جنبش زنان و رھايی جامعه ی ايران
پارسا نيک جو
سی و چھار سال پيش ،دو ھفته پس از سرنگونی سلطنت پھلوی ،خمينی طی فرمانی خواھان الغای
قانون حمايت از خانواده  -قانون مصوب  ١٣۴۶و بازنگری شده در  - ١٣۵۴شد  .و ده روز پس از
آن نيز درست شب پيش از ھشت مارس فرمان حجاب اجباری را صادر کرد .در روز ھشت مارس
نيز گاو گند چاله دھانانه حزبُ االھی با شعارھای» يا روسری يا تو سری« و » مرگ بر عروسک
ھای غربی« به صف زنان آزادی خواه و برابری طلب حمله ور شدند .در حقيقت اين زنان که در
پروسه ی انقالب ،آزاده گی و سرافرازی را تجربه کرده بودند ،برای دفاع و تعميق آزاده گی و
سرافرازی به خيابان آمده بودند .زنانی که يک صدا فرياد می زدند» ما انقالب نکرديم که به عقب
برگرديم « زنان با اين شعار راديکال خود ،درآن بحبوحه ی مستی بسياری از نخبه گان و توده ی
مردم ،ضمن دفاع از سويه ی رھايی بخش انقالب به افشای اراده ی واپس گرايانه ی حاکمان
اسالمی پرداختند.
حال پس از گذشت سی و چھار سال ،در موقعيتی که جامعه ی ايران در آستانه ی رھايی سرنوشت
ساز تاريخی خود قرار گرفته است .يعنی در موقعيتی که ميل به رھايی در تار و پود جامعه ريشه
دوانده ،و شور آگاھی رھايی بخش ،پردهھای پندار خرد ستيزی و خرد گريزی را دريده و کالبد
سنت را ،از منبر داوری به زير کشيده و بر تخت تشريح نشانده ،و تيغ ھای تيز جنبشھای
اجتماعی -طبقاتی ،بافتھا و غدهھای سرطانی جامعه را نشانه گرفتهاند ،و شورشعلهی فعاالن
جنبشھا در دل تاريک شب ديرينه ،ميليونھا شمع برافروخته است .بايد ديد جنبش زنان در اين
ميانه چه جایگاھی دارد و تا کنون در اين راستا چه نقشی ايفا کرده است .جنبش زنان به اعتبار
کارنامه ی پيکار تاريخی سه دھه ی گذشته اش ،با وجود تمامی فراز و نشيب ھا و کاستی ھای
اش ،يکی از عميق ترين ،گسترده ترين و راديکال ترين نيروھای پيش برنده ی رھايی تاريخي
جامعه ی ايران بوده و خواھد بود.
چرا عميق ترين ،گسترده ترين و راديکال ترين؟ زيرا:

 جنبش زنان ،پنھان ترين و درونی ترين اليهھای فرھنگ و روابط استبدادی را در زيست سپھرفردی – اجتماعی و خودآگاه و ناخودآگاه فردی -جمعی جامعه ی ايران ،آشکار و برجسته ساخته و
بخش قابل توجھی از جامعه را عليه آن روابط و فرھنگ برانگيخته است.
 جنبش زنان ،با فرياد صدا ھای خفه شده ی زنان در تاريخ مذکر ،گوش جامعه ی تک صدايی رابا صدای غريبه ی نيمه ی خود آشنا کرده؛ و ميالد خجسته ی فرھنگ چند صدايی را فرياد زده
است.
 جنبش زنان ،با طرح و بسط گفتمانھای زنانه ،عليه تصورات و کليشه ھای زن ستيز ،شوريده وذھن و زبان زنانه را وارد فضای گفتمانی جامعه کرده است.
 جنبش زنان ،با عصيان عليه تابوھای جنسی ،تن و تمناھای جنسی را از زندان ِ فرھنگ تابوپرور رھا کرده و شور عاشقانه را در فرھنگ زنده گی جاری کرده است.
 جنبش زنان ،با نقد و نفی باورھای زن ستيز مذھبی و جزم ھای دينی به رشد و بسط گفتمان ھایالئيک و خرد باور ،ياری رسانده و افق و دريچه ی روشنی ،فرا راه جامعه گشوده است.
 جنبش زنان ،با نقد و نفی بی امان باورھا ،ارزشھا و ھنجارھای اال ھيات فرھنگی و فرھنگاالھياتی ،منابع ِ مشروعيت بخش ِ گفتمان ھای اال ھيات سياسی را بی اعتبار کرده است.
 جنبش زنان ،با شوريدن عليه قوانين شرعی و تکاليف االھی زن ستيز ،نقد و شورش عليه اال ھياتاسارت بار حقوق اسالمی را تعميق بخشيده است.
 جنبش زنان ،با ايجاد محافل و شبکه ھای ارتقا آگاھی و سازمان دھی کمپينھای تودهای و شرکتفعال درعرصه ی پيکارھای دموکراتيک و طبقاتی توانستهاند ھويت اجتماعی مستقل خود را در تار
و پود جامعه حک کنند.
 جنبش زنان با حضور تاريخ ساز خود سبب بسط و رشد فمينيزه شدن ذھن و زبان جنبشھا وگرايشھای فکری در جامعه شده است.
 جنبش زنان نه فقط عليه ارزشھا و ھنجارھای زن ستيز قدرت سياسی حاکم ،بل عليه ارزشھا وھنجارھای زن ستيز حاکم بر جامعه نيز شوريده است.
 جنبش زنان توانسته است سخت جان ترين ساختار زن ستيز جامعه ،يعنی خانوادهی پدر -مردساالر را ،سخت سست بنياد کند .و با نقد و نفی آن کانون استبدادی و استبداد پرور ،زمينه ساز رشد
خانواده ی دموکراتيک و مشارکتی شود .بر اين پايه میتوان اميد داشت که بخشی از نسل آينده
فرايند جامعه پذيری را بيرون از الگوھای پدر -مردساالر تجربه کند.
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