دانند  فرایند  یک  سوسیالیستی  »دموکراسی  و 
بشود، چراکه  تمرین  ایران  زنان  اعتالی جنبش  و  تکوین  زمان  از  رویکردی  با چنین 
دموکراسی فقط خاص یک زمان مشخص نیست. بدون تردید جامعه ای و گروهی که 
دموکراسی را از آغاز تکوین حرکت خود تجربه و تمرین نکنند، در عرصه نظام سازی 
و نهادینه کردن دموکراسی در سه مؤلفه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی هرگز 

نخواهند توانست موفق بشوند.

این  گذشته  سال   150 طول  در  ایران  جامعه  دموکراسی خواهانه  جنبش های  اشکال 
قدرت  نظام  از  بخشی  برای  و  مرحله ای  برای  فقط  را  دموکراسی  آنها  که  است  بوده 
می خواستند و نه تنها به دموکراسی به عنوان نظام صرف سیاسی نگاه می کردند و نه 
تنها معتقد به دموکراسی تزریقی از باال بودند، بلکه مهمتر از همه اینکه بدون تمرین 
قبلی دموکراسی در حرکت خود می خواستند خود معمار دموکراسی در جامعه بزرگ 
ایران بشوند، که البته همه این تالش ها شکست خورده است، بنابراین جنبش زنان ایران 
عالوه بر اینکه در عرصه »پروژه انسجام تئوریک خود« باید بر دموکراسی سه مؤلفه ای به 
عنوان نظام اجتماعی تکیه کنند، در خصوص تمرین دموکراسی باید در تمامی مراحل 
حرکت جنبش زنان ایران اهتمام بورزند. لذا از اینجا است که »دموکراسی سه مؤلفه ای 
باید هم به صورت یک پروسه فرهنگی وهم به صورت پروسه سیاسی و هم به صورت 

پروسه اجتماعی و هم به صورت یک پروسه تشکیالتی و سازماندهی درآید.«

ایران  بزرگ  فرهنگی در جامعه  پروسه  به عنوان یک  نهادینه کردن دموکراسی  برای 
بسترها  الهوری  اقبال  محمد  اسالم  بازسازی  یا  دینی  اصالح  پروژه  توسط  ابتدا  باید 
روحانیت  منهای  اسالم  شعار  همان  که  شریعتی  فقاهت  منهای  اسالم  تحقق  جهت 
شریعتی می باشد فراهم نمائیم، چراکه در جامعه فقه زده و سنت زده امروز ایران )که فقه 
دگماتیست حوزه های فقهی جامعه ایران را بدل به جامعه ای تکلیف مدار و تعبدگرا و 
تقلیدگرا کرده است( امکان استحاله جامعه سنتی به جامعه مدنی که بسترساز پروسه 
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فرهنگی است وجود ندارد. بدین خاطر در این رابطه است که جنبش زنان ایران باید 
در راستای تحقق پروسه فرهنگی دموکراسی در جامعه ایران بر تحقق پروژه بازسازی 
اسالم تطبیقی محمد اقبال و پروژه اسالم منهای فقاهت و منهای روحانیت شریعتی 

تاکید بورزند.

77 - جنبش زنان ایران در عرصه تبیین استراتژی خود باید بر این امر تاکید بورزند که 
راه دموکراسی سه مؤلفه ای آنچنانکه ماندال هم می گوید راهی کوتاه نیست بلکه راهی 
بس دراز است و جریان هائی که می خواهند راه دموکراسی سه مؤلفه ای را در جامعه 
بزرگ ایران کوتاه کنند شکست می خورند و مجبور به پرداخت هزینه بیشتری در این 

رابطه خواهند شد.

78 - جنبش زنان ایران باید عنایت داشته باشند که هر گونه تحول از پائین در جامعه 
زنان ایران در گرو استحاله زن سنتی به انسان اجتماعی است چراکه بدون استحاله زن 
سنتی به انسان اجتماعی در جامعه بزرگ ایران امکان تحول دموکراتیک اجتماعی در 
جامعه ایران وجود ندارد و از آنجائیکه برای استحاله انسان اجتماعی از جامعه زن سنتی 
ایرانی نیازمند به تحول فرهنگی تکوین یافته از پائین جامعه هستیم، تحول فرهنگی 
در جامعه دینی ایران سنتز اصالح دینی یا بازسازی اسالم تطبیقی محمد اقبال و در 

ادامه آن تکیه بر پروژه اسالم منهای فقه یا اسالم منهای روحانیت شریعتی می باشد.

79 - جنبش زنان ایران باید بر این باور باشند که تا زمانیکه جامعه زنان به آزادی های 
سه  آزادی  به  نمی تواند  ایران  جامعه  نکنند  پیدا  دست  سیاسی  و  اجتماعی  و  مدنی 

مؤلفه ای مدنی و اجتماعی و سیاسی برسد.

80 - جنبش زنان ایران در ادامه حرکت جنبشی خود در مرحله گفتمان سازی باید بر 
پیوند دو گفتمان »عدالت و آزادی« تاکید بورزند. تکیه تک مؤلفه ای بر یکی از این دو 

گفتمان باعث سکتاریست جنبش زنان ایران می شود.

نماینده  به عنوان  این جنبش  باشند که  داشته  عنایت  باید  ایران  زنان  81 - جنبش 
فرایند  در  و  باشند  داشته  مدنی  مستقل  هویت  یک  همواره  باید  ایران  زنان  جامعه 
تحزب گرائی هم جنبش زنان ایران نباید این جنبش را در قالب حزب عمودی مانند دهه 
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20 حزب توده قالب ریزی کنند، چرا که فرایند جنبشی معرف حرکت افقی می باشد، 
در صورتی که فرایند حزبی معرف حرکت عمودی استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه 
جامعه مدنی جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و دینامیک تکوین یافته 

از پائین می باشد.

82 - جنبش زنان ایران برای توده ای کردن پایگاه اجتماعی خود در میان جامعه زنان 
ایران و نفوذ به اعماق پائینی های جامعه بزرگ ایران باید تالش نمایند که این رویکرد 
خود را در سه مرحله به انجام برساند. مرحله اول استحاله زن سنتی به زن اجتماعی، 
مرحله دوم استحاله زن اجتماعی به زن مدنی و مرحله استحاله زن مدنی به زن سیاسی 

است.

83 - برای فهم پتانسیل جنبش زنان ایران در شرایط فعلی جامعه ایران تنها کافی است 
در مقایسه با سال 57 )که جنبش زنان ایران برای اولین بار به صورت فراگیر وارد عرصه 
مبارزه ضد استبدادی با رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی شدند( عنایت داشته باشیم که 
در سال 57 تعداد زنان تحصیل کرده باالی دیپلم در کل کشور 500 هزار نفر بود در 
ایران در داخل کشور تنها یک میلیون و نهصد هزار زن  امروز  صورتی که در جامعه 

مشغول تحصیل در دانشگاه ها می باشند.




