جايگاه جنبش زنان در ايران
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با فرارسيدن روز جھانی زن ،معمول است که فعالين درگير در جنبش آزاديخواه و برابری طلب زنان ھمراه با تمامی
طرفداران صلح ،آزادی و عدالت اجتماعی با گراميداشت آن ،عالوه بر افشاگری از نقض اين پايه ای ترين حقوق
دمکراتيک در ايران ،به برجسته تر نمودن سطح گسترده تری از ضرورتھای اساسی برای زنان و متعاقبا وسيعتر نمودن
دامنه مطالبات مبرم برای زنان مبارز و ديگر جنبشھای مردمی ،ميپردازند .طبيعی است که در ميان جنبش دمکراتيک
ايران مانند ساير جريانات مردمی در سراسر جھان نگاه ھا و ارزيابيھای متفاوتی در باره چشم اندازھا و راھکارھا در
مقابل جنبش زنان وجود دارند .در اين نوشته کوتاه به چند گرايش فکری اشاره ميشود.
بخشی از فعاالن در جنبش زنان ايران ھدف عمده در شرايط کنونی را تالش جھت ھرچه بيشتر بازتر نمودن فضای
فرھنگی/اجتماعی ،از طريق تشکل يابی در سازمانھای غير سياسی و غير دولتی ميدانند .بر اساس اين خط فکری ،در
جامعه بسته و سنتی ايران در حاليکه اپوزيسيون سازمان يافته ھمواره سرکوب ميشود و شانس زيادی برای فعاليت
سياسی از جانب طرفداران آزادی و عدالت اجتماعی و بويژه مدافعان حقوق دمکراتيک زنان وجود ندارد ،ناچار ميبايست
به آن بخش از گروه ھای مستقل زنان ملحق شد که با توجه به موانع سياسی/اجتماعی موجود و بخصوص سلطه استبداد
فقاھتی ،فعاليتھای خود را عمدتا به بھبودی تدريجی در حيطه ھای متنوع اجتماعی و از جمله در عرصه افشاگری از
وجود سنت مردساالری و فرھنگ خشونت عليه زنان محدود ميکنند .متشخصترين جريان مدافع حقوق زنان از اين نوع
در ايران کارزار برای جمع آوری يک ميليون امضا است که در سايت رسمی خود "تغيير برای برابری" اعالم ميدارد که
"يک گروه اپوزيسيون و مخالف دولت جمھوری اسالمی نيست" .از نقطه نظر اين گروه خواسته ھائی از قبيل "لغو
قانون چند ھمسری" و "حق شھادت برابر" ضديتی با اسالم ندارند و ھدف اصلی در حال حاضر "تغيير قوانين تبعيض
آميز" در چارچوب قانون اساسی موجود ميباشد که ميتوان "از پايين" و بدون به چالش کشيدن نظام جمھوری اسالمی به
اين اصالحات دست يافت.
بنظر نگارنده نھادينه شدن حقوق دمکراتيک زنان در سطح آنچه که در اعالنيه جھانی حقوق بشر ذکر شده با وجود نظام
فقاھتی جمھوری اسالمی دست نيافتنی است .در عين حال اين واقعيت را نيز بايد ديد که چالش سياسی از طرف طيفھای
گوناگون در جنبش مردم ،ھرچند رقيق و سطحی ،بخودی خود به وزنه مجموعه ای از فرايندھای فعال و پويا در جھت
عبور از نظام حاضر ميافزايد .تا وقتی که اين بخش از فعاالن در جنبش مردم نوک افشاگری از رژيم را بسوی اپوزيسيون
نچرخانده ،با حفظ آگاھی به وجود اختالفات جدی در تحليل از چگونگی مبارزه برای آزادی و دمکراسی ،در جھت تضعيف
آن بخش از جنبش که خواھان عبور از جمھوری اسالمی است حرکت نکند ،پذيرش قضيه راحت است .در غير آنصورت
موضوع دشوارتر گرديده ،بخشی از انرژی موجود در اپوزيسيون مردمی اصراف ميگردد.
بخشی ديگر از افراد و جريانات در جنبش زنان ايران بر اين اعتقاد ھستند که مبارزه در راستای نيل به آزادی و حقوق
برابر برای زنان در گرو گذر از نظام حاضر به آن نوع از ساختار سياسی است که بر مبنای سکوالريسم ،جمھوريت و
ارزشھای اساسی مندرج در بيانيه جھانی حقوق بشر استوار باشد .در چارچوب وجود آزاديھای سياسی و حقوق مدنی،
عليرغم استمرار ناعدالتيھای اقتصادی-اجتماعی ،زنان مانند ديگر شھروندان جامعه با تکيه بر موازين حقوقی و مدنی
نھادينه شده در قانون اساسی ،از توانائيھای بيشتر قانونی و سازمانی در جھت بھبودی شرايط زندگی برخوردار ميشوند.
در واقع بجای اينکه تامين حقوق افراد در گرو "رعايت موازين اسالمی" )اصل بيست و يکم( و قضاوت خودکامه از
طرف مقامات پايبند به " لوايح قضائی متناسب با جمھوری اسالمی" )اصل يکصدو پنجاه و ھشتم ،ماده  (٣باشد ،در
چھارچوب يک نظام متعھد به موازين دمکراتيک و از جمله ارزشھای نھفته در ماده  ٢٩در اعالميه جھانی حقوق بشر،

محدوديت قانونی در عرصه آزاديھای مدنی برای شھروندان )زن و مرد( تنھا در پرتوی رعايت قوانين مدافع حقوق
برابر و آزادی برای ديگران و نه التزام به "ضوابط اسالمی" انجام ميگردد .برطبق اين بينش سکوالر در جنبش برابری
طلب مردم ابران و از جمله در ميان زنان آزاديخواه ،عرصه مبارزه ،پيشاپيش از زير ھژمونی مکاتب عقيدتی جدا گرديده،
حول محور انديشه ھای اجتماعی متاثر از تعقل و علم ،پيشرفت در جھت آزادی ،برابری و دمکراسی واقعی با معضالت
کمابيش غير دگماتيک و ھموارتر روبرو ميگردد.
تجربيات در جوامع سکوالر و نسبتا دمکراتيک ،بويژه در غرب نشان ميدھند که جنبشھای فمينيستی از زمينه ھای
فرھنگی و حقوقی برتری جھت احقاق مطالبات برابری طلبانه و عدالتجويانه برخوردار ھستند .در بسياری از جوامع در
امريکای التين بعد از ظھور تحوالت دمکراتيک در سالھای  ١٩٩٠سازمانھای برابر طلب زنان توانسته اند که در جوار
جنبش وسيعتر عدالتخواھانه به بخش بزرگی از مطالبات بر حق خود برسند .در برزيل بر طبق قانون اساسی متحول شده
در  ،١٩٨٨مزايائی مانند کارمزد برابر ،مرخصی منصفانه برای دوره حضانت قانونيت يافت و بخشا بخاطر نھادينه شدن
حقوق دمکراتيک زنان از دستاوردھای مدنی بسياری برخوردار گشته اند .با توجه به اين واقعيتھای جھانی ،گرايش
سکوالر و آزاديخواه در جنبش دمکراتيک زنان ايران بر اين واقف است که با توجه به تداوم عقايد و رسومات کھن
مذھبی/سنتی و استقرار قوانين ارتجاعی تحت سلطه يک حکومت تامگرای مذھبی؛ يک استراتژی موثر برای نيل به
برابری جنسيتی و آزاديھای دمکراتيک ميبايست مجموعه ای از فعاليتھای مدنی برای ايجاد اصالحات مقطعی )ب.م.
افشاگری از قوانين ضد خانواده و گذرنامه و حجاب اجباری و احقاق مطالبلتی از قبيل آزادی پوشش ،حق طالق ،حضانت
کودکان و آزادی مسافرت( و مبارزات سياسی برای عبور از جمھوری اسالمی و استقرار يک نظام جمھوری حقوق
بشری را دربر گيرد.
برای فعاالن سوسياليست در جنبش آزاديخواه زنان ،بزرگداشت ھشتم مارس ،روز جھانی زن رسالت تاريخی مشخصی در
بر دارد .در سال  ١٩٠٧زنان آزاديخواه آمريکا و از جمله سوسياليستھا به حرکتھای آکسيونی و تظاھرات وسيع تحت
عنوان "روز زن" جھت احقاق حقوق مدنی و حق رای برای زنان دامن زدند .در کنفرانس سال  ،١٩١٠در دومين
کنفرانس زنان مترقی تحت ھدايت مبارزانی مانند کالرا زتکين ) (Clara Zetkinقرار شد که از آن ببعد به منظور
برجسته نمودن مطالبات حياتی زنان کارگر و محروم ،ھر ساله برای روز جھانی زن بزرگداشت بر پا گردد .در سال
 ١٩١٣ھشتم مارس به عنوان روز جھانی زن معين شد .در اين دوره ،حق رای برای زنان شعار اصلی جنبش را تشکيل
ميداد .در واقع ،استقرار آزاديھای دمکراتيک و حق شرکت در سرنوشت سياسی جامعه ،ھمواره ،جايگاه واالئی را در
برنامه ھای جنبش دمکراتيک و بخش سوسياليستی آن داشته است.
امروزه نيز برای بخش عظيمی از چپ آزاديخواه در جھان و بويژه در جوامع توسعه يابنده ،تالش برای مقابله با
تبعيضات جنسی ،مذھبی ،قومی و مليتی از مبارزه در راستای برقراری صلح ،دمکراسی سياسی )جمھوريت( وعدالت
اقتصادی جداناپذير است .برای جنبش مردمی مدافع برابری حقوقی ،صلح ،آزادی و عدالت اقتصادی؛ مھم است که
فعاليتھای خود را در گستره مسائل گوناگون اجتماعی در ايران و در سطح امکان ھمچنين در صحنه جھانی وسعت دھد.
بدون شک پيشبرد مبارزه برای مقابله با خشونت و تبعيض عليه زنان و ساير اقليتھای جامعه در ايران و تالش در جھت
افشاگری از تداوم خشونت ،تجاوز و جنگ در جوامع ديگر ،بويژه مناطق جنگ زده مانند فلستين ،افغانستان،عراق،
سوريه و پاکستان و تلفيق آنھا با مجموعه فعاليتھا در راستای احقاق صلح ،آزادی ،برابری و عدالت اقتصادی ،در امر
پيشرفت و بھبودی در جھت انسانی تر کردن شرايط زندگی تاثير حياتی دارد.

