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 نگاھی به مبارزات زنان در ايران و جھان
ِر صف اول ميارزات آزاذيخواھانِجنبش زنان، د ِ حکومت ۀِالمی، تحت سيطردر نظام جمھوری اس.  ايران قرار داردۀِ

ِسفانه، ھمچنين وجود أِتبعيضات جنسيتی و اجتماعی؛ و مت ِ قوانين ارتجاعی و مملو از ۀِسرکوبگر و تحميل مجموع
ِسطحی از انديشه ھا و اعمال ناشی از بقايای سنت ھای مردساالرانه  ِ ِفرھنِگ خشونت عليه زنان و حفظ  ِدر تداوم  ِ

ِدھند نه تنھا ھمچون تمامی   نيمی از جمعيت را تشکيل میًزنان که تقريبا.  گذار استتأثير ِنابرابری ھای اجتماعی، 
ِافراد جامعه از آزاديھای مدنی محروم ھستند بلکه فراتر از آن، در معرض اج ِافات وسيعتر، مانند سلب حِ ِ ِآزادی آنان در  ِ

ِخشونت خانوادگی و آزار جنسی در  ِمعرض ِ پوشش، کار، سفر، تحصيل، طالق و حضانت فرزند بوده، در ۀحيط
که ھمانند بسياری ديگر از " ِحقوق زنان "ۀقوانين جمھوری اسالمی در حيط. ِمحيط کار و اماکن عمومی قرار دارند

ًموازين حقوقی در جامعه عمدتا ِ بر اساس ارزش ھای قرون وسطائی مذھبی بنا شده، در واقع تقويت کنندِ ِ تداوم نھاد ھا ۀِِ
ِنت ھای نابرابر اجتماعی و مردساالرانه در عرصو س ِ روابط بين حقوق زن و مرد استۀ جامعه و از جمله در حيطۀِ ِ ِ .  

ِالبته وجود شکاف جنسيتی يک معضل بين المللی بوده و فعاالن مدافع حقوق زن ھمواره برای بھبودی وضعيت  ِ
 ٦٠ ًظر درآمد و اشتغال در سطح جھان سھم زنان تقريبااز ن. کنند اقتصادی و اجتماعی زنان در سراسر دنيا تالش می

ِ سياستھای ستمگرانه، ناعادالنه و تئوکراتيک ۀدرصد سھم مردان است، اما در ايران، تحت سلط جمھوری اسالمی، که  ِ

  اشتغال و ديگر عرصه ھای اجتماعی، عميق تر میۀِتمايزات اجتماعی شديد تر است، تبعيضات جنسيتی، نيز، در حوز

ِخاطر عدم وجود آزاديھای پايه ه  درصد بوده، ب١٣ِنرخ اشتغال زنان در ايران حدود . باشد ِ ِی دمکراتيک و نبود ئِ ِ
ِن برابر حقوقی زنان و در بين کنشگران آزاديخواه و عدالتجوی فعال در جنبشھای اِتشکلھای مستقل در ميان مدافع ِ ِ ِِ

ِدر واقع، نبود آزاديھای مدنی و نفی . زنان در ايران بسيار دشوار استويژه ه ِاجتماعی، وضعيت زندگی برای مردم و ب
مراتب بيشتر ه ِخصوص زنان مجرد به  باعث شده که فقر اقتصادی در ميان زنان، بیِحقوق برابر برای زنان، بخش

ِشده، آسيب ھای اجتماعی مانند فحشاء و اعتياد ھم گسترش يافته باشد وری اسالمی، جنبش ِاز ھمان ابتدای حيات جمھ. ِ

ِزنان در صف مقدم مقاومت عليه قوانين تبعيض آميز و زن ستيزانه تالش نموده در عرصه ھای گوناگون سياسی،  ِ
ھم اکنون بسياری از کنشگران زن در زندان ھای . اقتصادی و اجتماعی برای رھائی خود و جامعه مبارزه نموده اند

  . برند سر میه جمھوری اسالمی ب
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ِکه استقرار آزاديھای سياسی و حقوق مدنی؛ من  راديکال، بااينۀِنظر عدالت طلباناز نقطه  ِ ِجمله برابر حقوقی برای  ِ
ِاما با توجه به وجود نابرابری ھای اجتماعی در . ِويژه زنان ايران خواھد بوده زنان دستاورد عظيمی برای جامعه و ب

ِينه شدن آزاديھای مدنی و برابرحقوقی برای زنان، تا رفع ستم ِجوامع مدرن و دمکراتيک، روشن است که حتی با نھاد ِ
ِچونکه در بسياری از جوامع دمکراتيک غربی، ھنوز استثمار و . ھای اجتماعی، ھنوز راه طوالنی در پيش خواھد بود

ن وستی، سيميکی از برجسته ترين شخصيتھای فميني. ويژه در مورد زنان، در اشکال گوناگون ادامه دارده ناعدالتی، ب

از ، بر اين نظر بود که ١٩٤٩در سال " جنس دوم"ِ معروف خود، ۀدر نوشت ) Simone de Beauvoir(دی بووير 

ِ در سطح جھان، زنان از دستاورد ھای حقوقی و اجتماعی مانند حق دخالت خالق و مشارکت در امور یتاريخلحاظ  ِ ِ ِ
ثرتر ؤِ اجتماعی، تسخير طبيعت و توليد ارزشھای اجتماعی مخالف مردان که در مسائل. جامعه محرومتر مانده اند

نظر گرفته  ِدخالت داشته اند، زنان ھمچون موجوداتی غير فعال و اسرار آميز در طبيعت و نه حامل ذھنيتھای فعال، در 

  .شده اند

ِارز چپ و فمينيست بِ آنجال ديويس شخصيت مۀبه گفت ِطبق نگاه ليبرالی به وضعيت: ئیامريکاِ ِ برابر حقوقی در   زنان، ِ

ِبرابر قانون جامعه، گرچه در چارچوب مناسبات ناعادالن اما در پرتو اعتقاد به . کند  اقتصادی و اجتماعی، کفايت میۀِ

ۀ ِگيرد، بينش تقاطع گران ِکه فمينيسم مسائل به مراتب بيشتری از برابری جنسيتی را در بر می اين

)intersectionality ( بديل ھای ھمه جانبه برای مقابله با ناعدالتی ھای ۀبتنی بر بررسی و ارائو م جامع تر ِ ِ ِ
ِليسی و ستم ھای ناشی از سياستھای تعارضی استعماری و امپرياليستی، واقتصادی، نژاد پرستی، خشونت خانوادگی و پ

 ,Angela Y. Davis: Freedom is A Constant Struggle(( جامعه دارد ۀِ قاطعی در پيشرفت آزاد و عادالنتأثير

2016, Haymarkets: 91-110 . ِبرای بخش ھای پيشرفته تر در جنبش ھای مردمی و مدافع حقوق زنان روشن شده ِ ِ ِ
ِاست که قربانيان اصلی سياستھای جنگ طلبانه، امپرياليستی و تجاوزات و اشغالگريھای نظامی ناشی از آنھا  ِِ . م.ب(ِ

گذاری تأثيرويژه ه ِزنان و کودکان ھستند و دخالت در روند تصميم گيريھا، ب) ينطفلسافغانستان، عراق، سوريه، يمن و 

ِ ساختار ھای اعمال قدرت در جامعه و سياستگزاريھای داخلی و خارجی حکومتی یدر شکل گير ِ ِکه مبارزات پارلمانی  ِِ
     . و فرا پارلمانی را در بر بگيرد، بسيار اھميت دارد

پی برده اند که )  درصدی ھا٩٩(ِ سرمايه داری بخش قابل مالحظه ای از توده ھای مردم ۀرفتامروزه در جوامع پيش

ِ مختلف اجتماعی دامن زده، با پيوند زدن مطالبات ئی به مبارزه در عرصه ھادباي ِبرای رسيدن به دمکراسی واقعی، می ِِ
ِمتنوع حق طلبانه و دمکراتيک و ايجاد زمينه ھای مشترک عمومی در ج ِ ِھت تدارک بديل ھای سياسی و اجتماعی گام ِ ِ

ِ ھمبستگی بين جنبش ھای کارگری، زنان، دانشجوئی و ضد جنگ موجب حرکت از لحاظ تاريخی، امريکادر . بردارند ِ ِ ِ
ِمين حقوق دمکراتيک برای کارگران، زنان و سياھان و جلوگيری أت. م.ب(ِھای وسيع و خيزش ھای سرنوشت ساز  ِ

ِدر سالھای اخير، جنبش ھای . بوده است) گ ھامقطعی از برخی جن زندگی سياھان ھم اھميت "و " اشغال وال استريت"ِ

ِو کارزار انتخاباتی برنی سندرز " دارد ِزمينه ھای مناسبی را برای ) ٢٠١٧ِسوسياليست و کانديد رياست جمھوری در ( ِ
  .ِمرتبط کردن مبارزات در عرصه ھای گوناگون فراھم نموده اند

ِتظاھرات وسيع و چند ميليونی زنان در  ِنفی سياستھای ارتجاعی دولت دۀ  که در واقع با ايد٢٠١٧ جنوریِ ِ مپ  ترونالدِِ

ِ، جلوگيری از به قھقرا بردن دستاوردھای حقوقی زنان و در عوض تعميق حقوق اجتماعی آنان، )امريکاِرئيس جمھور ( ِ ِ ِ ِ ِ
ِ از حرکت ھای وسيع اجتماعی از سوی فعاالن عدالتجو و مدافع حقوق ؛ يکیصورت گرفت امريکاِدر شھرھای مختلف  ِ ِ ِِ

ِعدالت جنسيتی، ھم عدالت نژادی و ھم عدالت اقتصادی "، "ِار منيِبدن من، اخت" مانند ئیِزنان بود که با حمل شعار ھا ِ ِ
ِبھداشت مجانی برای ھمه"و " است ِ ترمپ در صدد جايگزينی ِھم اکنون دولت. ِ، سمت و سوی راديکال در بر داشت"ِ ِ
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ِيک سياست جديد  ِ )American Health Care Act( با سيستم قبلی)Obama Care ( ِاست که طبق بررسی دفتر
 بھداشتی محروم ۀِويژه زنان و توده ھای زحمتکش را از مشموليت بيمه ، ده ھا ميليون از مردم بامريکا ۀ کنگرۀبودج

ً بازار آزاد، شديداۀصِنموده، مخارج برای درمان را در عر ِدر واقع يکی از وظايف عمده در برابر . دھد  افزايش میِ
ِويژه سوسياليست ھا، افشاگری از وجود تناقض بين مناسبات سود جويانه ِفعاالن مترقی ب سرمايه داری با توزيع ۀ ِِ

ِ قدرت و ثروت و از جمله خواست برابری بين زن و مرد استۀعادالن ِتالش برای پيوند زدن مبارزات در اين راستا، . ِ ِ
ِی مردم در عرصه ھای گوناگون اجتماعی و از جمله فعاليتھای معطوف به مقابله بائتوده  ِ ِ ِقوانين و موازين مرد : ِ

ِتبعيضات جنسيتی، نژاد پرستی و مخرب به حال محيط زيست، با حرکتھای ھدفمند در جھت عبور از سرمايه /ساالری ِ ِِ ِ
  . کند دی و ستم ھای اجتماعی، ضرورت پيدا میاِناسبات سوسياليستی و مبرا از ھر نوع استثماراقتصِايجاد م داری و 

ِاما در ايران، در زير يوغ حکومت تئوکراتيک و سرکوبگر جمھوری اسالمی، رده بندی نوع مطالبات و اھداف برابری  ِِ ِِ ِ
ِطلبانه، از جمله برای جنبش زنان از نوع متفاوت تری برخورد ِ ِيکی از بزرگترين موانع برای پيشبرد حقوق . ار استِ

ِزنان، وجود قوانين تبعيض آميز و ثبت شده در قانونی اساسی نظام و تحميل خشونت آميز آنھا  ِ ِ نھاد ھای ۀ وسيلبه ِ

ِدر طول حيات جمھوری اسالمی، ھزاران زن آزاديخواه و . در جامعه است..) سپاه پاسداران، بسيج و (گر بسرکو ِ ِ ِ
کردند، بازداشت گرديده، شکنجه شده و بسياری از  ِعدالتجو که در عرصه ھای مختلف سياسی و اجتماعی فعاليت می

ِدر واقع با توجه به وجود قھر سازمان يافت. آنھا اعدام شده اند ِ عناصر منفی و ارتجاعی ۀ حکومتی که خود تقويت کنندۀِ
ِويژه فعاالن مدافع حقوق زنان است که ه ِ کنشگران اجتماعی، بۀھدباشد، بر ع ِدر فرھنگ و سنتھای جامعه، نيز، می ِ

سياسی، ھمچنين در ۀ  جمھوری اسالمی در عرصۀِ سياستھای زن ستيزانه و ديکتاتور منشانهعالوه بر مبارزه علي

ِراستای کمک به زدودن ايده ھا و آداب نادرست و تبعيض آميز مرد ساالرانه و پدر ساالرانه در ميان  ِ ِ مردم نيز تالش ِ

ِ عمده برای فعاالن سياسی در اپوزيسيون مردمی، پيوستن به حرکتھای وسيع اعتراضی حول محور ۀوظيف. نمايند ِ ِ
ِباشد و مھم است که در صدر برنامه ھای مبارزاتی آنھا سياست کمک به  مطالبات آزاديخواھانه و عدالتجويانه می ِ ِ

ِحمايت از شعار ھا و درخواست ھای عام   ِدمکراتيک و ھدفمند به سوی ايجاد جامعه ای مبتنی بر حداکثر ممکن آزادی ِ ِ
ِو دمکراسی و متضمن برای مشارکت زنان و مردان جامعه در امور جامعه، تنيده باشد ِاھدافی به مانند برچيدن نظام . ِ ِ ِ

ِ بر خيزش مردم برای پيروزی انقالب دمکراتيک که فعاالن پيش تازءحاضر با اتکا ِ ِ ِِ ۀ ِ آن حامل برنامه برای مرحلِ

ِاما طی اين مبارزات و تالش ھای سياسی دمکراتيک، بر . ِانقالب و دوران گذار به دمکراسی باشند، بسيار اھميت دارند
ِويژه بخش ھای راديکال است که در حيطه ھای مختلف جامعه به نقد آسيب ه ِ کنشگران آزاديخواه و عدالتجو، بۀعھد ِ ِ

  . ِويژه تبعيضات جنسيتی بپردازند هھای اجتماعی، ب

ِھم اکنون در ايران، تحت سلطه قوانين زن ستيزان ِ  فرھنگِ مردساالرانه در جامعه، ۀ جمھوری اسالمی، ھمراه با سلطۀِ

ِواقعيت ناگوار اين است که جمعيت کثيری از زنان به زير  ِ مجازات ھای زير "و تحمل "  سنت و رسوماتۀچنبر"ِ

ِتحت لوای" پوستی ِبرند و عدم وجود واکنش و ھمبستگی الزم با مطالبات حق طلبان پناه می" عفت و ايثار "ِ زنان، از ۀ ِِ

ِداليل تداوم نابرابری جنسيتی در " نرگس محمدی، (ِو تالشگران اجتماعی " روشنفکران و تحصيل کنندگان"ِسوی  ِ ِ
ً اگر در جوامع نسبتا. حکمفرما نموده استِ، وضعيت دشواری را برای زنان )٢٠١٧ چ مار١٧، اخبار روز، "ايران

 مدنی و در فضای انتقادی و فرھنگی، توان طرح ۀ آزادی در جامعرخورداری از سطحبدمکراتيک، جنبش زنان با 

ِمعضالت و بديل ھای گوناگون سياسی  ِل طرح گرديده از سوی انواع جنبشھای فمينيستیھای حراه . م.ب(ِ را داشته، ) ِِ

ِمن زدن به کنشھای تئوريک و پراتيک در رابطه با مجموعه ای از آسيب ھای اجتماعی و ازجمله در قادر است با دا ِ
ِاستثمار طبقاتی و تبعيضات جنسيتی و راسيستی و ھمچنين فرھنگی، مبارزات حق طلبانه را بۀ عرص ِ ثر به ؤِطور مه ِ
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ِپيش ببرد، در ايران که تحت استبداد مذھبی قرار دارد پيشبرد فعال  مقابله با ۀويژه در عرصه اجتماعی، ب/ِيتھای انتقادیِ

  .ِانديشه ھای واپس گرای مردساالرانه، دشوارتر است

ِ دمکراتيک و الزم جھت دسترسی به اھداف بنيادی برابری طلبانه، عدالتجوبانه و پيشرفت در ۀدر واقع نيل به مرحل ِ ِ
ِ زدودن عناصر ارتجاعی پيله کرده در فرھنگِ جامعۀعرص ِ ِه، در گرو تالقی ترکيبی از حرکتھای مبارزاتی از سوی ِ ِ ِ ِ

ِويژه بخش ه ِ سازمان ھای سياسی مردمی بۀجنبش ھای اجتماعی و از جمله جنبش برابری طلب زنان و مجموع
ِسوسياليستی آن با ھمديگر و تبلور متحد آن در يک پايگاه وسيع اپوزيسيون، حول محور اعتقاد به دمکراسی  ِِ ِ ِ ِت حاکمي(ِ

ِمردم مبتنی بر مشارکت مستقيم وغير مستقيم در امور جامعه ِوالن و قوانين برای ادارؤِانتخاب مس( ، جمھوريت )ِ ۀ ِ

ِجدائی مذھب و ھر نوع مکتب عقيدتی از ساختار حکومت(، الئيسيته ) ی عمومیأِجامعه، بر اساس حق ر و ارزش ) ِ

ِآزاديھای مدنی و حقوق اجتماعیۀ کراتيک در حيطِوسيعترين دستاورد ھای دم(ھای جھانشمول حقوق بشر  . باشد ، می)ِ

ِبه اميد پديدار گشتن يک ھمچون حرکت سياسی ِ، جھت ايجاد دگرگونی بنيادی در نظام رزمندهِاجتماعی گسترده و /ِِ ِ ِ
ِحاضر و استقرار دمکراسی واقعی در ايران ِ .  

  فرامرز دادور

 ٢٠١٧ چمار  ٢٠


