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پس از  جان تازه ای گرفت کمپين یک ميليون امضاجنبش رفع تبعيض جنسيتی که با نام 
در حال  و هسرنوشت دیگر جنبش های زنان در ایران را بخود گرفتگذشت چند سال 

خشن مهاجرت پيشه کردند و برخی از فعاالن آن پس از برخوردهای . استمنفعل شدن 
این جنبش حتی موفق به هدفی . چهره آنان را در رسانه های غرب مشاهده می کنيم

جهت . که بر روی نام خود نهاده نشده است و فشار بر زنان روز به روز افزایش می یابد
تشویش اذهان عمومی از مسائل اقتصادی و سياست خارجی سرکوب زنان ساده ترین 

نمایش های خيابانی و رسانه ای عليه بدحجابی نمونه بارزی از این . رو استراهکار پيش 
نمود فعاالن حقوق زن در عرصه پس جا دارد از خود بپرسيم . بازی سياسی است

  .چيست که اینچنين زن بازیچه قدرت های حاکم می گرددو مدنی سياسی 
امعه را  محروم جیژه طبقاتبوزنان اکثریت می تواند نمایندگی ن با این شگرد  جنبش زنان
نه   آنعاالنف که جنبشی . تا با پشتوانه توده ای تغييرات بنيانی ایجاد نمایدبر دوش گيرد

 خواستار جنبش زنانفعاالن . ارتباط نزدیکی با آنان داردو نه است برخواسته از محرومان 
  از آنکه غافل مدنی برابری طلب زن ومرد می باشندنهاد یک  مسالمت آميزپی ریزی

نهادها مانند سندیکاها، جامعه مدنی ریشه در جنبش های تاریخی رادیکال دارند و این 
جامعه مدنی در شرق . می دهندجامعه مدنی را شکل  با یارگيری شخصی ... و احزاب

و اولویت زنان زحمتکش ایران معاش می باشد تا جامعه مدنی  در حالت بدوی مانده است
 طریق قوانين موجود و پایه گذاری یک نهاد مدنی در کشورتغيير ین بنابرا.  و حقوق بشر

   .دیگری را می طلبد
کمپين اساس خود را بر مبارزه مدنی آن هم نه از بطن اکثریت زنان بلکه بر روی قشری از 
و  جامعه قرار داده است که کمتر کسی از آنان مشکالت مطرح شده در بيانيه را دارند

 می توان گفت که قریب به .یت های آن دست و پنجه نرم نمی کنندن آن با محدودفعاال
 کمپين با سياست های اقتصادی ليبرالی حکومت تضادی ندارند و  و حامياناتفاق فعاالن

  صرفافعاالن حقوق زنان که باشد بر این باور قح به  قشر زحمتکشهمين باعث می گردد
 .پندارد  را از خود بيگانه میان آن وستاخواستار رهایی زن از قيد و بند حجاب و پوشش 

 با تفکرات ریشه دار مذهبی و تبليغات گسترده رسانه ای می تواند سادگیبه همين 
پرچم دار مبارزه با بدحجابی گردد و رو در روی فعاالنی که حقوق آنان را مطالبه می کنند 

  .بایستد
از امکانات حياتی  .ربه مي آنند در نهايت درد و رنج تجتمام وجود و زناني آه فقر را با 

بدون دستمزد آنها آار خانگي آار  .محرومندارث  و مسکن  کار، غذای مناسب،اوليه مانند
براي در محيط شغلی  نظام مردساالر حاآم اجازه رقابت با مردان را .شناخته نمي شود

   .هستندتي  طبقاتي و جنسياختالفتوامان و دچار فقر کند آنها فراهم نمي 
  جامعهاید به این نکته توجه داشت که مشکالت زنان با مشکالت معيشتی و سياسیب

 روشنفکران دانشگاهيان و برخاسته از گره خورده است و این نيست که یک گروه خاص
 با قشرهای آسيب پذیر از قوانين ارگانيکارتباط  نجهت احيای حقوق زنان بدوجامعه 
گام  را تغيير دهد و جامعه یاب کند که قوانين جاررا مجمردساالر حکومت  بتواند ،موجود

  . سوق یابدجنسيتیبه سمت عدم تبعيض به گام 
 ابتدایی ترین حق انسان که معاش است از او سلب می به وضوح مشاهده می کنيم که

، شود و در صورت اعتراض خودبخودی جهت مطالبات صنفی با روشهای مسالمت آميز
  .دنکنکوب می  حرکتی را سررشده و هوارد عرصه نيروهای امنيتی 



شرکت واحد، نيشکر هفت تپه و اعتراض (  نگاهی به سندیکاهای از قبل بجا مانده 
ازد که پاشنه ی س ما را به این مسئله رهنمون م،و برخورد نيروهای امنيتی با آن) معلمان

 به ظاهر شعارهای ضد کاپيتاليستی و اشرافی گری می دهد ی کهآشيل حکومت
 کم نيستند ی حاکم، در ميان اصولگرایان و تندروهاو مضحکتر آنکه.  صنفی استالبالتمط

کسانی که همدیگر را به اشرافی گری متهم ميکنند و در برنامه های رسانه ای 
    . سر می دهندی ضد اشرافی گری و طرفدار مستضعفشعارها

ان را تغيير دهند و بی مهابا  زنتبعيض آميز عليه کسانی که گرد هم آمده اند تا قوانين حال
که جزء الینفک را مطالبات صنفی زنان چرا خود را با جامعه مردساالر درگير کرده اند 

 شاخه ای دیگر به این جنبش تازه شکوفا ومطرح نسازند  محروم استمردم مطالبات 
 با حمایت آشکار مطالبات صنفی و در سایه آن  جنسيتی جنبش ضد تبعيضتاکنند ناضافه 

   .قرار گيرد
کشورمان به وضوح می بينيم توده ها به دنبال کسب یک قرن اخير با نگاهی به تاریخ  

 آزادی را  جامعهوده اند در حالی که بدنه روشنفکرحقوق صنفی و عدالت اجتماعی ب
جایگزین را خواست تفکيک ناپذیر  سرلوحه خود قرار داده اند و حتی در تاکتيک نيز این دو

 و تغيير پا به عرصه نهادندنيز رادیکالی احزاب و جنبش های عدالت محور  .نکرده اند  هم
توده نداشتن پایگاه  ،با انگ ضد مذهبولی روشنفکران ایجاد نمودند شگرفی در آگاهی 

خی از چهره با این حال بر. گردیدندمنفعل و فشار ارتجاع داخلی و سرمایه جهانی  ای
  .های این احزاب به دليل خاستگاه اجتماعيشان در اذهان توده ها جای داشته و دارند

سرمایه جهانی تحمل  که نقش بندداین نکته بایستی در اذهان جنبش هایی نظير زنان 
 و در را منفعل نمودهرا نداشته و تمامی این جنبش ها و مستقل نهضت های آزادی بخش 

 از دریچه رسانه های آنان ، به بهانه نداشتن صدای اعتراضلذا. ی دهدم قرار خودسيطره 
 راه کمترین  زنان و نشان دهنده آنست که فعاالن جنبشنجوا کردن سم مهلک است

   .مقاومت را پيشه کرده اند
جنبش هایی که راه کمترین مقاومت را در پيش می گيرند در واقع ناخودآگاه بسوی  

علت این مسئله بسيار واضح است چرا که پيدایش قوانين  .ندسيادت وضع موجود می رو
موجود بمراتب قدیمی تر می باشند و بطور جامع تری تنظيم گردیده اند و برای انتشار 

  .تر و پيچيده تری استخود دارای وسایل به مراتب بيش
 ی توده ها باشد تا بانفعاليت مدنی و سياسی زنان بایستی همگام با خواسته های عي

 شرایط ذهنی ضد مردساالری نهادینه گردد و با فراهم آمدن ،جهت گيری و جذب توده ای
   .یابدتحقق   حقوق زنانفعاالن هدف ،شرایط ذهنی و عينی

  و شدهاز حالت کمپين خارج  با تغيير استراتژی  زنانفعاالن حقوق زمان آن رسيده که حال
 انسجام  گردند تا باو عدالت خواه مترقی سازمان های یا باحز ا از قویشاخه ایبه 

 عدم وابستگی ایدئولوژیکی می تواند به جنبش زنان با . هدف خود را دنبال نمایندبيشتر
به جنبشهای   نداردراعنوان جنبشی فعال قرار گيرد و چون داعيه کسب قدرت سياسی 

 رسيدن البته جنبش زنان با به ثمر.دونمخواهد آزادی بخش و عدالت محور کمک شایانی 
 کنار نمی رود بلکه فعاليت خود را تا از ميان بردن هر نوع  و عدالت اجتماعیدموکراسی

   .تبعيض جنسيتی ادامه خواهد داد
سازمان . برای جهت گيری و جذب توده ها در جنبش زنان نياز به تشکيالت و احزاب است

هی و مدنی است و بدون سازمان د_و تشکيالت جزء الینفک هر مبارزه سياسی
   .هماهنگی هيچ حرکتی رو به جلو نخواهد رفت

. حزب تنها ابزاري است براي تغيير وضع موجود و جهت دادن به قدرت توده ايبنابراین 
برخالف عده اي حزب جدا از توده ها و رهبر آنها نيست آه عده اي روشنفكر مردم را يدك 

ين موجود نمي روند بلكه هنگام مردم با يك برنامه پيش ساخته به دنبال لغو قوان. بكشند
در .مبارزات خود فقط به شدت احساس ميكنند آه قوانين موجود را نمي توانند تحمل آنند



اين برنامه هم با آزمون و تاييد مردم . هر قشري فقط پيشگامان آن برنامه سياسي دارند
ور نباشد به سيلندر محص بدون يك سازمان راهبر نيروي توده ها مانند بخاري آه در. است

  . با اين حال بخار باعث حرآت است نه سيلندر يا پيستون. هدر ميرود
 نه به لحاظ اجتماعي و نه از نظر سطح آگاهي هم گون  بویژه زنانتوده هاي محروم

 ناهمگوني توده ها اين امكان را پديد مي آورد آه چندين جريان سياسي و چند .ندنيست
    .اي مختلف جامعه مورد حمايت قرار گيرنده  به وجود آيد  تا از بخشتشکل
خواهان و چون  .نمایدمنسجم  سازمان داده و خود را فعاليت های  زنان بایستی جنبش

د تغيير شگرفی را در بدنه سياسی و مدنی ن می توانندنيستکسب قدرت سياسی 
  . دنکنایجاد جامعه 

و سازمان  احزاباین .  بخشنداحزاب مترقی فعاالن حقوق زنان می توانند جان تازه ای به
 هاآن انفعالمهم  دالیل ازکه . دنوجود داشته و دارو از جمله ایران در تاریخ ملل مختلف ها 

 با توده ها، وابستگی ایدئولوژیک به ارتباطعدم زنان، مستقل عدم توجه به حقوق  در ایران
بود غافل از  قدرت سياسی کسبخواست آنها جهت تر از همه ممه و بيگانهکشورهای 

در دستان قدرت سياسی و احزاب بایستی پس از قدرت گيری مردم منحل گردند آنکه 
 زنان است  که بایستی تا رفع هرگونه تبغيض جنبشتنها مهمتر آنکه  و . قرار گيردتوده ها

  .به فعاليت خود ادامه دهد


