
 

 

 
مقاله حاضر به طور مشخص به ماهيت           

فعاليت سوسياليستی در جنبش های                     

اجتماعی، و به شکل ويژه در جنبش                    

تأکيد .  زنان، در ايران اختصاص دارد           

آن، با درنگ بر جايگاه محوری کار                   

راهبردی در جنبش های اجتماعی برای          

سوسياليسم، بر اين است که در جنبش                

زنان هم اصلی ترين مسئله برای ما پاسخ        

به چه بايد کردها و چگونه بايد                                 

کردهاست؛ که استراتژی تشکل محور            

در جنبش زنان نيز همچنانکه در جنبش           

های ديگر اجتماعی معنا دارد و ايجاد                

تشکل های توده ای در جنبش زنان در               

ايران، با همۀ دشواری هايش، يک                      

ضرورت اجتناب ناپذير است؛ که وظيفۀ        

اساسی فعالين سوسياليست جنبش زنان            

اين است که در هر دوره ای با توجه به              

 راه های    شرايط و مختصات آن دوره           

عملی ايجاد اين تشکل ها را بيابند و                         

 .پی گيرند

نگارنده با خم شدن بر دورۀ تازه و                        

تحوالتی که خيزش و اعتراضات توده              

ای جاری در ايران بوجود آورده است              

مدعی ست که در اين دوره همراه با                     

تغييرات عميق در جامعه عوامل تازه ای        

به ميدان آمده و ابزارهائی فراهم گرديده          

است که ايجاد تشکل های توده ای                          

اجتماعی را به شکل عمومی تسهيل می           

کند، و اين شرايط يک موقعيت تاريخی            

) کارگری(برای گرايش سوسياليستی              

بوجود آورده تا مهر خود را به شکلی                 

پايدار بر روند پيش َروی جنبش های                 

جنبش زنان، و نيز            .  اجتماعی بکوبد   

از عرصه های مهم بازتاب اين          جوانان،

  .ادعاهستند

 

 »استراتژی«باز هم در بارۀ 

سوسياليست ها تنها حاملين عقايد                          

سوسياليستى نيستند بلکه فعالينی هستند            

که پيشروی خط مشی و استراتژی                       

سياسی سوسياليستی در جنبش های                     

  .اجتماعی هدف سياسی آنها را می سازد

پيش از همه چيز برجسته کردن اين نکته         

  »روشنگری«ضرورت دارد که                         

 ديناميسم پيشروی در جنبش های 
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جنبش دانشجویی که با باز شدن دانشگاهھا بسیار 

گسترده تر از سالھای قبل آغـاز شـد نشـانـی از 

فروکش ندارد و به سرعت به دانشگاهھایی سرایـت 

کرده که در اعتراضات دانشجویی سالھای گـذشـتـه 

ایـن .   حتی چندان نقش و حضـوری نـداشـتـنـد

گستردگی ناشی از تغییر دیـنـامـیـسـم جـنـبـش 

. دانشجویی امسال نسبت به سالھای گذشتـه اسـت

جنبش دانشجویی اکنون دینامیسم و شعارهای خود 

را مستقیما از جنبش اعتراضی ضد دیکتاتوری کـه 

قبل از بازگشایی دانشگاهھا در خیابانـھـا جـریـان 

در واقع دانشجویانی که در اواخـر .   داشت می گیرد

سال تحصیلی گذشته و یـا قـبـل از بـازگشـایـی 

دانشگاهھا  بعنوان بـخـشـی از تـوده مـردم در 

اعتراضات خیابانی شرکت داشتند اکـنـون هـمـان 

اعتراضات را اما بعنوان دانشجو در چـھـاردیـواری 

این ریشه دیـنـامـیـسـم .   دانشگاهھا ادامه می دهند

یکسان و شعارهای یکسان جنبش دانشجویـی بـا 

. جنبش عمومی ضد دیکتاتوری در دوره تازه اسـت

اعتراضات دانشجویـی کـنـونـی ادامـه جـنـبـش 

آزادیخواهانه مردمی علیه دیکتاتوری و اسـتـبـداد 

است که با تظاهرات های میلیـونـی خـود را بـه 

 جھانیان شناساند و قبل از هر 
 ۵بقيه در صفحه   

 جنبش دانشجویی در دور ه        تازه

 ٢بقيه در صفحه 
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جنبش دانشجویی در 
 دور ه        تازه

چیز مھر باطلی بود بر تحلیلھایی که پـایـه 

های عمیق این جنبش را بر اعتـراض بـه 

سی سال حاکمیت نحس و خونبـار رژیـم 

 .  اسالمی نمی دیدند

 

اعتراضات دانشجویی کنونی هم از زاویـه 

تعداد دانشگاهھا و هم تعداد دانشـجـویـان 

شرکت کننده چنان گسترده است کـه در 

گنجایش هیچ یک از تشـکـلـھـای فـعـلـی 

دانشجویی نیست که بـتـوانـنـد بـر آن 

تاثیرات موثر بگذارند و یا آنـرا هـدایـت 

چـه ( همه تشکلھای فعلی دانشجویی .   کنند

نسبت بـه )   چپ و چه لیبرال و چه اسالمی

تعداد دانشجویان تنھا معدودی عضو دارند 

و اساسا تشکلھای نخبه گان هستند و در 

بھترین حالت مطابق نیازهای همان دورانی 

بودند که اعـتـراضـات دانشـجـویـی در 

. برگیرنده توده وسیع دانشجویـان نـبـود

امروز اوضاع بنیادا تغییر کرده اسـت و 

جنبش دانشجویی به تشکلھایی نیـاز دارد 

که پاسخگوی مسائل مبارزات توده ای ضد 

 . دیکتاتوری کنونی باشد

 

با به میـدان آمـدن تـوده وسـیـع اکنون 

دانشجو به جلوی صحنه اعتراضات، جنبش 

دانشجویی به تشکلھایی نیاز دارد که همین 

ایـن تـوده .   توده دانشجو را متشکل کنـد

عظیم دانشجو باید به انحـای گـونـاگـون 

متشکل شـود و در سـطـح دانشـکـده، 

دانشگاه و ابعاد شھری و سراسری به هـم 

به پیوندد و درباره مبارزات و خواستـھـای 

آن و چگونگی ادامه جنبش خود تصـمـیـم 

سپاه پاسداران می پندارد کـه بـا .   بگیرد

ایجاد محدودیت بیشتر برای تشـکـلـھـای 

دانشجویی فعلی و با دستگیری، شکنـجـه، 

اخراج و ستاره دار کردن فعالیـن آن مـی 

تواند خللی بر اعتراضات دانشجویی ایجاد 

در صورتیکه این تشکلھا و فعالین آن .   کند

که نقش موثر و محوری در سازمـانـدهـی 

اعتراضات دانشجویی در سالھای گـذشـتـه 

داشتند نقش محرک و رهبری در مبـارزات 

فعلی ندارند و لذا اعتراضات دانشـجـویـی 

علیرغم این سرکوبھا با شدت و حدت هـر 

 .  چه بیشتری ادامه یافته و می یابد

                               

تنھا در صورت ایجاد تشکلھایی که بتوانـد 

در بر گیرنده توده وسیع دانشجویی باشد 

که هم اکنون بدنه اصلی اعتراضات هستند، 

دانشجویان قادر می گردند برای خواستھـا 

و مطالبات صنفی و سیاسی خود و نـحـوه 

مبارزه برای دستیابی به آنھا برنامه ریـزی 

و تصمیم گیری کنند؛ و بعنوان یـکـی از 

جنبش های میلیونی و اساسی جامعه و در 

کنار جنبشھای دیگر اجتماعـی بـه ویـژه 

جنبش کارگری و جنبش زنان، با قدرت در 

سرنوشت جنبش ضد دیکتاتـوری فـعـلـی 

قبال تشکلھای نخبه گـرا بـا .   تاثیر گذارند

نوع اعتراضات دانشجـویـی کـه در بـر 

گیرنده توده دانشجویان نبود خـوانـایـی 

داشت اما اکنون این تشکلھا با نیاز مـبـرم 

جنبش توده .   مبارزات فعلی خوانایی ندارند

ای فعلی ایجاد تشکل توده ای را اقتضا می 

کند و تنھا در این صورت است کـه تـوده 

عظیم دانشجویان بر سرنوشـت جـنـبـش 

خود حاکم می گردند و در عیـن شـرکـت 

فعال در جنبش ضد دیکـتـاتـوری جـاری 

صرفا دنباله رو وقایع نمی شونـد و ایـن 

قدرت را می یابند تا در نـحـوه ادامـه و 

تعیین سرنوشت آن نقش مـوثـری بـازی 

 . کنند

 

اصالح طلبان حکومتی  و مشخصا موسوی 

دانشجویان و کال کلیه شرکت کنندگان در 

جنبش عمومی آزادیخواهانه مردم را غـیـر 

اهدافـی کـه اصـالح .   متشکل می خواهند

طلبان و موسوی برای سر انجام جـنـبـش 

جاری دارند ایجاب می کنـنـد کـه مـردم 

بصورت توده بی شکل و در چـھـارچـوب 

روابط فامیلی و دوستانه در جنبش شرکت 

این توده بی شکـل طـبـعـا قـدرت .   کنند

 ١بقيه از صفحه 
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دخالت در تعیین سرنوشـت 

و آینده این جنبش را ندارد و این از نظر 

ساختاری با اهداف آنـھـا بـرای حـفـظ 

جمھوری اسالمی نه یک کلمه کـم و یـک 

اصـالح طـلـبـان .   کلمه زیاد خوانایی دارد

پنھان نمی کنند که هرگاه خـامـنـه ای و 

سپاه پاسداران با آنھا به تعامل بـرسـنـد 

. اهداف خود را تحقق یافتـه مـی دانـنـد

هدف اعالم شده آنھا استفاده از ظرفیتھـای 

قانون اساسی رژیم اسالمی است که ادعـا 

دارند اکنون مواد مربوط به حقـوق مـردم 

آن اجرا نمی شود و چرخه تغییـر قـدرت 

در میان جناحھای حکومتی در قوه مجریـه 

 . و مقننه رعایت نمی گردد

 

انتظار اصالح طلبان و موسوی ایـن اسـت 

که جنـبـش ضـد دیـکـتـاتـوری جـاری 

کودتاچیان را در تنگنا قرار دهـد تـا در 

جناح راست هم انتقاد به احمدی نـژاد و 

حامیان پاسدارش افزایش یابد و عـلـنـی 

شود و از این طریق یک جریان از مـیـان 

شخصیت های هر دو جناح راست و اصالح 

. طلب شکل گیرد و مصالحه ای انجام شـود

تا آن روز اصالح طلبان و مـوسـوی بـه 

جنبش جاری ضد دیکتاتوری نیـاز دارنـد 

هم برای دست یابی به اهـدافشـان و هـم 

حتی برای حفظ  جان و امنیت خـانـواده 

به همین دلیـل مـوسـوی و سـران .   خود

اصالح طلبان چنان از آینده خود بیمناکنـد 

که حتی از جناح های دیگر این جنبش کـه 

اهداف دیگری دارند و در شعـارهـایشـان 

آشکارا خواهان طرد کامل دیکتـاتـوری و 

استبداد هستند مستقیما انتقاد نمی کـنـنـد 

بلکه تنھا اثباتا خواست خود مبنی جمھوری 

اسالمی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد 

با جدی شدن و قـدرت .   را بیان می کنند

یافتن خط سازش انتقاد اصالح طلـبـان و 

زیـاده روی و " موسوی علیه به اصطـالح 

جنبش ضـد دیـکـتـاتـوری "   افراطی گری

صریح و مستقیم می شود و افزایـش مـی 

یابد تا زمینه را برای آشتی با خامنه ای و 

 . سپاه را فراهم آورند

 

اینکه بین موسوی و اصـالح طـلـبـان بـا 

دیکتاتور مصالحه ای صـورت گـیـرد بـه 

فاکتورهای زیادی و از جمـلـه بـه قـدرت 

. جنبش ضد دیکتـاتـوری بسـتـگـی دارد

موسوی و اصالح طلبان خواهان متـشـکـل 

شدن جنبش های اجتماعی و از جـمـلـه 

جنبش دانشجویی نیستند و آنھا را تـنـھـا 

در چھارچوب روابط و مناسبات فامیلـی و 

دوستانه می خواهند تا در موقع مصـالـحـه 

احتمالی آنھا با خامنه ای و سپاه، مقاومـت 

متشکلی در مقابل آشـتـی شـان صـورت 

آن توده مردم غیر مـتـشـکـل کـه .   نگیرد

خواهان به زیر کشیدن دیکتاتور هستند و 

عبور از رژیم اسالمی و ولی فقیه برایشـان 

خط قرمزی نیست، در هنگام آشتی اصـالح 

طلبان و موسوی با خامنـه ای و سـپـاه 

بیشتر سرخورده خواهند شد زیرا ابـزار 

کافی برای ادامه جنبش ضد دیکتاتوری را 

متشکل شدن جنبش های اجتماعی .   ندارند

و منجمله دانشجویان در شرایط کنونی که 

هنوز راه سازشی که مورد قبول دو طـرف 

باشد هنوز جدی و قوی نیست هم جنبـش 

جاری را قوی و نقشه مند و سازمان یافته 

می کند و هم در روز آشتی مورد انتـظـار 

موسوی و اصالح طلبان باعث سرخوردگـی 

وسیع نخواهد شد چرا که این جنبش ها و 

از جمله دانشجویان از چنـان تشـکـل و 

سازمانی برخوردار خواهند بود که جنبش 

ضد دیکتاتوری را تا سرانجام نھـایـی آن 

که سرنگونی رژیم اسـالمـی اسـت ادامـه 

 . دهند

 

هر جنبش برای اینکه به اهـداف عـیـنـی 

خود برسد تشکل متناسب خود را نیز می 

آن نوع سازمان یافتگی که مـوسـوی .   طلبد

آنرا شبکه های اجتماعی می نامد و شامـل 

مناسبات و روابط خانوادگی و دوسـتـانـه 

میشود مناسب اهداف سـازشـکـارانـه ای 

است که برای آشتی با خامنه ای و سـپـاه 

جنبشی که موسوی و اصالح طلبـان .   دارند

می خواهند باید آنقدر قوی گسترده باشـد 

که خامنه ای و سپاه را به عقب نشـیـنـی 

وادارد اما نباید متشکل باشد تا در مقابـل 

آشتی و سازش بتواند مقـاومـت کـنـد و 

بـر .   جنبش ضد دیکتاتوری را ادامه بدهـد

عکس از نظر منافع آزادیخـواهـانـه تـوده 

مردم تشکل ضامن پیروزی ایـن جـنـبـش 

 . است

 

 چپ در جنبش دانشجویی
 

با عروج جنبش ضد دیکتاتوری و فـعـال 

شدن دانشجویان، جـنـاح چـپ جـنـبـش 

دانشجویی در موقعیت کامال متفاوتی قـرار 

در کمتر از دو مـاه از آغـاز .   گرفته است

سال تحصیلی اعتراضات دانشـجـویـان از 

هم تعداد دانشگاهھا و هم تعداد ( نظر کمی 

بسیار بیشتر از اعـتـراضـات )   دانشجویان

چندین ساله گذشته بوده است و هـم از 

نظر کیفیت با شعار مرگ بر دیـکـتـاتـور، 

خامنه ای را هدف قرار داده کـه سـتـون 

اصلی رژیم اسالمی است و  نظیر مرگ بر 



 

 

 . است ١٣۵٧شاه در انقالب

 

بر خالف دوره قبل، اوضاع ایجاب می کند 

تا جناح چپ جنبش دانشجویی اهـداف و 

روشھای خود را مطابق مقتضیات تـاثـیـر 

گذاری بر جنبش ضد دیکتاتوری تـغـیـیـر 

مرز رشد و گسترش سریـع جـنـاح .   دهد

چپ جنبش دانشجویی نـیـز اسـاسـا در 

همین نحوه پاسخگویی به مسائل جنـبـش 

کل جنبش دانشجویی باید بـا . جاری است

خبر و آگاه شوند که جناح چپ جـنـبـش 

دانشجویی خواهان به سرانجام رساندن و 

تحقق عملی مرگ بر دیکتاتور اسـت کـه 

خود جنبش دانشجویی بعنوان یـکـی از 

. شعارها و اهداف خود مطرح مـی کـنـد

جنبش دانشجویی اکنون بخشـی از یـک 

جنبش گسترده مردمی علیه دیـکـتـاتـوری 

است و اینرا در شعارها و مبـارزات خـود 

جنبش دانشـجـویـی .   آشکارا بیان می کند

الزم است تا از شعارها و روشھای جـنـاح 

چپ جنبش دانشجویی برای تحقق همـیـن 

اهدافی که کل جنبش دانشجویی درمقـابـل 

خود گذاشته آگاه شود و بتواند آنـرا بـا 

برنامه ها و روشھای جـنـاحـھـای دیـگـر 

جنبش دانشجویی برای رسیدن به هـمـیـن 

جنـاح چـپ جـنـبـش .   هدف مقایسه کند

دانشجویی باید روشھای خود را با دیـگـر 

جریانات این جنبش بـرای تـحـقـق بـه 

خواست پایان دادن به دیکتاتوری مقایسـه 

کند و پالتفرمھای سیاسی متناظر بـا هـر 

آنچه که اکـنـون مـی .   یک را توضیح دهد

تواند منشا و محور آگاهـی در جـنـبـش 

دانشجویی گردد نشـان دادن نـاتـوانـی 

موسوی و اصالح طلبان در تحقق بخشیدن 

بـیـان .   به خواست طرد دیکتاتوری اسـت

دالیل سیاسی و طبقاتی ناتوانی موسوی و 

اصالح طلبان برای طرد دیکتاتوری که یکی 

از اهداف جنبش دانشجویی اسـت خـود 

زمینه ساز اتخاذ مشی سوسیالیـسـتـی در 

 . جنبش دانشجویی است

 

به تاخیر افتادن زمان آشتـی مـوسـوی و 

اصالح طلبان با دیکتاتور باعث رادیکال تر 

و آگاه تر شدن هر چه بیشـتـر جـنـبـش 

جنبش دانشجویـی .   دانشجویی خواهد شد

برای تحقـق خـواسـت خـود کـه طـرد 

دیکتاتوری است باید در ابعاد مـیـلـیـونـی 

متشکل شود تا هم پر قدرت تر مبارزه کند 

و هم چنانچه زمان سـازش مـوسـوی و 

اصالح طلبان با دیکتاتور سر برسد لطـمـه 

کمتری ببیند و قادر باشد جـنـبـش ضـد 

دیکتاتوری را در کنار دیگر جنبـش هـای 

جناح چـپ جـنـبـش .   اجتماعی ادامه دهد

دانشجویی می تواند بیشترین نقش را در 

ایجاد تشکلھای واقعا توده ای دانشجـویـی 

داشته باشد و در مقام مقایسه، نـاتـوانـی 

تاریخی و طبقاتی موسوی و اصالح طلبـان 

در همراهی  تا پایان با جنبش دانشجویـی 

را برای فائق آمـدن بـر دیـکـتـاتـور و 

دیکتاتوری را با متانت و بروشنی نشـان 

این می تواند استراتژی جناح چـپ .   دهند

جنبش دانشـجـویـی در جـنـبـش ضـد 

دیکتاتوری باشد و خط و مـرز دوری و 

 . نزدیکی با جریانات دیگر

 

خالصه آنکه پایان دادن به دیکتـاتـوری و 

تحقق شعار مرگ بر خامنه ای یـکـی از 

اهدافی است که جنبش دانشجویی آشکـارا 

کارکرد سیاسـی شـعـار .   آنرا بیان میکند

مرگ بر خامنه ای معادل همان شعار مرگ 

 بـعـنـوان  ١٣۵٧ بر شاه است که در انقالب

خواست پایان دادن به نظام سلطنتی بیـان 

جنبش دانشجویی باید از هم اکنون .   میشد

آگاه و مطلع باشد که موسـوی و اصـالح 

طلبان برای عملی ساختن این شعارهـا تـا 

مـوسـوی و .   پایان با آنھا نخواهند بـود

" مشـروطـه" اصالح طلبان هنگامی که بـه 

خود برسند با دیکتاتور سازش و آشـتـی 

می کنند و می کـوشـنـد جـنـبـش ضـد 

دیکتاتوری را در چھارچوب منافع رژیم رام 

جنبش دانشـجـویـی .   و بی خاصیت کنند

باید از هم اکنون خود را برای روزی کـه 

موسوی و اصالح طلبان از جـنـبـش ضـد 

دیکتاتوری کناره می گیرند آماده کنـد تـا 

کمترین لطمه به جنبش ضد دیـکـتـاتـوری 

برای این کار باید بـروشـنـی از .   بخورد

دالیل ناتوانی طبقاتی و تـاریـخـی عـدم 

همراهی تا به پایان مـوسـوی و اصـالح 

طلبان برای طرد دیکتاتوری آگاه شـونـد؛ 

باید با سازمان یافتن در تشکل های تـوده 

ای خود قدرت کافی برای مقاومت در مقابل 

آشتی موسوی و اصالح طلبان با دیکتاتـور 

داشته باشند؛ تا هم از سرخوردگی نـاشـی 

از آشتی موسوی و اصـالح طـلـبـان بـا 

دیکتاتور جلوگیری کنند و قـادر شـونـد 

جنبش ضد دیکتاتوری را در کنار وسـیـع 

ترین توده های مردم و دیگر جنبش هـای 

اجتماعی تا  تحـقـق کـامـل آن یـعـنـی 

. سرنگونی رژیم اسالمی است ادامه دهـنـد

چپ در جنبش دانشجویی می تواند ایفـای 

نقش برای تحقق این امـر را سـرلـوحـه 

 . اهداف خود در دوره جاری قرار دهد

*** 
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استراتژی چپ، جنبش 
 زنان،  و دوره تازه 

چنين ادعائی ابدا به معنای         .  اجتماعی نيست  

بی اهميت جلوه دادن فعاليت تبليغی و کار                 

تا جائی که به سوسياليست       .  آگاهگرانه نيست 

ها مربوط می شود، روشن است که مباحثات         

عقيدتی و تئوريک و فعاليت های ترويجی               

جزو سوخت و سازهای دائمی درونی و                    

منظور تنها اين      .  بيرونی فعاليت آن هاست       

است که فعل و انفعاالت نظری در شرايط                 

 پيشروی     »مرکز ثقل و محور             «حاضر     

 . سوسياليستی در جنبش های اجتماعی نيست

اين جا نقش آگاهی سوسياليستی و روشنگری        

و تئورى اين است که شناخت همه جانبه ای             

از شرايط، موانع و ضروريات پيشروى                   

روشن است که جريانی که تحليل       .  بدست دهد 

معينى از شرايط مبارزه و ضروريات                        

پيشرفت آن دارد، می تواند با اتکا بر آن                      

شيوه ها و راه های معينى برای نيل به                          

خواست ها را در برابر جنبش های اجتماعی         

بگذارد، و طبعا براى پيشبرد آلترناتيو هايش         

در هر جنبشی داليل مناسب و مفيد بودن آن             

ها را به شکل مستدل ارائه می کند، اما اين               

به معنای فعاليِت درخود برای انتشار ايده ها           

به اين   .  و عقايد در ميان آن جنبش نيست                

اعتبار است که سوسياليست ها تنها افکار                 

سوسياليستی را حمل و نقل نمی کنند بلکه                  

مشغله شان پيش راندن راهبردهای                               

  .سوسياليستی در جنبش های اجتماعی ست

در جنبش زنان هم مسئلۀ اساسی برای فعاليت 

سوسياليستی تعيين محورهای اصلی چه بايد         

کردهاست؛ تا روشن شود که پاسخ دادن به              

چه نکاتی الزم است تا پيشروی سوسياليستی         

با مقدماتی که     .  در جنبش زنان ممکن گردد        

گفته شد اين که مرکز ثقل فعاليت                                      

سوسياليستی در جنبش زنان، همچون ديگر           

-جنبش های اجتماعی، بطور کلی سياسی               

استراتژيک و به اين معنا سازمان گرانه                    

به .  است، نياز به بحث های پيچيده ای ندارد          

اين اعتباردر اين عرصه نيز مداخله نظری            

بيرونی آنجائی کارساز است که به شفاف                 

 .کردن خطوط سياسی ياری رساند

مصداق اين ادعا را به روشنی در جنبش                   

مباحثات تئوريک            :  کارگری ديديم           

مارکسيستی کاربردشان اين بود که نوع و               

ماهيت تشکل کارگری مورد نياز در ايران             

در حالی که هر دو گرايش            .  را روشن کند    

راست و چپ در جنبش کارگری، تشکل را             

محور پيشروی اين جنبش کارگری و                          

خواست های گوناگون آن می دانستند، مجادلۀ     

آنها بر ماهيت و راه ايجاد اين تشکل جهت                

همانطور که اشاره شد ديديم که                   .  گرفت

مباحث تئوريک در بارۀ دولت و جامعۀ                     

مدنی، و تحليل روندهاى اقتصادى و سياسى          

معاصر در جهان و نتايج اجتماعی آنها،                     

وضعيت اقتصادی و سياسى ايران، ماهيت             

رژيم اسالمی ايران، خصلت جنبش                              

اصالحات در آن، هم چنانکه درک روندهای         

جارى در جنبش کارگرى ايران به شکلی                 

مشخص تر در اين جنبش به تعيين خط مشی           

سوسياليسم کارگری در تشکل يابی ياری                 

به عبارت ديگر کاربرد روياروئی           .  رساند

های نظری سوسياليسم کارگری با ليبراليسم          

و سوسيال دموکراسی در جنبش کارگری اين       

بود که سياست مبنی بر تشکل های مستقل از          

کارفرما، دولت، سياست های سرمايه، و                 

متکی به نيروی تودۀ کارگران و ستيز                         

طبقاتی و به مثابه ظرف اتحاد طبقاتی                          

کارگران در مقابله با طبقۀ سرمايه دار در                

برابر تشکل های مبتنی بر سازش با                             

همين تحليل      .  کارفرمايان را پيش بَََرد                

مشخص از شرايط جارى و ارائۀ آنها به                    

تفصيل و همراه با استدالل بود که به اين                     

 .استراتژی اجازه پيشرفت داد

در مورد جنبش دانشجوئی هم ديديم که                        

عرض اندام    (چگونه اتخاذ همين سياست               

اجتماعی، بيان تفاوت های خود با ديگر                     

گرايش های چپ يا ليبرال نه تنها از سرعقايد   

آن )  و اختالفات تئوريک بلکه از سر سياست       

را به آلترناتيو معتبری در اين جنبش تبديل               

نمود؛ چگونه در محور قرار گرفتن تشکل              

توده ای دانشجوئی گرايش سوسياليستی را،           

که با خارج شدن فعالين آن از مدار مجامع                

مطالعاتی و روی آوری به عمل اجتماعی                 

اعتبار يافته بود، به نيروی مهمی در اين                    

 .جنبش تبديل نمود

در مورد جنبش زنان هم چنين سمت و سوئی          

البته بنا به واقعيت مادی نيروهای تشکيل               (

می تواند گرايش   )  دهندۀ آن با دشواری بيشتر     

سوسياليستی را به يک آلترناتيو قابل اتکا                  

بی ترديد اين کار در جنبش زنان          .  تبديل کند 

دشوار تر از جنبش های ديگر است؛ چرا که          

جنبش زنان طبقات مختلف و متضاد                             

اجتماعی را در خود گرد می آورد که هر                  

خود را   )  و حتی پالتفرم     (يک راه حل ها           

مشی .  برای اين جنبش به ميان می کشد                   

و زير مجموعه اش سوسيال                     (ليبرالی      

در جنبش زنان نسبت به ديگر           )  دموکراسی

جنبش های اجتماعی، بنا به حضور مستقيم             

  در آن، سخت جان تر است          »طبقۀ متوسط «

و از قدرت بيشتری در بازتوليد خود بهره                

همين واقعيت موجب می شود که          .  مند است 

نکات و مضامين متنوعی پيِش روی جنبش            

زنان ايران قرار گيرد و توجه فعالين چپ اين 

جنبش به زوايای مختلف اين مبارزه معطوف       

 .شود

 
دشواری های پيشروی سوسياليستی در            

 جنبش زنان

تاملی بر شرايط متفاوت جنبش زنان با جنبش      

به مثابه  (های موجود کارگری، و دانشجوئی       

نوعی ديگر از جنبش اجتماعی از جنس                    

اهميت ضرورت تالش برای         )  دموکراتيک

 يافتن پاسخ های عملی سوسياليستی در جنبش 

 

 ١بقيه از صفحه 
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 .زنان را خاطر نشان می کند 

روشن است که گروهها و اقشار مختلف                    

کارگران متعلق به يک طبقۀ اجتماعی اند و             

منافع دراز مدت هماهنگی دارند، اما سياست        

های متفاوتی می توانند بر پيشبرد مبارزۀ                 

عامل اصلی که موجب           .  آنان ناظر شوند      

گسست اتحاد درونی طبقۀ کارگر در ايران              

است، و باعث می شود که بخشی از آن به                 

سياست هائی که با منافع دراز مدت او                         

متناقض اند روی آور شود، عالوه بر فاکتور         

يعنی تفاوت های موجود در بخش            (درونی   

های مختلف اقتصادی که شرايط متفاوتی در         

ميان کارگران بخش های مختلف بوجود می          

آورد، و امکان شکل گرفتن آلترناتيوهای                 

مختلفی در پاسخ گوئی به منافع کوتاه مدت و          

) بخشی در مبارزۀ کارگری را ايجاد می کنند        

اين است که سرمايه در ايران به آن چنان                   

 نيازمند است که به مهار        تشکل هاى کارگرى  

کردن واکنش های کارگران در برابر نتايج             

. فالکت بار سياستهاى اقتصادی توانا باشد              

عمال ايجاد آن دسته از تشکل هاى کارگرى             

که راه تحقق اهداف دراز مدت کارگران را             

در همکاری با سرمايه می جويند، از                           

ملزومات اساسی پيشروی سرمايه داری در          

همۀ جريانات اصالح طلب             .  ايران است    

دولتى و اپوزيسيونی بر اين امر توافق دارند،      

به (اين عامل     .  و برای تحقق آن می کوشند          

چنين اعتباری خارج از خود جنبش                              

موجب رنگ و رونق گرفتن راه           )  کارگری

حل های مبنی بر آشتی طبقاتی در تشکل                   

 . سازی در جنبش کارگری ايران گرديده است

اما در نهايت وجود تضاد منافع کار و                           

سرمايه و عينيت اين منافع متضاد است که               

کارگران را به مبارزه عليه سرمايه تا بر                   

چيدن مالکيت خصوصى و استثمار سوق می        

 و همين است که موجب می شود اين                 .دهد

جنبش نهايتأ بر مبناى منافع مشترک طبقه و            

و فعاليت ها و    .  دارى، عمل نمايد    عليه سرمايه 

فشار های گرايش سوسياليستی روند اجتناب         

ناپذير طبقاتی در پيش روی جنبش کارگری           

 . را تسهيل می کند

 

جنبش دانشجوئی نيز، عليرغم اين که به دليل         

سياليت و موقتی بودن موقعيت دانشجو ميان          

تعلقات طبقاتی متفاوت معلق است، از زمانی        

که در ايران شکل گرفته است به مثابه                         

عنصر پيشرو اجتماعی و سياسی عمل کرده،       

و فعل و انفعاالت آن در فضای فکری و                      

در .  سياسی در ايران تأثير گذار بوده است             

اين جنبش، پيش از روی کار آمدن رژيم                    

) با هر خوانشی  (اسالمی، تاريخا و سنتا چپ       

در دوران اخير نيز به      .  دست باال داشته است   

در شکل اصالح   (دنبال موفقيتی که ليبراليسم      

موقتا در آن      )  طلبی اسالمی يا اپوزيسيونی       

پيدا کرد، با پس رفتن سياست های اصالح               

طلبی و فرو ريزی نيروهای آن به نفع                         

گرايشات راست تر، دوباره اوضاع برای                

پيشروی چپ و جريان سوسياليستی مساعد            

 .شده است

 
روشن است که جنبش زنان در ايران  را،                 

برعکس، آن چه مشخص می کند حضور                 

مستقيم طبقات اجتماعی متباين و از نظر                   

منافع طبقاتی متضاد است همراه با و وجود             

يک قشر اکتيو و با سابقۀ ليبرال در به                           

اصطالح طبقۀ متوسط که تا کنون نقش                       

. هژمونيک مطلقی در اين جنبش داشته است         

طيف اکتيوی که به علت داشتن موقعيت                    

بودنش از جايگاه ويژه        "  نخبه"اجتماعی و     

ای برخوردار بوده، و با در اختيار داشتن                 

همين پايگاه مادی در جنبش زنان عليرغم                

رنگ باختن اصالح طلبان و سياست های                

آنها و ريزش نيروهايشان، و در شرايطی که         

بر عکس    (متحدی هم در قدرت نداشت                    

واکنش هم قطارانش در جنبش های کارگری         

نه تنها از پای نايستاد و عقب           )  و دانشجوئی 

ننشست بلکه موفق به پيشروی هم گرديد؛ و            

هنوز هم ظرفيت های الزم را برای به                        

صحنه آوردن طرح های خود حفظ کرده                   

  .٢است 

از همين روست که مقابلۀ گرايش                                    

سوسياليستی در جنبش زنان با آن دسته از                

آلترناتيوهای عملی ليبرالی که مانع پيشروی         

جنبش توده ای می شوند به شکل دائم و                        

پويائی در همۀ عرصه ها يعنی مضمون                    

اولويت ها و شيوه های فعاليت ها و نيز نوع             

تشکل الزاما به شکل پايداری جاری خواهد            

بود؛ و هر مداخلۀ نظری در اين مجادله نيز             

برای اين که موثر واقع گردد بايد در جهت               

روشن شدن آلترناتيوهای عملی سوسياليستی        

در موارد فوق با توجه به شرايط جاری گام             

بردارد، و در يک کالم با هدف فائق شدن بر           

موانع پيشروی جنبش اجتماعی اکثريت زنان        

کارگر و زحمتکش و اقشار تحت ستم خرده            

بورژوازی مانند معلمان، پرستاران،                          

کارمندان، زحمتکشان روستا و زنان خانه              

دار خانواده هائی که به اين اقشار تعلق دارند          

بی (صورت گيرد          هم چنانکه دانشجويان       

شک بخشی از دستاورد های اجتماعی اين              

 بورژوا را نيز        اقشار زنان طبقات مرفه و         

 ).بهره مند خواهد کرد

به اين معنا موفقيت گرايش سوسياليستی در            

جنبش زنان در گرو اين است که                                      

آلترناتيوهای عملی و ممکن خود را به                        

اين نه تنها به عنوان يک وظيفۀ       .  صحنه آورد 

عام در همۀ جنبش های اجتماعی در مقابل               

فعالين سوسياليست قرار می گيرد بلکه بويژه        

در جنبش زنان در مقابل رقيب جان سختی               

که حضور دائمی در اين جنبش خواهد داشت         

و در اين سه چهار سالۀ اخير هم ياد گرفته                 

که با طرح های عملی خود به ميدان بيايد،                

 .برجستگی می يابد

 

بديل های عملی فعاليت سوسياليستی در             

 تشکل توده ای : جنبش زنان

در عمل   "  ليبرال"گرايش اصالح طلب و            

تکيه گاه نوعی از فعاليت اجتماعی، در همۀ           

ابعاد آن، در جنبش زنان است؛ و روشن                    

است که سوسياليست های اين      
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جنبش بايد به پای گيری                   

به جای   :  فعاليت های بديل آن ياری رسانند          

قرار دادن مدل اجتماعی زن طبقۀ متوسط                

مرفه و باال به عنوان نمادی از مسائل                           

مشترک زنان در ايران، آن ها مضمون                     

فعاليت خود را همراهی با اکثريت زنان                     

کارگر، زحمتکش و اقشار تحت ستم ميانی              

در برابر  .  پيِش روی جنبششان قرار می دهند     

جريانی که می کوشد مسئلۀ اقتصادی زن را           

بی بها کنند، گرايش ما آنرا بر محور حرکت           

به جای تالش      .  جنبش زنان قرار می دهد           

" کنش گر سازی  "برای برپا کردن آتليه های       

به نام سازمان يابی، سوسياليست ها به پای              

گيری تشکل های از پائين زنان ياری می                  

رسانند تا گروههای بزرگ زنان بتوانند                    

سرنوشت اجتماعی شان را به نيروی                          

همبستگی و با تکيه بر ابتکارات خود در                   

" مشارکت کنش گرانه  "به جای   .  دست گيرند 

و دموکراسی صوری، ما با يافتن و ايجاد                  

ابزارها و مضامينی که بسيج و مشارکت                  

واقعی توده ای و حرکت جنبش اجتماعی با              

تکيه بر اين نيرو را ممکن می کنند پيش می             

در تقابل با سياست اتکا بر ساختار                .  رويم

قدرت سياسی و اقتصادی ما در همراهی با              

هم قطارانمان در جنبش کارگری حرکت می         

" تاکتيک"کنيم، و در برابر خط توسل به                  

های رندانه در ميان صاحبان قدرت برای                

، ما با اتکا به استراتژی از            "امکان سازی "

همان نوعی که در جنبش کارگری دست باال          

يافته است يعنی با تکيه به نيروی بسيج بخش          

های هر چه وسيع تری از زنان اقشار تحت             

ستم و اتحاد با همراهان خود در جنبش                        

کارگری پيش می رويم  و تاکتيک های                       

      .مناسب برای پيش برد اين خط را می يابيم

تا اين جا به استراتژی همراهی با جنبش                    

کارگری در جنبش زنان پرداخته شد؛ اکنون          

اشاره به نکته ديگری نيز برای تکميل اين               

بحث ضروری ست و آن عبارت است از                  

سياست سوسياليستی کارگران در مورد                    

همانگونه که تاکيد شد معيار            .  جنبش زنان  

مانند هر جنبش     (انقالبی بودن جنبش زنان          

مقابله با هژمونی         )  دموکراتيک اجتماعی    

استراتژی ليبرالی ست، يا به عبارت کامل تر        

ظرفيت انقالبی چنين جنبشی در به دست                  

آوردن آزادی های دموکراتيک و حقوق                    

شهروندی و در مبارزه عليه رژيم حاکم به               

ميزانی که در کنار طبقه کارگر بايستد و به              

عنوان متحد او ظاهر شود مورد ارزيابی                 

با (قرار می گيرد، اما نکته در اين است که               

قدردانی از تالش مارکسيست هائی تا کنون            

در سطح تئوريک و سياسی برای شکل دادن          

آنچه نهايتا در     )  به چنين اتحادی کوشيده اند        

عمل چنين اتحادی را ممکن می کند بيش از             

اين که به کار نظری و ترويج و تبليغ در                     

ميان جنبش زنان بستگی داشته باشد به قدرت        

متشکل طبقه کارگر بسته است، وقتی که در           

سطح عملکرد اجتماعی به اين جنبش نشان             

دهد که مايل و قادر به برآورده کردن                            

خواست های اوست؛ در صورتی که فعالين            

اين جنبش را در عمومی ترين سطح به اين              

که اتحاد با او پيشروی آنان را بسوی اهداف            

 . حق طلبانه شان تسهيل می کند مجاب نمايد

شاهد اين ادعا را در رويداد اول ماه مه سال             

جاری در تهران می توان به روشنی مشاهده          

به ياد می آوريم که در قطعنامه تاريخی        :  کرد

جمع هائی از نيروهای پيشرو کارگری به                

مناسبت اول ماه مه امسال خواست جنبش                 

عمومی زنان برای برابری جنسی به                           

همين قدم اوليه موجب    .  صراحت قيد شده بود   

شد که حتی در ميان حرکات ليبرال جنبش                

زنان دستکم سمپاتی عمومی نسبت به                          

گردهمائی اين روز و در ورای آن نسبت به             

حرکت پيشروان کارگری بوجود آيد، تا حدی        

که چند تن از فعالين کمپين يک ميليون امضا          

نيز به جرم اقدام برای شرکت در اين                            

گردهمائی مدت ها در اسارت نيروهای                     

 . سرکوب رژيم قرار گرفتند

چنين اقدامات عملی ست که می       :  خالصه کنم 

تواند اتحاد پايدار و استراتژيک جنبش زنان           

با جنبش کارگری را تضمين کند نه صرف              

تبليغ ضرورت و خاصيت اين اتحاد در                      

به اين معنا به مسئلۀ فعاليت              .  جنبش زنان  

سوسياليستی در جنبش های اجتماعی از هر           

سر آن که نگاه کنيم آنچه جايگاه تعيين کننده             

ای می يابد نه صرف فعاليت تبليغی و                          

روشنگرانه بلکه خط مشی ضروری و                      

تاکتيک های مناسب برای پيش برد آن است            

که در شرايط فعلی مشخصا به معنای ايجاد             

 .تشکل های توده ای می باشد

 

 دربارۀ تشکل های توده ای در جنبش زنان

اگر به بحث ضرورت پيش روی حرکت                  

اجتماعی توده ای در جنبش زنان بازگرديم،           

با توجه به نکاتی که به آنها اشاره شد، جنبۀ              

برجستۀ اين پيشروی همان شکل گيری                      

نهادها و تشکل های توده ای در اين جنبش                

 . است

چنان تشکل هائی که به معنای واقعی و                       

روزمره به نياز های مادی و معنوی دسته                

های بزرگ از زنان پاسخ دهند؛ يعنی                          

نهادهائی که در محل کار و زيست آنان، و به          

 .همت و نيروی خودشان سر برآورند

تا جائی که به تشکل های توده ای به شکل                  

عام مربوط می شود، تمام تجارب جنبش های 

سوسياليستی در جهان نشان می دهد که وجود 

چنين جنبش هائی بدون وجود چنان نهاد های         

متشکل از پائين که به نيروی همبستگی و                 

خالقيت خود توده ها پا می گيرند و زندگی               

آنان را از هر جنبه و در هر عرصه پربارتر          

تشکل های توده ای    .  می کنند، ممکن نمی بود    

زنان با وظايف مرکبش نيز تنها يکی از                     

. انواع اين جنبش اجتماعی توده ای ست                    

عرصۀ مهم ديگر اين جنس از جنبش در                    

اين جا منظور جنبش                  (مورد جوانان            

دانشجوئی به طور اخص نيست، منظور                   

جنبشی ست که در ميان جوانان در همۀ                      

صدق )  گوشه و کنار جامعه شکل می گيرد           

 .می کند

پاگيری چنين نهادهائی مستلزم پراتيک                     

مشخصی ست که هم به                     

 ٧                                                                                                                                                                                                                                     



 

 

شرايط عمومی جامعه و هم          

به شرايط مشخصی که اين فعاليت در آن                   

صورت می گيرد بستگی دارد، و بنابراين               

 .تنها از فعالين محلی ساخته است

تشکل هائی که در محيط کار ايجاد می                        

گردند، تا جائی که به زنان کارگر مربوط می 

شود، مستقيما به جنبش کارگری مربوط است       

و تابع مستقيمی از ديناميسم درونی اين جنبش 

در مشاغلی هم    .  و روند تشکل يابی آن است       

که تمرکز چشمگيری از زنان موجود است             

مانند معلمان و يا پرستاران اين تنها فعالين               

دست اندر کارند که می توانند با تحليل خود              

از شرايط مشخص نوع فعاليت تشکل گرانه           

 . را در مراکز کار زنان تعيين کنند

اين فعاليت در محيط زيست تعين ديگری                  

به وجود آوردن نهادهای زنان، حال             .  دارد

تحت هر نامی، در محالت کامال قابل تصور          

اين ساختار با اين که به روشنی به بعد          .  است

اقتصادی زندگی زنان در مراکز تجمع                       

خانواده های زحمتکش متوجه است، و                       

مستقيما در جهت پاسخ دادن به نيازهای                     

زندگی روزمرۀ آنان حرکت می کند از هيچ            

يک از عرصه های مبارزۀ اجتماعی و يا                 

 . سياسی غافل نمی ماند

در يک سطح عمومی هدف جنبش های توده           

ای سوسياليستی عرضۀ مطالبه نيست بلکه             

مبارزه برای رفرم است، به اين معنا که توده          

ها در آن ابتدا برای بهبود شرايط و حل                        

مسائل خود به نيروی خالقيت، عمل جمعی و        

اتحادشان  مبارزه می کنند؛ اين تالش ممکن           

است در مسير خود منجر به مطالبه شود                    

 .  همانقدر که امکان دارد چنين نشود

در مورد تشکل های زنان از اين دست در                

ايران می شود به عنوان مثال به مواردی از            

مبارزه برای رفرم اشاره کرد که تاکنون نيز          

به شکل خود به خودی در مناطقی از                            

می :  شهرهای بزرگ ايران انجام گرفته است      

شود آنها را حول صندوق های همياری و                 

همبستگی ايجاد نمود يا بر اساس ايجاد                        

تعاونی های مصرف محلی بر پا کرد؛ يا                   

امور روزمره از قبيل ايجاد آشپزخانه های             

را پيش  ...  عمومی، مهد کودک های محلی و        

برد، يا بر مبنای آموزش های حرفه ای،                    

سوادآموزی و انواع فعاليت های فرهنگی و           

هنری حرکت کرد، به نحوی که اين نهادها              

در ادامه فعاليت هايشان خود را در جامعه                

تثبيت کنند و اين چنين از نظر عينی برای                 

 .همگان به رسميت شناخته شوند 

اين موارد به جنسی از مطالبات رفاهی اشاره 

 را دارد، که  تشکل ها و نهاد های حول آن                

می توان تحت اختناق سياسی و اجتماعی و              

اما .  فرهنگی نيز ايجاد کرد و نگاه داشت                

همانطور که گفته شد چنين جنبش اجتماعی             

بی شک از مطالبات رفاهی گسترده تر است،   

و در عرصه های گوناگون از فعاليت و از               

همۀ جنبه های سياسی و اجتماعی و فرهنگی         

 .جاری می شود

 
چنين تشکل هائی طبيعتا در هم سوئی با                     

فعاليت های متشکل طبقه کارگر قرار می                

گيرند و در تعامل مدام و پويائی با آن قرار                

نه تنها تشکل های زنان بلکه انواع               .  دارند

نهادهائی که در همۀ زوايای زندگی اجتماعی       

جاری ست استخوان بندی يک جنبش                          

سوسياليستی اجتماعی را تشکيل می دهند، و         

اساسا نمی توان فعاليت اجتماعی کارگران              

متشکل و نيز گسترش نفوذ جنبش کارگری             

در جامعه را بدون اين چنين نهادهائی تأمين            

کرد، تا جائی که در بسياری جوامع رهبران           

عملی کارگری اعتبار خود در خارج از                    

کارخانه را با شرکت فعال در چنين                               

اين چنين است     .  ساختارهائی تامين کرده اند     

که مشی راهنمای اين تشکل های توده ای                 

زنان با سياست راهبردی تشکل های                           

کارگری توده ای هماهنگی دارد، و آنها                     

 .وجوه مختلف يک سياست را پيش می برند

 

پيش از اين هم بر اين تاکيد شد که ايجاد و                   

گسترش اين نهادها حتی در دورۀ قبل که                    

اعتالی جنبش عمومی در کار نبود نيز بايد              

و تاريخا در کشورهای مشابه       (دنبال می شد     

). با ايران نيز به همين نحو متحقق شده است           

در آن دوره شرايط کار با توجه به فقدان                     

امروز .  اعتالی جنبش توده ای متفاوت بود          

هم همان هدف را بايد تحت اوضاع جديد و با          

توجه به تاثيرات اين اوضاع بر خط مشی                 

 .   مان دنبال کنيم
 

تشکل توده ای اجتماعی و خيزش همگانی       

 اخير 

آنچه تا کنون گفته شد بر مختصات عمومی              

استراتژی سوسياليستی کارگری در جنبش             

های توده ای اجتماعی و دموکراتيک مانند              

جنبش زنان انگشت می گذارد، حرکتی                      

پيوسته و دائمی که منطبق بر شرايط سياسی           

و اجتماعی به اشکال متنوع راه خود را باز             

زمانی که جامعه دستخوش تکان              می کند؛  

 نشده است به مجموعه ای از               های سياسی  

اشکال، و زمانی که حکومت دچار بحران               

شده و جنبشی عمومی آنرا به چالش کشيده                

است، همانند آن چه امروز جريان دارد، به              

 . اشکالی ديگر

برآمد اعتراضات گستردۀ عمومی که اکنون          

موضوع قدرت سياسی را به مسئلۀ روز                   

تبديل کرده است، فضا و شرايط مبارزه و                 

ديناميسم جنبش های تا کنون موجوِد اجتماعی    

را نيز تحت تاثير قرار می دهد، امکانات                  

جديدی برای پيش بردن سياست جنبش های            

صاحب سنت ايجاد می کند، و در مقابل                      

اشکال و راه هائی باز می      "  نوپا"جنبش های   

کند که پيش از اين به سختی به تصور در می 

دوره ای که امروز با مبارزات                      .  آمدند

عمومی در ايران گشوده شده است به لحاظ              

موقعيت هائی که در اختيار جنبش های                      

 .اجتماعی می گذارد بسيار غنی ست

 

جنبش همگانی ضد ديکتاتوری جاری، که              

اقشار و طبقات مختلف با گرايشات سياسی              

متنوع در آن شرکت دارند، اما غلظت خرده           

بورژوازی در آن بيشتر و                  
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حضور آن پر رنگ تر است،      

با اين که از جناح های اصالح طلب و شبه                

اصالح طلب رژيم تا جمهوری خواهان                     

نيمه ليبرال از هر       "  تحول طلبان  "ليبرال و     

سو احاطه اش کرده اند و در تحميل رهبری            

خود به آن تالش می کنند، ماهيتی                                    

اين جنبش که طی کمتر از      .  دموکراتيک دارد 

شش ماه از آغاز خود و با همۀ تالش های                  

دولت کودتا برای تحکيم قدرت خود با بگيرو        

ببند های گسترده و داغ و شکنجه بی پروا تر           

از هميشه، هر روز راديکال تر از روز پيش         

می شود، توانسته است داده های بسياری را            

تغيير داده و بر فضای سياسی عمومی ايران          

 . تاثيرات عميق بگذارد

اگر بپذيريم که اين جنبش عمومی ماهيت                  

دموکراتيک دارد در اين صورت بدون هيچ           

شبهه ای جنبش های دموکراتيک مانند                       

دانشجوئی و زنان در مشارکت در آن نفع                  

هم چنانکه تا کنون هم با آن همراهی            (دارند  

کرده اند و منابع اصلی آن را تعبيه کرده                     

برای جنبش کارگری نيز جای ترديدی         ).  اند

نيست که دستاوردهای دموکراتيک يک                    

خيزش عمومی عليه ديکتاتوری زمينه های           

پيش روی آن را فراهم می کنند و منافع اين               

و (جنبش همراهی آن با خيزش عمومی                     

خواهيم ديد که نه تنها همراهی با آن بلکه                    

 . را ايجاب می کند) هژمونی بر آن

اما خيزش عمومی چگونه و با چه مکانيسم             

هائی به اعتالی جنبش کارگری و جنبش                   

زنان ياری می رساند، چه عوامل و                               

عناصری، کدام ابزار را در اختيار آن ها می         

گذارد تا زمين پيش َروی را برای آنها هموار         

 کند؟

برخی معتقدند که از طريق طرح مطالبات              

حداکثری جنبش های اجتماعی در اين خيزش       

عمومی ست که راه بر پيش روی امر اين                  

جنبش ها در جامعه هموار می شود، مثال                  

طرح خواست های برابری حقوقی برای                  

زنان، آزادی سياسی برای دانشجويان و                    

عدالت اجتماعی برای کارگران، و از طريق         

گسترش شعارها در موارد فوق است که                    

به عنوان     (جنبش های اجتماعی موجود                 

در اين   )  جنبش اجتماعی مستقل و در خود           

صرف نظر از        .  خيزش دخيل می شوند           

صحت و سقم اين تقسيم بندی، شکی نيست که 

طرح خواست های جنبش های اجتماعی                   

موجود در سطح يک جنبش عمومی توده ای          

امر مطلوب و قابل انتظاری ست، اما اين                  

خود محصول روند ديگری ست که در                       

سطحی فراگير تر عمل می کند و سرانجام               

" ويژه تر "عموميت يافتن طرح خواست های      

و اين روند   .  در جامعه را نيز تسهيل می کند        

 و سازمانگرانه ای       »استراتژيک«از جنس     

ست که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد، است 

يعنی کوبيدن و هموار کردن راهی که جنبش          

های اجتماعی را به اهداف خود نزديک تر              

 . می کند

اگر خط مشی و استراتژی مورد نظر در                   

همۀ جنبش های اجتماعی متشکل کردن در             

سطح وسيع و توده ای باشد، پرسش واقعی               

اين است که اين خيزش همگانی چگونه می             

تواند راه را برای ايجاد اين تشکل های                        

 اجتماعی به شکل پايداری هموار کند؟ 

تا جائی که مشاهدات روزمره نشان می                     

دهند، پاسخ به سئوال فوق را بايد در عوامل            

مختلفی جست که به هر يک از آنها اشارۀ                  

يکی از اين عوامل،             :  کوتاهی می شود        

همانگونه که به کرات به آن اشاره شد، تغيير          

غير قابل انکار فضای سياسی و اجتماعی و            

ديگر ورود فاکتورها و نهادهای جديد به                   

عرصۀ مبارزه است، که هر يک به نحوی               

استراتژی تشکل محور در جنبش های                       

 .اجتماعی را به تحقق خود نزديک می کند

پيش از همه اين تحوالت فضای سياسی ست           

که بسياری از داده های موجود را دگرگون             

جنبش جاری گرچه انقالبی نيست،        .  می کند 

چرا که کارگران هنوز به مثابه طبقه به                      

حتی اگر اين جنبش سياسی       (ميدان نيامده اند     

استخوان بندی ضخيم زحمتکشی می داشت           

باز هم خود بخود، در غياب طبقۀ کارگر،                 

اما خود فرصتی در اختيار       )  انقالبی نمی شد   

طبقۀ کارگر و جنبش کارگری گذاشته است تا    

به ميدان مبارزۀ سياسی وارد شود، و در                   

قامت يک جنبش اجتماعی و در برخورد                   

عملی و سياسی با جريانات ليبرال و راستی            

که می کوشند تا در راس اين جنبش ضد                      

ديکتاتوری قرار داشته باشند، به صحنه بيايد         

 .  و روند تشکل سازی اش را به فرجام برساند

هم اکنون شاهد اين هستيم که آزادی بيان در             

خيابان و در عرصه های عمومی خود را بر           

با .  رژيم استبداد اسالمی تحميل کرده است            

وجود همۀ تالش های بی امان دار و دستۀ                 

حاکم برای بگير و ببند معترضين و روزنامه        

نگاران، بستن دفاتر روزنامه ها و فيلترينگ         

هيچگاه در طول سی سالۀ           ...  سايت ها و        

اخير آزادی بيان در جامعه اين گونه                              

عموميت نيافته و همگانی نشده است، تا جائی   

که رهبر نظام را حتی در بيت خود و در                     

گزيده ترين محافل توسط دايرۀ حکومت                    

گران راحت نمی گذارد، و کارکرد روتين               

يک اجالس فرمايشی را به دادگاه رهبر تبديل 

می کند و گزارش آن در رسانه های رسمی             

 . رژيم هم منعکس می شود

 که تا کنون در بطری       »بيان«اگر غول خفتۀ    

حبس شده بود چنين خود را رها می کند،                    

واگر آزادی بيان چنين از اعماق جامعه سر             

بر می کشد و گسترش می يابد، چرا نبايد                   

انتظار داشت که برای آزادی تشکل چنين                 

نباشد؟ آيا نمی توان تصور کرد که به همين              

 آزادی نشو و نمای خود را        »بيان«روالی که   

 هم  »تشکل های توده ای    «بدست آورده است     

آزادی تولد بيابند؟ واقعا بشکلی عمومی اين            

دور از انتظار نيست که در فضائی که هر                

روز چالشی تازه برای رژيم حاکم به بار می          

آورد تشکل های توده ای هم سر برآورند و              

يعنی آزادی   .  موجوديت خود را اعالم کنند         

تشکل هم چون آزادی بيان از پائين متحقق                

 .شود و خود را در عمل به باال تحميل کند

به همين شکل، تا جائی که به ويژه به جنبش             

و غير       (های دموکراتيک             
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ـــدن ـــدان آم ـــی ـــه م ـــرو  ب ـــالب در گ ـــق ـــت ان ـــل اس ـــک ـــش ـــت ـــر م ـــارگ ـــه ک ـــق ـــب  ط

مربوط می شود،       )  کارگری

اين جنبش ها با شناخت عناصر تازه ای که              

اين خيزش همگانی ابداع کرده و امکاناتی که       

بويژه تشکل  (برای ايجاد تشکل های توده ای        

ايجاد نموده است، می      )  های زنان و جوانان     

توانند راه ميان بری برای پيشبرد امر خود               

يعنی ايجاد تشکل بيابند، يعنی تشکل هائی که         

را که پيش از اين نتوانستند بسازند با استفاده           

از بحران سياسی و با ابزارها و اهرم هائی              

که اين بحران و جنبش عمومی ايجاد کرده                

 . است بسازند

از جمله محصوالت جنبش همگانی جديد                  

يکی نسل جوانی ست که در دورۀ همين چند            

ماهۀ اخير پا به سياست گذاشته، پوستۀ                        

فردگرايانه ای را که تا چندی پبش مشخصۀ            

اصلی اش بود شکافته، چشم به مسائل                         

اجتماعی و سياسی باز کرده، با مبارزه                      

جمعی آشنا شده و به اندازۀ چندين سال تجربۀ       

عملی سياسی اندوخته، و پتانسيل پشت سر              

گذاشتن رهبری راست و بورژوا را نيز در             

عمل از خود نشان داده است؛ ديگری حضور 

فراگير و آگاهانۀ زنان در اين خيزش                           

همگانی بوده است که هم دوش مردان                          

مرزهای مبارزاتی را در نورديده اند و به                

شکلی پايدار مهر حضور خود را بر اين                    

خيزش زده اند تا جائی که آيکون های اين                 

جنبش در افکار عمومی در جهان نيز سيمای         

 . درخشان زنانه دارند

و سرانجام در اين خيزش شاهد رشد نهادهای        

خودجوشی بوده ايم که عمال سازماندهی                   

روال روزمرۀ  جنبش و اعتراضات را                       

اين نهاد ها به شکل شبکه ها          .  برعهده دارند 

اين که اصالح      .و هسته ها گسترش يافته اند       

طلبان و ليبرال ها بر آنها چه نام می گذارند،            

 آنها تصور می کنند،        چه مقاصدی در پشت     

چه انتظاراتی از آنها دارند و چه برنامه هائی 

برای آنها چيده اند هيچ چيز از اين واقعيت                

کم نمی کند که اين نهاد ها سازماندهی عملی            

و رهبری واقعی جنبش جاری را در دست               

گرفته اند و در ميان شبکه ها و هسته هائی                

که در سطح جغرافيائی وسيع، در اکثر                       

محالت شهرهای بزرگ و متوسط شکل                   

گرفته اند، هستند آن هائی که پتانسيل تبديل              

شدن به ابزار موثری برای اعمال قدرت توده  

و خود عرصه مستقل مبارزه              (ای دارند       

سياسی و عملی سوسياليستی با هژمونی                    

ليبرال ها و اصالح طلبان رنگ و وارنگ               

 ). می شوند

اين شکل از نهاد ها که ابدا رنگ ملی ندارند            

بلکه در بسياری جنبش های آزادی بخش                  

مانند مبارزه عليه    (کالسيک وجود داشته اند       

آپارتايد در آفريقای جنوبی و انتفاضه در                   

فلسطين يا جنبش های ضد ديکتاتوری در                 

در صورت مداخلۀ عملی         )  آمريکای التين  

سوسياليستی می توانند به اشکل پايدارتر                  

اعمال قدرت توده ای تحول يابند، و پايۀ                     

 .تشکل های توده ای مورد نظر را بريزند

با ترکيب اين عوامل يعنی انفجار آگاهی                    

جمعی جوانان و مشارکت وسيع آنها در                     

که اعضای  (جنبش، و شرکت گستردۀ زنان          

هر دو گروه اکثرا به اقشار پائين خرده                        

)بورژوازی يا طبقه متوسط جديد تعلق دارند        

، و ايجاد نهادهای از پائين برای پيش برد                  

اين مبارزه است که، با احتياط، می توان                    

گفت به آن تشکل ها و نهادهای توده ای در                

ميان زنان و جوانان، که در ابتدای مقاله به               

آنها اشاره شد، به شکل تازه ای نزديک شده             

اين فاکتورهای انسانی و چنين نهاد هائی        .  ايم

که تازه اند و از دسترس جنبش های                               

اجتماعی تا کنونی دور بوده اند، می توانند               

در خدمت تشکل توده ای قرار گيرند، و                     

بويژه در مناطق زحمتکش نشين پتانسيل اين         

را دارند که اشکال جنينی اين تشکل ها را                 

 . * بسازند

 

 :زير نويس ها

همانگونه که گفته شد، بحث تفاوت در                 -١

جنبشهای اجتماعی در جهت تاکيد بر لزوم               

مجهز شدن به ابزارهائی ست که تکاپوی                 

دائمی ليبراليسم برای اعمال هژمونی بر                   

جنبش زنان را خنثی کند؛ و گرنه اين تفاوت            

ها نه تنها مبارزۀ مجزا از ديگر جنبش ها را           

توجيه نمی کند بلکه به دليل وجود همين                      

تنوعات و تفاوت ها نياز به چنان مناسبات و            

پيوندهائی ميان همه اين جنبشهاست که به                

برآمد يک جنبش اجتماعی توده ای در همۀ              

 .عرصه ها و زوايا ياری رساند

قطعا در يک حزب سوسياليستی کارگری                

است که همۀ اين فعاليت های متنوع چتر                   

و وجود  .  واحدی و راستای مشترکی می يابند     

چنين جنبش های توده ای سوسياليستی ست             

 .که خود به تشکيل اين حزب ياری می رساند

      

داليلی که موقعيت سردمدارانه ای برای            -٢

اين طيف ايجاد کرده است را در مقالۀ                          

نگاه کنيد به  سودابه     .  ديگری بررسی کرده ام   

کمپين يک ميليون امضا، روايتی از        مهاجر،  
، فروردين     ٢۴، بارو شمارۀ             سوی ديگر    

، سايت اتحاد               ٢٠٠٩، آوريل               ١٣٨٨

 .   سوسياليستی کارگری

 

نحوۀ سراسری شدن و اتحاد اين نهاد ها و   -٣

تشکل ها با جنبش کارگری تاريخا متنوع                  

بوده است و بحث در مورد آن از حوصلۀ                  

 . اين مطلب خارج است

 
*** 

 ١٠                                                                                                                                                                                                                                     



 

 

 .جريان دارند، ناديده بگيريم

 

ان دارد                  ا جري ه ان اب ي مبارزات زنان در خ

ی                ع م وان دست ج ران ج ت ه دخ ی ک ت وق

روسری های خود را عقب می کشند وسر          

دون                     د ب ن واه ی خ ای درس م الس ه ک

روسری حضور داشته باشند، وقتی که هوا       

ه                      د ک ن ادران می خواه گرم می شود و م

دون                ا ب دختران خردسالشان سر کالس ه

 .روسری حضور داشته باشند

 

ه             ی ک ت مبارزات زنان در محالت است وق

ه              ري ه ه ش راض ب ت رای اع ه ب حل ان م زن

درسه می                 مدارس، دست جمعی راهی م

 .شوند

 

ه                      د زن، دست ه چن ی ک ت در يک کوچه وق

واده              ان جمعی برای امرار معاش خود و خ

اطی                        روه خي م يک گ اری ه ي م ا ه شان ب

ری جمع می                  کی مشت درست می کنند، ي

کند، يکی به غذا درست کردن می رسد و             

ه                     کی ب د، ي ن بچه ها را جمع وجور می ک

ه عصر              م ک ی ه خريد جنس می رسد، وقت

د،                ت ها دور هم مشغول دوخت و دوز هس

جوانترها برايشا ن موزيک پخش می کنند،       

م              د ه اي از مسائل روز صحبت می کنند، ش

يک قطعه شعر می خوانند، وقتی که کوچه     

ان               اب ي ه خ شلوغ می شود همگی مثل بقيه ب

 ...ها می روند

 

ی                  ت ه وق جنبش زنان در کوچه ای است ک

چه اش روی                     د ب ن دگی می ک زنی تنها زن

ر جوانی                        شه  دخت ي م د، ه ان دست نمی م

د                ن دهی ک ان درهمسايه گی هست که  سازم

دگی  را                       م زن اری ه ي م ه ه تا همه زنان ب

م            ا ه بگذرانند، تا وقت آزاد بيشتری برای ب

ه و گوش دادن                 ام دن روزن نشستن ، خوان

 .اخبار داشته باشند

 

ه وقت              وقتی زنان محل؛ زن  همسايه را ک

گر آنکس              دادگاه دارد همراهی کنند، تا دي

د،                  که می بايست حکم طالق را صادر ک

اگر می خواهی     :   " جرات نکند به او بگويد    

حکم طالق زودتر صادر شود، يک شب             

 ."می بايست صيغه من باشی

اه            يا اينکه زنان محل بطور جمعی در دادگ

اقت           شهادت دهند که مردی معتاد است و لي

ا               چه ه داشتن بچه ها را ندارد و حضانت ب

 .را برای مادر بچه ها بگيرند

 

يادش بخيرانگار همين ديروز بود که سه تا         

ا چادرهای                شه ب ي از زنان سالمند محل هم

ه خدمت                  ه حاضر ب سفيدشان به کمر بست

اسداران               دست پ ر ب بودند، وقتی که يک نف

ر            گي دستگير می شد يکی می شد مادر دست

ه،                 ال شده، از دو تای ديگر يکی می شد خ

غ  .     يکی عمه  سه تايی با هم جلوی کميته جي

و داد راه می انداختندو با  تظاهر به ندامت           

ا               ه چی ه ت خواهی زندانی را از چنگ کمي

اهی           .   بدر می بردند   طوری بود که حتی گ

ی            دانشان ب رزن خود مادرها از دستگيری ف

 .خبر می ماندند

وی                عی در جل چرا در جايی که قدرت واق

دستانمان است به آن بی توجهی می کنيم و           

 .در تالشيم قدرت کاذب خلق کنيم

ا موجود               ع د واق جنبش زنان وقتی می توان

ازهای                      ي ا و ن ه ه ه در خواست باشد که پاي

زی                 ه چي اشد و اگر ن واقعی زنان داشته ب

نيست بغير از يک جريان واهی و من در             

ر تشکل            آوردی که زمينه واقعی ندارد، هن

و سازماندهی جنبش زنان هم در محالت،           

ازار و در              در محيط کارآنها، در کوچه وب

 . *بستر زندگی واقعی زنان معنی می دهد

 

 

   ١٢بقيه از صفحه    
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امروز وقتی از زن و مبارزه سخن به ميان         

عضی جوامع                    ول ب ب ق اه م اخودآگ ميايد، ن

اه                     گ اي ه زن را از ج کری است ک روشنف

اورا        مادی وطبيعی اش خارج کرده و در م

ن                     ديسي د ق ن ان عيش م و جدا از زندگی واق

 .مورد بررسی قرار دهند

د، زنی                زنی که از آن سخن به ميان می اي

ودنش                         ب ا ن ودن ي ه از شاغل ب ه ن است ک

ن زن                ي که هم سخنی در ميان است، نه اين

می بايست کودکان خردسالش را به مدرسه       

ر،             ت اس، دف ب ببرد و برايشان کيف، کفش، ل

ه خواهر            .   و قلم تهيه کند    ن زن ن ناگهان اي

ادر شوهر                  ه خودش م شوهر می شود، ن

 ...است،

در                ق د آن زنی که از آن سخن به ميان می اي

باال برده می شود و واال مقام است که حتی          

ن زن حتی اگر                   ي از يادها می رود که هم

ه او             همراه و همسرش مرد خوبی باشد و ب

ايست                   د، می ب ن اری ک ه ي در کارهای خان

ذا                 د، غ انش را بشوي ودک گاها کهنه های ک

ا                   ا ب اه رانی و گ بپزد، خانه تميز کند، با گ

 . صاحبخانه دست و پنجه نرم کند

 

نی                 ع دگی ي هر چند که همه ما می دانيم زن

ارزه در                    ب ان م ه اگ ا ن ارزه، ام ب جنگ و م

رو                     ن ا چه ه ان ب که زن ن زندگی واقعی، اي

ی را                       دگ دان زن گ و دن ن ا چ ی ب ت اق ي ل

چ           سازماندهی کرده به پيش می برند، به هي

 .گرفته می شود

ه                     د ک اد داده ان ه من ي در عالم اخالقيات ب

ه         بدبينی بد است، انسان می بايست هميشه ب

ا                        د وب ه زحمت می کشن ايی ک ه نيت آدم

ه               ديسان و ب فداکاری خود، زن را در حد ق

ارزه                  ب د وم ن ی ده ا م ق ات واال ارت درج

. وااليش را ارج می گذارند، احترام بگذارد      

ا خشن                  ا ب اره ا و ب زندگی واقعی اما باره

ه        ترين شکل خود به من و امسال من آموخت

د   .   است ن وقتی کسانی اينطور وانمود می کن

ه              ايست ب که ما ارزش مقدسی داريم، می ب

ه                   ا ک رای م م، ب ي اب درجات وااليی دست ي

عی و                      دگی واق م زن ي ت ا ارزش هس انقدر ب

رای               ان جنگ ب جنگ برای زندگی که هم

وق               يک لقمه نان و برای گرفتن حق و حق

ان است ،        اده م ی          . . .   س ی ارزش م را  ب

خاطر                    ا حتی اگر ب ه نمايانند؛ در واقع  آن

يت              ا ن قدرت طلبی خود شان هم نه بلکه  ب

ع                   اف ن خاطر م ارزه ب ب حق  طلبی وبرای م

که                    ن ن اي ت ف حاال  " زنان هم   که باشد، با گ

اده              ايی س زه موقعش نيست که ما برای چي

مبارزه کنيم، حاال می بايست فعال اهداف و        

مقاصد واالتر خود را دنبال کنيم، اگر ما به       

م راه           ي اب اهداف واال و پايه ای خود دست ي

از می                 م ب برای رسيدن به ديگر اهداف ه

نی                . "   شود ي ارزۀ زم ب ن و م زن را از زمي

جه زن در                 ي ت جدا و دور می کنند، که در ن

د ويک روزی                 ان هوا کله پا  و معلق می م

ان را            همين مبارزين عالی مقامی که ما زن

ه پست وزارت                   به درجۀ واالی خود و ب

رسانده اند وقتی حوصله شان سر رفت و             

چه می دانم، وقتی ناگهان سرشان مشغول          

ا             کار ديگری شد، آدم را از همان باال کله پ

ی        .   کنند راستش از بقيه زنان خبر ندارم، ول

طور است           ن ی کسی      :   " برای من که اي ت وق

ارزۀ               ب عی و م مرا از زمين و نيازهای واق

ۀ                  ال ه من يک ه واقعی زندگی جدا کند و ب

م آخر و                   دان ه ن د، ک مقدس غير واقعی بده

م می خورد،               ي دگ ه چه درد زن بت ب اق ع

هميشه به آن ها  با چشم مشکوک نگاه می            

م         .   کنم تا بحال هم  واقعيت های زندگی نشان

ن         داده که حق با من و امسال من بوده، و اي

چ                    رای هي تی ب ب اق درجات عاليه آخر و ع

 .زنی نداشته است 

 

طن           معنی زن و مبارزه، زن و تشکل در ب

عی             درت واق زندگی روزمره،  با تکيه به ق

ه          زنان زحمتکش و مبارز معنی می دهد، ن

 .توی آسمانها

ا      سازماندهی و تشکل  اگر بخواهيم که واقع

ر           تکيه بر جنبش واقعی زنان داشته باشيم ب

د شکل            بستر نيازهای واقعی زنان می توان

ازهای           .   بگيرد ي ه ن چه اصراری است که ب

ی                      دگی ب عی زن ر واق ان و بست واقعی زن

م دست             توجه باشيم و به ناچار مجبور شوي

م             به دامن کس و ناکس بشويم که يک نفر ه

ا پست                د ت مثل آقای احمدی نژاد بيايد و چن

د                 ن ا ک ان ضد زن اعط چه  .   وزارت به زن

ان              عی زن ارزات واق ب اصراری است که م

ر                   لف در بست را که در عرصه های مخت

ی        ع ی واق دگ زن
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