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   سوی ديگرکمپين يک ميليون امضا، روايتی از
  

  )نقدی بر کمپين يک ميليون امضا(
  

 سودابه مهاجر
  

  همقدم
  

کمپين «نوشته ای که در دست داريد نقدی ست بر حرکت 

  . »يک ميليون امضا برای برابری

ه عنوان يک نگارنده اين نقد سوسياليست است، و ب

سوسياليست جنبش توده ای طبقه کارگر را محور پيشروی 

حرکت سوسياليستی در جامعه ايران می داند، و به اين نيز 

باور دارد که حرکت طبقه کارگر با همراهی جنبش های 

گسترده و جاری در همه زمينه ها و زوايای زندگی اجتماعی 

مهم ترين جنبش سوسياليستی زنان يکی از . ممکن می گردد

  .   وجوه چنين حرکت اجتماعی گسترده است

مراد از چنين جنبشی چنان ظرفی ست که توده های وسيع 

زنان کارگر و زحمتکش با تکيه بر نيرو و ابتکارات خود، 

برای پاسخ دادن به نيازهايشان در همه سطوح زندگی 

روزمره و در همه جنبه های اقتصادی، فرهنگی و سياسی 

چنين جنبشی بی ترديد بر تشکل .  سازمان دهندخود را در آن

های خودجوش مبتنی بر هم ياری زنان متکی ست که در 

همين تشکل ها هستند . محيط زيست و کار آنان سر بر آورند

که می توانند ناظر بر طرح و پيشبرد خواست های متنوع 

  .اقتصادی، سياسی و حقوقی آنان گردند

ن يک ميليون امضا کمک به بنابراين افق ناظر بر نقد کمپي

پيشرفت جنبش واقعی زنان کارگر و زحمتکش بر مبانی 

کمپين يک ميليون امضا با وجود گردآوری . ذکر شده است

فعالين جوان و تحرک بزرگی که در جنبش جاری زنان در 

ايران ايجاد نمود قرابتی با نوع جنبش مورد نياز ما ندارد و 

  . ی با آن قرار می گيرداز بسياری جهات در تضاد پايه ا

هر چند نقد و بررسی نتايج عملی حرکتی چون کمپين هنوز 

نمی تواند به جنسی از فعاليت اجتماعی که در باال به آن 

اشاره شد معنای مشخص مبارزاتی دهد، اما در جهت باز 

کردن چه نبايد کردها در هر حرکتی که در جنبش زنان پا 

الشی است که به روشن تر گيرد اجتناب ناپذير است؛ اين ت

کردن راه پيشروی جنبش اجتماعی و توده ای زنان ايران 

در طول دو سال و نيمی که از عمر اين . ياری می رساند

کمپين می گذرد افراد و نيروهای مختلفی در طيف چپ به 

نقد آن پرداخته اند و هر يک با برجسته کردن جنبه هائی 

د کردهای جنبش زنان ازاين حرکت در جهت تدقيق چه نباي

نقد حاضر درعين داشتن نقاط مشترکی ). 1(گام برداشته اند 

با برخی از آنها تالش می کند که معنای عملی مشی ناظر بر 

حرکت کمپين يعنی سياست، شيوه، شکل فعاليت، محتوای 

بررسی مجموعه . مطالبات آن را به شکل مشخص ارائه کند

ر توان يک حرکت اين موارد نشان می دهد که تنها د

اجتماعی سوسياليستی ست که جنبش زنان را از چه نبايد 

کردهای رايج در حرکتی چون کمپين يک ميليون امضا دور 

اميد است که نوشته حاضر . آن را به پيش سوق دهد کرده و

به اين ترتيب در کمک به روشن کردن راه پيشروی جنبش 

  . توده ای زنان در ايران مشارکت نمايد

  

کت کمپين يک ميليون امضا مهم ترين روايت از نتايج حر

جريان . افول اصالح گرِی دولتی در جنبش زنان است

اصالح گری دولتی در نتيجۀ عملکرد اجتماعی و سياسی 

اش در دوران استيالی خود، پايه های خويش را در دو 
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در جنبش زنان از . جنبش زنان و دانشجويان از دست داد

پس از و اندی ح طلب سکوالر، دو سال بطن فمينيسم اصال

گسست آن از اصالح گری دولتی، موجی برآمد که قطب 

نمای حرکت به سوی اهداف پيشين اش را با اتخاذ شکل 

فعاليتی جديد و رو بسوی مردم از يکسو و روی آوری به 

مراجع دينی و نهادهای قدرت در رژيم از سوی ديگر، 

ا برای تغيير بيرقی کمپين يک ميليون امض. تنظيم نمود

به دنبال گسست از " نوين"گرديد برای اين استراتژی 

اصالح طلبان دولتی، و محمل حرکتی شد که در عين حال 

به سوی " فمينيسم ليبرال"شکل و محتوای سير نوعی از 

به اين ترتيب . شکلی از فمينيسم محافظه کار را ترسيم نمود

ود را بدون اتکا به پيروان اين سنت نشان دادند که اهداف خ

اصالح طلبان حکومتی چگونه، در کدام مسير و با چه شيوه 

مسئله بيش از هر چيز اين است  هائی دنبال می کنند؛ اکنون

که مجموعه اين پاسخ ها به چه بهائی برای جنبش زنان تمام 

 سير به سوی چگونه مسئله اين است که. خواهد شد

ل سطح و کيفيت احتمالی به بهای تقلي" دستاوردهای"

فرهنگ برابری خواهی در جنبش زنان ممکن می شود؛ 

چگونه بی اعتنائی به ساختارهای نابرابری و ستم های 

گوناگون، و جدا کردن اين جنبش از مبارزه با آن ها در 

 کمپين يک .جهت تثبيت و تداوم نظم موجود قرار می گيرد

دگی می ميليون امضا برای برابری، که دو سايت آنرا نماين

پس از گذشت بيش از دو سال و نيم از امروز ، )2(کنند 

برآمد حرکت آن، به دنبال موج سرکوبی که از يکسال و نيم 

پيش به اين سو بر فعالين آن فرود آمد، همچنين بدليل 

. ديناميسم درونی خود از شدت و حدت اوليه اش افتاده است

از  از تبيين خود ،مشی و سنت بدعت گذار اين حرکت

برابری و خواست ها تا سياستها و راه های نيل به اهداف، 

در مجموع مختصات گرايش راستی در جنبش زنان در 

ايران را تعيين می کند که تا کنون سروری بی چون و 

چرائی در اين جنبش داشته است؛ و اکنون مدتی ست که در 

سايه تحوالتی که ساير جنبش های اجتماعی نيز از سر 

، زمان تغيير اين )3(ند، به شهادت های موجود گذرانده ا

   .معادله فرا رسيده است

 

همانطور که پيشتر گفته شد نوشته حاضر به وجوه مشخص 

سياسی و فرهنگی کمپين يک ميليون امضا می پردازد اما از 

آنجا که اين حرکت در بستر سنت معينی در جنبش زنان 

ن جريان جاری شده است، پيش از ورود به مبحث کمپي

موسوم به فمينيسم ليبرال ايرانی مورد ارزيابی قرار می 

گيرد، و باز هم از آنجا که فعل و انفعاالت اين فمينيسم با 

سير تحوالت در اپوزيسيون ليبرال در ارتباط است، مقاله با 

پرداختن به ليبراليسم ايرانی و سير آن تحت تحوالت سياسی 

  . اخير آغاز می کند

  
  ای ايرانی، معضالت و راه حلهاليبراله -1

 

- ايرانی با جريان فکری" فمينيسم ليبرال"تاريخ مشترک 

سياسی ليبراليسم در ايران در جنبه های سياسی و فکری آن 

جنبه سياسی را اتحاد استراتژيک سابق اين . برجسته است

اصالح جناح فمينيسم و هنوز برقراِر جريان ليبراليسم با 

يل می دهد، بر مبنای اين فرضيه که گرای درون رژيم تشک

جريان مصلح در نظام اسالمی با اصالحات سياسی 

پاسخهای مناسب به خواستهای حقوقی و ارزشهای اجتماعی 

دسته اول می دهد و حرکت آرام فرهنگی او را تضمين می 

کند و برای دسته دوم نيز مبنای فعاليت سياسی قانونی را 

 مدرنيته و –غلبه گفتمان سنت جنبه فکری را . فراهم می کند

بخش بزرگی . استنتاجات اجتماعی و سياسی از آن می سازد

از چهره های سرشناس جريان اصالح گرای سکوالر زنان 

از همين رو . نيز به اپوزيسيون سياسی ليبرالی تعلق دارند

اشاره به شرايط سياسی و فکری ليبراليسم ايرانی برای 

فمينيسم "ريان معروف به شناخت فعل و انفعاالت در ج

  .در ايران مفيد است" ليبرال

  

گرايش ليبراليسم بدنبال ظهور دوم خرداد در عرصه سياسی 

ايران پديدار شد، و از همان آغاز استراتژی سياسی خود را 

اين گرايش . بر حمايت از اصالح طلبان دوم خرداد بنا کرد
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 شد که عمدتا توسط چپ های اردوگاهی سابق نمايندگی می

به مدت چند سال، تا جنب و جوش های جنبش کارگری و 

دانشجوئی در سه چهار سال اخير، در فضای فکری ايران 

اما عليرغم جايگاه . از جنبه عقيدتی دست باال داشت

ايدئولوژيک خود از پايه مادی و نيروی اجتماعی که حامل 

خواست های او و عامل پيش روی بسوی آنها گردد، بی 

؛ و همين بی پايگی ست که موجب تشتت سياسی و بهره ماند

  . عدم انسجام روز افزون در آن گرديده است

تنها در جنبش زنان است که ليبرالها از پايگاه مادی 

برخوردارند، و با اتکا به همين پايگاه توانستند با طرح و 

پيش برد کمپين يک ميليون امضا اعتبار کسب کنند و هم 

ن سياسی ايران را به تمجيد و پيروی تايانشان در اپوزيسيو

اما حتی اين نيز از تشتت سياسی . از خود وادارند

اپوزيسيون ليبرال نکاست که هيچ، زمينه ساز آشفتگی 

ليبرالهای سکوالر طرفدار : فکری و سياسی ديگری هم شد

جنبش اصالحات که قبال چرخيدن چهره هائی از رژيم مانند 

 چرخش گروهی از جوانان و گنجی به سکوالريسم را نشانه

روشنفکران دينی به اين سو می دانستند و برای آن کف می 

زدند، امروز چرخش گروهی از زنان سنت خود به توصيف 

برابری از ديدگاه اسالم را هم نشانه پيروزی 

از منظر آن ها اين هر دو نشانه . سکوالريسمشان می دانند

وز به نوانديشان  اگر ديرايشان! پيشروی استراتژی آنهاست

دينی و فقه پويا اميد بسته بودند تا در يک تحول آرام آنانرا 

در رهائی از شر بنيادگرائی و واليت همراهی کند، امروز 

بايد هم پای همدالنی شوند که به فتوای حوزه علميه و آيات 

شان " هدف معين و قابل دسترس"عظام دل بسته اند تا به 

 هائی هستند که يک روز به نزديک گردند؛ اين ها همان

در قانون اساسی رفراندم شصت " کالن"هوای تغيير 

ميليونی براه می انداختند، و امروز به افتخار ساختار شکنی 

غير "و جهت گيری بسوی اهداف " کالن مقياس"از مفاهيم 

اين ها که . يک ميليونی هورا می کشند" انتزاعی و عملی

ياسی ليبرالها در ايران را تنها نمونه ای از بی انسجامی س

نمايش می دهد همراه با تناقضات ديگر جای اين سوال را 

باز می کند که جريان ليبراليسم امروز در کدام راه گام بر 

می دارد؟ درنگی بر پايه های سياسی و فکری اين جريان 

  .    برای يافتن پاسخ سئوال فوق خالی از فايده نيست

  

  ی سياسیو استراتژ ليبراليسم 1.1

ليبرالهای ايرانی نمی توانند اهداف سياسی خود را، هم چنان 

که در رژيم های پارلمانی معمول است، از طريق فعل و 

به اين ترتيب راه . انفعاالت انتخاباتی جامه قانون بپوشانند

با اين حساب که به قدرت رسيدن : غير مستقيمی برگزيده اند

ک دموکراسی اصالح طلبان حکومتی به تدريج به ي

پارلمانی منجر می شود که آزادی های عمومی را برقرار 

می کند و مفری برای آنها ايجاد می نمايد تا پالتفرمشان را 

به رسميت بشناسانند و خود نيز به بازی گرفته شوند، 

استراتژی سياسی شان را بر حمايت انتخاباتی از اصالح 

  . طلبان حکومتی استوار کردند

ه پس از تسلط اصالح طلبان بر دو دوره از اين واقعيت ک

قدرت اجرائی و يک دوره از قوه مقننه هيچ افقی بروی 

تحوالت مطلوب ليبرالهای ما باز نشد می بايست منطقا آنها 

را به تجديد نظر در اين دگم که اصالح طلبی اسالمی را 

چوب دست راه پيمائی بسوی نظام محبوبشان ميداند، 

اقل ايشان را به فکر چاره های ديگری رهنمون شود؛ يا ال

واقعيت هم اين است . هم برای پيش برد منويات خود بيندازد

که سترون ماندن استراتژی پارلمانی داير بر حمايت از 

اصالح طلبان درون رژيمی موجب شد که آنها راه ها و 

گرايش به : آلترناتيوهای ديگری را پيش پای خود ببينند

بسوی طيف محافظه کارتر در قدرت، نئوکانيسم، مهاجرت 

و جنبش های اجتماعی " جامعه مدنی"رجوع به 

آلترناتيوهای عملی اين جريان را برای جبران کسری يارانه 

  . های سياسی اصالح گران دولتی تشکيل می دهند

  

مقاله تالش می کند تا نشان دهد که جد و جهد آنها برای 

اعی نيز محکوم بدست آوردن پايگاهی در جنبش های اجتم

به شکست است، چرا که اين جريان با مشی سياسی که در 

پيش گرفته است قادر به پاسخگوئی به نيازهای جنبش های 

در . اجتماعی در يافتن و ادامه راه بسوی اهدافشان نيست

ادامه داليل اين ناکامی محتوم باز می شوند و همچنين 
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مناسب در خواهيم ديد که ناکامی در عرضه راه حل های 

پيش بسوی "جنبش های اجتماعی موجب می شود آلترناتيو 

سرانجام با آلترناتيو روی آوری به  "جنبش های اجتماعی

سمت جناح های محافظه کار و طيف های صاحب قدرت 

 ..واقعی در رژيم در هم آميزد

  

  به سوی جنبش های اجتماعی

گزينه سمت و سو بسوی جنبش های اجتماعی ابتدا نه از 

وی ليبرالهای اپوزيسيون بلکه از سوی اصالح طلبان س

درون رژيمی پس از اين که خلع قدرت شدند مطرح 

در پی آنها بود که اصالح طلبان بيرون رژيمی . گرديد

سعيد حجاريان با همان . نيز به اين چشم انداز جلب شدند

 "فشار از پائين، چانه زنی در باال"فرمول معروف خود 
او يک دليل اصلی شکست .  بودمبتکر اين سياست

اصالحات را چانه زنی از باال بدون فشار از پائين می 

پندارد، به جای تکيه بر قانون به خط کردن مردم و 

سازماندهی حرکات اجتماعی را تنها راهی می داند که 

تبديل حاکميت يگانه به "فشار بر باال و چانه زنی را در 

باور ايشان گذار به به . موثر می کند" حاکميت دوگانه

جز با گسترش پايگاههای اجتماعی و توده ای و "دموکراسی 

توانمند سازی تشکيالتی ميسر نخواهد بود و در چارچوب 
های نخبه گرايانه و چشم انداز های صرفا انتخاباتی ممکن 

حجاريان، تئوريسين جنبش اصالحات، ) 4.("نخواهد شد

 کند به خط که می خواهد جمهوری اسالمی را مشروطه

گذار به "کردن مردم و جنبشهای اجتماعی را البته برای 

می جويد، گذاری که او الزاما از طريق " دموکراسی

توجه . قدرت يافتن اصالح طلبان ممکن می داند

ليبرالهای مستقر در اپوزيسيون هم در مجموع، مانند 

اصالح طلبانی چون حجاريان، به جنبشهای اجتماعی به 

اينکه چرا توده های مردم . جلب شده استهمين دليل 

بايد در خدمت اهداف و در راستای سياست های آنها 

بعالوه در حالی که (، "هزينه بدهند"بسيج شوند و 

درايت جمعی توده ها بدرست آزموده را آزمودن 

پرسشی ست که انديشمندان ليبرال ما ) خطاست می داند

 نشانه ای در هيچ. ندنيافته اتا بحال پاسخی برای آن 

دست نيست که مردم و جنبش های اجتماعی تحقق چشم 

انداز دموکراسی ليبرالها و اصالح گران را مقدور 

ببينند، يا وعده های آنان را پاسخی به مشکالت آنی و 

آتی خود بدانند تا آنجا که برای نيل به آن اراده و فرمان 

برای مبارزه خود را به از گرد راه رسيدگانی بسپرند که 

اگر . گرفتن سهمی از قدرت به نيرويشان احتياج دارند

توده ها به حرف عوامل مستقيما در گير يعنی خود 

اصالح طلبان رژيمی گوش فرا نمی دهند معلوم نيست 

چرا بايد به رهنمود های هوادارنشان در اپوزيسيون 

  .توجه کنند

اما هستند ليبرال هائی که نه حول خواست های پارلمانی 

د بلکه حول خواسته های کوچک و متعدد توده ها به خو

در اين صورت اين ها بايد به اين . سراغ آنها می روند

سوال پاسخ دهند که کدام راه را پيش پای اين توده های 

به حرکت آمده می گذارند؟ برای برآورده شدن خواست 

های متعدد و بخشی توده ها دو راه اصلی بيشتر موجود 

  . ميان اين دو شق است" انتخاب "نيست، و مسئله

يکی از راه ها اين است که تحقق مطالبات توده ها به 

نيروی خود آن ها انجام گيرد و مبارزه برای خواست 

های کوچک و بخشی در بستر تحوالت بزرگ 

ساختاری و در ارتباط با آنها پيش برده شوند، که معنای 

طبقاتی بالواسطه آن اين است که نيروهای اجتماعی و 

همراه از نيروهای متخاصم تشخيص داده شوند و 

سياست روشنی در قبال هر يک از آنها اتخاذ گردد، و 

هر موفقيت کوچک و مقطعی نيز به نقطه عزيمتی برای 

به . پيشروی بسوی ايجاد تغييرات بزرگتر مبدل گردد

اين معنا مبارزات صنفی از تغييرات ساختاری، و 

 نشود، يا مبارزه برای حقوق سياست از اقتصاد بريده

مدنی و سياسی نيز بی اعتنا به شبکه مناسبات اجتماعی 

آيا می توان از ليبرال ها و اصالح . صورت نگيرد

 داشت که به استراتژی  پيشروی چشمطلبان ايرانی 

جنبش های اجتماعی با اتکا به نيروی هم بستگی توده 

ان و های خود اين جنبش ها تا پس راندن مصافگرانش

بدست آوردن حقوق خود روی آورند؟ پاسخ البته منفی 

می توان از ! ست" غير مدنی"ست چون اين راه و رسم 
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 داشت که برای تبديل هر پيروزی جزئی و انتظارآنها 

موضعی به سکوی پرشی بسوی ايجاد تحوالت بزرگتر 

بکوشند؟ پاسخ ... در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و 

آيا می ! ون اين  راه حل انقالبی ستبازهم منفی ست چ

 داشت که در جنبش های توده ای تا توقعشود از آنها 

پشت کنند و آن را سرمايه آنجائی پيش روند که به رژيم 

در صف مقابل اين جنبش ها  ببينند؟ البته که نه، چون 

ست و بعالوه " تماميت گرا"و " خشونت آميز"اين شيوه 

را که همواره حداقل يک تمام هويت اين اپوزيسيون 

در ! چشم به باال و به قدرت حاکم دارد به باد می دهد

يک کالم چنين راه حلهائی بر خالف مشی سياسی 

  .ليبرالهای ماست

به اين جنبش ها بپذيرانند که کسب  راه ديگر اين است که

خواست های بخشی و پراکنده خود را در گسست از 

اين را (آنها بجويند يکديگر و از ساختار های ناظر بر 

 چشم "امکانی"، از هيچ )موقعيت شناسی نام داده اند

و از هيچ ) اين پرهيز از منزه طلبی نام دارد(نپوشند 

فقيه و دولتمردی که امکان عنايت امتيازی را از سوی 

نام اين کار البی (آن متصور می دانند روی نگردانند 

" اگماتيسمپر" اين ها نزد ليبرال های ما مجموعه؛ )ست

به ازای اين پراگماتيسم  نام دارد و چه باک اگر ما

زور ن صاحباامتيازات سياسی باشد که منافع آنی و آتی 

را به زيان دسته های بزرگ مردم زحمتکش و سرمايه 

اين پديده در جنبش زنان در قالب کمپين . تامين می کند

راه برندگان سرشناس اين . يک ميليون امضا روی داد

به هر چه کالن و . ن هم همين نسخه را بکار بردندکمپي

به قبای روحانيت و . ساختاری و ريشه ای است خنديدند

ردای نيروهای محافظه کار حکومت هم چنگ انداختند 

هر چند که تا کنون به اخذ ذره ای از مطالبات خود نائل 

در ضمن آنها . نشده اند بلکه بسيار هم قربانی داده اند

ر به اصالح طلبان هم هيچ گونه نيازی برای اين کا

  ). 5(نديدند 

در مجموع آلترناتيوهای عملی موجود برای ليبرال های 

ما مشِی آنها را مورد چالش محافظه کاری قرار داده 

اين واقعيت هم در چرخش های سياسی کل اين . است

چه در گرايش برخی از آنان به نئوکان ها و چه (جريان 

 به محافظه کاران درون رژيم در حرکت دسته ديگر

، و هم در آن جائی که پای در يک )جمهوری اسالمی

. جنبش اجتماعی مانند جنبش زنان دارند بازتاب می يابد

نتيجه اين است که اپوزيسيون ليبرال محروم از راه حل 

عملی برای پيش بردن حيات سياسی خود به اين محکوم 

ا به استحاله خود است که يا در الک خود بماند و بپوسد ي

 .گردن نهد

   

  سياسی اپوزيسيون ليبرال- مبانی فکری1.2 
سياسی ليبراليسم ايرانی بر اين حکم بنا گرديده -پايه فکری

که ايران در حال گذار به مدرنيته است و روشنگری 

 به انتظار  ماپس ليبرالهای. ديناميسم اين گذار را می سازد

 و پارلمانش نشستند و مدرنيته با دموکراسی و سکوالريسم

بنا به تمام تجربۀ تاريخی دو قرن  به روی خود نياوردند که

 نه مدرنيته "جهان سوم"گذشته در اروپا و امريکا و بعد در 

    بوده و نه سکوالريسم  موجب گسترش سکوالريسملزومًا

برای همين هم  .را همراهی کرده است ًا دموکراسي ضرورت

 کردند؛ با تزهائی که پايه های کال صورت مسئله را انکار

شان را می سازد منکر اين شدند » مدرنيته/ سنت «گفتمان 

که جامعه ايران ده ها سال است به مدرنيته وارد شده و 

بسط : تاريخ پويائی در اين زمينه را در نورديده است

سرمايه داری و توسعه صنعتی و تحول در مناسبات توليدی 

آموزش، تغيير در  گسترشنی، شهر نشيرشد و طبقاتی به 

منجر شده ... ساختار خانواده و ورود زن به بازار کار و 

بدون اين که چنين تحوالتی در جامعه با فرايند دموکراسی و 

سکوالريزاسيون در ساختار سياسی آن همراه شود؛ و همين 

تحوالت موجب شده که مسائل جاری جامعه حول پديده هائی 

ه و سر بر آوردِن ارتجاع پيشامدرن چون تضاد کار و سرماي

  .در خدمت سرمايه داری چيده شوند

آنها چشم هايشان را بر اين بستند که ايران پروسه گذار به 

سرمايه داری صنعتی را بدون روشنگری به انجام رساند، 

توسعه و " جهان سوم"که اساسا در بسياری از کشورهای 

اال صورت مدرنيزاسيون بدون گسترش دموکراسی و از ب

 در آخرين مدل های توسعه دور دموکراسی کهگرفته است، 
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و به اين ترتيب دولت های ديکتاتوری نظامی . را قلم گرفتند

يا غير نظامی و گاه سکوالر درهمه جهان سوم ظهور کردند 

  .تا مدرنيته را به ثمر برسانند

ايشان ناديده گرفتند که تئوری های اوليه مدرنيزاسيون و 

. مدتهاست از مد افتاده اند" جهان سوم"ر کشورهای توسعه د

اين تئوری ها که از دهه پنجاه رسم شده و به موجب آنها 

گذار جوامع سنتی به مدرنيته به پس راندن مذهب و شکل 

گيری نهادهای دموکراتيک سياسی منوط می شد، در اواخر 

دهه هشتاد و بخصوص درپی  تحول در اوضاع بين المللی 

وط بلوک شرق وارد دوران نوينی شده بود به کنار که با سق

پس از آن ديگر توسعه اقتصادی پيش شرط توسعه . رفتند

وجوه سياسی مدرنيته مانند دموکراسی که پيش . سياسی شد

از آن مورد تاکيد قرار می گرفت به کنار رفت و دولت 

مقتدر برای تحقق توسعه اقتصادی و صنعتی ضروری 

 به سرعت به سکوالريزاسيون نيز بسط اين روند. شمرده شد

يافت و اين تئوری های جديد فوايد جنبه های مختلف فرهنگ 

. سنتی و پيشامدرن برای توسعه اقتصادی را هم کشف کرد

خالصه آن روايتی که به موجب آن مدرنيته يک واحد 

ارگانيک است که در اقتصاد بازار آزاد، در سياست 

فرهنگ خردگرائی معنا می دموکراسی و سکوالريسم، و در 

  . دهد به محاق رفت

داليل محکمی اين گسست را توجيه می کرد؛ نه تنها از وجه 

اين ديگر . اقتصادی صرف بلکه از جنبه اقتصاد سياسی

رمز و رازی نبود که سير پر تنش به سوی مدرنيته و 

اجتماعی به -سرمايه داری آثار و عواقب سخت اقتصادی

. ر دولت به تنهائی به مهار آن توانا نيستهمراه دارد که اقتدا

پس دين و مذهب هم به استبداد اضافه شد تا نتايج اجتماعی 

حرکت پر مخاطره به سوی مدرنيته را در جوامع در حال 

رواج و رونق دين و (توسعه به نحو موثری کاناليزه کند 

سنت منحصر به اين جوامع نماند، بلکه در خود غرب نيز با 

به اين ترتيب ). ار مخرب سرمايه داری پديدار شدپيشروی آث

نيز به نام آزادی دين و مذهب، دست اسالم گرايان در 

کناردولت های استبدادی سکوالر باز شد تا هدايت به 

به اين ترتيب و. مدرنيته را بدون بهای گزاف به انجام رسانند

فرايند مدرنيته در ادامه "  مسلمان"بود که در کشورهای 

و در ايران اسالم به قدرت ا اسالم هم همراه شد؛ خود ب

  . سياسی نيز دست يافت

  

اين نکته نيز نبايد از چشم ليبرالهای ما پنهان مانده باشد که 

مدرنيته در غرب هم هميشه بشکل ايده آل آن يعنی در قالب 

بياد بياوريم . نظام های سياسی پارلمانی ليبرالی نتاخته است

رب در برهه هائی از تاريخ خود به که سرمايه داری در غ

وجود رژيم های فاشيستی . فاشيسم و نازيسم نياز داشته است

هرگز سير سرمايه داری و مدرنيته را در غرب مختل 

نکرده بلکه پاسخ مشخصی بوده است که نظام سرمايه داری 

به چالش های اقتصادی و اجتماعی خود در بستر يک 

  .بحران عظيم داده است

 تداوم همن، هم به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی و در ايرا

سلطه آن ممکن ترين پاسخی بوده که نظام سرمايه دارِی در 

. بن بست برای تداوم کارکرد خود به آن نياز داشته است

جمهوری اسالمی ايران دولت سرمايه در مقطع معينی از 

. پيشروی آن در مقابل تکانهای اقتصادی و سياسی ست

ايدئولوژيک همه آن سياست های جمهوری اسالم قالب 

 که برای است امروز،  بهاسالمی، از ابتدای حکومت خود تا

بازسازی و سپس تضمين کارکرد سرمايه داری در ايران 

 ،پاسدارِی مالکيت خصوصی و نظم طبقاتی: ردضرورت دا

  .       سرکوب کارگران مبارز و کمونيست های محارب با خدا

  

 الهای ما اين را هم فراموش کردند کهديگر اين که ليبر

مدرنيته يک روند تاريخی پر تناقض است، که ديدگاههای 

مختلف اجتماعی بر سر چگونگی به سر انجام رسيدن اين 

مارکسيسم نقد مدرنيته برای . روند شکل گرفته و در جدالند

فراتر رفتن از آن است؛ پسا مدرنيسم نيز نقد ديگری به 

 برای پشت سر گذاشتن آن به مثابه شکست های مدرنيته،

  .برخی و يا به اعال رساندن آن به مثابه برخی ديگر، است

  

گر ليبرالهای ما می توانستند بپذيرند ا. به بحث خود بازگرديم

که نه غيبت دموکراسی و نه فقدان سکوالريسم تناقضی با 

تحول ايران در يک روند اقتصادی و اجتماعی صد ساله 

اجتماعی به سوی مدرنيته که قرار - اقتصادیتحولندارد؛ و 
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با سکوالريزاسيون درعرصه سياست و قانون  نبوده که

همراه باشد در عين گسترش مناسبات طبقاتی سرمايه داری 

درعرف جامعه رفتار مدرن را رواج داده است، شايد کمتر 

به . دچار تناقضاتی که در باال به آنها اشاره گرديد می شدند

      .  در ادامه بحث در مورد کمپين باز خواهيم گشتاين مسئله 

        

 نيسم ليبرال تا فمينيسم محافظه کارياز فم -2

  

  ليبراليسم در جنبش زنان ايران 2.1

آنچه در اين مبحث می آيد اشاره ای به شکل گيری جريان 

يا فمينيسم اصالح گر سکوالر " فمينيسم ليبرال"موسوم به 

حدود زده سال پيش به صحنه آمد و ادوست که قريب به ا

سال در حاشيه اصالح طلبی اسالمی رشد کرد؛  مدتی هفت 

پس از گسست از اصالح طلبان و در دوران دولت نهم بود 

که استقالل عمل بدست آمده خود را با شکل دادن به کمپين 

در جريان اين حرکت گرايش . يک ميليون امضا نمايش داد

، )فرهنگی(قالب نوعی پسامدرنيسم محافظه کاری عمدتا در 

که همواره در طيف متنوع فمينيسم ليبرال در جنبش زنان 

ايران در نقش فکری وجود داشته است، خود را به متن 

کشانده، به شکل جريانی منسجم و سنت گذار خودنمائی 

. کرده و در جنبش زنان ايران نقش صاحب نقش شده است

يت و همچنين مختصات در بخش بعد به روند تحکيم و تقو

   .اجتماعی و فکری اين گرايش اشاره می شود

  

و در کنار » دوم خرداد«با فرايند " فمينيسم ليبرال"گرايش 

نحله اسالمی غالب در فمينيسم ايرانی، با به ميدان آمدن 

بخش کمابيش سازمان يافته ديگری از فعالين امر زن در 

دوم رياست  پيش از آن، در دور :سطحی وسيع شکل گرفت

جمهوری رفسنجانی، زنانی وابسته و پای بند به نظام در 

قالب فمينيسم اسالمی شروع به بيان اعتراض به پاره ای از 

تبعيضات قانونی کرده بودند، و طبعا خواست های خود را 

با تکيه و تاکيد بر حکومت اسالمی و ارزش های دينی دنبال 

ی در مورد حدود ازنگری در مبانی فقه اسالمبمی کردند؛ 

در فضائی . حقوق و وظايف زن از همين دوران آغاز شد

 به دنبال دوم خرداد بوجود آمد نه تنها زنان متعلق به که

گرايش فمينيسم اسالمی که به اصالحات پيوسته بودند ميدان 

احکام فقه و شريعت به عنوان (عمل خود را وسعت دادند 

 مباحث فمينيست منشا قانون و تفسير از شرع اصلی ترين

بلکه اليه ای از زنان سکوالر مشغول به ) های اسالمی شد

 يعنی آن دسته از فعالينی که فعاليت های اجتماعی -امر زن 

خود را با باورها يا نا باوری های دينی خود تعريف نمی 

 با روی آوری به اصالح گران به درجات گوناگون -کردند

ری گستراندند، و فعاليتهای خود را در مقياس بزرگ ت

همدوش فعالين اسالمی در همراهی و همکاری با جنبش 

اصالحات به اعتراضات خود عليه دسته ای از اجحافات 

  . جاری بر زن در ايران ادامه دادند

  
دوستی و رفاقت اين اليه از جنبش زنان با اصالح گران 

حکومتی از آزمون فراز و نشيب هائی گذشت که در شکل 

نی، هماهنگ کردن گامهای عملی، انتقال حمايت های عل

سنت ها و روشها، و نيز دل گيری و گاليه پيش رفت و 

سرانجام به اعتراف به خيانت شدگی و اعالم استقالل کشيده 

شد که مهم ترين حاصل عملی آن پس از کش و قوس هائی 

  .در قالب کمپين يک ميليون امضا برای تغيير شکل گرفت

  
که مدت زمانی پس از اين استقالل الزم به يادآوری ست 

گسسِت ديگری در آن پاره از جنبش دانشجوئی که اهداف و 

پالتفرم دوم خرداد و اصالح گری در رژيم اسالمی را در 

ميان دانشجويان در قالب دفتر تحکيم وحدت و برخی انجمن 

های اسالمی دنبال می کرد، در پی دورانی از افت و خيز 

با تبيين ( به روی آوری آنان به چپ به انجام رسيد و منجر

در حالی که فعالين اصالح گرا در . گرديد) های گوناگون

جنبش زنان، که در باال به آن اشاره شد، تحت لوای استقالل 

  .  و پراگماتيسم به گزينه ديگری روی آوردند
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حمايت از  اين بخش از جنبش زنان از آن پس به جای

ليبرالی  بر مبنای درک هایکه ( اصالح طلبان دوم خردادی

قرار بود در ادامه خود به تدريج به  رايج در آن زمان

بينجامد و در جريان گذار  جمهوری اسالمی اصالح شده ای

از سنت به مدرنيته خواست های مدنی زنان را هم  بر آورده 

کوشيد با جلب همراهی جناح های حکومتی و مراجع ) کند

 هم که شده دسته ای از فقهی سنتی تر و محافظه کارتر

اهداف خود را از طريق تصويب در مجلس اسالمی به 

قانون بدل کند؛ و اين کار را با گردآوری و بسيج هر چه 

يم با مردم به پيش قبيشتری از فعالين امر زن در تماس مست

 .َبَرد

 
در شرايط حاضر در " فمينسم ليبرال"در پيمودن راهی که 

م خود در پی گرفته است، يافتن ايران برای نيل به پالتفر

و اين بار نه تنها (پشتيبان در نهادهای قدرت سياسی و دينی 

رفتار ها و بيان دين و سنت  ،)اصالح طلبان و نو انديشان

مدار در مضمون تبليغات و توجيه انتخابهای خود او را در 

امتداد همان مشی ای قرار می دهد که در زمان اتحاد با 

  .لتی پيشه کرده بوداصالح طلبان دو

بعالوه اين که پيش برد امر رفع تبعيض جنسيتی مورد 

ادعای او اين بار در يک جهت گيری روشن متکی بر 

جدائی امر مزبور از ساختار های فراگير اقتصادی، سياسی 

و اجتماعی و نوعی نسبيت گرائی در ميان توده های زنان 

  . انجام می گيرد

 

 با يک فمينيسم ليبرال در سنت در جنبش زنان در ايران ما

فمينيسمی که نام ليبرال . غربی اين ترند سر و کار نداشته ايم

بر خود گرفته و تا کنون مبتکر پيش برد بخش مهمی از 

جنبش زنان در ايران بوده است را طيف متنوعی از 

) نوليبرال، ليبرال و پسامدرن(گرايشات فکری و سياسی 

تر از همه بدليل وابستگی آن به اين مجموعه بيش. ساخته اند

سنت سياسی اصالح گری در ادبيات سياسی چپ در ايران 

فمينيسم ليبرال لقب گرفته است تا پی گرد سنت های ترند 

در کارنامه فمنيسم ليبرال . جهانی ليبراليسم در جنبش زنان

بعنوان گرايشی در جنبش زنان در سطح جهانی، تالش برای 

 تکيه بر ارزشهای جهانشمول ثبت برابری کامل حقوقی با

شده است؛ پراتيکی که يدک کشاِن عنوان فمينيست ليبرال، 

به رغم يا عليرغم تمايل خود، با آن بيگانه اند و هيچ گونه 

ضرورت انطباق با شرايط ويژه فرهنگی، اجتماعی و "

و قالب های من در آوردی به توجيه فاصله عظيم " سياسی

  .توانا نيستآنها با اين سنت جهانی 

  

از همان ابتدای به ميدان آمدن اين جريان فصل مشترک 

مدرنيته - بر محور چالش سنتفعالين آنفعاليت بخش اعظم 

دو جريان هوادار کار فرهنگی و طرفدار . قرار گرفت

 در کنار هم به فعاليت های اين ظرفاصالحات قانونی در 

بی گری اوئی و ال. جی. نخبه گرايانه در محافل بسته، ان

طرفداران کار فرهنگی اولويت فعاليت زنانه . مشغول بودند

قرار می دادند و " روشنگرانه"را بر کار آرام فرهنگی و 

قانونی برای تالش در وارد کردن اصالحاتی کار هواداران 

در برخی از قوانين تبعيض آميز مربوط به زنان در دايره 

ز هم مبنای امرو. اصالح طلبان دولتی دست و پا می زدند

 ازاين دو جهت گيری و ترکيبیمشترک کار اين دو دسته 

تالش برای وارد کردن اصالحات قانونی در جهت  تغيير 

جنبه هائی از فرهنگ مردساالر در جامعه به کمک عامه 

  .مردم و با تکيه بر مراجع اقتدار و اجتهاد است

  

لقب همان داليلی که در ابتدای مبحث به آنها اشاره شد، مبه 

کردن اين طيف به فمينييم ليبرال در اين مطلب همچنانکه در 

-ادبيات مشابه متداول است صرفا به دليل مشابهت سياسی

فکری غالب بر آنان با جريان عمومی معروف به ليبرال در 

ايران که  خود نيز به دردهای مشابهی مبتالست انجام می 

 فکری تاريخ و سرنوشت فمينيسم ليبرال و جريان. گيرد

فمينست ليبرال . سياسی ليبراليسم در ايران بهم مربوط است

های ما ارتباط تاريخی به جريان ليبراليسم در اروپا ندارند 

  .اما پيوند ارگانيکی با ليبراليسم ايرانی دارند

  

   بر آمد فمينيسم محافظه کار2.2

اين تعجب آور نيست که سرانجاِم ليبرال های ما در جنبش 

ای ترويج مبانی فکری انتخابهای سياسی خود زنان، که بر
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از دوتوکويل و استوارت ميل کوتاه نمی آمدند، اين باشد که 

پس از اقتدا به آيت اهللا نائينی، حجت االسالم رفسنجانی را 

برای ليبرال های ما هيچگاه مسئله سياسی . روی طبق ببرند

در گرو پيروی از فيلسوفان ليبرال نبوده است؛ روی آوری 

به نائينی و صانعی در عمل بوده است، و امروز هم مسئله 

در نورديدن مرز ميان دفتر مشارکت و مجلس تشخيص 

رفتن فمينيسم ليبرال بسوی محافظه . مصلحت نظام است

در جريان اين گذار، . کاری به همين شکل ساده است

همانطور که پيشتر ديديم آنها در حقيقت راه بلندی برای 

  .دپيمودن نداشتن

ليبرال های ما در جنبش زنان اين گذار را در عين حل 

سابقا در گفتمان : مدرنيته به انجام رساندند-مسئله سنت

 - اصالح گران سکوالر بيرون حکومتی دو قطبی سنت

اين جريان فکری . مدرنيته بازتاب ديناميسم تحول جامعه بود

ود ورود جامعه ايران به مدرنيته را نفی می کرد؛ منکر اين ب

که جامعه ايران به سرمايه داری گذر کرده است، که 

مناسبات طبقاتی در آن جاری ست و مبارزه طبقاتی 

به زعم او چنين بود که مسئله . ديناميسم تغيير در آن است

تاريخی جامعه ايران گذار از مرحله پيشا صنعتی به 

صنعتی، گذار از شرايط پيشامدرن که در قالب سنت متبلور 

ه شرايط و سازکارهای عصر مدرن است، به می شود ب

به اين .  قرن پيش اتفاق افتاد)چند(همان شکل که در اروپای 

ترتيب ليبرالهای ما ورود ايران به عصر روشنگری را 

مدرنيته از آن -اعالم کردند، و مقرر نمودند که گفتمان سنت

پس بيانگر ماهيت امر سياسی و اجتماعی در ايران و معيار 

ن هويت جنبش های اجتماعی در بارگاه ليبراليسم قبول شد

با توجه به اين که زنان به شکل ويژه ای در تير رس . گردد

-موازين و قوانين حکومت اسالمی قرار دارند گفتمان سنت

مدرنيته در جنبش زنان بيش از همه جا فعليت يافت و 

هژمونی جنبش اصالحات بر نيز " توسعه سياسی"پروسه 

    .نمودآن را تضمين 

در اين دو قطبی بنا به تعريف حکومت استبداد دينی و 

نهادهای آن که، مانعی بر سر راه گذار به مدرنيته اند، مورد 

نقد قرار می گيرند و قوانين شرعی در امور مدنی و قضائی 

و جزائی مورد اعتراض واقع می شوند، بر ضرورت وجود 

د می شود و دموکراسی پارلمانی و سکوالر بودن دولت تأکي

حکومت مردم ساالر برای پرورش گفتمان برابری خواهانه 

برای . جنسيتی مناسب ترين ظرف تشخيص داده می شود

همين هم طيف مورد بحث ما به اصالح گری دولتی اميد 

بسته بود تا چارچوب مناسب سياسی برای گذار به مدرنيته و 

  .  تحقق خواست هايش را فراهم کند

ل و اصالح گراِی بيرون حکومتِی سابق امروز طيف ليبرا

ما در جنبش زنان دو قطبی سنت و مدرنيته را پشت سر 

بديهی ست که چنين گذاری به اين معنی نيست . گذاشته است

که او وجود مدرنيته به مثابه تعين مناسبات سرمايه داری و 

برعکس بدين معناست که ! مبارزه طبقاتی را پذيرفته است

يدگی ميان سنت و مدرنيته را در اين جهت سنتز و در هم تن

پذيرفته که از اين پس سنت را حامل عناصر مفيدی برای 

ضرورتا پيش شرط " مردم ساالری"مدرنيته می بيند، که 

نيست، که تحقق مطالبات با " برابری طلبانه"تحقق امر 

و به اين جا رسيده که . وجود استبداد دينی ممکن است

با قوانين شرع، " برابری جنسيتی "همزيستی مسالمت آميِز

به شرط کوتاه آمدن و مثله کردن امر برابری از يکسو و 

کمی دستکاری در قضا و جزا و مدنيت شريعت از سوی 

در .  کمر بسته است کارناي و به انجام ؛ديگر ممکن است

سنت پيشين، طيف ليبرال در جنبش زنان روشنگری برای 

ار آرام فرهنگی و گاهی هم گذار به مدرنيته را از طريق ک

قانونی دنبال می کرد، کار خود را درگيری با سياست نمی 

دانست و به قوانين بازی سياسی موجود گردن می گذاشت، 

راه حل کاپيتاليستی حل مسئله زن را ناگفته می پذيرفت و با 

اما اين بار مسئله فراتر . مناسبات آن سر ناسازگاری نداشت

 از ناسازگاری با نظم اقتصادی و از تالش برای پرهيز

مسئله اين است که بايد خواست هر . سياسی موجود است

در را تغيير کالن را کنار گذاشت، که بايد کار خود 

سازگاری با استبداد دينی و کليت قوانين ديگرش پيش برد، 

که می شود استبداد اسالمی را آرام آرام و با سالم و صلوات 

  . کرد و رفتارش را اصالح نمودبه زشتی کردارش آگاه 

 کليتحفظ اساسی ترين خصلت اين محافظه کاری يعنی 

که همانگونه که گفته شد چندان  (سازکارهای نظم موجود

تازگی هم ندارد اما با کمپين نشسِت اجتماعی پيدا کرده 
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يکی تنزل معيار های برابری و پائين کشيدن سطح و ) است

نان، و ديگری رواج دادن کيفيت برابری خواهی در جنبش ز

و عادی کردن سنِت چشم داشتن به باال و اتکا به مصادر 

  .  قدرت است

بنيان گذاران اين کمپين آگاهانه مبارزه برای تحقق 

را به نام پراگماتيسم از ساختارهای " اصالحات ُخرد"

بزرگ تر و فراگير جدا می کنند، بنابراين برای تحقق آنها 

حکيم اين ساختار ها منجر شود روی نمی از اقداماتی که به ت

اين کار آگاهانه انجام می گيرد و نام آن را پرهيز (گردانند 

ُخرد کردن افق برابری خواهی تا ). از منزه طلبی گذاشته اند

حد تبديل آن به ابزار تحکيم نابرابری های بزرگ، اتخاذ هر 

سياستی برای نيل به آن تا حد روی آوری به نهاد ها و 

اکز قدرت و تبديل توده های مردم به اهرمی برای اين مر

کار؛ اينها مختصات کنسرواتيسم حاکم بر طيف سابق 

در يک . ليبرالها در چارچوب کمپين يک ميليون امضاست

کالم مشِی بانِی اين حرکت به بهای تحکيم نظام موجود پيش 

  .      می رود و اين برای جنبش زنان زيان بار است

تراتژی آنها که بر البی گری با عوامل قدرتمند در مورد اس

در رژيم و نهاد روحانيت، و جلب حمايت آنها، متکی ست 

در اين مبحث . در ادامه مقاله مفصال توضيح داده خواهد شد

 تا محتوای خته می شودتا اندازه ای به مطالبات کمپين پردا

کنسرواتيسم حاکم بر آن که به زيان جنبش اجتماعی زنان 

  . گردد روشن به شکل مشخصل می کند، عم

  

مطالبات کمپين، اگر چه با گذشته يعنی در زمانی که 

مبتکرين کمپين فعلی در دامان اصالح طلبان حکومتی 

حرکت می کردند، شباهت بسيار دارد اما به اين دليل که يک 

حرکت اجتماعی حول آن سازمان يافته است، جايگاه تازه 

اين چيزها در محافل دربسته می در آنزمان . ای می يابد

چرخيد و می درخشيد؛ اکنون فرق ماجرا در اين است که 

اين ها در لوحه يک حرکت يک ميليونی ثبت می شوند، 

تفاوت اين است که اکنون کنشگران جوان برای بردن اين 

به خانه های مردم دوره آموزشی می بينند، " برابری طلبی"

کل از برابری طلبی حول اين ش" فرهنگی"و يک حرکت 

  . در جامعه سازمان می يابد

) از سه سند اصلی(پالتفرم مطالباتی کمپين که در دو سند 

، تنها مطالباتی برای وارد کردن )6(کمپين درج شده است 

اصالحات کوچک حقوقی برای زنان در رژيم اسالمی 

اين پالتفرم بر مبنای تبيينی از برابری طرح . ايران نيست

" اصالحات تدريجی گام به گام"ه آن را فراتر از شده است ک

به چالش های امر برابری خواهی در عصر فرامدرن سوق 

  . می دهد

برابری خود مقوله عظيمی ست که وارد شدن به آن 

موضوع کار اين مقاله نيست؛ و نوشته حاضر تا جائی به 

اين مقوله می پردازد که نشان دهد چرا بخشی از طرح 

مپين يک ميليون امضا در جهت کاهش دادن مطالبات در ک

برای روشن . کيفيت برابری خواهی در جنبش زنان است

يکی اين که : شدن ادعای باال اشاره به دو نکته الزم است

منظور اين ادعا تکرار اين اصِل هميشه و همه جا برقرار 

نيست که برابری حقوقی را به معنای برابری واقعی نمی 

 برابری حقوقی و برابری اجتماعی دو روشن است که(داند 

امر منفک از هم اند، اما نقد اين نوشته به برابری خواهی 

؛ منظور )حقوقی در کمپين از اين زاويه حرکت نمی کند

حتی اين اصِل کامال معتبر هم نيست که وارد شدِن 

اصالحات جزئی در نظامی که زن درآن از اساس انسان 

نمی شود را نمی توان در خردمند و صاحب اختيار تلقی 

جهت برابری حقوقی تلقی کرد؛ منظور اين است که تحقق 

اصالحات حقوقی ُخرِد مورد تقاضای کمپين در چارچوبی 

که ناظر بر طرح آنهاست، و در ادامه مطلب به آن پرداخته 

  . می شود، اساسا افق برابری طلبی زن را درهم می ريزد

جلو ) 7(ه يک ميلی متر ديگر اين که مسئله اين هم نيست ک

در اين شکی نيست که . رفتن از صفر ميلی متر بهتر است

به شکل مطلق يک ميلی متر جلو رفتن از صفر ميلی متر 

يعنی اين جا مسئله تنها بی تاثير بودن حرکت ! بهتر است

مسئله اصلی اين است که اين يک . يک ميلی متری نيست

 کليتی که ناظر ميلی متر پيشروی شما در گسست کامل از

بر همه نهادهای تبعيض است، معيار ها و سطح برابری 

طلبی در جنبش زنان ايران را ده ها متر به عقب می برد، به 

) يا به عبارت دقيق تر رفع تبعيض(برابری اين معنا که 

مورد درخواست کمپين وجود و عمل کرد يک نظام 
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يستم ضدانسانی و ستمگر را می پذيرد، به کارکرد اين س

اعتراضی ندارد، و اعتراضش در عمل به اين تبديل می 

خواست . شود که چرا به همه به يکسان ستم روا نمی شود

برابری در چنين حرکتی می شود برابری در محروميت از 

حقوق انسانی، می شود خواست برابری در ستمديدگی و در 

  .ستمگری

  

مربوط اگر يک پالتفرم از مطالبات حقوقی که خواست های 

 دست کمبه امور کيفری در ايران را مطرح می کند، 

خواهان پايان دادن به سيستم قضائی و جزائی حاکم نشود، 

اگر نيروئی که مرکز کارش را مبارزه با اجحافات و 

تبعيضات در چنين قانونی قرار داده نگويد که نمی خواهد 

تحت قوانين متحجر و ستم گرانه ای که اولين کارش زير پا 

گذاشتن شخصيت و حرمت انسانی فرد است زندگی کند، اگر 

از ميان رفتن عوامل اين جزا يعنی شالق، اعدام و قصاص 

را نخواهد و در سيستم آگاهگرانه اش به مبانی سياسی و 

اقتصادی که اين ابزارهای جزا را متداول کرده است 

آنگاه اين را هم پذيرفته است که مثال برابری در ، نپردازد

ادت می تواند به اين منجر شود که زنی با شهادت زن شه

ديگر زير شالق برود؛ پذيرفته است که برابری در ديه 

موجب تحکيم و تقويت نظام مبتنی بر قصاص و افزايش 

آن وقت در جهت تحکيم همين ). 8(اعدام رايگان گردد 

و به اين معنا کارش تنها بر اين مبنا  .سيستم عمل کرده است

 قرار نمی گيرد که تغيير در اين قوانين خواست مورد نقد

های واقعی زنان نيست، بلکه به دليل اين که فعاليت خود را 

به عاملی در جهت بقای همين قوانين بدل کرده است مورد 

  .ارزيابی قرار می گيرد

ترديدی نيست که کمپين گران و حتی مبتکرين آن، بعنوان 

ندارند و بسياری از مثال، نسبت به قصاص اسالمی سمپاتی 

بنا به اظهارات بسياری نيز در . آنان به وجود آن معترضند

کالس های آموزشی برای کنشگران اصالحات در قوانين 

اما نفس . مربوط به قصاص مورد نظر قرار نمی گيرند

در غياب ) يعنی مثال برابری ديه(طرح چنين مطالباتی 

جدا از اين که اعتراض به وجود خود اين قوانين ستمگرانه، 

، )و نه برابری جزائی(منظور شما برابری حقوقی است 

شما را چه بخواهيد و چه نخواهيد در متن اين سيستم قرار 

  . می دهد

  

از سوی ديگر می دانيم که فی المثل در ميان فمينيست های 

اسالمی پيدا شدن يک مجتهد زن در ايران چه شور و شعفی 

برای زن چه  ابری در اجتهادايجاد کرده است، يا خواست بر

اين ادامه منطقی همان برابری خواهی نوع . قدمتی دارد

کمپينی است که بايد از هر نوع  تساوی در حقوق قانونی 

عرفی يا شرعی به وجد بيايد و آنرا سرلوحه فعاليت های 

اگر باز هم اين منطق را ادامه دهيم به اين می . خود کند

ی از برابری جنسيتی ست که رسيم که مثال با چنين نگرش

بعضی از هواداران جنبش زنان در آمريکا برای به قدرت 

يا باز هم پيش تر . رسيدن زنی مانند سارا پلين فعاليت کردند

وجود زنان در ارتش های در حال جنگ نشانه نهادی : رويم

شدن اين گونه امر برابری زن است، وجود زنان بمب افکن 

بازان زن آمريکائی در زندان ابو زن در ارتش اسرائيل، سر

، خواهران مسلح )حتی اگر از شکنجه هم تجريد کنيم(غريب 

 22که در سرکوب تظاهرات (در پليس ضد شورش ايران 

اين ها همه نشانه پيشرفت امر )  هنر نمائی کردند85خرداد 

بنا به اين نگرش، آری، فقدان ! برابری خواهی جنسيتی ست

. کوب و استثمار يعنی برابریتبعيض درامر تحميق، سر

يعنی ما با سيستم تحميق، سرکوب و استثمار مخالفتی 

  !نداريم، ما به اين معترضيم که چرا همه در آن برابر نيستند

  

اش خود را در مرکز " ساختار شکنانه"کمپين با سيستم 

پاسخ او روشن است؛ روی . چنين پارادايمی قرار می دهد

ی شود، و يا به چيزهای کالن خواست های خرد و ريز خم م

و ريشه ای و ساختاری باوری ندارد و يا به او مربوط نيست 

" ماستش را می خورد"کمپين . که اين چيزها وجود دارند

هر حرکتی با اين مشی و بنام تغيير در فرهنگ ). 9(

مردساالر می شود پذيرای سيستم های مبتنی بر ستم، 

که در تاريخ خود، در  در جامعه ای آنهمتحميق، سرکوب، 

پراتيک اجتماعی هرروزه خود نشان ميدهد که خواسته 

   . هايش و انتظاراتش بسيار پيش تر از اين هاست
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بدون هيچگونه ترديدی خواسته قلبی اکثريت کمپين گران 

دوام و بقای مبانی قوانين ضد انسانی و واپسگرا نيست و 

ر جهت آنها با شرکت در اين حرکت تنها خواسته اند د

برابری زن در برخی حقوق فعاليت کنند، اما مبانی مشی ای 

که به دنبال آن براه افتاده اند عمال آنها را به اين ورطه می 

و اين هم يکی ازعوارض سهمگين ناديده گرفتن نقش . کشاند

  . ساختارهای بزرگ در مبارزه برای اوامر کوچک است

  

ث ما البته يک کنسرواتيو پيشقراوالن طيف مورد بح" مدل"

مرجع فکری دارد و از نوعی پسامدرنيسم مايه می گيرد که 

پيش از اين حول و حوش جنبش زنان از جنبه فکری 

حضور داشت، اما در جريان کمپين خود را تحکيم کرد و 

اکنون به عنصر فعال مايشائی از جنس سياسی تبديل شده 

  .است

دی بسيار خاصيت اين پسا مدرنيسم معتدل در عناصر کاربر

مفيد آن برای سياست های متداول در اين طيف از جنبش 

را ناموجود يا آن » حقيقت«اول اين که چون . زنان است

چيزی می داند که باورش برای ايشان خوب است، ميدان را 

می شود انتخابها را از روزی : برای هر مانوری باز می کند

 بود، به روز ديگر عوض کرد؛ می شود يک روز دو خرداد

يک روز طرفدار رفراندم بود و برای تغيير قانون اساسی 

تئوری ساخت، و روز ديگر برای کنار گذاشتن آن و فوايد 

اصالحات خرد در قانون جزا يا خانواده تئوری ديگری 

و از آنجا که هيچ معياری برای سنجش صحت و . توليد کرد

که بر ديگری برتری ندارد، از آنجا " تئوری ها"سقم اين 

همه ارزشها هم ترازند می شود همه سياست ها را با 

موقعيت البته معادل شرايط مادی (تراشيدِن موقعيت ها 

می شود دسته دسته گفتمان . تعريف و توجيه کرد) نيست

" تئوری"موقعيتی، " فمينيسم: "های موقعيتی توليد کرد

خالصه به اين معنا چون . موقعيتی" سياست"موقعيتی، 

" کالن روايت ها" دراز مدت منسجم محصول سياست های

باشيد و خود را به هر انتخابی " سيال و موقعيتی"هستند، 

  ! کنيد و مفتخر باشيد" آلوده"

سير و سياحت در جهان فرح بخش نمادها و الفاظ و هويت 

های ويژه و سياليِت تعلقاِت پراکندۀ هم ارز و ارزشهای هم 

ان طيفی از جنبش تراز تا زمانی که ورزش فکری رهبر

مسئله آنجائی پيش . زنان باشد برای هيچکس مسئله نيست

می آيد که اين گقتمان ها مابه ازای اجتماعی بيابند و در 

  . نوعی سياست ببار آورند» پراگماتيسم«قالب 

فرا «اجتماعی ياد شده از -و اين جا ست که گزينش فکری

مورد ارجاع طيف مزبور فصل مشترک های » مدرنيته

  .آزار دهنده ای با محافظه کاری کالسيک می يابد

موضوعات و "به ما می گويند که توانستند در جريان کمپين 

نظام سرمايه «و کلی و انتزاعی مانند » مقياس بزرگ«مفاهيم 
، »بنيادگرايی» ،«سکوالريسم«، »نظام مردساالری«، »داری

 ."درا به اجزا قابل لمس، ساخت شکنی کن... و» جهانی سازی«

البته معنی اين که سرمايه داری و جهانی سازی ( )10(

چگونه به اجزا قابل لمس در اين کمپين ساختارشکنی شده 

اما مفاهيم کالن مقياس ديگری هم اين !). است چيست، بماند

يعنی خرد شده اند، نسبی شده اند، (جا ساختار شکنی شده اند 

لند باال نيامده که در اين ليست ب) ويژگی های بومی گرفته اند

  . »برابری« و» آزادی«اند مثل 

مطالباتی که در اين کمپين طرح شده  يکی از ويژگی های

است که در شبه » فراگير«بدرستی کاربسِت يک نسبيِت 

  ). 11(مطالبه مربوط به حجاب خود نمائی می کند 

می دانيم که مسئله حجاب اجباری تا کنون در اعتراضات و 

داليل . ف از جنبش زنان ناپيدا بودخواست های اين طي

متعددی برای اين امر، که بيشترين ميزان کتک و بازداشت 

در ايران را داشته، ذکر شده است " جرايم"و تحقير در ميان 

به هررو برای اولين بار در قالب کمپين اشاره ای به ). 12(

مورد حجاب وارد اسناد رسمی مطالباتی شده است که 

م پوشی از حجاب اجباری برای اقليت عبارت است از چش

  . های مذهبی

اين جا ترندی که جهان را در سمبل ها و نمادها جاری می 

ستم، تحقير و سرکوب زن » نماد«داند به حجاب به عنوان 

بروی خود . در تمام طول حيات رژيم اسالمی نمی نگرد

نمی آورد که حکومت اسالمی حجاب اجباری بر سِر زن 

شروِع سرکوِب همه جانبۀ سياسی و » تعالم«کردن را 

اجتماعی در آغاز به قدرت رسيدن خود کرد و آنرا به 

چشم خود را بر اين . اختناق در جامعه مبدل نمود» نشانه«
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يک کشمکش دائمی » سمبل«می بندد که پس از آن حجاب 

  .   زنان با حکومت اسالمی گرديد

های در عوض تنها نمادی را که در بازار مکاره نماد

" فرهنگ"دلبخواهی اش برای حجاب پيدا می کند سنت و 

حجاب خود بخود نماِد فرهنگ و سنت اکثريت زنان . است

می شود تا حجاِب اجباری به نام احترام به فرهنگ و سنت 

اين جا حتی با مسئله تحمِل سنت ! اکثريت جامعه تحمل شود

 های رايج و اجازۀ ادامه حياِت آن مواجه نيستيم، بلکه

بسادگی با تحميِل نرم های رفتاری مذهب و سنِت بومِی 

رهبران کمپين . منتسب به اکثريت جامعه به آحاد آن مواجهيم

اين جا استادی بی چون و چرائی در ساختار شکنی نسبيتی 

چون کمپين يک .از مفاهيم آزادی و برابری نشان داده اند

ت ميليون امضا خواسته است که حجاب اجباری برای اقلي

لغو شود؛ يعنی بازهم به نام مذهب و ) مسيحی(های مذهبی 

سنت می پذيرد که يک دسته از زنان حجاب بر سر داشته 

باز هم قبول می کند . باشند و يک دسته آنرا از سر بردارند

که حقوق زنان بر حسب تعلق يا عدم تعلق پدرانشان به يک 

ی که باز هم نابرابری را به نام هويت. مذهب تقسيم شود

دوستان اسالمی اش و حکومت اسالميشان به افرادی منتسب 

کرده يا نکرده اند بر می گزيند، و آنرا به خانه های مردم 

  .   می فرستد تا به نام برابری به آنها بفروشد

البته که نگرش مبتکرين کمپين با نسبيت گرائی فرهنگی خط 

ه تبعيض و مرز دارد، البته که آنها  نسخه های افراطی توجي

و ستم بر مبنای سنن و مذاهب بومی، بويژه آن دسته که 

مظاهر مردساالری اند، را نمی پذيرند و با آن مبارزه می 

کنند و برای آن کتک می خورند و به زندان می روند، البته 

که بسياری از آنها ابدا دوست ندارند حجاب بر سر کنند؛ اما 

طلبی و آزادی اين طور که پيداست معيار های برابری 

خواهی شان حتی در عرصه حقوقی سقفی دارد که آنرا 

برای زنان . نسبيت های فراگير محلی تعيين می کنند

ساخت شکن » آزادی«و نيز » برابری«ساختارشکن ايرانی 

شده به اجزای قابل لمس همان خرده روايت های محلی اند، 

تبار نمادهای تاريخی ساخته فرهنگ ها هستند، و به همين اع

  نيز نسبی اند؟ 

  

و . بی ترديد اين هم نرم فرهنگی همه کمپين گران نيست

قطعا بسياری از آنان نگران پيشروی نگرش نسبيت گرا و 

نتايج ساختارشکنی های سريالی و هويت تراشی های 

اما اين جا هم به دام همان پراگماتيسمی افتاده اند . مجازی اند

جای شناخت را می که بر طبق آن مشاهدات خود بخود 

گيرند چون رابطه علی وجود ندارد که اين مشاهدات را به 

روشن است که در اين . مربوط کند» حقيقت«يکديگر و به 

سيستم لزومی ندارد که کنشگران ريشه های مادی و 

را برای زنانی که به خانه ) يعنی علل(فرهنگی فرودستی 

. ن کنندمراجعه می کنند روش!) برای آگاهگری (هايشان 

اين جا ديگر نه توجه به زير بنای اقتصادی، مناسبات 

توليدی، ساختارهای اجتماعی در توضيح فرودستی زن الزم 

است و نه کاربرد دين و مذهب و آئين در حفظ ستم جنسی 

مگر اصال قرار بوده اين جا از سطح مسئله فراتر (بر زن 

انسته خالصه اين که در اين سنت شک و ترديد و ناد) رفت؟

. قرار گيرند) ناموجود(ها قرار نيست مبنای کشف حقيقت 

اين جا ديگر کنشگر جوان ما نه يک جستجو گر و کارآموز 

طريق حقيقت بلکه بازاريابی ست که قرار است کاال را به 

. هر قيمتی با تکيه بر روش آزمون و خطا به فروش رساند

کار بگيرد و برای اين کار همه فوت و فن های تبليغاتی را ب

  . تا جواب مشتری را بدهد

اين سيستم پراگماتيستی، که ميان نخبگان ما منجر به اين 

شده که کشفيات شخصی و من در آوردی های سيستماتيک 

دست باال پيدا کنند، در هارمونی کامل با سياستهای سيال و 

. منعطف مورد نظر در نگرش طيف فرامدرن ما قرار دارند

روش ممکن در پراتيک مشی ای ست که و اين بواقع تنها 

.در آن هدف هر وسيله ای را توجيه می کند

            

3  
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  مطالبات در "سئله يابیم" -3
  )مطالبات کمپين و مسئله زن های اقتصادیاولويت (

 
          

هدف از اين مبحث پرداختن به مطالبات اقتصادی غايب در 

ان طيف کمپين يک ميليون امضا، و حتی فراتر از آن در مي

محافظه کاری که -فمينيسم ليبرال(مبتکر طرح کمپين 

و معنای مشخص اين غيبت ) موضوع بحت اين نوشته است

اما  پيش از پرداختن به آن ياد آوری چند نکته . می باشد

  :الزم است

مطالبات جنبش ها يا حرکات تأثير گذار اجتماعی چه از 

ی و باشند که خواست های عموم" کالن"نوع مطالبات 

دراز مدت جنبش يا حرکتی را بيان می کنند، و چه از جنس 

و کوتاه مدت که اولويت های حرکت را " خرد"مطالبات 

 يگانه شناسنامه اين ،در برهه مشخصی پيگيری می کنند

 .  جنبش ها و حرکات نيست

يک جنبش اجتماعی می تواند با حفظ مطالبات خود مسير 

 حرکات مختلف اجتماعی رسيدن به آنها را تغيير دهد، يا

می توانند مطالبات واحدی داشته باشند در حالی که ماهيت 

. ها و راههای متفاوت برای نيل به خواست های خود دارند

بنابراين مطالبات يک حرکت اجتماعی ضرورتا مهم ترين 

  . شاخص برای شناخت آن حرکت نيست

در مورد کمپين نيز آنچه شاخص اين حرکت است، 

ست که برای پيش بردن مطالبات خود ساخته چارچوبی 

بعبارت دقيق تر طيف طراح کمپين مطالبات کوتاه . است

مدت خود را با توجه به چارچوب برابری شکنانه ای که 

در کليت (مقدم بر آن ساخته و منطبق با مسير از پيش 

در اين . تعيين شده اش، تنظيم نموده است) فعاليت های خود

لبات دريچه ای به هويت حرکت می چارچوب است که مطا

شوند؛ همانگونه که در بخش پيش ديديم مطالبات کهنه 

خود بيانگر جهت گيری " تازه"بازتنظيم شده در چارچوب 

  .   شده اندطيفهای سياسی و اجتماعی اين 

 اين را هم بايد اضافه کرد که صرف در دستور گذاشتن 

 خالف کمپين بر. مطالبات قانونی در خود مبنای نقد نيست

گران ما که مبارزه حقوقی را به دسته ای از تبعيض های 

موجود در قوانين مدنی و جزائی تقليل می دهند، جنبش 

در ) يا هر جنبش اجتماعی ديگری(اجتماعی توده ای زنان 

مراحلی طبعا به خواستهای قانونی خود معطوف می شود، 

اهی، يعنی تغيير قانونی در دسته ای از خواست های رف

 بياد می آوريم .اجتماعی، مدنی يا سياسی را طرح می کند

حقوقی زنان يعنی حق -که بزرگترين دستاوردهای سياسی

تفاوت . رای به همت جنبش سوسياليستی زنان حاصل شد

چنين شيوه ای با کمپين يک ميليون امضا از اين نظر 

جنبش اين است که يک ) مستقل از چارچوب ناظر بر آن(

 به قانون نه به عنوان مدخلی به مسئله زن توده ایاجتماعی 

اخالق وجدان "در ايران نگاه می کند و نه به عنوان 

 خواهان قانونی کردن خواست های خود می بلکه، "عمومی

شود تا در مسير حرکت خويش امکاناتی ايجاد کند که در 

عين بهبود بخشيدن به زندگی بيشترين آحادش پويش او را 

  .  بسوی اهداف درازمدت ترش تسهيل نمايدبالفاصله به

هدف . به ادامه بحث خود در مورد مطالبات کمپين برگرديم

اين است که بر خواستهای بيان اين بحث بيشتر از هر چيز 

برای هر جنبشی که به (نشده در آن، اما ضروری و اساسی 

تاکيد بگذارد، و نشان دهد ) رهائی واقعی زن معطوف است

  .ی فقدان اين خواست ها در کمپين چيستکه معنای عمل

خواست های کمپين در مجموع بر تغيير بر دو دسته قانون 

در بخش پيش . قوانين مربوط به خانواده  و جزا: متمرکزند

گفته شد که تحقق . به دسته ای از مطالبات جزائی اشاره شد

اين مطالبات با چشم بستن بر بنيادی که قوانين کيفری در 

برابری "آن استوار است، حتی اگربه مسئله ايران بر 

زن و مرد در اين زمينه پاسخ گويد با تداوم و " حقوقی

در . تحکيم مبانی اين قوانين و نظم موجود ميسر می شود

باره مطالبات مربوط به بهبود شرايط زن در خانواده بايد 

گفت که در مورد دسته ای از اين مطالبات، نرم های 

آنقدر از قانون باالتر است که هر قدر هم رفتاری در جامعه 

در رژيم حقوقی موجود دستکاری  شود بازهم از پراتيک 
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 کمپين گران خودبه شهادت . متوسط جامعه عقب تر می ماند

هم  پراتيک متوسط اجتماعی به هيچ رو با محتويات اين 

اما فعال از کنار همه اين ها می . دسته قوانين همخوانی ندارد

می پذيريم که مطالبات مربوط به موقعيت زن در گذريم و 

خانواده  در صورت تحقق می توانند بهبودی در زندگی 

دستکم گروهی از زنان در جامعه ايجاد کنند، و به اين معنا 

ص رفرم مثبتی در قمی توان اين ها را، حتی به شکل نا

شرايط فعلی زن تلقی کرد و اين را هم پذيرفت که همه اين 

 رو فرهنگ مردساالری در خانواده را تضعيف ها به هر

  .  می کند

در بخش پيش شالوده محافظه کارِی طيِف سياست گذاِر 

سياسی ناظر بر اين -کمپين بررسی شد، و چارچوب فکری

گفته شد که بدعت گذاران اين حرکت . حرکت نشان داده شد

با گسست دلبخواهی مطالبات خود از ساختارهای سياسی و 

يش می روند و ابائی از اين ندارند که ترميم اقتصادی پ

تبعيض های کوچک را به بهای تحکيم بنياد نابرابری و 

سرکوب انجام دهند؛ که اين اقدامات بر مبنای برابری 

و مجموعه همه اين ها . خواهی نسبيتی شده پيش می روند

. فرهنگ برابری خواهی در جنبش زنان را به عقب می کشد

به اين . اين حرکت را بازدارنده خوانديمبه همين دليل هم 

بهبود های مربوط به شرايط زن در خانواده نيز، نه ترتيب 

به اين دليل که کوچک، ناموثر و ناپايداراند، بلکه از آنجا که 

قرار است در چارچوب مشی فوق بدست آيند چيزی را در 

  . جايگاه اين حرکت عوض نمی کنند

گر هم که در چارچوب ياد اين در مورد هر گونه رفرم دي

و حتی اگر برفرض هم . شده قرار داشته باشد صادق است

شبه مطالبه ای مربوط به اشتغال به درخواست های آن 

اضافه می شد، مادام که در اين چارچوب برابر خواهی جا 

می گرفت، بازهم تغييری در واقعيتی که در باال به آن اشاره 

 اين است که نفس غيبت اما در اين جا بحث. شد نمی داد

و در (خواستی از جنس رفاهی در ليست مطالباتی کمپين 

ورای آن در خواست ها و مشغله های درازمدت تر طيف 

  .خود يک انتخاب بی طرف نيست) مورد بحث ما

  

  جايگاه اقتصادی مسئله زن

ممکن است برخی تصور کنند که مسائلی مهم " : گفته می شود

ی مطرح است يا برخی ديگر بر اين باور تغييراتِ  قانون تر از
بايستی در الويت باشند همه اينها  باشند که مطالبات قانونی ديگری

سر  می توانند درست باشد اما واقعيت اين است که بحث بر
درست بودن و يا نادرست بودن اين نظرات نيست بلکه بر متفاوت 

د نشان همين مسئله يابی خو) 13(..."است  يابی هاهبودن مسئل

بر عکس آنچه که بنيادگذاران آن اذعان می کنند  که می دهد

جنبش های جديد "به عنوان حرکتی از جنس (کمپين 

ماوراء طبقاتی نيست بلکه چه کمپين گران ما ") اجتماعی

بخواهند و چه نخواهند در اين ظرف بی طرفی و بی رنگی 

يگاه دسته محدودی از زنان اين جامعه، به لحاظ طبقاتی و جا

به اين معنا، اين ادعا . اجتماعی، مورد نظر قرار می گيرند

که خواست های کمپين فصل مشترک حداقل نيازهای و 

خواست های زنان جدا از هر طبقه و خاستگاه اجتماعی 

  . ست، اعتبار ندارد

 همه که آن جريانی که حق رای را برای می آوريمبه ياد 

ادی و اجتماعی زنان کسب کرد خود در مصاف های اقتص

شکل گرفته بود و اساسا همين جايگاهش بود که او را به 

از . پيش برد خواست همگانی حق رای و کسب آن توانا کرد

 که اين جريان برای کسب خواست های رفاهی خاطر نبريم

برای زنان کارگر و زحمتکش در صف اول مبارزه طبقاتی 

 جای پای بود، و اگر نتوانسته بود که در چنين عرصه ای

خود را محکم کند در بدست آوردن خواست های همگانی 

  . نيز موفق نمی شد

نقش رفاه و استقالل مالی زن در رهائی او عرصه وسيعی 

مسئله بر . ست که از مسئله اشتغال به تنهائی فراتر می رود

سر حضور برابر زن و مرد در بازار کار و برابری 

ه حقوق اجتماعی و دستمزد برای کار برابر است، بعالو

رفاهی چون بيمه های بيماری، بيکاری، سالمندی، و وجود 

نهادهائی که زن را مجبور به انجام کارهای طاقت فرسای 

اين ها برای امر رهائی و برابری زن غيرقابل . خانگی نکند

دور زدن است، و الفبای هر جنبش توده ای ست که پاسخ 

  . پيش رو داشته باشددادن به نياز دسته های بزرگ زنان را
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برای همين هم جنبش سوسياليستی زنان در اروپا در قرن 

نوزدهم و اوائل قرن بيستم برای اين که خواست های رفاهی 

را از حلقوم سرمايه داری بيرون بکشد در کنار جنبش 

اقتصاد سياسی در امر رهائی زن . کارگری قرار داشت

سياليستی، هيچ چنان اهميتی دارد که، عالوه بر جريان سو

يک از جريانات بزرگ ماترياليستی که برای امر برابری 

زن مبارزه کرده اند نتوانسته اند به اين مسئله بی توجه 

بمانند؛ و هر يک از آنها با در نظر گرفتن واقعيت 

جهانشمولی که آزادی زن را بدون داشتن استقالل مالی و 

فمينيسم .  استرفاه ممکن نمی داند بر اين مسئله درنگ کرده

 را در دستور حقوق و ، شرايط کارليبرال برابری در اشتغال

دسته ای از فمينست ها نيز در . کار مطالباتی خود ثبت کرد

يجه رسيدند که تريشه يابی از سلطه مردساالری به اين ن

تداوم نظام مردساالر و فرودستی زن را بايد در تقسيم جنسی 

تماعی ديد و در شيوه توليد و کار، در تقسيم کار خانگی و اج

بازتوليد جستجو کرد؛ و شماری از آنان که موقعيت 

فرودست زن را در نياز کاپيتاليسم به کار رايگان خانگی 

به ن کار خانگی تزن می دانستند خواستار به رسميت شناخ

  .  شغل شدندعنوان

 که به وجه اقتصادی مسئله زن چنين گرايشاتیبر عکس 

 فمينيست های متاثر از پسامدرنيسم در همه اهميت می دهند،

که " جديدی"جا از کنار آن بی اعتنا می گذرند و جنبش های 

تغيير شرايط مادی گروههای بزرگ و » طبقه«، »اقتصاد«

  ).14( اجتماعی امرشان نيست به آن وقعی نمی دهند

نخبگان ما هم بی ترديد خصائل بازار کار ايران را بخوبی 

شرايط به غايت دشوار جبهه کار و مسائل از . می شناسند

متعدد آن در ايران باخبرند، و از دامنه آن در اوج بحران 

اقتصادی و بيکاری و تورم و فقر و فالکت به اندازه کافی 

مطلع اند و خوب می دانند که زنان بار دو گانه اين مشقات 

به اين آگاهند که در شرايط ). 15(را بر دوش می کشند 

ران، با بازار کار راکد و بيکاری وسيع و مزمن، امروز اي

خبر دارند که زنان کارگر . چه بر سر زنان شاغل می آيد

بيشترين نصيب از قراردادهای موقت کار، اشتغال در 

کارگاههای کوچک خارج از شمول قانون کار، کار قطعه 

ای خانگی، نا امنی شغلی و بيکاری و کمترين سهم از 

افه کاری، ساعات منظم کاری، بيمه دستمزد، پرداخت اض

های درمانی و حمايت های قانونی را دارند؛ و بسياری از 

همانطور که می دانند بيکاری تنها . آنها سرپرست خانوارند

معضل زنان کارگر نيست بلکه زنان با مدرک دانشگاهی را 

نيز در معرض تهديد دائمی قرار می دهد، که زنان کارگر و 

اولين نيروهايی ... و کارکنان خدمات و پرستار و معلم 

هستند که اخراج می شوند و آخرين نيروهايی هستند که 

استخدام رسمی می شوند يا ترفيع شغلی می گيرند و عالوه 

بر دستمزد نابرابر از حق همسر و عائله مندی هم بی بهره 

 شرايط زنان محبوس در کنج خانه و کمپين گران ما. اند

نگی را که مجبورند به خاطر لقمه نانی مشغول به کار خا

تحقير و خشونت مردساالرانه قانونی و غيرقانونی را تحمل 

از کار رايگان زنان . کنند و دم بر نياورند، می شناسند

روستائی در کشاورزی و دامپروی و شرايط کار طاقت 

  ... فرسای آنها آگاهند و 

و توده هيچ جنبش ماترياليستی، بويژه يک جنبش اجتماعی 

ای زنان، نمی تواند چشم بر اين ها ببندد، معترض نشود، 

خواستار تغيير اين وضعيت نگردد، به راه چاره نينديشد، به 

محافظه کار ما -طيف ليبرال. همبستگی و هم ياری فکر نکند

کمپين يک و  ،ان گذاران کمپين می توانندي بن،می تواندطبعا 

  . ميليون امضا چنين مشغله هائی ندارد

و . ست» مسئله يابی«به گفته خانم جواهری نکته اصلی 

مسئله يابی کمپين بازتاب اساسی ترين نيازهای دسته های 

زن مورد اشاره کمپين، . بزرگ زنان در ايران نيست

برخالف ادعای آنها که حرکت خود را بازتاب می نيمم 

خواست های همگانی و مشترک زنان می دانند، تبديل به 

صادق  (گانی از زن در جامعه ايران نمی شوديک مدل هم

 اين نوع جنبشترين هايشان هم پرده پوشی نمی کنند که 

بلکه ، )ستدست امتعلق به طبقه متوسط و حتی طبقات باال 

زنی که : بيانگر موقعيت يک تيپ اجتماعی از زن می شود

مشکل اقتصادی و رفاهی ندارد، زنی که متعلق به طبقات 

زنی که اگر به . و دغدغه مالی نداردصاحب مکنت است 

ميمنت مبارزات کمپين گران ما امکانات حقوقی بيشتری در 
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امر طالق بدست آورد، يا مهريه باالئی دارد که زندگی 

بعدی اش را تامين می کند، و يا خانه پدری امن و امان و 

خانواده ای دارد که در فقدان شوهر نيازهای مالی زن، و 

ش را که توانسته با گسترش حق حضانت با احتماال فرزندان

زن تيپيک کمپين نيازی به کار کردن . خود ببرد، تامين کند

ندارد چون امکانات مالی همسر و پدر در آن حدی ست که 

اين . نيازهای خانواده و فرزندان به سهولت تامين می شود

مدل زن کمپين هرچه هست زن زحمتکش نيست، زن کارگر 

ه کارگری نيست؛ زنی نيست که در غيبت نيست، زن خانواد

همسر و فقدان کار مناسبی با در آمد کافی بتواند با اتکا به 

خود و منابع مالی خود سر کند؛ زنی نيست که، يا با در آمد 

ناکافی و يا بدون کار و درآمد، محتاج نان آور خانه باشد و 

مجبور شود محنت زندگی زناشوئی را تا آخر عمر به دوش 

 حضانت و و حق طالقش را همراه با حق واليت کشد

  . فرزندانش در پستوی خانه دفن کند

روشن است که قرار نبوده مسئله يابی های اين کمپين به 

سوی منافعی که رنگ و بوی طبقات مورد ستم را دارد 

قرار نبوده و نيست که طيف ليبرال . جهت گيری کنند

نان به مسائل جنبش ز) و پسامدرن زده(محافظه کار شده 

اين . رفاهی و اقتصادی زنان کارگر و زحمتکش فکر کند

مسائل را تنها جنبِش خود زنان کارگر و زحمتکش می تواند 

 .در دستور بگذارد و در جهت پاسخ دادن به آنها حرکت کند

  
   نخبگان و توده ها-4

 )درباره بسيج توده ای(

 
ا از سردمداران و چهره های سرشناس طيف مورد بحث م

بعضی از آنها چنان به . خود به عنوان نخبگان نام می برند

نخبگی خود خيره شده اند که گوئی نقش خود را در همان 

يعنی قشر . معنای نخبه زمان فتحعليشاه باز می شناسند

که مظهر تجدد ) در آن زمان فرنگ رفته(تحصيل کرده ای 

ه ای از بود و به اعتبار دانشنامه خود و آشنائی با هر درج

خود بخود يک رسالت تاريخی ) غرب(دانش و فرهنگ 

اين جا نخبگان بخودی خود حامل ارزشهای نوين و . داشت

 گويا اين وظيفه را ؛عامل اجتماعی پيش برد جامعه شده اند

خواسته يا ناخواسته بر دوش دارند که جامعه جاهل را به 

نخبه مورد اشاره . سرمنزل عقل و سعادت رهنمون شوند

چه رسد به روشنفکری در (البته الزاما روشنفکر نيست 

 نخبگی در ، و)خدمت طبقات زحمتکش يا توده های مردم

بسياری از نخبگان ما بدليل شغل . خود يک عنوان است

خود يعنی وکالت و روزنامه نگاری در متن فعاليت های 

. عمدتا حقوقی در رابطه با مسئله زنان قرار گرفته اند

يفته فونکسيون نخبگی خود شده اند که گويا بعضی چنان ش

يکی از بزرگترين دردهای های مردم و اساسی ترين موانع 

رشد جامعه اين است که ايشان تا کنون با توده ها تماس 

شماری از نخبگان سرشناس کمپين آن را . نگرفته بودند

اين که حل . پاسخی می دانند به مسئله تماس خود با مردم

که خودشان گاه (ی دست يافتن آنها به توده ها اين مسئله يعن

قرار است به چه !) از آن به عنوان پيوند نام می برند

مشکلی از اين توده ها پاسخ دهد، از جانب آنها جوابش در 

چون توده ها بدون آنها ارشاد نخواهند شد، : خودش است

. چون اساسا توده جاهل و عامی ست، نخبه هشيار و منجی

کی از خواص اين کمپين اين بوده که مشکل به هر رو ي

برای اولين بار در تاريخ " پيوند نخبگان با مردم"تاريخی 

البته نخبگان ما در ضمن در ادامه )! 16(حل کرده است 

کار خود نشان دادند که وقتی دستش به توده ها ميرسد 

چطور استعداد های پوپوليستی خود را بروز می دهند و به 

  .اده ترين عادات آنها می دونددنبال عقب افت

 

اين نخبگان پايه ثابت و دائم حرکات قانون خواهی در 

و کمپين نيز تداوم همين جنبش نخبه . جنبش زنان بوده اند

آيا واقعا می شود از چنين حرکتی با مطالبات . گرايانه است

و شيوه ها و نخبگانی که ديديم انتظار براه انداختن يک 

  بسيج توده ای داشت؟جنبش توده ای، يک 

  



20                                                                                                                                        24 بارو  صفحه
  

  بسيج توده ای؟

کمپين يک ميليون امضا برای جمع آوری امضا در مورد 

مطالبات خود به نوع تازه ای از تماس با مردم روی آورد؛ 

اين شکل تازه مراجعه مستقيم به مردم در خانه ها، مراکز 

تا روضه خوانی ... تجمع و تفريح وفعاليت های اجتماعی

اين شکل از برقراری تماس . مل می شدها و سفره ها را شا

با مردم فرمی بود که تا کنون در حرکات زنان به اين شکل 

به دليل بکارگيری تماس . گسترده بکار گرفته نشده بود

مستقيم با مردم بسياری تصور می کردند که کمپين يک 

ميليون امضا به بسيج توده ای روی آورده است، و 

خل و چه در خارج در باد اين هواداران کمپين هم چه در دا

  . گفته ها می دميدند

اما دست اندرکاران جدی کمپين خود مدعی اين نيستند که 

حرکتشان قصد تبديل شدن به جنبشی متکی بر يک بسيج 

توده ای ميليونی را داشته يا خواسته است با نيروی بسيج 

جلوه جواهری . توده ای قدرت حاکم را تحت فشار بگذارد

هدف کمپين بسيج توده ای " :ه صراحت می گويداين را ب

نيست، کمپين اما به دنبال  نيست، کمپين در پی جذب هوادار هم
 جذب کنشگر است، هر فرد در کمپين به مثابه يک کنشگر وارد

می شود، با ايده و عملش نقش خود را بر کمپين می زند و با 
، به همين تاثير خود را بر آن می گذارد تداوم حضور فعاالنه اش

کمپين تاکيد  دليل است که بر کنشگری و مشارکت کنشگران در

 )17 ( ".بسيار می شود

هدف اين کمپين همانطور که سردمدارانش به کرات تائيد 

کرده اند جلب کنشگر بوده و اساسا حرکتی ست که بر 

جلب کنشگر . مبنای جذب نيروی فعال شکل گرفته است

مردم و کسب امضا از آنها البته برای مراجعه مستقيم به 

بوده است، اما بسيج توده ای جائی در اين سياست نداشته 

کسانی هم که از کمپين انتظار بسيج توده ای داشته . است

اند به اين امر توجه ندارند که منويات چنين حرکتی اساسا 

از يکسو دست اندرکاران . با بسيج توده ای خوانائی ندارد

می دانند که بسيج "  جديد اجتماعیجنبش"کمپين آنرا نوعی 

توده ای موضوع کارش نيست و بر مبنای مشارکت 

از سوی ديگر مسائل طرح شده . فعالينش حرکت می کند

در اين کمپين و جمع آوری امضا برای آنها به بسيج توده 

  . ای نياز ندارد

" مطالبه محور"اين يک حرکت مطالباتی يا بقول خودشان 

هم البی گری يک پای اصلی حرکت و برای همين (است 

اما چشم انداز آن تغييراتی نيست که به بسيج توده ) اوست

به تکرار خوانده و شنيده ايم که کمپين . ای نياز داشته باشد

پيش از هر چيز معطوف به تغيير ارزش ها در جامعه 

است، و مطالبه تغيير قانون هم در مرتبه نخست تغيير نگاه 

" اخالق وجدان عمومی"ن به مثابه جامعه و ارزشهای آ

به اين معنا خواست تغيير در قانون جهِت فرهنگی و . ست

در يک کالم تغيير در شرايط مادی و . آموزشی دارد

اجتماعی موضوع کار اين حرکت نيست که برای پيش برد 

خودشان اين وجوه را . آن نياز به بسيج توده ای داشته باشد

ان کار نخبه ای و کار توده ای، حل تناقض مي"البته به نام 

از . فرموله کرده اند" ميان کار البی گرانه و کار آگاهگرانه

که نگاه کنيم، بسيج توده ها و " حل تناقض"هر سوی اين 

  .        ايجاد يک حرکت توده ای مکانی در آن ندارد

که قرار نبوده به جنبش توده ای مبدل (ما " نخبگان"جنبش 

ل شدن به جنبش کنشگران حرکت کرده در جهت تبدي) شود

اين جا هم کنشگراِن جنبش نخبگان به رفتن ميان . است

مردم دعوت می شدند تا مطالبات کمپين را به اطالع و 

 امضای آنها برسانند، خود در ضمن اين کار آموزش ببيند

در عين اين که آموزشهای اوليه يعنی چه نبايد گفت ها (

خانه ها و کوچه ها به آنها داده پيش از روانه کردنشان به 

  .  )ميشد

سياست جلب کنشگر در يک ساله اول کمپين که فشار 

سرکوب بر روی آنها نبود با موفقيت عمل کرد و کنشگران 

بسياری به کمپين روی آوردند و توانستند به شکل نسبتا 

  . آزادی به جمع آوری امضا بپردازند

، يعنی "نخبگان "ين بود که در کنارهمنوآوری کمپين در 

روزنامه نگاران، حقوقدانان و البته البی کنندگان نيروی 

. ديگری را به صف کرد که پتانسيل واقعی اين کمپين بود

، اين نيرو کنشگران جوانی "ميان نخبگان و مردم"نيروئی 

  .  هستند که به کمپين گستردگی دادند
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جنبش «نکته ديگر اين است که کمپين می خواست مانند 

از جنبه سازمانی شاخص های . رفتار کند» ای جديده

جنبش های جديد ساختار افقی آنها، تنوع آرا و عقايد، 

گوناگونی اشکال عمل و نقشی ست که فرد کنشگر با جنبش 

بعضی از اين نشانه ها در کمپين ديده می . مربوطه می يابد

بعد از يک سال نشان داده شد که برخی از اين خصلت (شد 

سطح ادعا مانده است، مثال چنانکه بنيان گذارانش ها در 

در ). مدعی بودند اين حرکتی افقی و بی سر نبوده است

تمام طول يکساله اول بحث هائی در باره چگونگی 

سازماندهِی کميته ای يا هسته ای در ميان بنيان گذاران و 

. کنشگرانی که به آن پيوستند با شدت و حدت جريان داشت

مومی بر سر اهداف، مطالبات و استراتژی يعنی توافق ع

يا سازمان يابی کمابيش موجود بود اما بر سر سازماندهی 

سرانجام نيز تناقضاتی که در شيوه سازماندهی . چنين نبود

عدم . کمپين باال آمدند در انشقاق آن نقش بازی کردند

شفافيت تصميم گيريها و شکل خاص شبکه ای کمپين و 

ری جمعی را ناممکن و شناخت روابطی که تصميم گي

چگونگی تصميم گيريها را دشوار می کند، همه و همه 

کمپين را با دشواری های بسياری روبرو کرد و سرانجام 

  ).18(در انشقاق آن نقش داشت 

خالصه اين که کنشگر سازی استخوان بندی اين کمپين بود 

کنشگر ساختن . و در سال اول عمر خود در آن موفق بود

مراجعه به خانه های مردم (د هدف بود و اين راه را در خو

در کنار البی گری با قدرتمندان می ) و فضاهای عمومی 

ه خوانی ضخانه ها و کوچه ها و معابرو مترو و رو. گشود

برای کنشگران آزمايشگاهی ... و ها و سفره های نذری 

کمپين از نوع . بود که خود را در آن کشف می کردند

محلی برای هويت يابی فعالين قرار است ه کحرکاتی ست 

خود فردی و اجتماعی  هويت انکه کنشگر ، جائیباشدخود 

 کنشگر با خود مناسباتنوع  اين جا. دنرا پرورش می ده

کمپين را نيز همين حرکت يک مسئله محوری ست، و 

  . خود نموده است يابی معطوف به خود و سازمانحرکتی 

اين شيوه کار ارتباطی به به اين ترتيب روشن است که 

جنبش های توده ای و بسيج توده ای، نه از لحاظ شکل و نه 

   .از نظر محتوی، ندارد

  

  جامعه، استراتژی و تاکتيک -5
 

  مدرنيته-پس از سنت

کمپبن يک ميليون امضا هم مانند هر حرکت مطالباتی 

گسترده اولويت ها، ابزار کار و سرانجام مسير پيشروی به 

افش را بر مبنای تبيين خود از جامعه و عوامل سوی اهد

چنين چيزی طبعا به . اجتماعی درون آن استخراج می کند

معنای اين نيست که همه فعالين شرکت کننده در اين حرکت 

در حرکتی . تبيين واحدی از جامعه شريکندنگرش و در 

چون کمپين يک ميليون امضا هم، که خود بر اساِس فاقد 

 گرفته است، بديهی ست که تحليل ها و کليت بودن شکل

نگاههای مختلفی در ميان کنشگران آن نسبت به جامعه 

اما آنها هر قدر هم حرکت را افقی و بی سر . موجود اند

د، حتما می پذيرند که آن را کلکسيونی از بينش ها و نبدان

طريقت ها به پيش نمی برد، بلکه تبيينی مهر خود را بر 

. را تعيين می کندآن ياست پيشروی حرکت می کوبد که س

بنابراين آنچه در ادامه مطلب می آيد تبيينی را مد نظر قرار 

دارد به اين معنا سياست " دست باال"می دهد که در کمپين 

  .    ها و راه و رسم اين حرکت را نهايتا تعيين و تنظيم می کند

تی چنين تبيينی در کمپين، همانند هر تبيينی که بر تعين طبقا

.  از جامعه متکی نيست، بر جنبه فرهنگی آن درنگ می کند

تفسير رايج در اين حرکت خصلت فرهنگی غالب بر جامعه 

اما وقتی نوبت . ايران را سرشت اسالمی و سنتی آن می داند

به نظام سياسی آن می رسد، با اين که خصلت استبدادی آن 

های را نفی نمی کند، در عمل مشابهتی ميان آن و نظام 

هر دو جنبه اين تبيين به ظاهر . پارلمانی برقرار می کند

متضاد سياست واحدی از خود بيرون می دهد که در جهت 

. با نظام سياسی موجود حرکت می کندبی تنش سازگاری 

اين ادعا در جنبه فرهنگی آن در اين بخش مورد بررسی 
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قرار می گيرد و در بخشهای بعد به وجه سياسی آن پرداخته 

  .   ی شودم

  

قوانين در ايران از  " :در سر آغاز بيانيه کمپين آمده است

 بعضی کمپين گران ...".تر است فرهنگ و موقعيت زنان عقب

حتی به نظر سنجی هائی اتکا می کنند که نسبت به نگرش 

در اين نظر سنجی " :های جنسيتی در جامعه خوش بين است

ند، باورها و نگرش مردم سوال کرد وقتی از) وزارت ارشاد(ها 
مرد را  اغلب برابری زن و. های جنسيتی آنها تقريبا خوب بوده

 درصد با چند 98با حق طالق برای زن موافقند و . قبول دارند
بنابراين فرهنگ ما خيلی هم سطح پايين نيست و  .همسری مخالفند

اما آنچه که عقب تر  .مردم ما ايده ها و نگرش های خوب دارند

  ).19( "....ت، قانون ماستاز مردم اس
اين نوع اعتماد به سطح متوسط فرهنگ در جامعه چندان اما 

 ندارد، و مانع از اين نمی کمپينبازتابی در سياست های 

مبنی بر (مدرنيته -گردد که نگرش موجود در پارادايم سنت

مدرنيته -در دوران پسا سنت)  جامعه بودنسنتی و پيشامدرن

  . شدکمپينی همچنان غالب با

پيش از اين گفته شد که در نسخه محافظه کارانه فعلی، طيف 

مدرنيته و مرزبندی ميان سنتی -فمينيسم ليبرال دوقطبی سنت

-و مدرن را پشت سر گذاشته شده و به عصر سنتز سنت

و دو اين البته کشف تازه ای نيست . مدرنيته قدم گذاشته است

ش سه دهه است که خاصيت های دين و سنت در گستر

شناخته و " جهان سومی"مدرنيته و سرمايه داری در جوامع 

اين نيز روشن است که در ميان . بکار گرفته می شوند

دوستان ما چنين کشفی به معنای روی آوری به تحليل 

ماترياليستی از مبانی جامعه مدرن سرمايه داری که به سنت 

و به هر ر. نياز دارد تا بقای کارکردش را تامين کند، نيست

به اين برای ايشان رهائی از دوگانگی سنت و مدرنيته 

معناست که تجدد خواهی امروز در انطباق با سنت ها و 

رفتارهای دينی، ملی، قومی جمعی، به شرطی که مظاهر 

خشونت و بويژه مردساالری اعالم شده ای را نمايندگی 

مدرنيته البته با -رهائی از پارادايم سنت. نکند، ممکن است

هادن چارچوب سياسی روشنگرانه ناظر بر آن همراه فران

 با بی تنشبوده است که در تداوم خود عمال به همزيستی 

نظم استبدادی دينی حاکم بر ايران و نهادهای آن منجر می 

  ).و در ادامه به آن اشاره خواهد شد(شود 

بنيان گذاران کمپين با تبيين خود از خصلت غالب فرهنگی 

شريعت  اصول دين و شان اسناد پايه ایر در جامعه ايران د

 را آغاز يشو احکام ثانويه را به شهادت گرفتند تا کار خو

و از آن پس روايات بی شماری از فوايد اين کار برای . کنند

در غالب اين روايات . جنبش زنان در ايران ارائه کرده اند

جامعه تاکيد می " فرهنگ اسالمی"البته بيش از همه بر 

يروان گرايشی که به حکم پای بندی اش به هويت پ. شود

های محلی، طبعا بشرطی که به نمادهای مردساالری و 

باز هم تاکيد می شود که ( متکی نباشد صريحیخشونت 

ايشان با اين نمادها سالهاست مبارزه می کنند، و جريمه می 

، مشکلی با وجود فرهنگ مفروض )دهند و حبس می شوند

آنها اقدامات خود را بر اساس . دارنداسالمی در جامعه ن

همراهی با هويت های فرهنگی جامعه و عموم مردم می 

دانند و آنرا الفبای هر حرکتی می شمارند که بسوی اين 

را " خوب"سنت های پيشامدرن . جامعه نشانی رفته باشد

مايه همبستگی و عامل پيش روی امر اجتماعی می دانند 

آش رشته نذری و رله عکس عمليات شرکت در پخت و پز (

ها و گزارش آن به سراسر جهان، هم چنانکه پخش بيانيه 

 از کنش های نمونه ایکمپين در بسته های آجيل مشکل گشا 

اما مدرنيست ها و سکوالرهای کمپين ). اين گرايش است

" نماد" جامعه ايران پشت کردن به بشدت نگران اين اند که

رار بنا به شهادت های چون از ق. دينی را طاقت نياورد

تاريخی بعضی کمپين گران اعتقادات عميقا مذهبی و خرافی 

اين ! جامعه ايران تحمل چيزی خارج از اسالم را ندارد

دوستان ما البته بروی مبارک نمی آورند که چند سال پيش 

نتايج دفاتر نظرسنجی دولت اصالح گرايشان را، که اکثريت 

. ست، حلوا حلوا می کردندجامعه ايران را سکوالر می دان

با چنين تصاويری مشی کمپين را قرار بوده به هر رو 

جامعه عقب مانده است، سنتی ":  توجيه و برای آن تبليغات کنند

ست، مسلمان است، قبيله گراست، عرف و فرهنگ جا افتاده و 
اعضای کمپين در ... هزاران ساله اجتماعی بر دوش دارد و 

ند که سرشار از محدوديت های اجتماعی، جامعه ای زندگی می کن
خط قرمزهای سياسی، بدبينی و خودخواهی، فاميل گرايی و گونه 
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هيچ کدام از اين عوامل برای تغييرات رو . ای قبيله گرايی است
به جلوی اجتماعی و آرمان گرايی دموکراتيک اميدوارکننده 

 با آگاهی و استفاده از شرايط) اعضای کمپين( . " "نيستند
تاريخی، فرهنگی و مذهبی ايران تاکتيک و روش عمل شان را 

  )20( ."انتخاب نموده اند
پيش از پرداختن به استدالالت اين دوستان بايد گفت که 

نسبت دادن عقب افتادگی فرهنگی به جامعه البته خاصيت 

اين سياسی دارد، چرا که يکی از کاربردهای اساسی اش 

سالمی را به باورهای است که حکومت استبدادی رژيم ا

صاحب "و به اين دليل هم . مرسوم در جامعه منتسب کنند

بسياری در غرب عروج اسالم سياسی در " نظران

را ناشی از فرهنگ توده های مردم در " مسلمان"کشورهای 

اوج گيری اما بر خالف اين افاضات، . اين جوامع می دانند

 مزبور به هر گونه بينادگرائی مذهبی يا قومی در جوامع

دليل پيشامدرن بودن آنها نيست بلکه ريشه در تنش های 

اقتصادی و اجتماعی دارد که مدرنيته و سرمايه داری حامل 

از چشم هيچ ناظر بی غرضی پنهان و گر نه آن هستند؛ 

تحوالت تاريخی در اين گونه جوامع هم باعث شده  نيست که

خود که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی عصر مدرن با 

فرهنگ مدرن را هم بياورند؛ که در نتيجه رشد شهرنشينی، 

هر چند کند (گسترش سواد، ورود زن به جامعه و بازار کار 

، خانواده هسته ای شده و پيوندهای خانوادگی قبيله )و منفعل

  .گرائی تضعيف گرديده است ای به حاشيه رفته و سنت

ين، در به هر رو، نخبگان ليبرال و سکوالر ما پيش از ا

مدرنيته، با همين تبيينات از فرهنگ -دوراِن سروری سنت

. متوسط در جامعه روشنگری را ديناميسم تغيير می دانستند

البته به شيوه اصالح گرايانه راه و رسمی " روشنگرانه"کار 

بود که طيف مدرن و سکوالر ما در زمان بيعت با اصالح 

ود به اين طريق گران دولتی برای خود برگزيده بود و قرار ب

وعده داده شده آن " دموکراسی"و زير سايه توسعه سياسی و 

ايران را به سرمنزل مدرنيته رهنمون " پيشامدرن"جامعه 

ديگر افقی در اين راه نمی بينند، ) به درست(اما ايشان . شود

فقط بجای اين که پيش فرض های قبلی خود را در مورد 

به سراب ديگری ين ها جامعه زير سئوال بردند، با حفظ هم

اين جا ديگر الزم نيست به حکومت دينی و کليت . می رسند

قوانين مدنی و شرعی جزائی و قضائی معترض بود، الزم 

" دموکراسی"نيست فعاليت فرهنگی خود را در چارچوب 

ايشان از اين که تغيير در . مورد طلب خويش قرار داد

ش شرط گذار روبنای سياسی دين ساالر و کليت قوانين پي

و سنت و ) چرا که اصال گذاری در کار نيست(نيست 

مدرنيته هر دو وجوهی از يک ايده آلند به اين جا می رسند 

بايد به کشف خواص مفيد سنت های خوب نشست، : که

پراگماتيست شد و با شرايط موجود ساخت و ضمن اين 

سازش داوطلبانه البته از طريق اصالحات کوچک بعضی 

يک پروسه بی فرجام از .  آنرا تعديل کردجوانب خشن

اصالحات حکومتی و عروج و افول آن الزم بود تا دوستان 

ما بفهمند که از طريق ساختن با حکومت شرع و قصاص و 

البته به شرطی که (حوزه علميه و مجمع تشخيص مصلحت 

با . می شود يک ميلی متر جلو رفت) اين ها هم بخواهند

 به قانون و از قانون به کردمان می گشت و گذار از گفتمان

جنبه هائی از فرهنگ مردساالر پيشامدرن را کمی شود 

در نظر گرفتن شرايط "تلطيف کرد و با بقيه هم فعال به نام 

  .کنار آمد" مشخص تاريخی

  

  استراتژی؟تاکتيک يا 

 پس از تعيين تکليف خود با جامعه، فقدان  فوقنويسنده مقاله

 هم به جهالت فرهنگی مورد ادعايشان واقعی آزادی بيان را

در جامعه ای سرشار از "هم اضافه می کند و نتيجه می گيرد 

بايد پرسيد پيشنهاد عملی تان برای کار " ، "خط قرمز های سياسی
در جنبش زنان آنهم در کشوری که فقط از مردم می خواهند 

 .بکشند» فقط نفس«موافق باشند و حتی گاها از مردم می خواهند 
چيست؟ شما برای آنهايی که شرايط را برای انقالب در ايران 
فراهم نمی بينند و يا اصوال ان را قبول ندارند و ديگر نمی 
خواهند بيش از سی سال با شعار زندگی کنند، چه راه حلی ارائه 

البته حتما هستند کسانی که هم اکنون شرايط ) 21( "می دهيد؟

 فکر می کنند که تدوين را در آستانه انقالب می بينند و

بی پايگی چنين . شعارهای انقالبی موجب انقالب می شود

و همين بی پايگی هم هست که (دستگاه سياسی روشن است 

ولی وجود چنين کسانی با ) آب به آسياب مشِی شما می ريزد

هر استراتژی و تاکتيکهای نادرستی، دليلی برای صحت و 
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. رين کمپين نمی شودحقانيت استراتژی و تاکتيکهای مبتک

ها در مقابل همه منتقدين خود " استدالل"بکاربردن اين گونه 

کامال آگاهانه است که " تاکتيک های"از جنس همان نوع 

می کوشد اين منتقدين را به عنوان آدمهای هالو و بی 

مسئوليتی جلوه دهد که انتظار دارند فعالين اجتماعی علنی 

ندازی رژيم و انقالب کنند، يا بروند کوچه به کوچه تبليغ برا

از نظر ايشان بايد يا فورا . مردم را به آتئيسم فراخوانند

اعالم انقالب کرد و يا برای دور نگاه داشتن منويات برابری 

 های متناسب با يک "تاکتيک"طلبانه جنسيتی از خطر با 

 با ترکيبی از مسئله ايشان. جامعه پيشامدرن پيش رفت

کم جعلی جهالت فرهنگی تالش می کنند  حوواقعی استبداد 

که راه ديگری جز راه و رسم به مخاطبين خود بقبوالنند 

و قهرمانانه اعالم می کنند ن موجود ممکن نيست دوستانشا

که اين ها مهم نيست، اين ها فقط تاکتيک است، اين ها به 

فرهنگ متحجر جامعه و خفقان سياسی مترادف با (شرايط 

مسلمان " تاکتيک" همين کافيست که و. بستگی دارد) آن

نمائی و سنت مدار کمپين را، هم در رابطه با جامعه و هم 

  .  در مورد حکومت، توجيه کند

محافظه کار ما در جنبش زنان با اين مشی -نخبگان ليبرال

خود فرهنگ جامعه را، که با فرضيات تاکتيکی شان بسيار 

ا به خورد دست کم می گيرند تا احکام استراتژيک شان ر

ايشان به سبک ديگر . مخاطبان دهند، به مسخره می گيرند

سياسی ليبراليسم -هم تايان سياسی شان در سنت فکری

ايرانی تحوالت ساختاری را که در جامعه ايران طی ده ها 

سال روی داده و موجب تکان خوردن آن در اعماق خود 

نيروی و نتيجه اين است که اين . شده است، ناديده می گيرند

جوان و بالنده ای در هر فرصتی و هر عرصه ای تمايل، و 

دگرگون کردن در بسياری موارد اراده خود را برای 

 نامرئی می بنيادهای نظم نابرابر حاکم نشان می دهند،

  .نمايانند

کمپين گران سکوالر برجسته ما امروز دارند پراتيک 

سياسی و فرهنگی که ذکر آن رفت را به نام سياست 

رواج می دهند " تاکيتک مناسب با شرايط "راگماتيستی يا پ

  . توجيه می کنند) استبداد" (عدم وجود شفافيت"و به دليل 

نويسنده مقاله فوق می خواهد به ما بقبوالند که همه انتخاب 

هايشان، از دين مداری در جامعه تا البی گری با صاحبان 

ت اندر دس.   ناشی می شودتاکتيکقدرت در رژيم از يک 

کاران کمپين قطعا می دانند که انتخاب نيروهای سياسی يا 

اجتماعی به مثابه متحد، موتلف يا حريف بسادگی يک 

تاکتيک نيست که بشود آنرا به سهولت تغيير داد يا بعد ها 

گفت که اشتباه کرديم؛ و آنجائی که زوايای مختلف يک 

ته حرکت به نحوی سازمان می يابند که منجر به جلب دس

اجتماعی يا نيروهای سياسی معينی گردد يک گزينش 

جلوه دادن آستان بوسی  .استراتژيک انجام گرفته است

به عنوان ) همان البی گری معروف(جمهوری اسالمی 

تاکتيک، آنهم تاکتيک رندانه ای که دارد با زرنگی از 

" مسئولين"تضادهای داخلی جناح های آن استفاده می کند و 

بازی خود می کشد، دست کم گرفتن شعور را به ميدان 

اين کار را درعبارات . اجتماعی و سياسی در جامعه است

تاکتيک ها ئی که از دل شرايط مشخص "چون دهن پر کنی 

استقاده از روشهای سنتی "، "تاکتيک های تازه"، "بيرون می آيند

بسته بندی کردن، ريشخند زدن به همه ) 22("و مدرن

که در شرايط اختناق در ايران به عمل مبارزان شريفی ست 

اجتماعی و علنی دست زده اند بدون اين که خود و جنبشی 

  .را به چنين پراتيکی آلوده کنند

  

6  
  در مقام قياس -6

 )ديگر جنبش های اجتماعی(

  
به دور و بر خود در جامعه نگاه کرده گاه نخبگان ما هر 

ارند، فعالين  وجود دنيزاند، ديده اند که جنبشهای ديگری 

عقب "يا " سنتی"هستند که در همين جامعه هم ديگری 

د بدون انمبارزه مشغول و مملو از خط های قرمز " مانده
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در . اين که خود را ملزم به عملی کردن مشی کمپين ببينند

اين مبحث به هيچ رو قصد هم رديف کردن و يکسان 

شرايط، نگاری جنبش های اجتماعی نيست، که هر يک 

اميسم و ابزار ويژه پيش برد مبارزه اش را دارد؛ اما در دين

است " فرهنگ"برابر معضل مشترک که اين جا استبداد و 

می توان رفتار آنها را با يک ديگر قياس کرد و آنها را به 

  .سنجيد همين اعتبار

  

ل در جنبش کارگری امثبعنوان که نمی بينند چرا ايشان 

 که چندين کميته و ؟ودمبارزه به روند ديگری پيش می ر

ارگان علنی کارگری اوج اختناق و سرکوب مشغول 

يا  " کردنکار مردمی ن" به شودمی نکه   اين ها؟فعاليت اند

در ميان کارگران   کردشان بودن متهم"چپ فرهنگی"

فعاليت می کنند، بدون اين که شعار براندازی دهند، بدون 

 کنند، بدون اين که اينکه به سران رژيم اقتدا و با آنها البی

کارگران،  تبليغ بی خدائی کنند،  بدون اينکه در برابر توده

که بی شک در ميان آنها مسلمان فراوان است، به خدا و 

انبيا متوسل شوند تا عادالنه بودن مطالبات کارگری را 

در چنين فعاليتی يک لحظه هم قابل تصور . نشان بدهند

 قانع کردن کارگر نيست که، معادل شيوه کمپين، برای

مسلمانی که می گويد اعتصاب را امام خمينی حرام اعالم 

نه از اصول دين و نه از احکام "کرده بگويند اعتصاب 

  "!ثانويه است

  

اين تصور باطلی ست که صرف داشتن خواست حقوقی و 

 باز بعنوان. تغييرات قانونی هر مانوری را مجاز می کند

د که کارگران هم خواسته مثال می توان به اين اشاره کر

 اين خواسته ها در مبارزه عليه قانون ، وهای حقوقی دارند

به ذهن هيچ يک از فعالين پيشروی . کار متبلور می شود

اين جنبش خطور نمی کند که برای تکدی مطالباتش به 

رايزنی و نشست و برخاست با صاحبان سرمايه و دولت 

تنها برای .  بپردازدخادم آنها و مراجع فقهی قانونگذارشان

يادآوری بايد گفت که طبقه کارگر ايران با اين که حتی 

متشکل هم نبود در شرايطی سرکوب بسيار سخت در برابر 

، يک قانون اسالمی مبارزه کرد و نگذاشت که قانون کار

 بر مبانی اسالمی نوشته شود و بر خالف همه قوانين ديگر،

 اسالمی شيوه تهيه برای ممانعت از تدوين يک قانون کار

طومار و جمع آوری امضا را هم بکار گرفت و با 

اعتراض به تماميت پيش نويس های اسالمی، در اسالمی 

هر چند که اين قانون از . نکردن قانون کار موفق شد

نمايندگی منافع کارگران بسيار دور است، اما دست کم 

 ن نمونه می توان آموخت که تنها بااياز . اسالمی نيست

پراتيک متکی به قدرت و دخالت مستقيم توده هاست که 

امکان پيشروی فراهم می آيد نه با تقيه و تظاهر به 

و اين واقعيت هم . مسلمانی و دست به عبای حاکمان شدن

قوانين مربوط به زن و قانون کار سرشت متفاوتی دارند که 

  .تغييری در نتيجه گيری فوق نمی دهد

هم يادآوری کرد که برخی از همتاياِن و باالخره بايد اين را 

از رهگذر اقدامات نوع کمپين گراِن ما در جنبش کارگری 

 ان کارگرميان در یکمپينی به هيچ موفقيت شايان توجه

جنبش کارگری  به حال نتوانسته اند  تاايشان .دست نيافتند

به نام اتحاد ميان و بيندازند " تاکتيک ها"را به دامان اين 

لمان و سکوالر توده کارگران را به شوراهای کارگران مس

زمانی عده ديگری تالش . اسالمی و خانه کارگر بکشانند

" تاکتيک"های بسيار خفيف تری کردند که به نام همان 

 برای ايجاد تشکل دست به دامان نهاد های رژيم شوند، اما

عقب گرد به ناچار در مقابل هشياری و رزمندگی کارگران 

  . در مواضع خود شدند نظر تجديدقدری و 

  

ر هم گفته شد، روشن است که هر يک از تهمانطور که پيش

اين جا جنبش های اجتماعی ديناميسم ويژه خود را دارد؛ 

از مقايسه اين جنبشها با هم انکار اين واقعيت هدف هم 

 و ابزار موقعيت نه تنها مطالبات بلکه کدامنيست که هر 

اما اين جنبشها . را داردمتقاوت پيش برد فعاليت خود 

عليرغم ويژگی هائی که آنها را از هم جدا می کند، با يک 

رشته تعامالت به هم پيوند دارند که مجموعه فضای 

مبارزاتی در جامعه را شکل می دهد، سنت و روش های 

مبارزاتی تازه جای می اندازد يا آن چه را که موجود است 

ا تکيه بر اين مبانی و در بحث م. تحکيم يا تضعيف می کند

. مشترک مورد نياز همه جنبشهای موجود در جامعه است
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هماهنگی ميان جنبش های مختلف اجتماعی با پاسداری از 

تالش . کل دستاورد های مبارزاتی در جامعه ممکن است

برای متالشی کردن دستاوردها و سنت های مبارزاتی که 

اشته شده در کشوری چون ايران به بهای گرانی برجای گذ

است، به بهانه هر مطالبه ای که باشد، نتيجه ای جز منزوی 

  . کردن کسانی که به اين تالش دست زده اند نخواهد داشت

  

بی شک فعالين جوان در جنبش زنان و در کمپين که بر 

پيش فرض های متداول در آن متکی نيستند به تجربه های 

يغات موجود در جنبش کارگری ايران و راه و رسم تبل

 و ديده اند که چطور ميشود دست به ،علنی آن فکر کرده

دامن مصادر سرمايه و قدرت و مقدسات نشد و هم بدنبال 

. خواستهای خود رفت و هم آگاهگری و فرهنگ سازی کرد

منظور از اين فراگيرِی هيچ فوت و فن معجزه آسائی 

. نيست، بلکه درک منطق حرکت و مشی مورد نظر است

که در آن مبارزه برای خواست های مشخص همان منطقی 

و فوری و بخشی بر متن فعل و انفعال با ساختاری های 

همان مشی . بزرگ و تحوالت آن ديده و پيش برده می شود

گروه های اجتماعی و سياسی که منافعشان با  ای که در آن

جنبش مورد نظر ناخوان است، هم چنانکه نيروهائی که 

نبش گام بردارند، به روشنی تميز می توانند همراه اين ج

؛ يعنی همان کاری داده شده و به نام خود خوانده می شوند

  .که کمپين نمی کند

  

  البی گری به مثابه استراتژی-7

 

در بخش های پيش گفته شد که استراتژی البی گری نخبگان 

مورد بحث ما از بر آوردی ناشی می شود که، بر عکِس 

عه، رژيم سياسی ايران را شبيه به تبيينشان از فرهنگ جام

 براینه قطعا نظامی با مختصات پارلمانتاريستی می داند؛ 

نظام استبدادی حاکم را به عنوان دموکراسی جا که اين 

ند، بلکه به اين دليل که پراتيک البی گرانه يا حتی نبز

آگاهگرانه خود را با ابزار هائی طرح و توجيه می کند که با 

   ).23( مبتنی بر انتخابات رقابتی منطبق اندساختار سياسی 

فشار غير مستقيم افکار  "سياستبه عنوان مثال می توان به 

   .اشاره کرد" عمومی بر مسئوالن برای تغيير
  

  "افکار عمومی"گره کار 

کمپين به دنبال اين است که خود را در  کمپين گرانبه گفته 

 برمراجع مطرح کند و از اين گذار" افکار عمومی"ميان 

طبعا اين (باشد که وزنه افکار عمومی . قدرت تاثير بگذارد

) جا به عنوان آلترناتيوی در مقابل بسيج نيروی توده ای

را به دادن امتيازاتی در جهت خواست های اين " مسئوالن"

و قانع کردن  با فشار غيرمستقيم افکار عومی". کمپين قانع کند

 زم و حياتی است و بهتر استمسئوالن به اين که اين تغيير، ال

هر حكومتي به . هرچه زودتر به دست خودشان صورت بگيرد

 مشروعيت را افکار عمومی حداقل مشروعيت نياز دارد و اين

خواسته  را در مورد برآورد می کند اگر ما زنان افکار عمومی
های به حق زنان تغيير دهيم ناخودآگاه روی دولت و قوانين تاثير 

تر  بنابراين براي ما تغيير نگاه مخاطبان بسيار مهم .خواهد گذاشت
امضا آردن شهروندان که در  آردن امضا است و البته از جمع

واقع يک کنش محسوب می شود می تواند در اين امر کمک 

  )24( "بکند بسياری

می کند در " مسئوالن" به نويسندهبه نصايح گرانبهائی که 

 ه فشار غير مستقيم بر و فعال به مقولمی پردازيمادامه 

اين . حکومت در ايران از طريق افکار عمومی می پردازيم

شيوه همانطور که در ادامه مطلب می بينيم با همه فريبندگی 

ظاهريش به دليل اين که با ساختار سياسی ايران هم خوانی 

ندارد در رابطه با اهدافی که می جويد بی تاثير است،  

امعی متکی بر دموکراسی گذشته از اين که در خود جو

 تغييرات پارلمانی و انتخابات رقابتی نيز موتور محرک

  .جتماعی نيستا

    

عنوان ميانگينی از نظرات به » افکار عمومی«اين جا 

 طبعا آگاه . نيست معين ایپديدهنسبت به جامعه در موجود 

بدون تفکيک عموم به گری عمومی در هر جامعه ای، 
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 خود بخود جزو فعاليتهای پايه ک،گروههای با منافع مشتر

اما . ای همه جنبش ها و حرکات اجتماعی و سياسی ست

به معنای مرکز اعصاب يک سيستم " افکار عمومی"

از آنجا که اين . سياسی موضوع ديگری ست-نظرسنجی

کمپين از سوی چهره های مشهورش بکرات يک نظر 

ها سنجی خوانده شده است می توان نتيجه گرفت که هدف آن

فراتر از آگاهگری عمومی ست، و بنيان گذاران کمپين دست 

را " افکار عمومی"آخر کارکرد سيستم واره ای از اين 

کمپين يک ميليون امضا فقط مي خواست و ":  مورد نظر دارند

مي خواهد ضمن يک حرکت مسالمت آميز، مداوم، آهسته و 
ند و مي خواهد نظرسنجي ک. پيوسته همين نکات را تذکر بدهد

مي . حاصل نظرسنجي را در اختيار نهادهاي حکومتي بگذارد
خواهد بگويد اگر مردم به کاستي هاي قوانين آگاه بشوند خود آن 

  .)25( "را نسخ مي کنند و بهتر است حکومت پيش دستي کند
چنين کارکردی البته در نظام های سياسی پارلمانی امری 

به عنوان " افکار عمومی"متداول است و اساسا پديده 

عنصر تاثير گذار سياسی در جامعه مبتنی به دموکراسی 

و بر خالف آنچه برخی می (نمايندگی معنا پيدا می کند 

در اين ). پندارند هيچ ربطی هم به دموکراسی مستقيم ندارد

می نامند " متوسط، وسيع و ژالتينی"جوامع آنچه که تفکر 

ی و پائين ترين سطح از شناخت، پيشداوری های حس

ارزيابی سطحی مملو از احساسات رقيقی ست که از يک 

مسئله به مسئله ديگر می پرد، از يک نظر به نظر ديگر می 

چرخد، بدون اين که حافظه تاريخی يا طرح بهم بافته 

ديگر . منسجمی نسبت به هيچ مسئله ای در خود پرورش دهد

حتی خود افکار عمومی بازان هم ادعا نمی کنند که اين 

افکار ". تم پاسدار آزاديهای سياسی و فردی ستسيس

 یئ، بلکه  کاالنيست» آزادی عقايد«نه تنها هم ارز " عمومی

 در سيستم سياسی متکی برنظر سنجی که می کوشد ست

  .  تبديل کندطلبسياست را به نوعی جامعه شناسی بازار 

  

اما به هر رو چنين پديده ساخته و پرداخته ای، خصلت و 

تکيه گاه  کمپين هر چه باشد، آن جائی می تواند کارکرد آن 

قرار گيرد که انتخابات ) هدف کمپين هر چه باشد(های موثر 

آزاد و رقابتی برای تعيين مراجع تصميم گيرنده برقرار 

آن چيزی که مجلس ها، دولت ها و احزاب را محتاج . باشد

و جلب نظر مساعد آن می کند همين " افکار عمومی"اين 

 تا جائی که حتی بی معنا ترين و ؛سم کسب رای استدينامي

" افکار عمومی"متناقض ترين خواست ها و نظر های اين 

 ساختهکه گاه کامال مطابق مراد صاحبان سرمايه و قدرت (

بودجه اين کار  قرار می گيرد، برای مطالعهمورد ) دشومی 

رقيب برنامه سياسی های عظيم مقرر می شود، و نيروهای 

تخاباتی خود را به نحوی تعيين می کنند که نظر های ان

مساعد آنرا به هر نحوی جلب کنند و پس از کسب قدرت نيز 

برای نگاهداری مشتريان انتخاباتی خود می کوشند که به 

اما پس از سه ده تجربه . خواست های آن پاسخ دهند

در جمهوری اسالمی در ايران چگونه می توان " انتخابات"

وری و دموکراسی های پارلمانی به دنبال ميان اين جمه

مشابهتی در اين زمينه گشت؟ دست اندرکاران کمپين بايد از 

نحوه و کارکرد انتخاباتی در جمهوری اسالمی بهتر از همه 

آگاه باشند و بدانند که نتايج صندوق های رای را توازن 

قوای درونی جناح های مختلف رژيم تعيين می کند که از 

و ميزان خوشنودی و " افکار عمومی"ه عامل هر توجهی ب

ناخشنودی آن بی نياز است، و تا زمانی که نارضائی 

عمومی به مبارزه فعال مايشاء اجتماعی ارتقا نيافته باشد 

و پاسخگوئی خود  "مشروعيت"هيچ دليلی برای نگرانی از 

  .  افکار عمومی نداردبه خواسته های

ه ای جز اين ندارد که  بی معنا نتيجیچنين کپی برداری ها

  چه از ماهيت استبدادی حکومت ايران و چهآگاهی نادرستی

  يعنیبه همين افکار عمومیآن " انتخاباتی"کارکرد از 

، و بر خالف ادعای آنها بدهد کمپين گران ضوع کارمو

بهتر است . نمی کند" تربيت افکار عمومی"چندان خدمتی به 

ودش قرار دهند و خ واقعی که ايشان کمپين را در جای

 عريضه در خدمت" فشار از پائين"که اين  صراحتا بگويند

 کمپين گرانهمانطور که نويسی و چانه زنی با باالست، و 

از روی مدل کمپين مشابهی در تاکيد کرده اند  متعددی

 بر مبنای کارکرد الگوهای، نه )26( تنظيم شدهمراکش 

  . ين جوامع در ا افکار عمومیفونکسيونغربی مبتنی بر 

 ، حسن دوم، درآنپيشين سرشناس  در مراکش البته ديکتاتور

 با علما و روحانيون به فعالين جنبش  خود اختالفاتگرماگرم
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زنان اجازه داد تا خواست های مربوط به شرايط زن در 

با آن به جمع آوری يک کنند و خانواده را به نام او طرح و 

بگان ما هم در اليه های آيا بعضی نخ. ميليون امضا بپردازند

رژيم جمهوری اسالمی به دنبال شاه حسنی می گردند که 

 و تصور می کنند که اگر به نام اسالم سخن ،پيدا نمی شود

چنين تکيه بگويند ممکن است با جلب افکار عمومی بتوانند 

   در قدرت تعبيه کنند؟    گاهی را

  

  البی گری، هدف و وسيله 

و تعيين کننده طيف مورد بحث ما البی گری اشتغال دائمی 

در جنبش زنان ايران بوده است، اين فعاليت در زمان 

اصالح گران در ميان دوستان مصلح و مراجع فقه پويا 

در دوران کمپين هم اين راه البته به شکلی . دنبال می شد

دشوار تر و بدون داشتن متحد در قدرت سياسی، اما با 

که اين البی گری، چندی ست . (افتخار بيشتر دنبال می شود

اما بی . به اراده باال دستان، به حال  تعليق در آمده است

  ).شک با کوچکترين گشايشی دوباره رونق خواهد گرفت

 جلوه چنين اين حرکت و پشتيبانان حق بجانبشان مبتکرين

، چرا می دهند که رويه مزبور طبيعی و اجتناب ناپذير است

ه زن اصل است و در باب حقوق تغييرات قانونی در مسئلکه 

 وارد قدرتبايد با حقوق پردازان و صاحبان دست آخر 

د که ايشان با ن به اين ختم می شوراه هاهمه . گفتگو شد

مجموعه ای از مراجع دينی و يا نهادهای اصلی در ساختار 

  . ندکن "رايزنی"قدرت رژيم يا با نمايندگان مجلس 

 بکار بردن همه فوت و از آنجا که البی گری صرف حتی با

 تبديل بهفن ها و هنرها تا کنون جواب نداده است بايد 

نيروئی شد و صفی داشت تا با تکيه بر آن بشود به شکل 

يک ميليون امضا و بسيج افکار . موثرتر چانه زنی کرد

عمومی و ايجاد نيروی کنشگر و وارد کردن انرژی تازه به 

هت بکار گرفته می طيف فرسوده اصالح گرای ما در اين ج

کنشگران ما هم هر . شود که چانه زنی را موثر واقع کند

قدر کو به کو بروند و با توده ها چهره به چهره شوند تا 

کنند يا در تغيير نگاه افکار " آگاهگری"امضا جمع کنند يا 

عمومی به قوانين مردساالر تالش کنند، بدون چک و چانه 

ی توانند اميدی به تحقق زنی در باالترين ارکان قدرت نم

  . خواست های خود داشته باشند
 با همه نيروی قابل توجهی که ،اما دوستان ما اين بار هم

اين بار .  از توفيق در امر خود ناکام ماندند،جمع کردند

تالش البی گرايانه ايشان کمکی به پيشرفت اهدافشان که 

سهميه  وجدا سازی (نکرد هيچ، مانع تضييقات قانونی بيشتر 

امنيت "بندی جنسيتی در دانشگاهها، تعطيل مجالت، طرح 

 عليه...) ، سهولت بيشتربرای تعدد زوجات و "اجتماعی

شد، و حتی خودشان و کنشگران را از زندان شالق و نزنان 

اما به نظر می رسد که هيچ .گذاردنتبعيد و جريمه در امان 

ويگردان چيز نمی تواند آنها را از اين سياست بی فرجام ر

  .کند

البی گران زبردست ما گاه تالش می کنند اين کار خود را 

هم تراز مذاکره ميان دو نيرو در مقطعی از مبارزه و در 

آنها در اين امر تنها نيستند . تعادلی از توازن قوا قرار دهند

 در "...که  حتی از زبان بعضی دوستان منتقدشان می شنويم 

اين . موجود را در نظر بگيرندمصاف خود ناچار بايد شرايط 
نيروهای اجتماعی اند که با توجه به جايگاه اجتماعی شان اين 
مصاف ها را پيش می برند و خط و خطوط و حد و مرز آن را 

از يک سو، يک نگاه افراطي مطلق نگر وجود   ...دتعيين می کنن
برخورد با نحله هاي  دارد، که چه در برخورد با دولت ها، چه در

روشنفکري ديني، و چه در برخورد با مذهب مردم، هيچ 
از سوی ديگر، در مقابل اين  ... جايز نمي شمارد گفتگويي را

در مواجه با ... نگاه افراطی، با نگاهی تقليل گرا مواجه هستيم 
عنوان نوعی از  رود که آن را به استبدادی دينی تا جايی پيش می

  )27( " ...کند توجيه می» ددموکراسی محدو«

صدور احکام کلی از اين دست که در شرايطی بايد با دولت 

شد، و اين شرايط را هم نيروهای آن " گفتگو"ها وارد 

 نمی کمکهيچ نکته ای به روشن شدن جنبش تعيين می کند، 

اينجا صحبت از کدام شرايط است؟ اين نيروها که : کند

و اين خود ( کنند کيستند؟ خودشان حد و مرزها را تعيين می

" مقامات مسئول"با " گفتگو"نماينده گری در کمپين برای 

  .) در ادامه مطلب پرداخته می شود

روشن است که در هر مبارزه ای زمانی فرا رسيده و 

شرايطی ايجاب کرده است تا طرفين دعوا با يکديگر مذاکره 

اين جا صحبت از مذاکره است نه گفت و شنود و . کنند
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در  مذاکره ای که به دنبال يک مبارزه ؛رايزنی و درد دل

شده که حريف مجبور به دادن امتيازاتی زمانی ی گيرد م

جنبشی که به نيروی مبارزه توده های خود متکی ست . باشد

به نيروی اين قدرت مادی به پای مذاکره می رود و چيزی 

ندگی نماي مذاکره کنندگان آن. برای پنهان کردن از آن ندارد

 ، در برابر آن جوابگو هستند دارندروشن از سوی جنبششان

 با اتکا و توجه به نيروی جنبش و توازن قوای موجود پيش و

ست و همه علنی مذاکراتشان . می روند و پس می نشينند

آنها چه می گيرند، عاملين و فعالين اين مبارزه می دانند که 

 از . می شوندچه اندازه پيش می روند و کجا و چرا متوقف

اين راه است که مناسبات توده ها و فعالين جنبش شفاف می 

شود، راهی که در شرايط اختناق هم می شود و هم بايد طی 

حال از اين قواعد و احکام جهانشمول مبارزاتی نتيجه . کرد

با دولت ها " دگر انديشی"گرفتن که بايد به نام عشق به 

اد خود گماشته ای به گفتگو و نشست و برخاست کرد يا افر

نام يک جنبش و به حساب آن به چک و چانه زنی با رژيمی 

چون جمهوری اسالمی بنشينند در بهترين حالت يک خلط 

مبحث بزرگ و در معمول ترين حالت توجيه فرهنگ زد و 

" گفتگو ها و رايزنی"به حکم همين واقعيت در . بند است

 جانب سران های ماموران خود گماشته يا منصوب شده از

کمپين هم راهی ديگری ندارند جز " افقی بی سر"اين جنبش 

اين که خواست هايشان را در پشت درهای بسته و با تنها 

نگرانی و حربه ای که دارند پبش برند يعنی با اظهار 

، چانه زنی های استمداد گرايانه با اين نظامبرای  دلسوزی

و ( و آن آيت اهللا جناح و آن جناح، ديدن دم اين حجت االسالم

احيانا تالش برای جلب حمايت در مقابل کسب رای در 

  ).   انتخابات؟

  

  کمپين يک البی بزرگ؟

دقت در موازين و سازمان البی گری مدرن نشان می دهد 

که کمپين يک ميليون امضا از بسياری جهات شباهت با يک 

حرکت البی گری عقالنی وسيع با ساز و کارهای برنامه 

  .سازمان يافته داردشده و 

روشن است که البينگ يعنی تالش برای اعمال نفوذ بر 

ارگانهای تصميم گيرند يا احزابی  (و مصادر امورمقامات 

 در جهت ) که برای راه يابی به اين ارگانها فعاليت می کنند

در جوامعی که البی گری نهادی . يک گروه" ويژه"منفعت 

اردی ست که منافع شده است بيشترين کارکرد آن در مو

در نقش سازمان " دولت"ويژه با هم برخورد می کنند و 

بنابراين در جائی معنا دارد . دهنده منافع عمومی می نشيند

که تصميم گيری با در نظر گرفتن مجموعه منافع ويژه ی 

 جائی که دولت در نقش داور ،موجود در جامعه همراه باشد

 توازن و سازش های منافع ويژه متضاد ظاهر ميشود، نقاط

  . الزم را پيدا می کند

بنابراين البی گری به معنای واقعی آن در جوامعی با رژيم 

با اين . سياسی مبنی بر دموکراسی نمايندگی قابل اجراست

وجود در بسياری از همين جوامع، عليرغم رواج وسيع آن، 

تلقی می وم ذمجامعه بسيار م» افکار عمومی«از سوی 

ايران که حاکم بر  رژيم استبداد گربه ؛ چه رسد شود

پارلمانش تشريفاتی بيش نيست و انتخاباتش مراسم و 

مناسکی ست که هر چند سال يک بار اجرا می شود تا 

توازن قوای جناح های رژيم به زيور رسميت آراسته شود 

برای پيش برد اين کار هم همه تدابير الزم تعبيه شده است، (

يت ها پيش از مراسم، تا تعويض از مکانيسم تائيد صالح

صندوق های رای در حين مراسم و ابطال انتخابات در هر 

جا که خطر بيرون آمدن نتايجی مغاير با اين توازن قوا از 

اين ها همه يعنی که در ايران ). صندوق ها احساس شود

جلب حمايت انتخاباتی و تعداد آرائ ريخته شده به صندوق 

 ندارد، بنابراين البی گری از در نتيجه انتخابات نقشی

اساسی ترين سالح خود که در کشورهای غربی به کار می 

نيازی به اثبات اين . افتد يعنی حمايت انتخاباتی محروم است

تبديل نيست که در چنين شرايطی البی گری به کاريکاتور 

 می شود، همچنانکه در کشورهای استبداد زده معمول است،

 کميک -هم به همين نمايش تراژیبه فعالين البی گر ما و 

  .  مشغولند

به هر رو البی گری مدرن هم از ضوابطی برخوردار و بر 

و (تکنيک هائی استوار است که کارائی آنرا تضمين کنند 

اکنون در بعضی از رشته های آموزش عالی تدريس می 

در رژيم های پارلمانی اين هم پديده تازه ای نيست که ). شود

هم اجتماعی جديد به البی گری ی جنبشها و برخی حرکات
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در اين کشورها ان جی او ها می توانند البی گری . بپردازند

خود را با ايجاد آکسيون های پر سر و صدا و بسيج رسانه 

ی ئتا کنون البی ها. ها و تاثير بر افکار عمومی پيش برند

موفقيت پيش به اين شکل با ) مثال در مورد محيط زيست(

اتکا به طرح های درازمدت و آکسيون های . ندده ابرده ش

امکان اين موثر کوتاه مدت مبنی بر تحريک وجدان عمومی 

در بازی های سياسی را ايجاد می کند که سازماندهان آنها 

اضع آنها، امضا جمع اعالم مو و ؛به حساب گرفته شوند

کردن های آنها، و مجموعه فعاليت هائی که سازمان می 

  .هاد های تصميم گيری تاثير گذار باشددهند بر ن

عمليات البی گران کمپين را در پرتو اساسی ترين نکات 

 نگاهی به. می توان ارزيابی کرد) 28(البينگ مدرن 

ساختمان و شيوه کار کمپين نشان می دهد که اين حرکت از 

مثال متحدين . بسياری جهات از جنس اين البی گری ست

مبتکرين اين جنبش که مدت   اند،بالفعل و بالقوه آن روشن

زمان زيادی به فعاليت در درون خود و در چارچوب بسته 

در کشورهای غربی و » البينگ مخفی«(البينگ مخفی 

خصوصا امريکا پديده شناخته شده ای است و همين هم 

هست که از نظر افکار عمومی مذموم است، چرا که در 

ان را چرب می عمل يعنی وکالی کمپانی ها سبيل نمايندگ

مشغول بودند با ) کنند تا قوانينی را به نفع آنها دستکاری کنند

نقل مکان کردند » آوت سايد«به » اين سايد«ايجاد کمپين از 

از آن جا که ان . را درگير کار خود کنند» جامعه مدنی«تا 

جی او ها در موقعيتی ضعيف تر از آن قرار دارند که به 

معه مدنی قرار گيرند خود عنوان مبدا حرکت بسوی جا

ِفيس تو «برخوردهای  مستقيما به سراغ اين جامعه مدنی و

شکل شبکه ای حرکت آن هم . رفتند) چهره به چهره(» ِفيس

و مهم تر از همه خط . با شکل مطلوب البينگ خوانائی دارد

مشی شان در قبال موضوع البی گری شان يعنی جمهوری 

 هائی که خطاب به آن می و همه پيام. اسالمی سازنده است

  . سازد اين موضع سازنده را در خود منعکس می کنند

خالصه اين که کمپين در بيشتر جهات شکل و شمايل يک 

حرکت البيستی استاندارد را دارد با اين همه در يک نکته 

 که حتی البيست هم بايد اين: بسيار اساسی با آن قرابت ندارد

ين حدود مانور خود در بده از يک نمايندگی روشن برای تعي

" بده"در اروپا رايج ترين . (بستان هايش برخوردار باشد

تضمين تعبيه رای در انتخابات برای آن حزب يا گروهی 

در . ست که به خواست های البی گر پاسخ مثبت می دهد

آمريکا البی گری از رای دادن و رای جمع کردن فراتر می 

در ). زاب می رسدرود و مستقيما به تغذيه مالی اح

 که نقش البی گری آنهائیچارچوب کمپين يک ميليون امضا 

 "رايزنی"به حرکت اين بر عهده دارند و به نيابت از سوی 

سفيد از سوی کنشگرانشان آيا چک  نمايندگی اشتغال دارند

ايشان امتيازات مفروضی را که در چارچوب ؟ گرفته اند

 عوضی تاخت می خواست هايشان می خواهند بگيرند با چه

در  مقيد می کنند؟ تعهداتیزنند و جنبششان را به دادن چه 

اين گفتگوهای سری چه می گذرد؟ نتيجه آن چيست؟ به 

فعالين و کنشگران جوانی که وارد ميدان عمل شده اند چه 

مثال در جريان انتخابات برای دست (توصيه ای می کند؟ 

ه هائی که يابی به خواست های کمپين بهتر است در حوز

امکان رقابت ميان نامزدهای نمايندگی وجود دارد به فالن 

نامزد که با او قول و قرار گذاشته شده و امکان دفاع از 

  )   خواست های کمپين را دارد رای دهند ؟

از آنجا که از قرار چانه زنی و البی گری داوطلبانه است و 

ا  آي"هر کس خواست می کند و هر کس نخواست نمی کند"

آنهائی که داوطلب البی گری می شوند از قول شخص 

با مقامات مسئول و غير مسئول رژيم " رايزنی"خودشان به 

می نشينند؟ بالخره کسی در اين ميان نيست که بپرسد خط 

" بده های"مشی اينها، حدود و ثغور اين ها، سازش ها و 

ه آنها را کی تعيين کرده؟ آيا کنشگران اين کمپين چشم بسته ب

که ) شناخته شده و يا در سايه(خود برگزيده " نمايندگان"

 که به نام آنها داده اندداوطلب البی گری می شوند، اختيار 

وارد کدام معامله شوند؟ اين است آن دموکراسی پايه ای که 

  اين کمپين وعده داده می شود؟ " ساختار افقی و بی سر"در 

يک يا سی (ند آنانی که سر نخ های حرکت را در دست دار

هر کار خواستند در البی گری ) يا چهل نفر تفاوتی نمی کند

کنند و هر قرار و مداری که الزم و درست می خود 

آورند بدون اين که ديگران حتی می تشخيص دادند به عمل 

در جريان گفتگو هائی که رد و بدل می شوند  قرار گيرند؛ 

  .  نام داردو اين در قاموس بنيان گذاران کمپين شفافيت
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توصيفی که از مشی کمپين در اين نقل قول آمده است قابل 

خوشبختانه ساختار نامتمرکز کمپين به اعضا " :بررسی ست

اجازه داده است با توجه به درک خود از آنچه بايد انجام گيرد، 
عمل کنند و همچنان در چهارچوب کمپين که مرزهای آن توسط 

به همين خاطر، عده ای . نندبيانيه مشخص شده است، باقی بما
فاصله ی خود با ساختارهای سنتی قدرت را حفظ کرده اند، 
درحالی که ديگران فعاالنه برای کسب حمايت احزاب و 

   )29( ."گروههای سياسی و روحانيان، به البی پرداخته اند
که کمپين وعده " راه حل های مشخص و متعددی"اين تجلی  

 شاهکارهای سياست بازی پيش آنرا داده است يکی ديگر از

که در اصل چهره است " غير متمرکز"برندگان اين حرکت 

های شناخته شده آن از گرد راه نرسيده اند و آموزندگان بی 

حفظ فاصله با "نيستند، و معنای " تالش گری"توشه طريق 

چرا که خود از . را خوب می دانند" ساختارهای سنتی قدرت

محارمت با اصالح گران دو " پردستاورد"راه طوالنی و 

  :خرداد و مراجعی از قدرت می آيند

يک فرق با همان کاری که زنان تنها اين کار البی گری 

و آن هم همين . اصالح طلب مجلس ششم می کردند دارد

" افکار عمومی"است، يعنی مثال فشار " يک ميليون امضا"

ه که همانگونه که در ابتدای مطلب گفته شد حجاريان هميش

اين راه را توصيه می کرد، ولی در زمان خاتمی خط او 

پيش نرفت و احدی از ياران او نخواست که فشار از پائين 

به همين دليل هم . گذاشته شود تا خاتمی از باال چانه زنی کند

هست که تا امروز حجاريان می تواند ادعا کند که به 

هنوز استراتژی او در دوران خاتمی عمل نشده و بنابراين 

  .شانس پيروزی دارد

به هر رو بخش اعظم عمر کنش گرانه اين بانوان بسيار 

با جنبش اصالحات، زمانی که در " البی گری"نخبه به 

قدرت بود، گذشته و امروز که با دست خالی و سفره تهی 

برگشته اند تازه فهميده اند دنيا دست کی ست و از اين تجربه 

ک سر به سوی دارندگان پر خاطره آموخته اند که بايد ي

به عبای آيات عظام چنگ زنند، به . واقعی قدرت بروند

بارگاه فقهای نو انديش و کهنه انديش مشرف شوند و دم 

محافظه کاران و اصول گرايان را ببينند و به مجلس 

  . تشخيص مصلحت نظام دخيل ببندند

با مقامات نيستند يا " رايزنی"ايشان به کسانی که مايل به 

ا مفيد نمی دانند می گويند اگر دوست نداريد با مراجع آنر

سنتی قدرت خوش و بش کنيد، اگر از درک فوايد البی بازی 

 بمانيد و به ما سر جايتانبا اين ها عاجزيد اشکالی ندارد، 

کولی بدهيد تا ما از ديوار فقه پويا باال برويم، از باب احکام 

 اين عين .کنيم" بستر سازی"ثانويه وارد شويم، و 

هرکس خواست بکند و هر کس نخواست ! دموکراسی ست

  ! نکند

اما دست اندرکاران کمپين و البی کنندگانشان می دانند که 

،  از حکومت را"عمومیافکار "همان واقعيتی که نارضائی 

 بدل نمی تاثير گذار به عامل به سبک رژيم های پارلمانی،

ی، هر گونه البی کند، يعنی همان عدم وجود انتخابات رقابت

گری موثری که بر مبنای بده بستان هائی در اين جهت 

به اين ترتيب در غياب . می کندمعنا استوار باشد را نيز بی 

شرايطی که در آن البی بتواند امتيازاتی از قبيل قول رای 

بدهد، يک نوع امتياز باقی می ماند و آن داشتن موضع 

بايد . رت حاکم استسازنده نسبت به موضوع البی يعنی قد

تبليغات خود را به نحوی تنظيم کرد که نه تنها سر 

 آن تقويتناسازگاری با رژيم نداشته باشد بلکه در جهت 

 موجود ظرفيت های حکومتبايد وانمود شود که . قرار گيرد

  راالزم برای برآورده کردن نيازهای مادی و معنوی زنان

تقويت اين ظرفيت دارد و فقط بايد با تاکتيک مناسب جهت 

برای همين هم نشست و برخاست های چاکر . ها تالش کرد

که سابقا يواشکی " مسئوالن"منشانه فردی با مقامات و 

انجام می گرفت امروز با سرافرازی و به نمايندگی از سوی 

در حالی که برای پيشبرد اهداف " :کمپين صورت می گيرد

مع باشند، نياز به کمپين و تضمين اين که اصالحات قانونی جا
ترويج و البی بيشتر است اما کمپين در جهت ترويج بحث آزادانه 
در مورد حقوق زنان در سطح گروههای سياسی و صاحبان 

البته . قدرت، به شکل يک نيروی کاتاليزور عمل کرده است
ظهور اين بحث را می توان نتيجه ی تالش گروه وسيعی از 

ی، محافظه کار، اصالح طلب يا مدافعان حقوق زنان اعم از دولت
اما بر خالف گذشته که حقوق زنان موضوع . غيردولتی دانست

 و اغلب زنان -بحثهای خصوصی و البی های خصوصی بود
برای ايجاد تغيير در وضيعت حقوقی خود وارد گفتگو با آقايان 

برای مثال، اخيرا زنان اصولگرا در مالقاتی با  "... "-می شدند
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يس جمهور سابق ايران و رييس فعلی مجمع رفسنجانی، ري
تشخيص مصلحت نظام، خواستار تغيير قوانين موجود شده اند و 
برای مثال تقاضای برابری ديه ی زنان و مردان را مطرح کرده 

رفسنجانی در اظهاراتی غيرمنتظره از مجلس خواسته است . اند
 که که به اين موضوع رسيدگی کنند اما همچنين تهديد کرده است

اگر نمايندگان مجلس به طريقه ای مناسب به موضوع نپردازند، 
خود مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مساله را در دستور کار 

آيت اله خامنه ای نيزاخيرا در مالقات با زنان . قرار خواهد داد
دختر پيامبر، بيان ) س(اصولگرا به مناسبت تولد حضرت فاطمه

ع، به شکلی که در قوانين ايران داشته است که تفسير فعلی از شر
وجود دارد، حرف آخر را نمی زند و فقهای بايد اين اختالفات را 

در حالی که پيشتر حقوق زنان در خفا . مورد بررسی قرار دهند
مورد بحث قرار می گرفت، ظهور اين بحثهای عمومی نشانگر 

اين اظهارات علنی ... تغيير جهت در گفتمان حقوق زنان است، 
می توان دستاورد تالش های فعاالن در کمپين يک ميليون را 

امضا و به طور کلی تمام زنانی که دراين حوزه فعاليت می کنند، 

   )30(."دانست

در زمانی که موج سرکوب همين رژيم بر سر دانشجويان و 

افتخارشان اين بود که با ايشان کارگران فرو می آمد، 

قدرت قرار دارند افرادی که در جايگاههای مناسبی در 

فقط از پيشرفت کند اين ...  مشغول چک و چانه زدن هستند 

کار نگران بودند که ممکن است جنبش را دچار دشواری 

در حالی که بحث در مورد حقوق زنان ": های جبران ناپذير کند

به خصوص در ميان دولتی ها و حاکميت بسيار مهم است و 
 زنان می توانند به آن دستاوردی است که تمامی فعاالن حقوق

افتخار کنند اما موضوع چگونگی تغيير قوانين و لزوم تطبيق 
در . قوانين با نيازهای واقعی زنان در پرده ای از ابهام قرار دارد

حالی که اعضای کمپين مالقاتهايی را با زنان محافظه کار و 
اصالح طلب درون حاکميت و برخی فقهای دينی ترتيب داده اند و 

الش برای برگزاری نشستهايی با آيات عظام هستند، تالش و در ت
ترويج بيشتری بايستی در اين جهات انجام گيرد، بخصوص برای 
برقرای ارتباط با بخشهای محافظه کارتر، مثال قانون گزاران، 

بنابراين فعاليتهای البی در . ... قضات و مسئوالن قوه قضايی
انونی بايد بيش از گذشته جهت تاثيرگزاری بر فرآيند اصالحات ق
 ." حقوق زنان قرار گيردندر دستور کار اعضای کمپين و فعاال

)31(   

گوش  دست آخر به عنوان يک نمونه از موضع سازندهو 

که ضمن  ات يکی از کمپين گران سرشناساظهارکنيم به 

تاسف و گاليه از اين که نظام منافع خودش را نمی ابراز 

ن بروز طغيان های اجتماعی و او درباره امکا به شناسد

به کمپين آن  و در مقابل ،تغييرات راديکال هشدار می دهد

اکنون ": را تفويض می کندنظام مسئوليت سنگين بقای 

بينيم که زناني با هدفي مشخص و شفاف از شروع به آار  می
ضمن "اند و گرفته آمپين، بخش بزرگي از وظيفه نظام را به عهده

با رويكرد " ن اساسي و ارآان نظامپذيرش حكومت، قانو
اصالحي، خواست عمومي تغيير قوانين را به طور صلح آميز 

در " "اند؛  تبديل به گفتمان مشترك و جزء اولويتهاي زنان آرده
صورت عدم وجود حرکت هايی چون کمپين اين امکان وجود 
دارد که نارضايتي عمومي نه تنها از قوانين، بلكه از آل نظام به 

نظمي و  هاي اجتماعي و بي د بيايد و به دنبال آن به آشوبوجو
شده و فاصله زماني تا اغتشاش اجتماعي آم شود؛  ثباتي آشيده  بي

اآنون نيز روند برخوردها با فعاالن اين  چه بسا آه هم 
در عوض برخورد . آمدهاي ناخوشآيند را سرعت ببخشد پيش

گر و  هري، سرآوبمتقابل بخشهايي از نظام با فعاالن زنان، ق

   )32(".هوشمندانه بوده است بسيار غير

با اين فاکت ها می شود ادعای خانم خراسانی را در مورد 

راه "اين که اوج شاهکار کمپين يک ميليون امضا اين بود که 

 اصالح گری درون" در کنار دو راه پيشين يعنی "سومی

د بتراشد مور )33( "حکومتی و انقالبی گری برون حکومتی

ارزيابی قرار داد و فهميد که اين راه سوم، البته به شکل 

  .ساختارشکنانه ای، علی البدل راه اول است

سيستم البی گری غربی پايه ای در سيستم سياسی حاکم بر 

 به بی ماجراايران ندارد و به همين دليل بی معنی ست، اما 

مسئله اين است که در غياب اهرم . فايده بودن ختم نمی شود

 آستان کثيفهای سياسی امر البی گرِی دوستان ما به نمايش 

بوسی اين نظام ختم می شود و از کنشگران سرشناس ما، از 

کسانی که به هر رو هم و غم زندگی خود را تغيير بعضی 

قوانين تبعيض آميز قرار داده اند، مشاوران بی جيره و 

اين سرنوشت غم انگيز . مواجب جمهوری اسالمی می سازد

که هيچ گشايشی در آن هويدا نيست، تنها به آلوده شدن 

 ايشان اين را به راه و رسم .می ماندنچندين چهره محدود 
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که به آموزشگاه (يک حرکت اجتماعی در جنبش زنان ايران 

 و ؛تبديل می کنند) نيروهای جوان و مبارز مبدل شده است

ک می تمامی پيکر آن را، چه آنهائی که خود را در اين پراتي

شناسند و چه آنهائی که تنها برای انجام يک کار جمعی برای 

امر برابری زن و بويژه به شوق تماس نزديک با مردم به 

طيف فراتر از همه . آن پيوسته اند، به اين لجن زار می کشند

مبتکر کمپين چنين روشی را به راه کاری عادی و پيش پا 

 تکيه زنی به  و سنت،افتاده در جنبش زنان مبدل می کند

 طبيعی در اين جنبش رواج راه و رسمباالدستان را بعنوان 

. ميدهد

  
   گيریبجای نتيجه

  

در شرايطی که جنبش های اجتماعی کارگری و دانشجوئی 

با مبارزات پيشرونده و به نيروی خود هم دستاوردهای 

مادی دارند و هم نظم سرمايه داری را به مبارزه می طلبند 

ی نوينی بروی جامعه می گشايند، در حالی که و افق اجتماع

بخش بزرگی از جامعه بويژه زنان و مردان جوان عاصی 

از مناسبات حاکم به تغييرات اساسی در آينده خود همراه با 

کوتاه کردن دست دخالت گر دين و سنت از زندگی عمومی 

حرکتی در ميان زنان ميدان  و خصوصی شان می انديشند،

 و آزادی های شکسته و "برابری"اشاعه دار شده تا با 

 "موقعيت گرايانه"نسبيتی و استخراج سياست های عملی و 

از آن، با توسل به آئين و مقدسات و دست به دامان قدرت 

سياسی حاکم شدن، اصالحاتی را در بعضی از تبعيضات 

حرکتی که می خواهد . قانونی رايج برای زنان جستجو کند

 اين نظام را با پند و "ای دموکراتيکاستعداده"در عين حال 

اندرز دادن و يا آگاه کردن به شر خود شکوفا نمايد، و آن را 

از طريق قانون يا گفتمان اصالح کند تا دست از ستم و 

تبعيض بر دارد؛ حرکتی که کوشش می کند توجه توده های 

  . مردم به حقوق خود را در همين راستا جلب کند

موفقيت "ز اين هم نشنيده ايم؟ يکی از  پيش اآيااين ندا را 

اين نبود آيا دوم خرداد و اصالح گران درون رژيمی " های

که همين فمينيستهای بنيان گذار کمپين را به دنبال کردن مدل 

استحاله سيستم حکومتی قانع کند؟ اين بار اول نيست که اين 

. فمينيست های ما دنبال يارگيری در رژيم هستند

که به بهانه " اصالحات آرام آرام" گرايش "پراگماتيسم"

استفاده از فرصت های پيش آمده در تاريخ به اصالح طلبان 

آويخته بود اکنون با توسل به همان تاکتيک ها به شکل فعالی 

در همه سوراخ سنبه های تماميت قدرت حاکم به جستجو 

که اين ) يا می نماياند(مشغول است، و خود می پندارد 

کانه ای است که با دست و پا کردن پشت جبهه تاکتيک زير

ای در قدرت برای برابری حقوق زنان بستر سازی يا ابزار 

اين باورهنوز همانقدر شعله ور است که در . سازی کند

زمان اصالحات بود، فقط ديگر روی اصالح گران درونی 

حساب نمی شود و بار آن بر دوش جنبش اجتماعی می افتد 

غيرخشونت گرای "ا به شکل نمادين تا حکومت گرانش ر

و با درک بهتر از اصول و فروع دين به اين قانع کند " زنانه

  . که دست از بدکرداريهايشان بردارند

نخبگان گرامی، در چارچوب همين رژيم، فرصتهای زيادی 

عالوه بر ديه و شهادت و . برای اصالحات شما موجود است

تکليف قانونی حجاب زنان مسيحی می شود سن حضانت و 

دختر را کمی باال برد، محدوده مجاز طالق را برای زن 

و اين به خاطر البی های بانوان کنشگر ما (کمی گستراند 

). نيست که در جای خود ديديم که چه اندازه فاقد پايه است

مسئله اين است که عليرغم بهبودهای مفروض در زندگی 

 با سياستی "کسب حقوق"روزمره بخشی از زنان، اين نوع 

که بر پيش برد آنها ناظر است، به قيمت يک عقب گرد 

بزرگ سياسی، فرهنگی و اجتماعی صورت می گيرد؛ چرا 

که با اشاعه اين روايت که با کمک مقدسات و اتکا به 

مصادر قدرت و خريد کرامات آن، به شرط زرنگی نخبگان 

را حل ) و دسته های بزرگ مردم(می شود مشکالت زنان 

 سنت تکيه زدن به باال دستان را آنهم با آويختن به کرد،

ابزارهای تحميق فرهنگی در ميان ستم ديدگان رواج می 

چنين مشی ای را که می پذيرد جنبش زنان با توسل به . دهد



34                                                                                                                                        24 بارو  صفحه
  

عامل " ساخت شکن شده"هر نافرهنگی به نام برابری های 

ثبات ارتجاع فرهنگی، اجتماعی و سياسی گردد، هر قدر 

برابری برابری سر دهد چگونه می توان حق طلبانه فرياد 

دانست؟ اين مشی نه تنها حق طلبانه نيست بلکه به عبارت 

سنگين تری محکوم می شود چون در جائی مانور می دهد 

که جنبش های اجتماعی اش به همت و نيروی خود در حال 

. پيشروی اند و جوانانش تشنه نرم های برتر فرهنگی اند

 هيچ خواست حقوقی يا حتی رفاهی که به چنين است که

فرهنگی شهروندان و تحکيم و  سياسیبهای تحکيم انقياد 

بنياد ستم های بزرگ و کوچک تامين شود قابل پذيرش 

  . نيست

کمپين گران ما اصرار دارند که بگويند اين چپ ها هستند 

که فقط شعار می دهند و هر مبارزه ای برای بهبود گذران 

آرمان هاي راديکال   " بهو آنها را .  می کنندروزمره را رد

و شعارهاي آتشين در کالم، چپ فرهنگی، منزه  در انديشه،

به آنها بايد گفت . متهم می کنند) 34 (. ... "طلبی، انقالب 

شکی نيست که چپ هائی موجودند که مشمول بعضی از اين 

گزاره ها می شوند، اما در درجه اول اين ها هيچ يک از 

ال شما را توجيه نمی کند و در درجه بعد، همانطور که اعم

در فصل های پيش گفته شد، اگر سرتان را کمی بچرخانيد و 

به دور و بر خود در جامعه نگاه کنيد، ديگرانی را مالحظه 

خواهيد کرد که رفتار و کردار و عمل اجتماعيشان  برای 

هيد اتهامات باال رو سياهی خواهد گذاشت، پراتيکی را خوا

ديد که هيچ قرابتی با چپ غير اجتماعی ندارد و خواهان 

اصالح به معنای وارد کردن بهبود در زندگی (رفرم 

است، اما ميان رفرم مورد نظر او و رفرميسم يا ) روزمره

  .اصالح گرائی شما تفاوت از زمين تا آسمان است

هيچ آدم عاقل و بی غرض و مرضی با ايجاد بهبود در 

 توده ها مخالفت نمی کند؛ حتی امروز از زندگی روزمره

 ماليخوليائی هم نمی شنويد که خواهان "چپ"زبان هيچ 

سختی معيشت، تبعيض و نابرابری باشد تا آن لحظه تغيير 

چپی که پايش روی زمين . زود تر فرا رسد) انقالب(بزرگ 

است رفرم را نه تنها برای سهل تر شدن زندگی توده های 

لکه آنرا برای پيشروی در مبارزه عليه مردم می خواهند ب

به همين دليل هم، به عنوان . نابرابری ها ضروری می داند

مثال، مبارزه اقتصادی در مبارزه عمومی طبقه کارگر نقش 

اگر به اطراف خود نگاه کنيد اين . و جايگاه بزرگی دارد

. نوع مبارزه را به کرات در جنبش کارگری ايران می بينيد

از آن جا موجود است که اين چپ " نا فهمی"ر در واقع ام

ها، که در ميان طبقه کارگر وجود دارند، مبارزه برای رفرم 

را به نيروی خود عملی می دانند و تنها با تکيه بر آن پيش 

 که مبارزه برای رفرم برايشان يک در حالی ؛می روند

مبارزه دائمی ست و هر دستاورد يا پيروزی در اين زمينه 

   :ی ست که آن ها را بسوی اهداف بزرگ تر پيش ميراندپله ا

تکيه به نيروی خود، به اين معناست که آنها دوستان و 

دشمنان خود را می شناسند و به همين نام با آنها طرف می 

 مشترکی با حريفان نيستند؛ که "نمادسازی"شوند، بدنبال 

آنها بروی هيچ چيز مثبت از سوی رژيم يا سرمايه دارانی 

که مشغول استثمار آنها هستند حساب نمی کنند، با آنها پيمان 

مودت نمی بندند، با آنها البی نمی کنند، از آنها اجازه مبارزه 

 حق حساب نمی  ونمی گيرند، از آنها امتياز نمی خواهند

گيرند، و به سادگی با اتکا به نيروی خود به دنبال حق و 

ورد رژيم و اين مشی نه تنها در م. حقوقشان هستند

صاحبکاران بلکه در مورد هر دستی که بسويشان دراز می 

مثال به همان شکل که می دانند چرا نبايد . جاری ستشود 

به دسته اول تکيه کنند، به دست های ديگری هم که بسوی 

اگر يک مرکز . آنها دراز می شود برخورد می کنند

 همبستگی آمريکائی هم بسويشان آمد و دست ياری دراز

دستگاه سمبوليکی از بديل های مشترک «کرد، بجای ساختن 

با آنان به سراغ دستگاهی تحليلی می روند که به آنها می » 

» ساختارهای«گويد که پشت سر اين تالشها و دست ها 

و برنامه ريزی های استراتژيک قرار ... تاريخی، سياسی، 

ه دارند که موجب می شوند اين يارانه ها آن دست ها را ب

سودهائی برساند که نتيجه اش زيان عمومی برای کارگران 

  .  و هم طبقه ای ها و هم سرنوشتان آنهاست

 معنايش اين  هم تبديل هر پيروزی به پله ای برای پيش روی

است که دستاوردهای کوچک و روزمره آنها چشم اندازی 

و اين در روند پيشروی . در مقابل خود دارد» کالن«

 روزمره است که تغييرات کالن و پيروزيهای کوچک

ساختاری نشسته است به شرطی که اين گذار را باز هم آن 
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» شناخت«دستگاه تحليلی به سازمان در آورد که قادر به 

چيزی که (باشد » گوناگونش«در ابعاد و زوايای » جهان«

شما گاه نام ايدئولوژی بر آن می گذاريد تا بعد بگوئيد که 

. به اين پروسه می گويند انقالب. ))35(حذف کننده است 

گسست کامل از نظم «انقالب يا آن گسستی که شما آنرا 

پذيرش نظام "می دانيد و از آنجا که آنرا » نمادين مستقر

می شماريد دوستش نداريد، يک " تماميت خواه ديگری

انقالب يک . نيست، يک شبه واقع نمی شود» لحظه بزرگ«

ت کوچک و بزرگ انجام روند است، در پيوستگی مبارزا

می شود که نه جمع جبری اين مبارزات است و نه يک 

در دستگاه قدرت حاکم، بلکه در » تحول اصالح گرايانه«

» تمام«امتداد مبارزات اجتماعی ست که نظم موجود را در 

وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی دگرگون و 

  . متحول می کند

ه آن اشاره شد در جنبش چيزی شبيه به روش هائی که ب

جنبشی که برای بهبود . اجتماعی زنان هم قابل انجام است

که در (زندگی روزمره اش در همه وجوه مبارزه می کند 

درجه اول رفاهی و اقتصادی ست، اما از وجوه ديگر نيز 

نمادين «چون اين بهبود برای او در جهان ). غافل نمی ماند

خودش، به هم » نيروی«صورت نمی گيرند، به » و کالمی

ياری و ابتکارات خودش متکی ست؛ صف دوستان و 

» همبستگی«نادوستانش را از هم تميز می دهد، و بر 

توافق «دوستان و هم طبقگانش حساب می کند، در جستجوی 

هر دستاوردش را اندوخته . با ستمگرانش نيست» عمومی

می » واقعـی«دستاوردهای آينده می کند چون برابری 

است چون فساد فرهنگی " منزه طلب. "هد و نه سمبليکخوا

چون تغيير شرايط آنی و آتی هر دويش . بندی بر پای اوست

بزرگ دارد و شرايط متعالی " آرزوهای "را می خواهد، 

می خواهد، حرکت خود را همراه با همه آنهائی می داند که 

و کوچک تالش می » دگرگونی های بزرگ«در راه اين 

اتکا به هميارى و همبستگى و تعاون در بر آورده " ).36(کنند 

کردن خواستها و نيازها از پائين و به ابتکار و خالقيت خود اين 
توده، و مجبور کردن مراجع قدرت به پذيرش و برسميت شناختن 

اين ها همان کاری ست که کمپين نمی ) 37 (."اين اقدامات

ادن زندگی اين کار بسيج توده ای ست برای سازمان د. کند

که به ناگزير رو در روی بنيان های سياسی و اجتماعی خود 

اقتصادی موجود قرار می گيرد و چاره ای جز دگرگون 

   .کردن شان نخواهد داشت

  
  :زير نويس ها

   

استراتژی  ،از ميان اين نقدها نگاه کنيد بويژه به مقاله احمد شقاقی. 1
 .اره بارو  در همين شم،جنبش زنان و مطالبات اقتصادی

 
 و سايت مدرسه فمينيستی که به دنبال ،سايت تغيير برای برابری. 2

اختالفاتی بر سر سازمان يابی کمپين در انشقاق از سايت تغيير برای 
  .برابری بوجود آمد

  
بيانيه دانشجويان  ،دانشجويان سوسياليست دانشگاههای ايران. 3

 سايت ،1387 اسفند 15 ،2009 مارس 8سوسياليست پيرامون 
، )رزا(رهائی زنان ايران ؛ دانشجويان سوسياليست دانشگاههای ايران
، وبالگ رزا 2009 مارس 8، استراتژی عملی سوسياليستی جنبش زنان

  .)رهائی زنان ايران(
  
 وبالگ شيز ،1387  اسفند 10 ،زنده باد اصالحات ،سعيد حجاريان. 4
 .)وبالگ تحليل مسائل انتخاباتی(
  
، انتخابات رياست جمهوری "نوبنيادگرائی" ،ی خراسانینوشين احمد. 5

نويسنده در بخشی .  مدرسه فمينيستی،1387 شهريور 29 ،و جنبش زنان
از اين مقاله به محفلی از اصالح طلبان که به شکلی غير مستقيم از 

 که به نفع اصالح طلبان وارد مبارزه ندفعالين جنبش زنان دعوت می ک
ی دوره دهم شوند، پاسخ می گويد و نشان می انتخاباتی رياست جمهور

دهد که چگونه متحدين سابق اصالح گرايان حکومتی در جنبش زنان 
 . اصالح گرايان ندارندهمينديگر نيازی به 

 
بيانيه يک  «قوانينی که کمپين خواستار تغيير آنهاستدو سند در مورد . 6

تاثير «قوقی و جزوه ح» ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز
طرح کمپين يک ميليون « سند سوم . می باشند»قوانين بر زندگی زنان

 .سايت تغيير برای برابری. است» امضا
  
 8  ،تحول در استراتژی و انعطاف در نظريه ،نوشين احمدی خراسانی. 7

ايشان البته در آن هنگام يعنی زمان برپائی .   سايت جمهوری، 2005می 
کشور را متحول  اوضاع منطقه و کهقانون اساسی، رفراندم برای تغيير 

جوابگوی در جنبش زنان را و بطئی حرکت يک ميلی متری می ديد 
 . ی را ضروری می دانستکارهای بزرگتر و شناختمی  نموقعيت

  
، !مردان؟ باز هم ديه، باز هم زنان مساوی ،مقاله خودشادی صدر در . 8

 تی در مورد نقش جزائیتوضيحا،  سايت روز آنالين،1386 تير 18
ديه، قوانين قصاص اسالمی و خواست برابری در ديه می دهد که 

 .خواندنی ست
  
 8 ،تحول در استراتژی و انعطاف در نظريه ،نوشين احمدی خراسانی. 9

 گفته 7، همانطور که در زيرنويس ايشان.  سايت جمهوری، 2005می 
 اين که ن اساسی به دليل درهنگام برپائی رفراندم برای تغيير در قانوشد،

ی را مد بزرگترکشور را بحرانی می دانست و امور  منطقه و موقعيت
به مثابه همان حرکت يک (، منتقد ماست خوردن جنبش زنان نظر داشت
  .هم بود) ميلی متری

  
نوبنياد گرائی، انتخابات رياست جمهوری و  ،نوشين احمدی خراسانی. 10

 .رسه فمينيستی مد،1387 شهريور 29 ،جنبش زنان
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) يکی از سه سند اصلی کمپين" (تاثير قوانين بر زندگی زنان"سند . 11
 . سايت تغيير برای برابری،1385 شهريور 13

  
 چرا جنبش زنان به مسئله حجاب نزديک نمی شود؟ ،شادی صدر. 12
 . سايت اخبار روز،1386 بهمن 25

  
 چرخش در آموخته هائی از: يک سال با کمپين ،جلوه جواهری. 13

 . سايت تغيير برای برابری،1386 شهريور 5 ،ساختار افقی
  

خانم ناهيد مطيعی، فعال جنبش زنان و جامعه شناسی که از زاويه . 14
پسامدرن به جنبش های اجتماعی می نگرد به اين مسئله در سخنرانی 

 آذر 6 ، ها مفاهيم و نظريه: های اجتماعی، جنبش زنان جنبش ،خود
 .  اشاره می کند،انجمن جامعه شناسی ايرانسايت ، 1385

  
 در همين ،استراتژی جنبش زنان و مطالبات اقتصادی ،احمد شقاقی. 15

 به نشريه ،زمانی برای خيزش اردوگاه کار ،سهراب صبح؛ شماره بارو
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                                        .سوسياليستی کارگری
  

زمينه های پيدايش و ويژگيهای  ،سخنرانی فريبا داودی مهاجر. 16
 . سايت مدرسه فمينيستی،1387 بهمن 29 ،کمپين يک ميليون امضا

 
آموخته هائی از چرخش در : يک سال با کمپين ،جلوه جواهری. 17

 . سايت تغيير برای برابری،1386 شهريور 5 ،ساختار افقی
  

  ،1387 مرداد 8، پشت پرده های سکوت  ،تنظيم از تارا نجد احمدی. 18
 .سايت تغيير برای برابری

  
قوانين ما نسبت به نگرش جامعه عقب  ،با دکتر شهال اعزازی گفتگو .19

 . سايت تغيير برای برابری،1386 تير 3 ،تر هستند
  

 اسفند 21 ،"جنبش يک ميليون امضا"هشت مارس و  ،عفت ماهباز. 20
                             . سايت تغيير برای برابری،1386

  
 همانجا. 21

  
 همانجا. 22

  
 خط مشی اخذ شده از نظام های پارلمانی غربی در  يکپيش برد. 23

جمهوری اسالمی ايران مختص به ليبرال های جنبش زنان نيست بلکه 
ورد در اين م. اساس فعاليت سياسی جريان ليبرال در اپوزيسيون است

، اپوزيسيون پارلمانی در رژيم بی پارلمان، نگاه کنيد به ايرج آذرين
، )2008 مارس  17( 1386 اسفند  27  ،29شماره !  به پيشنشريه

 .سايت اتحاد سوسياليستی کارگری
  

 ،جنبش زنان نياز به رهبر ندارد ،گفتگو با نوشين احمدی خراسانی. 24
 .ی سايت کانون زنان ايران،1386 خرداد 23

  
 ،1386 شهريور 7 ،ره صد ساله کودک يک ساله ،مهر انگيز کار. 25

 .سايت داروگ
  

مبارزه از طريق عريضه نويسی و جمع  ، نيلوفر پذيرا وهما هود فر. 26
 . سايت تغيير برای برابری،1385 شهريور 4 ،آوری امضا

  
 10 ،سکوالريسم چالشی واقع گرايانه است ،مهرداد درويش پور. 27

 . سايت مدرسه فمينيستی،1387شت ارديبه
  

 بعنوان در باره شکل و سازمان اين البی گری مدرن و عناصر آن. 28
  :نمونه نگاه کنيد به

Stéphane Desselas, Un lobbying professionnel à visage 
découvert, Editions du Palio, 3e trimestre 2007 .   

  :بع فوق ذکر شده در منخالصه اهم موازين البی گری
بايد روشن کرد که متحدين بالقوه کيستند، و آنرا با يک برنامه ای که _ 

  البينگ برای اعمال نفوذ _.ايجاد اين ائتالف را مد نظر دارد تعقيب کرد
بايد آکتورهای جامعه مدنی را وسيعا در کار دخالت دهد و از تکنيک 

 کندد، و استفاده می) چهره به چهره" (فيس تو فيس"های معروف به 
و تينک (آنچه را که ظرف سر و صدا ناميده می شود يعنی رسانه ها 

در البينگ ائتالف با بعضی از آکتورهای _ . را بکار ميگيرد) تانک ها
در رابطه با طرف مورد (جامعه مدنی که راديکال هستند غير سازنده 

البی گر تنها در نقش آگاه _ . تلقی می شود) البی يعنی مراجع قدرت
و در تکنيک های البی . کننده ظاهر نمی شود بلکه بايد عامل نفوذ باشد

گری می آموزند که چگونه البی گر بايد به  بازی گرفتن حساسيت های 
گوناگون، تعيين و ابداع پيام ها و راه حل هائی تاثير گذار بر مراکزی 

در البينگ _ . توانا باشد) مراجع قدرت(که موضوع البی گری هستند 
ايجاد کمپين های شوک آور برای تهييج :  دو تکنيک استفاده می کننداز

وجدان عمومی که در کوتاه مدت موثر است و ديگری از نوع تکنيکی 
البينگ در _ .که در دراز مدت تاثير دارد" فنی"متکی بر استدالالت 

يعنی از . تحول می يابد» آوت سايد«به » اين سايد«مرحله ای از تيپ 
از قوانين اصلی البی گری اين _ .سته رو به جامعه می رودمحافل در ب

است که البيست بايد تالش کند که به عنوان شاکی ديده نشود بلکه رفتار 
ارش يعنی مراجع نسبت به طرف مقابل موضوع ک(و باز " سازنده"

که از . شبکه ابزار اصلی و مرکزی البينگ است_ داشته باشد) قدرت
يک البيست _  استو غير رسمی ايجاد شدهمخلوطی از روابط رسمی 

را  موفق بايد در عين حال بتواند راه حل های پيدا کردن يک سازش
يک نکته بسيار . ارائه کند و بداند کجا کوتاه بيايد تا به يک توافق برسد

مهم در البی گری اين است که اين جا هم البيست بايد از يک نمايندگی 
طبعا در البينگ _ .خود برخوردار باشدروشن برای تعيين حدود مانور 

ها اصل بده بستان مقرر است و آن چه که بايد داد در خارج از زمينه 
) بويژه در اروپا(در جوامع پارلمانتاريستی . خود مطالبات قرار دارد

رايج ترين بده تضمين تعبيه رای در انتخابات برای آن حزب يا گروهی 
در آمريکا البی .  مثبت می دهدست که به خواست های البی گر پاسخ
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  استراتژی جنبش زنان و مطالبات اقتصادی
 موقعيت جنبش زنان وکمپين يک مييليون امضا           
 

  احمد شقاقی 
   

ل وجود حکومت و قوانين جنبش زنان در ايران به دلي

اسالمی از يکسو واز سوی ديگر به دليل فرهنگ 

مردساالرانه موانع زيادی را پيش روی داشته و دارد و 

برای پيشروی خود ناچار است در جبهه های متعددی 

جمهوری اسالمی از همان ابتدای به قدرت . مبارزه نمايد

 و رسيد ن، تهاجم گسترده ای را به دست آوردهای زنان

حجاب اجباری را به . حتی حقوق ابتدايی آنان آغاز نمود

زور چماقداران به کرسی نشاند و البته از باورهای مذهبی 

البته  با وجود همه اين . مردم نيز حد اکثر بهره را برد

 قابل توجه بود و 59 و 58ابزارها مقاومت زنان در سالهای 

. م شودمانع آن بود که اين سياست ارتجاعی کامال حاک

 مقاومت بزرگی در اين رابطه 58تظاهرات زنان در سال 

 که تهاجم همه جانبه ای را 60بود و در واقع رژيم تا سال 

به کل جامعه آغاز کرد، نتوانست آنطور که می خواست 

 57زنان که در جريان انقالب . جنبش زنان را به عقب براند

نسبی شرکت گسترده ای داشتند و بخشا از آگاهی سياسی 

 به 59 و 58برخوردار بودند،  در جريان تهاجم سالهای 

راحتی تن به عقب نشينی  ندادند و صدای اعتراض آنها به 

اما با شروع جنگ ارتجاعی و در . گوش مردم می رسيد

  60جريان سرکوبهای کم سابقه در تاريخ،در مقطع سال 

جنبش زنان نيز شديدا مورد تهاجم قرار گرفت و سرکوب 

نه تنها حجاب اجباری بلکه ديگر قوانين ضد زن به . شد

طی دو دهه سرکوب، کشتار، . شکل وسيعی حاکم شدند

سانسور و خفقان شديد، جنبش زنان نيز روزنه ای برای 

اما با پيشروی گام به گام . ابراز وجود دوباره نداشت

 80مبارزات کارگری و ديگر مبارزات مردم از ابتدای سال 

  . جان گرفت و بار ديگر به ميدان آمدجنبش زنان نيز 

جنبش کارگری با مطالبات اقتصادی ، جنبش دانشجويی با 

مطالبات آزادی خواهی،به ميدان آمدند و فعالين جنبش زنان 

. عمدتا با مطالبه تغيير قوانين اسالمی گام به جلو برداشت

طی چند سال گذشته اين  فعاليت شکل انسجام يافته تری به 

  .و در قالب کمپين يک ميليون امضاء متبلور شدخود گرفت 

اگر تا قبل از شکل گيری کمپين يک ميليون امضاء ،صف 

بندی درونی گرايشات فعاليين جنبش زنان آشکار نبود،با 

شکل گيری کمپين حد اقل يک صف موقعيت و استراتژی 

گرايش ليبرالی که فقط خواهان تغيير .خود را مشخص کرد

 زن ، آنهم با اتکا به حمايت آبکی چند بخشی از قوانين ضد

آيت اهللا به ميدان آمد، قادر نيست مطالبات زنان را در 

اما در مقابل . وسعت گسترده و همه جانبه ای نمايندگی  نمايد

به دليل عدم وجود گرايشی که بتواند به تمامی در راستای 

رهايی زنان گام بر دارد،کمپين يک ميليون امضا قادر شد 

ازی نمايد و بخشی از فعالين راديکال جنبش زنان را يکه ت

اما اگر گرايش سوسياليستی بخواهد در . تحت تاثير قرار دهد

جنبش زنان جای پای خود را محکم نمايد و هم در راستای 

منافع طبقه کارگر و هم در راستای رهايی واقعی زنان به 

ز ميدان  بيايد، ضروری است نه تنها به نقد همه جانبه ا

بپردازد، بلکه بايد  ) گرايش راست و ليبرالی( کمپين

آلترناتيو و مطالبات مشخص خود را در اين مقطع با توجه 

به شرايط و با توجه به منافع کارگری بطور مشخص بيان 

بيش از هر چيز بيان مطالباتی که بر بستر واقعيات . نمايد

وجه مشترک جنبش زنان و جنبش کارگری در اين مقطع 

، می تواند به انسجام نظری گرايش کارگری زنان است

واقعيت اين است که مطالبات نظريه پردازان . کمک نمايد

کمپين يک ميليون امضا به ظاهربخشی از مطالبات عمومی 

ويژگی های حکومت اسالمی . همه زنان در ايران است

جامعه ما باعث گرديده تا  ابتدايی ترين حقوق انسانی زنان 

د و در نتيجه مطالباتی مثل حق حضانت ويا حق پايمال گرد

به مطالبات عمومی زنان تبديل ... طالق و ارثيه برابر و 
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در صورتی که بسياری از اين مطالبات در ديگر . گردد

کشورهای سرمايه داری مدتهای مديدی است که تحقق يافته 

بر اين مبنا گرايش راست و ليبرال زمينه . و تثبيت شده اند

برای اتکا به مطالبات عمومی زنان دارد  و بر پايه بيشتری 

اين ماتريال جناح چپ جنبش زنان که از انسجام الزم بر 

خوردار نمی باشد را بيشتر در موضع ضعف و آشفتگی 

  .نظری قرار داده است

 اگر به مطالبات زنان صرفا از ديد تبعيض نگريسته شود 

سياليستی در بعضا با مطالبات انسانی، بشر دوستانه و سو

مثال در همين جريان يک ميليون امضا . تناقض می افتد

که خود ديه چه برابر چه نا . خواست ديه برابر مطرح است

مثال انتقاد به . برابر از نوع مجازات های عصر حجر است 

اينکه زنان همانند مردان نمی توانند حاکم شرع ، دادستان و 

ست که زنان در وزير اين حکومت بشوند به اين معنی ا

ما منتقد وجود . جامعه ما نمی توانند به اندازه مردان بکشند

بعضی از شغل ها هستيم و صحيح نيست که بعنوان 

سوسياليستها خواهان رفع تبعيض در اين موارد مشخص 

از اين نظر بايد به مطالبات يک ميليون امضا دقت . شويم

ا برای غير انسانی که مردان دارند ر" حقوق"کرد و آن 

  . را زير سئوال ببريم" حقوق"زنان نخواهيم و بايد کل اين 

  

 برای بسياری از فعالين سوسياليست جنبش زنان هنوز 

پاسخهايی در اين مورد که آيا جنبش زنان جنبشی مستقل بايد 

جناح ليبرال . باشد و يا متحد جنبش کارگری حل نشده است

 زنان نبايد به کمپينی با طرح مسئله به اين شکل که جنبش

هيچ جنبشی وابسته باشد و برای استقالل خود دوری از 

جنبش کارگری را به اجرا گذاشته و با ويژه نشان دادن 

مسئله زنان تا درجه ای ورای مبارزه طبقاتی جاری سعی 

دارد زنان را از شرکت در مبارزه طبقاتی  منع نمايد و 

مردساالری و صرفا مبارزه آنان را در کانال مبارزه عليه 

با طرح اين مسئله که . قوانين مردساالرانه خالصه نمايد

ويژگی های جنبش زنان آنها را ورای روابط طبقات قرار 

می دهد از جانب بسياری از نظريه پردازان ليبرال و راست 

آنها سعی می کنند . در جنبش زنان به شدت تبليغ می گردد

بش زنان به معنای با طرح مسئله به اين شکل که استقالل جن

دوری و جدايشان از جنبش کارگری بايد تفسير گردد و در 

نتيجه در گير شدن زنان را در روند مبارزه طبقاتی عمال بی 

فايده و يا در درجه اهميت دسته چندم قرار می دهد، 

استراتژی است که کامال سمت و سوی ليبرالی دارد که سعی 

امعه و بطور مشخص در ناديده گرفتن مطالبات اقتصادی ج

با وجود آنکه تضادهای . مطالبات اقتصادی زنان دارد

طبقاتی در جامعه ما بشدت افزايش يافته اند و در اين رابطه 

اکثريت زنان بيش ازهمه تحت فشار قرار دارند، مسئله 

ايست که فعالين کمپينی با تمام نيرو سعی در ناديده گرفتن 

ی دارند با کاناليزه نمودن کمپينی ها سع.  آن داشته و دارند

مبارزات زنان فقط در بعد حقوقی و آنهم بطور کامال ناقص، 

از يکسو و از سوی ديگر با طرح استقالل جنبش زنان با 

تعريف جدايی از جنبش کارگری و روند جاری مبارزه 

طبقاتی، جنبش زنان را به جنبشی در چارچوب اصالح 

  .طلبی و ليبراليسم خالصه نمايند

  

  تقالل جنبش زنان اس

 استقالل هر جنبشی در جامعه از زاويه نگاه هر گرايش و 

آنطور که بسياری از .  جريانی در جامعه متفاوت است

ليبرالها سعی دارند آنرا تفسير نمايند، کلمه استقالل مترادف 

و مساوی با جدايی و دوری از هر جنبش و جريان سياسی 

اين تفسير از زاويه ديگری معنا می يابد، در صورتی که 

يک جنبش . واقعيتهای اقتصادی و اجتماعی صحيح نيست

اکتيو در جامعه ضمن حفظ  ويژگی ها و اهدافش، نياز به 

ارتباط و اتحاد در زمينه منافع مشترک با ديگر جنبشها 

اين دو مسئله نه تنها در تضاد با هم قرار ندارند، بلکه . دارد

نمونه بارز آن را در . گرندکامال مکمل و تقويت کننده يکدي

رويکرد جنبش دانشجويی وبطور مشخص دانشجويان 

جنبش دانشجويی ضمن فعاليت .     سوسياليست می توان ديد

و مبارزه فعال در راستای اهداف اين جنبش که  نمود قابل 

توجهی در جامعه داشته و دارد، سياست خود را در اتحاد با 

تای دگرگونی های جنبش کارگری و در نهايت در راس

نگاه سکتاريستی که در جنبش . اجتماعی قرار داده است

دانشجويی عمل می کرد و در حال حاضر در موضع ضعف 

 ديديم - دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب-قرار گرفته
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هر چند . که چگونه بر جنبش دانشجويی لطمه وارد نمود

نبش زنان شکل و نوع عملکرد آنها با گرايش ليبرالی در ج

متفاوت بوده و هست، اما در محتوا با جدا کردن خود از 

جنبش کارگری و ناديده گرفتن روند جاری مبارزه طبقاتی 

بيراهه ای را در مقابل جنبشهای فوق قرار داده و می دهند 

کمپينی ها با ناديده گرفتن . که با هم وجه تشابه دارند

در جامعه که ضرورت پيوند و ارتباط بين جنبشهای موجود 

هر يک در نوع خود و در حد و اندازه خود می توانند و بايد 

در راستای دگرگونی بنيادی جامعه حرکت نمايند و اين آن 

چيزی است که گرايش راست جنبش زنان سعی در ناديده 

مبارزه جنبش دانشجويی و يا جنبش جوانان .گرفتن آن دارد

و بطور مشخص و يا جنبش زنان در پيوند خود با يکديگر 

در پيوند با جنبش کارگری است که يک جنبش فراگير 

  .اجتماعی را می توانند شکل دهند

ويژگی ها و مطالبات خاص هر جنبشی و از جمله جنبش 

زنان مانع حرکت آنها در راستای همکاری با ديگر جنبشها 

نيست و اساسا با اين اتحاد و قرار گرفتن در راستای يک 

 توانند موقعيت خود را تقويت نمايند و جنبش اجتماعی، می

از اين زاويه نيز درراستای اهداف ويژه خود  قوی تر گام 

استقالل هر جنبشی در دوری از ديگر جنبشها . بر دارند

معنا نمی يابد بلکه بر مبنای عملکرد واهدافش می توانند 

مبارزه طبقاتی که در تمام عرصه ها و تاروپود . معنا يابند

د را نشان می هد و هر روز بر ابعاد آن افزوده جامعه خو

می شود چيزی نيست که اراده گرايانه بخواهيم از آن مبرا 

. باشيم و جنبشی بدون ارتباط و دخيل در آن ايجاد نماييم

موضعی که خود را مبرا از مبارزه جاری طبقاتی ببيند، 

عمال در سنگر دشمنی قرار می گيرد که سعی دارد مبارزه 

مبارزه ای که . ی ها را ناديده بگيرد و آنرا تحقير نمايدپايين

رهايی زنان را بدون ارتباط با مکانيزمهای ممکن دگرگونی 

جامعه بررسی می نمايد در واقع مانعی برای دگرگونی می 

تراشد، چرا که افراد را از شرکت در اين مبارزه منع و به 

  . راهی ذهنی سوق می دهد

. اعی و ورای  تضادهای طبقاتی نيستاستقالل پديده ای انتز

چنين نگاهی نگاه قشر مرفهی است که بدون در نظر داشتن 

ضرورتهای دگرگونی های اقتصادی واجتماعی و بطور 

مشخص اين ضرورتها در رابطه با جنبش زنان، سعی در 

اين . پيشبرد منافع خود در چارچوب همين مناسبات دارد

ی زنان در جامعه ما به واقعيت که در مورد مطالبات حقوق

ظاهرفصل مشترکی بين زنان کارگر و حتی زنان مرفه 

مثل مطالبه لغو حجاب،حق طالق ( باالی جامعه وجود دارد

، اما هيچيک از اين اشتراکات نمی تواند جنبش زنان ...) و

. را  بی نياز از اتحاد و ارتباط با ديگر جنبشها قرار دهد

مشترک نيز حمايت و حتی در چار چوب همين مطالبات 

همراهی با ديگر جنبشها موقعيت جنبش زنان را تقويت می 

بنا بر اين استقالل هيچ جنبش و جريانی بر اساس . نمايد

اتحاد و اشتراکات با ديگر جنبشها زير سئوال نمی رود و 

نگاه کمپينی ها به مسئله استقالل تنها از زاويه محصور 

دی است  که هيچ ماندن در چار چوب اصالحات نيم بن

  .تمايلی به فراتر رفتن زنان از آن ندارند

   

  مطالبات اقتصادی زنان 

جنبش زنان واقعيتی در دل واقعيت بزرگتری ، يعنی 

چه کسی می تواند اين واقعيت . تضادهای طبقاتی قرار دارد

را ناديده بگيرد که بيکاری ، فقر و استثمار شديد معضل 

 درصد زنان در 17تنها . تاکثريت زنان در جامعه ما اس

و اين يک واقعيت وحشتناک در . جامعه ما شاغل هستند

فقر و تنگ . مورد موقعيت اکثريت زنان در ايران  است

دستی ميليونها نفر در ايران را شديدا تحت فشار قرار داده 

استثمار . است که زنان بخش قابل توجهی از آنها هستند

با موقعيت اکثريت زنان ميليونها کارگر چگونه ممکن است 

مربوط نباشد؟ بخشی از کارگران زنان کارگر هستند و 

بخش ديگری خانواده های کارگرانی هستند که با پوست و 

گوشت خود فقر و استثمار را به همراه مردان خود حس می 

اگر بيکاری در ايران بيداد می کند و ميليونها انسان و . کنند

ان نه تنها بخشی از اين کارگر از آن رنج می برند، زن

بيکاران هستند ، بلکه به دليل فرصتهای شغلی بسيار محدود 

در جامعه ما از پديده بيکاری بيشتر رنج می برند و تحت 

اما آيا همه اينها شرايط يکسانی . فشار بيشتری قرار دارند

برای همه زنان است؟ بخوبی می دانيم که در همين ايران 

ه داری داريم که مالک کارخانه و اسالمی نيز زنان سرماي
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شرکت هستند  يا تجار بزرگی می باشند و يا حد اقل از 

در چنين شرايطی آنها . خانواده های سرمايه داران هستند

نيز مثل هر سرمايه دار ديگری به چيزی جز افزايش سود 

زنان سرمايه دار در ايران اگر در . خود فکر نمی کنند

ب اجباری و نداشتن حق طالق زمينه های حقوقی مثل حجا

با ديگر زنان وجه مشترکی دارند در بعد ... و حضانت و

اين . اقتصادی شديدا با ديگر زنان در تضاد قرار دارند

واقعيتی بزرگ است که اگر زنان سرمايه دار و مرفه با 

زنان کارگر و اکثريت زنان ده درصد مطالبه مشترک داشته 

. تضاد آشتی ناپذير قرار دارندباشند، بيش از نود در صد در 

تضادی که هر روز بر عمق و شدت آن افزوده می شود و 

در چارچوب تضاد کار و سرمايه در نهايت جامعه را 

بنا بر اين مطالبات . دستخوش دگرگونی و تحول خواهد کرد

اقتصادی زنان کامال وابسته به موقعيتهای طبقاتی است و 

 و نه ممکن است آنها را نمی توان آنها را يک کاسه کرد،

  .ناديده گرفت

 بطور مشخص مطالبات اقتصادی زنان که حتی در اين 

جامعه می توان و بايد برای آنها مبارزه کرد،صف آنها را 

مورد اشاره . ازگرايش ليبرال کمپينی ها  کامال جدا می کند

شده فرصتهای شغلی نابرابرکه در جامعه ما چندين برابر 

 از کشورهای سرمايه داری است، به هيچ بيشتر از بسياری

. وجه مورد اشاره ليبرالها در جنبش زنان نبوده و نيست

فعالين سوسياليست جنبش زنان با پرداختن به اين واقعيت 

بزرگ می توانند خواهان برابری فرصتهای شغلی برابر 

باشند و از اين زاويه مبارزه ای را سازمان دهند که هم  

ثريت زنان جامعه ما است و هم مبارزه مبارزه ی ويژه اک

اکثريت زنان ايران . ايست که از مبارزه طبقاتی جدا نيست

  . شديدا از پديده بيکاری آسيب ديده و می بينند

مبارزه برای فرصتهای شغلی برابر با مردان، مبارزه ايست 

که سرمايه داران به دليل استفاده از نيروی کار ارزان زنان 

ری مضاعفی هستند، در مقابل آن قرار که در گير بيکا

به عبارتی ديگر سرمايه داران که در تمام دنيا از . دارند

نيروی کار ارزان زنان سود بيشتری می برند، در ايران به 

دليل ابعاد گسترده بيکاری زنان از اين رهگذر سود 

ضمن اينکه بطور غير مستقيم . سرشاری به جيب می زنند

 بی اجر و مزد خانگی را بدوش زنان نيز هر چه بيشتر کار

طی سالهای اخير داشتن شغل برای نه تنها زنان .  انداخته اند

کارگر بلکه برای ميليونها زن فارغ التحصيل  نيزبه مشکل 

بزرگی  تبديل شده است و بر اين اساس بخش اعظمی از 

زنان هر چه بيشتر با اين مطالبه اقتصادی به طبقه کارگر 

فعالين . د و مبارزه ای همسو را پيش می برندنزديک شده ان

راديکال جنبش زنان نبايد از کنار اين واقعيت بزرگ که 

بخش قابل توجهی از جامعه را درگير کرده است به راحتی 

بگذرند به راستی چرا اين معضل اساسی از طرف فعالين 

. جنبش زنان در جامعه ما ناديده  و يا کمرنگ ديده شده است

ر از اينکه ليبرال کمپينی ها بر روی اينگونه مطالبات آيا بغيي

شايند آنها وسر پوش می گذارند و  طرح اينگونه مطالبات خ

نيست دليل ديگری  وجود دارد؟ براستی چرا هرمبارزه ای 

که در جنبش زنان مبارزه ای همسو با جنبش کارگری و يا 

يست؟ مطالبه ای اقتصادی باشد خوشايند، ليبرال فمينيستها ن

آيا بجز اينکه منافع طبقاتی خاصی پشت آن نهفته است دليل 

ديگری دارد؟ آيا ازمطالبه برابری فرصتهای شغلی برای 

زنان و مردان، فعالين کارگری نمی توانند حمات نمايند و يا 

بل عکس چون اين مطالبه ايست که فعالين راديکال جنبش 

يد فعالين جنبش کارگری نيز می توانند ازآن دفاع نمايند نبا

  زنان از آن حمايت نمايند؟  

دستمزد نا برابر زنان و مردان يکی ديگر از نابرابری های 

جامعه سرمايه داری است که در ايران چند برابر بيشتر از 

بيکاری . ديگر کشورها به زنان جامعه ما تحميل می شود

مضاعف باعث گرديده تا بخشی از زنان ناچارگردند تا با 

هايی بسيار ناچيز نيروی کارشان را به سرمايه دستمزد

داران بفروشند، بسياری از ما، زنان کارگر را می شناسيم 

که در کارگاههای کوچک و يا در فروشگاهها و مطب ها 

با دستمزدهايی بسيار ناچيز که حتی نمی توان نام ... و

دستمزد بر آن گذاشت کار می کنند و شديدا استثمار می 

 ممکن است کسانی که خود را پيشرو جنبش چگونه. شوند

بسياری . زنان می دانند در مقابل اين پديده بی تفاوت باشند

از زنان کارگر در فروشگاهها و يا کارگاه های کوچک  

 هزار تومان در ماه دريافت می کنند 60 و 50دستمزدهای 

و در اين شرايط حتی نمی توان ابتدايی ترين امکانات 
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در اين موارد نه قانون کاری وجود .  نمودزندگی را فراهم

استثمار بيشتر شبيه دوران برده داری است . دارد و نه منعی

و واقعا چيزی که به اين کارگران زن پرداخت می شود را 

بر اين مبنا بسيار ضروری است که . نمی توان دستمزد ناميد

فعالين راديکال جنبش زنان در اين زمينه مبارزه و افشاگری 

اين عرصه ای بزرگ از مبارزه ای است که نه فقط . ايندنم

. زنان کارگر بلکه اکثريت زنان در اين مبارزه منافع دارند

بسياری از زنان شاغل متخصص نيز با وجود کار برابر 

دستمزد کمتری از مردان دريافت می کنند و اين مسئله در 

. جامعه ما پررنگتر از ديگر کشورهای سرمايه داری است

نافع اکثريت زنان در اين عرصه از مبارزه در مقابل تقسيم م

کار جامعه سرمايه داری قرار دارد و ناديده گرفتن اين 

. مبارزه چيزی جز آب به آسياب سرمايه داری ريختن نيست

دستمزد نابرابر درجامعه سرمايه داری يکی از راهکارهای 

کسب سود بيشتر است،که بسته به شرايط و سطح مبارزه 

هر چقدر . طبقه کارگر سرمايه داران از آن بهره می برند

که مبارزه طبقه کارگر بطور کلی و مبارزه در اين زمينه 

بطور مشخص فعال باشد و يا ضعيف سرمايه داران نيز در 

در جامعه . اين مورد سود بيشتريا کمتری به جيب می زنند

ما هر چند مبارزات کارگری نقش نسبتا قابل توجهی در 

بارزات سياسی داشته و دارد، اما مبارزه در اين مورد م

مبارزه طبقه کارگر . مشخص کمرنگ و ضعيف است

مبارزه ای مردانه نيست و نه تنها به اين دليل که طبقه 

کارگر متشکل از زنان و مردان است، بلکه به اين دليل که 

مطالبات اقتصادی ذکر شده زنان هر چند دارای بعد ويژه 

ما نمی تواند از مبارزه طبقاتی عليه سرمايه خود است ا

از يکسو اين مطالبه اکثريت زنان است و از . داری جدا باشد

سوی ديگر طبقه کارگر در اين مبارزه بايد شريک باشد و 

ضروری است کارگران پيشرو از اين مبارزات حمايت 

کارگران نمی توانند اين بخش از مبارزه عليه سرمايه . نمايند

ا ناديده بگيرند و بدون وارد شدن به اين عرصه ها داری ر

نتيجه . در عرصه مبارزه طبقاتی موفقيت کاملی داشته باشند

ناديده گرفتن اين مبارزات و مطالبات، همانا غلبه گرايشاتی 

مثل ليبرال کمپينی ها خواهد بود و صرفا با نقدهای محدود 

  . يت نموداز آنها نمی توان گرايش سوسياليستی زنان را تقو

کار بی اجر و مزد زنان ديگرپديده ايست که نتيجه تقسيم کار 

نا عادالنه در جامعه سرمايه داری است که به زنان تحميل 

بخش قابل توجهی از کاری که بايد در جامعه با . شده است

پرداخت دستمزد انجام شود بدون هيچ دستمزدی در خانه 

ها زن در دنيا به شغل ميليونها وشايد ميليارد. انجام می شود

خانه داری مشغولند و هيچ دستمزدی در قبال آن در يافت 

تصور نماييد که در قبال اينهمه کار قرار باشد . نمی کنند

سرمايه داری بر مبنای تقسيم کار . دستمزد پرداخت گردد

مراقبت . طبقاتی، از اين طريق سود کالنی به جيب می زند

ر تکراری و روزمره وبدون بطو... از کودکان، طبخ غذا و

. تعطيلی ، امری است که در همه جا طبيعی به نظر می رسد

نيروی کار ميليونها زن صرف کارهای تکراری و دائمی 

می شود که از ابتدای جوانی تا لحظات پيری به آنها تحميل 

اين تقسيم کار هر چند از نظرفرهنگی نيز برای . می گردد

نگ مردساالرانه ای در اين عموم جامعه طبيعی است و فره

مورد وجود دارد، اما در واقع اين فرهنگ معلول واقعيت 

تقسيم کاری است که هزاران سال وجود داشته و جامعه 

" دوران مدرن"سرمايه داری به زيرکانه ترين شکلی آنرا با 

بسياری از ليبرال فمينستها تالش دارند تا . مطابقت داده است

موضوع فرهنگی و مردساالرانه اين پديده را صرفا يک 

جلوه دهند، اما همانطور که اشاره شد کار بی اجرو مزد 

ريشه در منافع عظيم و سود آوری برای سرمايه داری دارد 

که بر اين مبنا از همان ابتدا تقسيم کار به ارث رسيده از 

. جوامع ماقبل سرمايه داری محفوظ نگاه داشته شده است

آنچه را که صرفا با منافعش در دنيای سرمايه داری هر 

تضاد قرار داشت دگرگون نمود و برای شرايط جديد باز 

سازی کرد، اما در موارد ديگر مقوالت و روابط آنچه که از 

گذشته نياز داشت کامال حفظ کرد و به آن رنگ و لعاب 

فرهنگ يک عامل روبنايی است که تنها بر پايه . جديد زد

اساسا در . تواند پايدار بماندماتريال زيربنايی خود می 

جامعه ای که اکثريت مردان از صبح تا شب بايد برای لقمه 

نانی در بيرون خانه کار کنند چگونه ممکن است،کار 

اين تقسيم کار . خانگی را کسی به جز زنان انجام دهند

جامعه سرمايه داری کار بی اجر و مزد را به زنان تحميل 

. گ آن نيز فرهنگ حاکم باشدنموده و طبيعی است که فرهن
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از ميان برداشتن اين فرهنگ بدون تغيير تقسيم کار جامعه 

سرمايه داری ممکن نيست و البته اين به اين معنا نيست که 

مبارزه . نبايد با اين نوع تقسيم کار در اين جامعه مبارزه کرد

با تمام عوامل و روبناهای جامعه سرمايه داری در اين 

ت، به اين دليل که بخشی از مبارزه جامعه ضروری اس

همانطور که . عمومی و افشاگرانه عليه سرمايه داری است

برای افزايش دستمزد مبارزه می شود ولی هرگز فاصله 

دستمزدها در جامعه سرمايه داری ممکن نيست از ميان 

برود، در مورد مبارزه عليه کار بی اجر و مزد نيز مسئله 

ه در اين زمينه را در عرصه به همين شکل است و مبارز

مبارزه جنبش زنان نبايد دسته کم گرفت و نبايد آنرا صرفا 

. بر اساس ديدگاهی راست به مسئله فرهنگی خالصه کرد

. مبارزه در اين عرصه نيز تا حدود زيادی طبقاتی است

يعنی هر چند اين فرهنگ اليه های باالی جامعه را نيز تا 

 مثابه يک معضل اساسی حدودی در بر می گيرد اما به

اين زنان کارگر و . برای اکثريت زنان جامعه ما وجود دارد

ديگر زنان غير مرفه هستند که امکان داشتن خدمتکار 

اکثريت زنان جامعه ما در مقايسه با زنان . خانگی را ندارند

خانواده های سرمايه داران ازامکانات بسيار کمتری 

الی اين اجازه را به فقر و محدوديتهای م. برخوردارند

اکثريت زنان نمی دهد تا با اتکا به امکانات بار کار خانگی 

خود را کاهش دهند و برای جبران فقر تحميلی ناچارند هر 

بسياری از . چه بيشتر با کار بيشتر صرفه جويی نمايند

خانواده های سرمايه داران با در اختيار داشتن خدمتکار، 

 در اين زمينه حل کرده اند، و پرستارو راننده مشکلشان را

چند بار در هفته در بهترين رستورانهای شهر غذا ميل می 

کنند، اما خانواده های کارگری روزبروز فشار کار بيشتری 

نبايد منکر آن شد که در خانواده های . را بايد تحمل کنند

سرمايه داران و مرفهين نيز فرهنگ مردساالرانه وجود 

 تبعيض هايی اعمال می گردد، اما اين دارد و بر همين مبنا

تبعيض ها با وضعيت اکثريت زنان جامعه ما از زمين تا 

  .آسمان متفاوت است و اختالف بسياری بين آنها وجود دارد

 اين تفاوتها چيزی نيست جز فاصله طبقاتی که موقعيتهای 

متفاوتی را در جامعه برای همه، و از جمله زنان بوجود می 

 ممکن است که ما فاصله طبقاتی و موقعيتهای چگونه. آورند

اين . متفاوت اقتصادی و اجتماعی را در نظر نگيريم

واقعيات خوشايند  ليبرال فمينيستها نيست و در نتيجه با هر 

توجيهی سعی در ناديده گرفتن آن و يا وارانه جلوه دادن آن 

بنا بر اين ،  مبارزه عليه کار بی اجر و مزد خانگی . دارند

ه معنای واقعی و عميق آن، مبارزه اکثريت زنان جامعه و ب

در راس آنها زنان کارگر، در مقابل سيستم سرمايه داری 

اين مبازره ايست که هم ويژه جنبش زنان است و هم . است

  .منافع جنبش کارگری ايجاب می نمايد تا از آن حمايت نمايد

  

مطالبات اقتصادی جنبش زنان می تواند صف گرايش 

رگری اين جنبش را از صف ليبرالها جدا نمايد و بدون کا

نبايد بيش . مالحظات ليبرالی چند گام اين جنبش را جلو ببرد

از اين اجازه داد، که گرايش راست جنبش زنان را در چند 

مطالبه حقوقی و عمومی خالصه نمايد و بدين شکل جنبش 

ش جنب. زنان را به مبارزه ای اصالح طلبانه محدود نمايد

زنان می تواند و بايد گامهای بزرگتری را در راستای تحقق 

منافعش بردارد و بر اين مبنا ضروری است هم در موارد 

ذکر شده و هم با استراتژی مشخصی صف خود را از 

  .گرايش ليبرالی جدا نمايد

  

  

  استراتژی جنبش زنان کارگر

  

مبارزان سوسياليست جنبش زنان، اگربا طرح مطالبات 

ی و تمايز قائل شدن بين صف بندی های طبقاتی، اقتصاد

قادر گردند صف گرايش کارگری را در جنبش زنان متمايز 

نمايند، قدم بزرگی در راه راديکال نمودن اين جنبش 

اما تا زمانی که استراتژی اين گرايش مشخص . برداشته اند

نباشد و به عبارتی ديگر،فعالين سوسياليست جنبش زنان، 

ش را مشخص نکنند و راه رهايی واقعی و هدف اين جنب

قطعی زنان را مشخص نکنند و نتوانند آنرا در سطح وسيعی 

در جنبش زنان طرح نمايند، قادر نخواهند بود به مثابه يک 

گرايش سوسياليستی جنبش زنان را به جنبشی اجتماعی در 

برای زنان اين . راستای دگرگونی های جامعه سوق دهند

 گردد که در نهايت رهايی کامل آنها و از مسئله بايد روشن
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بين رفتن همه تبعيضات جنسی در اين جامعه ممکن است يا 

نه؟ آيا اين جنبش با شرکت در مبارزه طبقاتی در نهايت به 

  نتيجه خواهد رسيد؟ 

واقعيت اين است که گرايش ليبرال کمپينيی استراتژی خود 

 رفرم در را مشخص نموده و تحقق اهداف خود را از طريق

اين جامعه و يا هر جامعه سرمايه داری ديگری ، امکان 

البته مطالبات ليبرال کمپينی ها چنان محدود به . پذير می داند

پاره ای مسائل روبنايی است، که ممکن است با تغييرات 

روبنايی در يک جامعه سرمايه داری تحقق يابند و البته در 

 فعالين سوسياليست نيز اين راه و در زمينه مطالبات روبنايی

ضروری است در حد بسيار کامل تر و گسترده تری برای 

اين رفرمها نيز مبارزه نمايند ، اما مسئله بر سر اين 

موضوع است که ليبرال کمپينی ها و اساسا همه گرايشات 

ليبرالی در جنبش زنان بهيچ وجه نه می خواهند و نه می 

ون در اين صورت بايد توانند از اين محدوده فراتر روند، چ

هر آنچه را سد و مانع رهايی زنان است زير سئوال ببرند و 

افق جنبش زنان . آن چيزيی نيست جز جامعه سرمايه داری 

اگر فقط به تغييرات روبنايی در اين جامعه دل خوش کند 

هرگز رهايی واقعی را بدست نخواهد آورد چرا که در اين 

امل اقتصادی بازتوليد می جامعه دائما تبعيض از کانال عو

 درصد زنان در جامعه 17چگونه ممکن است فقط . گردد

در چنين شرايطی . شاغل باشند و تبعيض وجود نداشته باشد

. مگر ممکن است که اکثريت زنان به مردان وابسته نباشند

نيروی کار ارزان زنان در همه کشورهای سرمايه داری  

ن سرازير می کند، سود سرشاری را به جيب سرمايه دارا

در نتيجه بسيار سطحی نگری خواهد بود اگر فکر کنيم فقط 

با تغييرات روبنايی و ليبرالی ممکن است مشکالت زنان از 

در ديگر کشورهای سرمايه داری نيز به انحا . بين برود

مختلف اکثريت زنان مورد تبعيض و استثمار قرار می 

ز روز بروز در ديگر کشورهای سرمايه داری ني. گيرند

استفاده کااليی از زنان گسترش می يابد و باندهای مافيايی 

بنا بر اين نه . سود سرشاری از اين طريق به جيب می زنند

فقط تغييرات روبنايی در تحت رژيم جمهوری اسالمی بلکه 

حتی با تغيير اين رژيم به رژيمی ديگر از نوع سرمايه 

 به برابری کامل داری ممکن نيست که زنان رهايی يابند و

  . دست يابند

امروزه هر کسی که با الفبای قانونمندی های جامعه سرمايه 

داری آشنا باشد می داند که رهايی جامعه در گرو به ميدان 

اين حقيقت روز بروز بيشتر و . آمدن طبقه کارگر است

بيشتر در ميان پيشروان جامعه جا می افتد ودر واقع يکی از 

فقر بيکاری گرانی و . ارگری استمسائل اصلی جنبش ک

هزارو يک پديده  سياه در جامعه سرمايه داری بر وضعيت 

زنان بطور مستقيم وغير مستقيم تاثير می گذارد و در اين 

رابطه جريان راست با تمام توان سعی در پوشاندن اين 

آنها می خواهند مبارزه زنان در راه رهايی . واقعيات دارند

 تر می گردد را از تقابل با سرمايه که روز بروز گسترده

  . داری دور نگهدارند

استراتژی جنبش زنان در راه رهايی ، از طرف  فعالين 

سوسياليست بايد با وضوح و روشنی بيان گردد و مشخص 

شود که اين جنبش چگونه و از چه طريقی در نهايت می 

بايد اين واقعيت هر چه . تواند به رهايی زنان منجر گردد

ر نشان داده شود که مبارزه برای مطالبات ويژه زنان نه بيشت

تنها تناقضی با مبارزه عليه سرمايه داری ندارد، بلکه کامال 

بر عکس اين مبارزات مکمل هم و در يک راستا می توانند 

مبارزه جنبش زنان اگر به کژ راهه نرود و به . انجام شوند

زئی از سکوی پرشی برای ليبرالها تبديل نگردد، خود ج

مبارزه گسترده عليه سرمايه داری است که می تواند به 

مثابه متحد جنبش کارگری ، برای رهايی همه جامعه و از 

بايد اين واقعيت را به وسيعترين . جمله زنان مبارزه نمايد

شکلی ثابت نمود که رهايی زنان در گرو انقالب کارگری 

  .است

  

  جنبش زنان و تشکلهای طبقاتی 

  

وجود تمام مباحث فوق،هنوز اين سئوال بی پاسخ  اما با 

است که زنان سوسياليست و يا زنان کارگر در چه نوع 

تشکلهايی بايد متشکل گردند؟ در يک تشکل ويژه زنان با 

رويکردی کارگری؟ يا در تشکلی کارگری همراه با بيان 

  مطالبات زنان؟ 
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زن واقعيت اين است که نمی توان نيمی از جامعه را بخاطر 

و از طرف . بودن فقط در تشکلهايی خاص خود سازمان داد

ديگر نيزصرفا متشکل شدن زنان درتشکلهايی کارگری و 

سياسی ، جای فعالين سوسياليست وکارگر را در جنبش زنان 

در نتيجه نه تنها تناقضی بين حضور . تضعيف می نمايد

زنان در تشکلهای کارگری و تشکلهای زنان وجود ندارد 

بلعکس موقعيت زنان را در عرصه مبارزه طبقاتی و بلکه 

. پيشبرد مطالبات ويژه آنها به مراتب بهبود می بخشد

بعبارتی ديگر مبارزه اکثريت زنان در عرصه های مختلف 

اقتصادی،سياسی و اجتماعی برآيند حضور آنها در همه 

به طريق اولی . عرصه های ضروری مبارزه طبقاتی است

اکثريت زنان و جنبش انقالبی زنان جنبش کارگری بدون 

  . بدون زنان سوسياليست درون آن، غير ممکن است 

 ماهيت تشکلی که زنان در اين جنبش وحتی حول مطالبات 

ويژه خود ايجاد می کنند بدون سمت و سوی طبقاتی خاصی، 

نمی تواند نه تنها برای جامعه بلکه برای زنان نيز مفيد 

وی طبقاتی مشخص تشکل ويژه تنها با داشتن سمت وس.باشد

. زنان راه را برای راديکاليسم در اين جنبش باز خواهد کرد

داشتن استراتژی شفافی که از آن صحبت شد، در جريان 

همانطور که کمپيينی . پراتيک ظرف خود را نيز نياز دارد

ها قطب ليبرالی جنبش زنان هستند  زنان سوسياليست و 

ود را در جنبش زنان نشان راديکال نيز می توانند افق خ

دهند و هم زمان در جنبش کارگری و تشکلهای مربوطه آن 

همانطور که تناقضی بين حضور يک . نيز فعاليت نمايند

کارگر  در تشکل اتحاديه ای و حزبی  نيست ، بر همين مبنا 

نيز تناقضی بين حضور يک فعال سوسياليست در تشکل 

چه از اهميت بسياری آن. زنان و تشکل کارگری وجود ندارد

در اين رابطه بر خورداراست واقف بودن به فعاليت در هر 

طبيعتا تعريف و شرح وظائف يک . موقعيت مشخصی است

تشکل فعال در جنبش زنان با تشکلی کارگری تا حدودی 

  .متفاوت است و نبايد جايگاه هر يک را ناديده گرفت 

ل جنبش از يک زاويه اين موضوع مجددا به مقوله استقال

چه تناقضی بين زنی که در يک حزب . زنان باز می گردد

سياسی فعاليت دارد و تمايل به شرکت در تشکلهای جنبش 

زنان نيز دارد هست؟ حضور يک فرد در چند تشکل و 

موقعيت، بر مبنای تفاوتهای  آنها دچار تناقض نمی گردد، 

چنين نگاهی ، مبارزه هر جنبشی را با ديوار چين از 

يگر متمايز می نمايد و نگاه همه جانبه ای به مبارزه يکد

  .طبقاتی ندارد

طبيعتا تشکلهای  کارگری و تشکلهای  جنبش زنان تفاوتهای 

ساختاری زيادی دارند ، اما تعيين کننده در هر شکل آن 

سمت و سوی طبقاتی مشترک . مضمون طبقاتی آنها است

شته باشد که هر تشکل اجتماعی می تواند فرمهای متفاوتی دا

در خدمت عرصه های مختلفی مبارزه قرار دارند و هر يک 

اشکال مختلف مبارزه نيازمند . عرصه ای را پيش می برند

  . ظرفهای متفاوتی هستند که می توانند مکمل يکديگر باشند
  

  .شر شدمنت) 2009 فوريه 23 (1387 اسفند 5، 36، شمارۀ ! به پيشاين مقاله برای نخستين بار در نشريۀ
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   ومعضل محيط زيست، مارکسيسمی،بورژاز
  

  دانيل آنکارلو 
 آزادنمااس: مترجم

  

  
راستی راستی چيزی نمانده بود گوشمان : يادداشت مترجم

حدود دو دهه پيش وقتی . بورژوازی را ميگويم. را کر کنند
 که بلوک شرق سقوط کرد چنان هياهويی براه انداختند و

کسيسم و سوسياليسم را چنان بصدا مار" مرگ"ناقوس
تا اينجای قضيه . درآوردند که چيزی نمانده بود کر شويم

در دعوا حلوا "خيلی منطقی بود چون از قديم هم گفته اند 
اّما از قديم چيزهای ديگری هم گفته اند از ". خيرات نميکنند

اّما کو ". پشت سر مرده حرف زدن خوب نيست"جمله اينکه 
ورژوازی که گوشش به اين حرفها بدهکار ب! گوش شنوا؟

موقع تا بحال حمالت بورژوازی و  نيست چون از آن
 يعنی مارکسيسم ،"مرحوم"به اين " متفکرينش"

اين حمالت به  . بيشتر شده که کمتر نشده،وسوسياليسم
. شکلهای گوناگون و در زمينه های متفاوت انجام ميگيرد

. زمينه هاستمنابع طبيعی ومحيط زيست يکی از اين 
 2درشماره ) 1"(بحث سوسياليستی" سوئدی زبان ۀگاهنام
 ۀترجم.  خود مقاالتی در اين زمينه منتشر نمود2007سال 
.  ای ازيکی از اين مقاالت را تقديم عالقمندان ميکنمهفشرد

عالقمندان آشنا به زبان سوئدی ميتوانند برای آشنايی بيشتر 
از   نامبرده راۀ گاهنام،با مقوالت مطرح شده در اين مقاله

 :تهيه کنند  پست الکترونيکی اينطريق آدرس
Socdebatt@cmsmarx.org   

  

 دارای درجۀ دکترا در )2(دانيل آنکارلو : گاهنامهۀمقدم

 عالی مالموی سوئد ۀ ميباشد و در مدرسیتاريخ اقتصاد

 سياستهای مربوط به رفاه همگانی وتامين ۀازجمله در زمين

بحران "اين مقاله اولين بار در کتاب . يکنداجتماعی تدريس م

دانيل .  به چاپ رسيد)3"(تامين اجتماعی درامور رفاهی و

 ازجمله ازطرف ،دراين مقاله مروری دارد بر انتقادی که

 مسايل زيست ۀ از زاوي،وسايرين" مارکسيستها -اکو"

آنکارلو به تحريفاتی . محيطی به مارکس و پيروانش ميشود

طبيعت "ارکس شده و سعی برآن دارد تا که درنظريات م

کند معترض است و " انسان مداری"را جايگزين " مداری

معتقد است که خاتمه دادن به استثمار وبهره کشی ازانسانها 

پيش شرط الزم برای پايان بخشيدن به غارت وتخريب 

  .طبيعت توسط انسان ميباشد

  

  

اسی طی دهه های اخير جنبش کارگری به مثابه نيروی سي

 هم به ،واجتماعی، و نيز مارکسيسم بعنوان بيان تئوريک آن

لحاظ اجتماعی وهم به لحاظ تئوريک به مبارزه بر سر 

  .ديدگاههای زيست محيطی خوانده شده اند

  

عليه بشريت هر روز ابعاد " تهديدات زيست محيطی"

امری که قابل انکار نيست ودر . گسترده تری بخود ميگيرد

ه تا هم محققين وهم نخبگان بورژوازی عين حال باعث شد

درزمينه اقتصاد وسياست قولهای شرافتمندانه ای برای 

تا اينجای قضيه . تحقق و چاره جويی اين معضل بدهند

 هرچند که وعده و وعيدهای نخبگان از حد ؛حرفی  نيست

 نه تنها انتقادهای ، اما،چپ سوئد. حرف فراتر نرفته است

 وبيش از آن ،ريخا سوسياليستیبورژوازی به جنبشهای تا

 را مورد تجزيه وتحليل قرارنداده بلکه آنرا ،به مارکسيسم

 ،برمبنای اين انتقاد. بعنوان يک امربديهی پذيرفته است

رابطه بامسايل  مارکسيسم وجنبشهای سوسياليستی در

  .زيست محيطی دارای نواقص وکمبود های فراوانی هستند

  

محيط زيست بعنوان " ایوادادگی و پذيرش بی چون وچر

از نتايج برخوردهای غيرانتقادی " مسئله ومعضل اصلی
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بدتر از همه اينکه چپ سوئد به اين . چپ سوئد ميباشد

از ابزارهای تحليلی الزم برای نقد پايه ای  ترتيب خود را

 ، مسائل زيست محيطیۀزاوي  از،وهمه جانبه سرمايه داری

عی خواهم کرد درقسمت های بعدی س. محروم کرده است

 همانطور که ،به اعتقاد من. اين مسئله را بيشتر روشن کنم

 ۀ مبارز، معتقد هستند)4(رستاکت و جان بالمی فرپل ب

 ۀتئوريک وعملی عليه تخريب محيط زيست جدا از مبارز

 درحاليکه طرفداری ؛مارکسيستی برای سوسياليسم نيست

ازمحيط زيست درسوئد تبديل به شاخه ای مستقل 

مارکسيسم شده واغلب برعليه مارکسيسم وسوسياليسم از

  .مورد استفاده قرار ميگيرد

  

محيط زيست گرايان نه تنها به غنی ترشدن نقد سوسياليستی 

 تيز انتقاد ۀ بلکه حتی لب،ازسرمايه داری کمکی نکرده اند

  یلتج به اشکال گوناگون ، بجای سرمايه داری،خود را نيز

 ،" مصرفیۀجامع "،" شدنصنعتی" مثل ،سرمايه داری

  .وغيره متوجه نموده اند" رشداقتصادی"

  

طبيعی است که راه حلهای پيشنهادی اين ديدگاه بندرت يک 

 جامعه ؛رهايی بخش را مّد نظر دارد سوسياليسم پيشرو و

ای که در آن انسانها ميتوانند کارها رابنحوی متفاوت انجام 

ه حل راه حل پيشنهادی شان در عوض يک را. دهند

 ۀارتجاعی ومحافظه کارانه برای بازگشت به دوران اولي

يعنی همين آش وهمين کاسه ولی . سرمايه داری است

درچشم اينها طبيعت آن پايه واساسی . درمقياسی کوچک تر

 ، برعکس؛نيست که ساختمان سوسياليسم راممکن ميسازد

اين طبيعت است که ساختمان سوسياليسم وکمونيسم راغير 

  ). 5(سازدممکن مي

  

ستر الزم اکت و جان بالمی فربرای درک بهتر نظرات پل ب

 سال اخيردر 30 -20است تا نگاهی داشته باشيم به بحثهای 

بحثهايی که چپ سوئد با بی تفاوتی از . مورد محيط زيست

:  اول.اين کار ازدو جهت ضروريست. کنار آن گذشته است

: ثها، دومبرای توضيح نقطه نظرات مطرح شده در اين بح

برای نقد بهتر سرمايه داری ومبارزه برای سوسياليسم از 

  . تهديدات زيست محيطیۀزاوي

  

   مارکساز" سبز"انتقاد 

مهمترين انتقاد به تحليل مارکس ازقوانين حرکت سرمايه را 

خوشبينی وايمان بيش " :ميتوان بصورت زير خالصه نمود

محدوديتهای ازحد به توانايی های بشر در غلبه برطبيعت و 

 يکم،:  منطقی دوعامل ميدانندۀاين خوشبينی رانيز نتيج". آن

 خود ناشی ازدوران ۀنوبه خوشبينی بيش ازحد مارکس که ب

 که دوم، ؛رشد وتوسعه سرمايه داری قرن هيجدهم بوده است

وجود ايرادات   همانا ،بسيارمهمتر از عامل اّول است

 که ،ون ارزش يعنی قان،واشکاالت منطقی در درک مارکس

 برای آسانتر شدن کار و. پايه تحليل های وی بوده است

برای روشنتر شدن اين بحث ومفروضات آن انتقاداتی را که 

 زيست محيطی به مارکس شده در پنج نکته خالصه ۀزاوي از

  :ميکنيم

  

 متئوری مارکس محصولی است ازماترياليسم قرن هجده -1

عه که خاص قرن نيز خوشبينی نسبت به پيشرفت وتوس و

نتيجه اين امر همانا خوشبينی بيش از حد .  بوده استمهجده

 ،تئوری مارکسيسم به امکاناتی بود که توليد انبوه مارکس و

 قرار بود برای بشريت فراهم ،بهمراه رشد تکنيک وصنعت

 در عوض خواهان توليد محّلی )6(اکولوژيست ها. کند

 ۀوسعت  و، زيست محيطیۀ موازن،درمقياس کوچک

  .درازمدت وپايدار هستند

  

قانون ارزش مارکس برای امکانات طبيعت حد ومرزی  -2

مارکس متهم ميشود به اينکه به طبيعت به چشم . قائل نيست

اکولوژيستها درمقابل تاکيد . يک منبع اليزال نگاه ميکند

 بی ۀ خاکی وجود دارد واستفادۀدارند براينکه تنها يک کر

 زمين موازنه زيست محيطی را ۀکررويه از منابع محدود 

  .درآينده برهم خواهد زد

  

  که کار را تنها منبع ايجاد ارزش، قانون ارزش مارکس-3

 طبعًا طبيعت را بی ارزش و رايگان ،ميداند) اضافه(
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آموزشهای مارکس " :همچنانکه منتقدی نوشته بود. ميپندارد

درمورد ارزش کار هيچ ارزشی برای منابع طبيعی قائل 

بنابراين قانون ارزش مارکس ازپايه واساس ضد ". يستندن

  .محيط زيست ميباشد

  

 ،ميباشد) 7( پرومتهۀ مارکسيسم اساسا بخشی از اسطور-4

 و آزادی را با تسلط مطلق بر ؛منتهی در شکل مدرنش

مارکسيسم بجای آنکه انسان را . طبيعت مترادف ميداند

ع دوگانگی نو ی ازطبيعت ويگانه با طبيعت بداند يکئجز

.  غالب ومغلوب بين انسان وطبيعت برقرارميکندۀورابط

بنابراين بيم آن ميرود که آزادی مورد نظر مارکسيستها 

  خود به انواع جنبشها وحرکات خودکامه وۀدرادام

انحصارگرايانه و ضد محيط زيستی مشروعيت وحقانيت 

 است و" انسان مدار"پس مارکسيسم يک تئوری . ببخشد

در تقابل با (برای انسان قائل است  ارزش رابيشترين 

اول : اکولوژيستهای افراطی معتقدند"). بی ارزش"طبيعت

 يعنی يک تئوری ؛) طبيعت، زمينۀکر(محيط زيست 

  ".طبيعت مدار"

  

 نجات دهنده محسوب ۀ طبقه ای که ازنظرمارکسيسم طبق-5

روز اهميت کمتری ه ب  روز، يعنی طبقه کارگر،ميشود

جانشين  يوغ سرمايه داری و ازی بشريت ازبرای آزادس

از . پايدار پيدا ميکند کردن آن با يک توسعه درازمدت و

 ،آنجايی که تهديدات زيست محيطی عليه تمام بشريت ميباشد

مسئله  .سياستهای طبقاتی موضوعيت خود راازدست ميدهند

 ، بويژه درکشورهای صنعتی،محيط زيست تمام آحاد بشر را

جنبش متناسب . انداردهای زندگی فرا ميخواندبه تغيير است

برای اين دگرگونی نه جنبش های کارگری بلکه جنبشهای 

  . اجتماعی نوين هستند

  

   )8(مارکسيستها - اکوپاسخ

 دعاوی اکولوژيستها عليه مارکس منجر به پيدايش ادبياتی از

 ۀسوسياليستی در اواخر ده-مارکسيستی و اکو -نوع  اکو

کوششهايی  . شد قرن بيستم نود ميالدیۀدهاوائل  هشتاد و

نقاط مشترک مارکسيسم  بعمل آمد تا تفاوتهای مهم  و

لحاظ اجتماعی ه لحاظ تئوريک وهم به  هم ب،واکولوژيسم را

 معتقد است که )9(ويد پپريد( .  تشريح کنند،وتاريخی

اکولوژيسم فصل مشترکهای زيادی با آنارشيسم 

هايی نيز از جانب نويسندگان تالش )).10(وپسامدرنيسم دارد

 بسياری بعمل آمد تا به مارکسيسم جامه ای سبز بپوشانند

  ).محيطیزيست تطبيق مارکسيسم با ديدگاههای (

  

نمودن آن  دنبال تکامل مارکسيسم وهمسوه اين تجديد نظر ب

ميان  هدف ازاين تجديد نظر تسهيل گفتگو. با اکولوژيسم بود

 کارگری وجنبشهای مارکسيستها ازيکسو وجنبشهای

ازبزرگان اين مکتب . اجتماعی نوين ازسوی ديگربود

 را نام برد که خواندن )11(نراميتوان تد بنتون و جيمز اوک

آثارشان برای درک نقطه نظرات اين مکتب بسيار سودمند 

 تحليل ها و  و هرچند که درجزئيات،آثار اين دو. ميباشد

 مشترک اساسی  ولی دارای يک وجه،اهداف متفاوت باشند

) متناقض دوگانه و( ارائه چهره ای مخدوش: هستند

  بوم شناسیۀرا از زاوي يکسو او  برای اينکه از،ازمارکس

. را تکميل کنند از سوی ديگر او نقد کنند تا) زيست محيطی(

 اين ،درتجديد نظر زيست محيطی بنتون از کاپيتال مارکس

ارکس جوان از يکسو م: دوکانگی بشکل زير متجلی ميشود

انسان را درمقابل طبيعت  که ماترياليست وطبيعت گراست و

اين تصوير از مارکس رابه بهترين وجهی ( قرار نميدهد

و )" 1844( فلسفی -یهای اقتصاد دستنويس"در

بهمين دليل  و) ميتوان ديد)" 1845-46( ايدئولوژی آلمانی"

هم محدوديتهای انسان را درک  ميکند وهم محدوديتهای 

گزند انتقاد اکولوژيستها  تا به اينجا مارکس از. يعت راطب

 ، ازسوی ديگر،بنتون معتقداست که مارکس. درامان است

و  برآورد کردن امکاناتی که کار درآثاربعدی خود در

کمونيسم برای تسلط برطبيعت وفراتر رفتن از قوانين آن 

دچار نوعی  برای بشر فراهم خواهد کرد به افراط افتاده و

  نيز ودليل آنرا؛کتيويسم ميشودرانستاک-ايش سوسيالگر

واکنش افراطی و در عين حال تخّيلی مارکس نسبت به 

  .تئوری ارتجاعی جمعّيت مالتوس ميداند
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 مارکس بويژه درماترياليسم ، بنظر بنتون،در مجموع

تاريخی وطبيعت گرايی خود سرمايه داری را از ديدگاه 

اين نقد البته ازخودبيگانگی  که ،زيست محيطی به نقد ميکشد

 اّما اين انتقاد نيز به مارکس وارد است ؛را نيز دربر ميگيرد

 کمونيستی ۀکه تصويری غيرواقعی وغيرعملی از جامع

 ۀجامع و ادامه تاکيد ميکند که کار بنتون در. ارائه ميکند

کمونيستی دچارمحدوديتهايی هستند که ازطرف طبيعت 

  .بايد اين را بپذيريمما  برآنها اعمال ميشود و

به تجديد نظرهای بنتون درآراء مارکس انتقاداتی شده که 

 اّما دراينجا بايد اشاره کنم که اين ،پايين تر به آن ميپردازم

تجديد نظر نبايد بمثابه تسليم بنتون درمقابل پسامدرنيسم يا 

 امری که در طيف ؛ديدگاههای عميقا اکولوژيستی تلقی شود

 .ست و خواهد بودااو مارکسيست .  ميشودگسترده چپ ديده

من فکرميکنم که غارت وتخريب " :همچنانکه خود ميگويد

 ؛ طبيعت ازاهمّيت باالی سياسی برخورداراستۀبی روي

علت اساسی اين تخريب نيز ديناميسم روابط اجتماعی 

صنعتی "نه ( واقتصادی معينی بنام سرمايه داری است

انسان " نه،"يتهمدرن"نه ،"حرص وطمع" نه ،"شدن

). ديگری نه هيچ چيز  و،"علم ودانش"نه ، "مداری

ماتريالسيم تاريخی مارکس وانگلس پيش شرط الزم يک 

. درک تئوريک همه جانبه از اوضاع  امروز ما ميباشد

از مناسبات طبقاتی است و  تکنيک متاثر پيشرفت علم و

  بدون ، که اينقدر زبانزد خاص وعام است،"توسعه پايدار"

... دگرگونی های اساسی درحيات اقتصادی واجتماعی و

  ".ممکن نيست

  

 سرمايه داری رفاه و"ۀ  که به خاطر نقد ايد،نراجيمز اوک

 شهرتی بهم نئومارکسيستی، ۀشيوه  البته ب،"بدون بحران

مارکسيستی اش در آراء مارکس  - با تجديد نظر اکو،زده

تضاد " آنرا  که خود،مارکسيسم قبلی خود را با يک تئوری

نر اجيمز اوک. ت تکميل نموده اس،ناميده" دوم سرمايه داری

 گرايش نزولی ،معتقد است که تئوريهای اقتصادی مارکس

 همگی تضاد اول ، تئوری بحران وقانون ارزش،نرخ سود

 را بخوبی ،"بحران اضافه توليد" يعنی ،سرمايه داری

د برای تجزيه وتحليل گرايشات ّض اما. توضيح ميدهند

زيست محيطی سرمايه داری که متناسب با منطق درونی آن 

نر ميخواهد تا مارکسيسم را با تئوريزه کردن ا او ک،ميباشد

نيز برطرف  را" کمبود"بخشد واين " تکامل"" تضاد دّوم"

 ،شکلهايی چون توليد ناکافیه ب" تضاد دوم"اين . نمايد

همچون يعنی ؛  وکمبود سرمايه بروز ميکند،بحران نقدينگی

سرانجام بازيگران تازه ای " تضاد دوم"اين ". عدم کفايت"

درقالب ، را برای پيشبرد دگرگونی های مترقی اجتماعی

 روی صحنه ميآورد که صده  ب،"جنبشهای اجتماعی نوين"

  .البته جنبش محيط زيست يکی از آنهاست

  

 عبارت است از اينکه سرمايه به هر" تضاد دوم"اما اين  و

 مدنّيت ، نيروی کار،مثال طبيعت، است  توليدۀزمآنچه که ال

اغلب (  به چشم کاال مينگرد،آن جمله سيستم ارتباطات از و

اينها در حقيقت امر   درحاليکه چنين نيست و؛)کاالی رايگان

 ، بنا به منطق درونی اش،درنتيجه سرمايه داری .کاال نيستند

 ؛يشناسدنم از منابع طبيعی حد و مرزی " بهره برداری" در

 چرا که سرمايه داری ميتواند با طبيعت ومدنيت

شکل کاال ه وهر آنچه که الزمۀ آن ميباشد ب) شهرنشينی(

  آنهم کاالهايی با قيمت نازل وحتی رايگان؛رفتارکند

نميتوان گفت که سرمايه به طبيعت دستمزد پرداخت (

 طبيعی خود الجرم با ۀ پروسۀاما اين روند درادام). ميکند

بحران توليد "به  ميشود و روبرو" طبيعی"يتهای محدود

قياس کنيد با توضيح مارکس در مورد . (ميانجامد" ناکافی

نيروهای : نر خاطرنشان ميکند کها اوک).بحران اضافه توليد

مولده وشرايط توليد سرمايه داری خودشان گور خودشان را 

 می کنند چرا که بجای بازتوليد پيش شرط های خود

ويرانی  نابودی وه  اين پيش شرطها را ب،)توليدملزومات (

 تضادهای ۀدرواقع تهديدات زيست محيطی نتيج .می کشانند

 ،"تضاد دوم" يعنی ، البته يک تضاد نو؛سرمايه داری است

  . کارکرد سرمايه داری استۀکه مستقيمًا ناشی از نحو

  

نر به راه حلهای ا طبيعی است که اوک،با اين مفروضات

 چرا که طبق تحليل او دو راه برای ،ی ميرسدسياسی جديد

مبارزات جنبش  -1 :رسيدن به سوسياليسم وجود دارد

تضاد " برمبنای -2.  تضاد اول، يعنیکارگری عليه سرمايه
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نر پيشنهاد ميکند که مارکسيستها و اکولوژيستها ااوک" دوم

سياستهای مشترکی عليه سرمايه داری وبرای نجات محيط 

  .رندزيست درپيش بگي

  

  مارکسيست ها -محدوديت های اکو

 -حمالت اکولوژيست ها به مارکسيسم واکنش اکو

اين .  های هشتاد و نود ميالدی را سبب شدهمارکسيستی ده

  خود تجزيه وتحليل شده وۀنوبه مارکسيستی ب -ادبيات اکو

کت سهم عمده ای در آن رستر و با که ف،مورد نقد قرارگرفت

قادی به تدقيق هرچه بيشتر نظرات اين تحليل انت. داشتند

پايه نقد گرايشات ّضد زيست محيطی   که اساس و،مارکس

کمک کرد تا باالتفاق بتوانند ، ست اسرمايه داری

لحاظ تئوريک وهم ه  هم ب،محدوديتهای اکولوژيسم را

نظر ه ب.  به نقد بکشند،ازنقطه نظر عملکرد سياسی اش

 -ستها واکو بخش بزرگی از انتقادات اکولوژي،برکت

بهمين  دليل بد فهمی نظرات مارکس است وه مارکسيستها ب

تفاهمات  دليل برکت ابتدا سعی در برطرف کردن اين سوء

. کرده وسپس تفسيرجديدی ازکمونيسم مارکس بدست ميدهد

ستر تالش ميکند تا نشان دهد که مارکس چگونه دريک ااما ف

 داری و  درمورد سرمايه، زمانی تئوريهای خود راۀپروس

 .  تکامل می بخشد،از يک ديدگاه زيست محيطی

  

ستر تحليلهای خودرا  تا حدی در قالب اهم برکت و هم ف

بنتون به يک  .نر تدوين کرده اندانقدی برنظرات بنتون و اوک

 اول يک مارکس طبيعت گرا و ؛مارکس دوگانه معتقد است

برکت اين تقسيم . کتيويستانسترادوم يک مارکس سوسيال ک

. بندی را کاذب ميداند و شديدا بنتون را به باد انتقاد ميگيرد

برکت تاکيد ميکند که از نظرمارکس توليد ارزش واقعيتی 

  بلکه هردو، نه اين يکی ونه آن يکی؛اجتماعی است مادی و

  .با هم

  

وجود طبيعت پيش شرط الزم برای توليد تمام کاالهای 

رزش هر درست است که ا .دارای ارزش مصرف ميباشد

  بدين معنی که هيچ کااليی؛ اجتماعی استۀکااليی يک ساخت

هر " بلکه ،فی نفسه دارای ارزش نيست) ورده ایآفر(

کااليی يک ارزش اجتماعی پيدا ميکند که محصول کار 

 ولی اين بدان معنی نيست که ارزش ."بيگانه شده ميباشد

برکت . ميتواند بدون ارزش مصرف وجود داشته باشد

ان ميسازد که قانون ارزش مارکس دقيقا نشان خاطرنش

ميدهد که اين تضاد بين ارزش وارزش مصرف درشرايط 

 که ، ارزشۀتوليد سرمايه داری منجر به تفوق وغلب

 برارزش مصرف ،محصول يک کار ازخود بيگانه ميباشد

 خود به اقتدارسرمايه واستثمار ۀ همين امر به نوب، وميگردد

ستر اف.  )12(ايه منتهی ميگرددانسان وطبيعت توسط سرم

توليدکنندگان مستقيم ) بيگانگی( توضيح ميدهد که جدايی

 که پيش شرط تاريخی سيستم سرمايه داری ،ازشرايط توليد

 وخللی در متابوليسم بين گسست در عين حال ،نيز هست

دقيقًا همين جدايی است . انسان وطبيعت نيز بوجود ميآورد

 روند توليد را ۀ ادام، داری درشرايط توليد سرمايه،که

 که يکباراز طبيعت جدايش ،مشروط ميکند به اينکه انسان

. بر آن حکومت کند  مجددا طبيعت را تسخير و،کرده اند

نظرات برکت دراين زمينه را ميتوان اينطور جمعبندی نمود 

 درواقع ،آن جمله بنتون  واز،که بنظر وی مخالفين مارکس

گناه مشکالت زيست  ه اند وتحليلهای وی را درک نکرد

. محيطی را بجای سرمايه داری به حساب مارکس ميگذارند

 ست که ارزشی برای انسان و ادرواقع اين سرمايه داری

 طبيعت قائل نيست وطبيعت رابه چشم يک منبع اليزال و

 توليد سرمايه ۀاين کمبودها مختص شيو. رايگان مينگرد

 نقد خود به ۀدامبرکت درا. ست نه تئوری مارکس اداری

ازدياد  بنتون مينويسد که گناه مشکالت زيست محيطی و

اين مشکالت . ت را نبايد به حساب طبيعت نوشتيجمع

البته . دن اجتماعی ميباش- يک سيستم اقتصادیۀزائيد

بزرگترين کمک برکت برای شفاف ترکردن يک تحليل 

 طبقاتی سرمايه داری وتخريب محيط ۀمارکسيستی ازجامع

 ۀ درتحليل وی از ديدگاه مارکس نسبت به جامعزيست

مارکس و " اين تحليلها درکتاب. کمونيستی نهفته است

آمده است که خواندن آن " سرخ و يک ديدگاه سبز: طبيعت

  .را توصيه ميکنم
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نر استر يکی ازکمبودها و محدوديت های تحليل های اوکاف

که   درحالی،ميداند" دوتضاد"را همانا جداکردن 

نه به طريق اجتماعی قابل تفکيک ازيکديگر " دوتضاد"اين

در اين رابطه خواندن کتاب . نه ازراه تجزيه وتحليل هستند و

در .  را نيز توصيه ميکنم،"بوم شناسی مارکس"، ستراف

خواهم مروری داشته باشم به انتقاداتی که درچند  اينجا می

 تحليلهای ۀنخست ميتوان پاي. شده استکانر مورد به او

را مورد انتقاد " کاالهای تخيلی وغيرواقعی"  يعنی،نرااوک

نه تنها خود تقسيم بندی کاالها به تخيلی وغيرتخيلی . قرارداد

 امروزه تمام کاالها نوعی ساختار  چونمسئله سازاست

والبته درمناسبات توليدی ونه درمخيله ( اجتماعی هستند

وجود ندارد " حقيقی" بلکه در حقيقت کااليی ازنوع ،)انسانها

تبديل يک . قراردهيم" تخيلی" تا آن را در تقابل با کاالی

از تبديل پول  و حقيقی تر تر سيب يا يک کتاب به کاال اصيل

 هرچند که اين آخری عواقب ؛ونيروی کار به کاال نيست

 هرآنچه ،بعالوه. ويرانگری برای بشريت به ارمغان بياورد

 ، مانند حمل ونقل،است) شهرنشينی(  جامعه مدنیۀکه الزم

 نه ،ه ازنوع حقيقی آنت يک کاالست والب،ارتباطات وغيره

 ازکابلهای برق ،دليلش هم اين است که همه چيز. نوع تخيلی

راه آهن وپلهای  گرفته تا اينترنت وتا خود آب و برق و

تازه چگونه ميشود .  کاال توليد ميشوندۀ بمثاب،ارتباطی

حصول نيروی کار کاال  که خودش م،تصور کرد که سرمايه

 و  مهار، خود راۀ يعنی آفرينند،را  نيروی کار،شده ميباشد

 در ؟گردد) توليد ناکافی( محدود کرده وباعث کمبود توليد

 سرمايه داری امروز روند اصلی وتعيين کننده همانا ۀجامع

و بيکاری  تبديل هرچه بيشتر اوقات فراغت به زمان کار

. ميباشد  بيش ازحد نيروی کار يعنی توليد، جهانیۀفزايند

 مبارزه برای سالمت افراد نيز ،بيماری البته وجود دارد

تضاد " توان تا سطح يک را نمی  ولی اين دو،وجود دارد

 ،سرمايه و  کارۀمارکس هنگامی که رابط. ارتقاء داد" نوين

ه  را توصيف ميکرد ب،نيروهای موّلد ومناسبات توليدی

  .پرداخت  بود وبه آن نيزخوبی به اين مشکالت واقف

  

خاطرنشان ميکند که جنبش کارگری  )13(ويتزومايکل لب

برای يک  ديرزمانی است که عليه امپراطوری سرمايه و

 ۀ مبارز، بويژه درمحيط کار،محيط زيست بهتر وسالمتر

به پيش ميبرد که جدا ازمبارزه برای  روزمره ای را

ری آن درجهان مبارزه ای که شاهد اوجگي. سوسياليسم نيست

 جايی که مبارزه برای محيط زيست با مبارزه ؛سوم هستيم

  .برای خوشبختی وسعادت انسانها گره خورده است

  

نر همانا به اجّدی ترين انتقاد يک ديدگاه مارکسيستی به او ک

دو راه متفاوت برای رسيدن به " ايده هايش درمورد

عی باشد که بر طبق آن دو جنبش اجتما می" سوسياليسم

 جنبش طبقه کارگر ؛ميتوانند راهگشای سوسياليسم باشند

 اجتماعی و جنبش ۀچرا که طبق. وجنبش های اجتماعی نوين

جزو طبقه . اجتماعی دو امر کامال متفاوت هستند

 وليکن ،نه اختياريست ونه انتخابی) تضاد اّول(کارگربودن 

مثل جنبش هواداران محيط ( پيوستن به جنبش های اجتماعی

ازروی اعتقادات فردی صورت ) "تضاد دّوم") (تزيس

  .انتخابی است ميپذيرد يعنی اختياری و

  

 اجتماعی وجنبش اجتماعی الزاما يکی نيستند اما ۀطبق

 آسمان  ، برای اينکه بتواند اين دو را بهم ربط دهد،نرااوک

ريسمان ميبافد وهم جنبش کارگری وهم جنبشهای اجتماعی 

مثال جايگاه طبقاتی . ستی توضيح ميدهدرا با مقوالتی ايده آلي

 درعوض آنها را همچون جنبشهايی ،جنبشها را ناديده گرفته

  .کند که دارای هدف مشترکی هستند تصوير می

  

 -گيرد که اکو برکت درنقد خود از بنتون نتيجه می

تاثير متقابل طبيعت وجامعه را   متقابل وۀمارکسيستها رابط

تيب مشکالت زيست محيطی ناديده ميگيرند وبه اين تر

. جوامع را از محتوای طبقاتی سرمايه داری اش تهی ميکنند

 ،"معتقدند"مارکسيستها به طبقه ومنازعات طبقاتی  -البته اکو

 و بوم شناسی ، محيط  زيست،ولی بشرطی که پای طبيعت

در مورد  که یو البته همچون موارد ديگر. درميان نباشد

 حتی مومی هستند، وعندتگفته ميشود طبقاتی نيسشان 

 مشکالت زيست محيطی نيز بين پولدارها وبی پول ها فرق

  .گذارد می
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  اکولوژيسم از ديدگاه مارکسيسم

  تخريب محيط زيست نمیۀقد سرمايه داری از زاوياما ن

. تواند تنها به دفاع ازجايگاه تئوريک مارکس محدود شود

ت مارکس را بد اگر تنها بسنده کنيم به اينکه نشان دهيم نظرا

بايد با مبنا قرار دادن تئوری . فهميده اند ره به جايی نميبريم

تراز سرمايه داری  های مارکس نقدی راديکال و کامل

نقدی که نه تنها .  مسائل زيست محيطی ارائه دهيمۀاززاوي

 آن نيز فراتر رفته و  اکولوژيسم باشد بلکه ازۀدربر گيرند

برای برون رفت ازاين در عين حال راهی مثبت وعملی 

 راهی که نه ارتجاعی باشد و. مشکالت پيش روی ما بگذارد

 راهی که متضمن آزادی ،به گذشته داشته باشد نه رو

ستر و برکت گامهايی اف. ورهايی باشد نه قيد و بند ومحدويت

من دراينجا ميخواهم به معرفی چند . دراين زمينه برداشته اند

 ايده هايی  که ملهم ؛ه بپردازم مارکسيستی دراين رابطۀايد

  .سال اخير ميباشند30 -20 سرخ در -ازبحثهای سبز

  

 مارکس وبه جای تعجب است که اکولوژيستها درنقد خود 

 دچار )اگر اين دومی را بتوان نقد ناميد(سرمايه داری نقد به 

به  ديگران را همان دوگانگی بين انسان وطبيعت هستند که

رين نمود آن نيز تصويری است که بارزت. آن متهم ميکنند

انسان "اينکه   مبنی بر،ازمشکل محيط زيست بدست ميدهند

 واقعا ، اولۀدرج در". موازنه زيست محيطی رابرهم ميزند

جای بحث دارد که بتوان اين طبيعت هميشه دگرگون 

ثانيا اين تصوير خود . ناميد" تعادل وموازنه" در ومتحول را

 ۀحساب پروژه که سعی ميکنند بدچار همان دوگانگی است 

  . بگذارند"طبيعت حکومت بر"

  

همه " : ميگويد که،)14(اکولوژيست ديگری بنام  ووگل

 درتالششان برای وفق ،غيراز نوع انسانه  البته ب،انواع

 ".نيازهای خود رفتاری طبيعی دارند دادن محيط اطراف با

 ۀ رابط،اکولوژيست ها بدين ترتيب بجای نقد دوگانگی

در نظر نميگيرند که .  طبيعت را وارونه ميکنند-نسانا

 و بدين ،انسان بنا به طبيعت خود موجودی است اجتماعی

. روی هم تصور ميکنند در طبيعت را رو ترتيب جامعه و

طبيعت "فقط يک آلترناتيو دارند وآنهم " انسان مداری" بجای

اگر سرمايه داری تالش دارد تا طبيعت را بی . است" مداری

 اکولوژيست ها ،هيچ مالحظه ای به انقياد خود درآورد

درعوض ميخواهند که انسان چشم بسته تابع طبيعت وقوانين 

درد آن طبيعتی ميخورد ه قوانينی که بيشتر ب. طبيعی بشود

 قبل ازاينکه انسان؛ که قبل ازپيدايش انسان وجود داشت

   .را بر هم بزند"  طبيعیۀموازن"

  

نميگيرند که آن طبيعت ديگر وجود اکولوژيست ها درنظر 

نچه که در اطراف خود ميبينيم ساختۀ آخارجی ندارد وهر

حتی مناطق حفاظت شده طبيعی نيز . دست بشر است

انسان " بجای. امروزه تا حد زيادی ساختۀ دست بشر است

دهند که خود  می را سر" طبيعت همه چيز" شعار" همه چيز

بدين ترتيب . است" گیاز خود بيگان"گرايانۀ  شکل طبيعت

ارتجاعی ) پاسخ( بيم آن ميرود که اکولوژيسم به يک واکنش

. به سياستهای ضد زيست محيطی سرمايه داری تبديل شود

 يافتن راهی ،وظيفه خطير چپ واکثريت عظيم بشريت

. بخش برای بحران زيست محيطی ميباشد مترقی و آزادی

ه تفاوت اساسی اکولوژيسم ومارکسيسم اين است ک

اکولوژيسم خواهان تغييرروش زندگی فردی ونيز تغيير نوع 

بهمين دليل است . انسان با طبيعت ميباشدۀ برخورد ورابط

که اکولوژيست ها عليه مناسبات توليدی سرمايه داری 

تغيير الگوهای "وبازار موضع گيری نميکنند و به 

تغيير سبک " و، ثابت نگهداشتن سطح توليد،"مصرف

 اينها در مقياسی کوچک و ۀته هم و الب،"زندگی

گاها بنظر .  بسنده ميکنند،درچهارچوب قوانين طبيعت

استفاده ازمکانيسم های "ميرسد که جنبش سبزها حتی به 

 ۀبرای مبارزه با تخريب وويرانی طبيعت نيز گوش" بازار

 امری که برکت وديگر مارکسيست ها سخت با ؛چشمی دارد

  .آن مخالفند

   

 :تصوير جامع  و روشنی بدست ميدهد )15(مارتين اسپنس

 همانطور که ميدان های ،چون سوخت فسيلی يک کاالست"

نقل نيز که   سيستم حمل و،معادن کاال هستند نفت و و گاز

 ، سوختۀ خط لول؛اين سوخت را توزيع ميکند کاالست

و   منازل ومحل کار، اتومبيلها،خطوط برق فشار قوی
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افزايش دمای . ر نيز کاالستباالخره مهمترازهمه نيروی کا

که ... کره زمين محصول زنجيره ای ازمناسبات کااليی است

 وادار به ، تحت فشار بازار،قدم تمام سرمايه ها را هر در

و درنهايت به بحران زيست محيطی ... رشد ميکند اشت وبان

 ۀمقاوله نام. بخشد عمقی فاجعه آميز می ابعادی جهانی و

 علت ۀ برای گسستن اين زنجير نه تنها کاری»کيوتو«

نهايت کاالی ديگری نيز به   بلکه در،ومعلول نخواهد کرد

  ".کاالهای موجود اضافه خواهد کرد

  

درستی ه  ما تنها زمانی ميتوانيم ب،مساز ديدگاه مارکسي

بامشکالت طبيعی مقابله کنيم که توجه خودرا به آن مناسبات 

 احاطه کرده اجتماعی که در جامعه سرمايه داری ما را

 اين پندار باطل که طبيعت راميتوان تصرف .معطوف کنيم

 بخشا نتيجه بيگانگی مااز طبيعت ،کرد آنهم مفت ومجانی

است ولی اين بيگانگی دليل اصلی تخريب محيط زيست 

 تقسيم طبقاتی ۀاين مشکل در درجه اول نتيج. نيست

مسئله اين . سرمايه داری به کارمزدی وسرمايه ميباشد

دشمن محيط "ست که سرمايه داری پيش ازهرچيز ني

مسئله پيش ازهرچيز اينست که سرمايه . است" زيست

غارت ". ضد بشری"داری نظامی است اساسا و ذاتا 

ست که  ا منطقی آن سامان اجتماعیۀ دنبال،واستثمارطبيعت

. غارت واستثمار انسانها تنها راه ادامه حيات آن ميباشد

 يا حتی اجازه ،ا قادر نيستيمدرجامعه سرمايه داری م

 بديهی ۀنتيج.  تا به حقوق همديگر احترام بگذاريم،نداريم

اين بی توجهی به يکديگر همانا بی توجهی به طبيعت 

 برطبيعت سلطه مسئلۀ انسان .ومحيط زيست نيز هست

 ، مسئله اين است که در شرايط  جامعه سرمايه داری،نيست

اعی خود و هرج  و مرج ما انسان ها حتی بر سازمان اجتم

اين روابط متاسفانه اين (افزون آن نيز کنترلی نداريم  روز

مرزهای آن  حد و تصور را القاء ميکند که قوانين طبيعت و

به " تهديد طبيعت"آنچه که ). است که خارج از کنترل ماست

 بلکه مناسبات ، طبيعت نيست-چالش ميطلبد مناسبات انسان

ی که به بيگانگی انسانها از يکديگر  مناسبات.بين انسانهاست

  .منجر شده است

مشکالت وتهديدات "پس نتيجه ميگيريم که برای حل 

بايستی مناسبات اجتماعی را از اساس " زيست محيطی

و اگر سوسياليسم آن . يعنی سوسياليسمو اين  ؛دگرگون کرد

 ی"توسعه پايدار" برای ، ونه الزاما کافی،پيش شرط الزم

دنيای   پس در،ن هستندآژيست ها مبّلغ است که اکولو

امروز نيز که مواجه با تهديدات و مشکالت زيست محيطی 

، که الزاما و تنها به دست خود آزادی طبقه کارگر است

طبقه کارگر ميسر می شود، فراهم آورندۀ اين پيش شرط 

  .همانطورکه در زمان مارکس وانگلس بوداست؛ 

  

" مارکس وطبيعت"اب  کترۀويا آنطور که برکت در موخ

 اما برای اينکه اين ،ما انسانها بايد توليد کنيم" :نويسد می

 نگردد ، بعنوان يک موجود طبيعی،توليد سّد راه تکامل بشر

بازگشت به . بايد شرايط طبيعی توليد را سوسياليزه کنيم

 ، که وجود خارجی هم ندارد،طبيعت بکر و دست نخورده

 و تکامل توليد نيز ؛ نيستراه برون رفتن از اين بحران

پس اگر . پيش تابع جبر طبيعت ميباشد هرروز کمتر از

يگانگی با طبيعت هستيم بايد سازمان  خواهان پيوند و

  ".اجتماعی خود را تحت کنترل خود در بياوريم
  

 : زيرنويس ها
1 .Socialistisk debatt   

2 .Daniel Ankarloo  

3 .Kris i välfärdsfrågan  

4 .John Bellamy Foster and Paul Burkett  

چپ "  در کتاب)Johan Lönnroth(بعنوان مثال، يوهان لونروت . 5

:  مينويسد107 صفحه 1997چاپ Den tredje vänstern ، "سّوم

بهر کس , از هر کس باندازه توانش " رويای جامعه کمونيستی با شعار"

يد است که ام. محصول خوشبينی های قرن هيجدهم بود" باندازه نيازش

 نيازها مقدور ۀچپ امروز درست درک کرده باشد که برآوردن هم

نيست چون برای بقای بشريت ناچاريم محدوديت های زيست محيطی را 

  ".بپذيريم

طرفداران محيط زيست که معتقدند مشکالت زيست محيطی را . 6

ميتوان در سيستم اقتصاد سرمايه داری حل نمود و حتی مشکالت  

  . نيز از زاويه ديدگاه زيست محيطی تفسير و تبيين ميکننداجتماعی را

وی آتش . اسطوره يونانی که مظهر تالش و قدرت انسان بود: پرومته. 7

   .را از آسمان و از خدايان ربود وبرای آدميان به ارمغان آورد
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) بوم شناسی(مارکسيستها به تلفيقی از مارکسيسم و اکولوژيسم  -اکو. 8

  .باور دارند

9 . David Pepper  

از بوم شناسی تا : سوسياليسم-اکو"، D. Pepperنگاه کنيد به . 10

  . 1993عدالت اجتماعی، 

11 .Ted Benton and James O'Connor  

متاسفانه خيلی ها تفاوت ارزش وارزش مصرف را درست نفهميده . 12

اکولوژيست ها در اين مورد تنها . اند و آنها را با هم عوضی ميگيرند

 هنوز نقد ، مثل بسياری موارد ديگر،چپ سوئد در اين مورد نيز. تندنيس

نگاه کنيد به . مارکس به اقتصاد سرمايه داری را درک نکرده است

از " سی سال بدون نقد مارکس به اقتصاد سياسی"و نيز )  1999( برکت

  ).2007( دانيل آنکارلو

13 .Michael  Lebowitz  

14  .S. Vogel ،115  ص،10 زيرنويس  مأخذبه نقل از .  

15 .Martin Spence  

  

 

  

  
  
  
  



 



 

  
  
  

   پيشين بارواز ميان مقاالت شماره های  
  

  : ٢٣ بارو
   ايرج آذرين –چشم انداز حرکت دانشجويان چپ 

    رضا مقدم–ارزيابی از کميتۀ هماهنگی 
  
  

  : ٢٢ بارو
   رضا مقدم –کارگران واحد راه را نشان می دهند 

   رضا مقدم –ارگری دو استراتژی جنبش ک
   ايرج آذرين –بحران هسته ای و آيندۀ رژيم اسالمی 

   ايرج آذرين–بيراهۀ سوسياليسم، نقد نظرات محسن حکيمی 
   سودابه مهاجر –جمهوری الئيک فرانسه در بوتۀ آزمون 

  
  

  : ٢١ بارو
   ايرج آذرين –» تشکل ايدئولوژيک«قضيۀ 

   ايرج آذرين –تناقضات جمهوری خواهی 
  البی در مورد اول ماه مه تاريخی سقز و دستگيری فعاالنو مط



 

 
  
  
  

  آزادی زنان 

  در هر جامعه

  !معيار آزادی آن جامعه است


