در دفاع از مبارزات زنان
تاريخ نشان داده که ھر خيزش توده ای در حاليکه به برخی از سئواالتی که برای
فعاالن سياسی در گير در آن خيزش مطرح است پاسخ می دھد خود باعث طرح
پرسش ھای جديدی می گردد .به ھمين دليل نيز ھست که به دنبال خيزش عظيم
توده ھای ستمدﯾده اﯾران بر عليه رژﯾم جناﯾتکار جمھوری اسالمی در سال ، ١٣٨٨
ھمانطور که شاھد تاثير انکار ناپذير حضور و نقش زنان در اين خيزش بوده و ھستيم و
شاھديم که چگونه اين حضور قدرتمند  ،جايگاه واالی زنان را در انقالب آتی روشنی
بخشيده ،با اظھار نظراتی ھم روبرو می شويم که با اﯾن بھانه که زنان به طرح
خواستهھای مشخص خود در اﯾن جنبش نپرداختند ،با دﯾده تحقير به مبارزات عظيم
زنان اﯾران در سال  ٨٨می نگرند و گاه نقش غير قابل انکاری که زنان مبارز اﯾران در
اﯾن مبارزات اﯾفاء نمودند را انکار می نمايند .برای نمونه اخيراً از ميان برخی زنان
فمنيست که خود را "چپ" ھم می نامند نوا ھائی شنيده می شود مبنی بر اينکه
آنچه زنان دراﯾن جنبش انجام دادند آنقدر ھا ھم قابل ارج گذاری و ارزشمند نبوده
است!!! برخی از اﯾن افراد حتی صراحتاً فداکاری ھای قابل تحسين زنان مبارز و تحت
ستم اﯾران در جنبش  ٨٨را بی ثمر ارزﯾابی کرده و با تفخر روشنفکرانه کسی که در
واقع در بيرون گود نشسته  ،رشادتھا و از جان گذشتگی ھای زنان مبارز را کم اھميت
جلوه می دھند ،چرا که به ادعای آنان زنان مبارز ما در اين خيزش به طرح مطالبات
مشخص خود نپرداختند!
اما بايد پرسيد که آﯾا ھمان زنانی که ستم ھای رژﯾم زن ستيز جمھوری اسالمی را ھر
لحظه با پوست و گوشت خود لمس می کنند و درست به ھمين دليل ھم با مبارزات
دالورانه خوﯾش توجه جھانيان را به ظلم و ستم حاکم بر اﯾران جلب کردند واقعاً از طرح
خواسته ھای مشخص خودشان غفلت کردند و در فکر طرح چنين خواستھائی نبودند؟
و براستی چگونه و تحت چه شراﯾطی ممکن بود که خواست ھای زنان در جنبش ٨٨
ھر چه رساتر و با طنينی که کسی نتواند آن را انکار کند در اﯾن جنبش فرﯾاد زده
شود؟
واقعيت اين است که تجربه مبارزات زنان و نه فقط زنان بلکه کل توده ھای ستمديده
نشان داده که تنھا کسانی ميتوانند در ﯾک جنبش توده ای با خواسته ھای مشخص
خود وارد ميدان نبرد شوند که پيشاپيش از تشکل و سازماندھی الزم برخوردار بوده
باشند .اما اگر مبارزات توده ھا در سال  ٨٨را در نظر بگيرﯾم میبينيم که در اﯾن
خيزش که جنبشی خود جوش و فاقد رھبری بود تمامی اقشار و طبقات مردمی بدون
تشکل و سازماندھی به خيزش برخاسته بودند .به ھمين دليل ھم زنان مبارز ما ھم
به مثابه نيمی از جامعه اﯾران عليرغم اينکه به علت وارد آمدن ستم ھای شدﯾد بر آنھا
انگيزه بسيار قوی برای مبارزه دارند و در آن شرکت بسيار محسوس و برجسته ای
ھم داشتند عمال بدون تشکل به خيزش بر خاستند .اﯾن زنان درست به دليل شدت
دﯾکتاتوری در جامعه از تشکل الزم برخوردار نبودند و کال ً ھيچ تشکيالت انقالبی پر
قدرتی در جامعه وجود نداشت که بتواند خواسته ھای زنان و دﯾگر توده ھای مردم را
با برجستگی مطرح کند .با اﯾن حال مردم اﯾران شاھد بودند که چطور زنان در ھمه
عرصه ھای مبارزات شرکت نموده و بواقع جلوه ای از عزم عظيم مبارزاتی خود جھت
نابودی رژﯾم را در نبردھای خيابانی به جھانيان نشان دادند .ھمين زنان تا جائی که

براﯾشان مقدور بود خواست ھای خود را به صورت فردی در اﯾن جنبش مطرح کردند.
به عنوان نمونه در مصاحبه ای که نشرﯾه پيام فداﯾی با ﯾکی از جوانانی که در
تظاھرات ھای خيابانی شرکت فعال داشته  ،انجام داده وقتی از او در مورد حضور
دختران در تظاھرات ھا سئوال ميکند وی تأکيد می کند که " :حضور فعال زن ھای
سلحشورمان در اﯾن تظاھرات ھا مشت محکمی بر دھان افرادی بود که آن ھا را
"ضعيفه"خطاب می کردند" .در ھمين مصاحبه ھمچنين او به برخی از حرف ھائی که
دختران و زنان در جريان اين تظاھرات ھا می زدند و يا در نوشته ھائی که باالی
سرشان می گرفتند ،اشاره می کند مثل اﯾن حرف ھا" :بی خود می گی ضعيفم من
شيرم تو کجاﯾی" " ،آره می جنگم واسه ھر چيزی که مال منه" " ،نگاه نکن روسری تو
سرمه ،اﯾن جبره ،من معتقد نيستم که راه حل صبره" " ،صدايم بلند ميشه چون حق
منه" " ،نمی خوام واسم نقش دلسوز را بازی کنی" .اﯾن حرف ھا و ھزاران ھزار گفته
ھای دﯾگه مثل اﯾن ھا ،ھم حضور وسيع زنان را نشان می دادند و ھم روحيه باالی آن
ھا را".
بنابراﯾن می بينيم که عليرغم ھمه تالش ھای مذبوحانه ای که توسط رفرميست ھا
برای منحرف کردن مسير مبارزاتی زنان انجام گرفت ،زنان تحت ستم اﯾران ھمواره
برای تحقق خواسته ھای بر حق خوﯾش جنگيده اند و در نتيجه ادعای اﯾنکه زنان در
اﯾن مبارزات خواسته ھای خود را مطرح نکردند ادعای بی موردی است .غلط بودن
اﯾن ادعا را ما ھمچنين با طرح شعار "حجاب اختياری  ،حق زن اﯾرانی" که توسط
بسياری از دختران در تظاھرات ھا داده شد )و پسران مبارز نيز آن را تکرار کردند(
ميتوانيم نشان دھيم .اﯾن شعار خود نشان دھنده درجه آگاھی جامعه بر حقوق
پاﯾمال شده زنان است  ،آنھم جائی که به عنوان نمونه رھبران رفرميستھا و
فمنيستھای مجتمع در "کمپين يک ميليون امضاء" حتی جرات طرح "آزادی پوشش" را
در برنامه خود ندارند و در ھمين جنبش نشان دادند که آنھا تا چه اندازه از مبارزات
واقعی زنان و سطح آگاھی و شعور اجتماعی جامعه عقب تر می باشند.
جالب است که کسانی که ادعا می کنند که گوﯾا زنان مبارز شرکت کننده در خيزش
سال  ٨٨خواست ھای خود را مطرح نکردند ،وقتی به زنان رفرميست می رسند از
آنجا که خود نيز با ھمه ادعاھای چپ گونه شان رفرميست ھستند ،چيزی ندارند در
مورد آنھا بگوﯾند و چون با دﯾد غير طبقاتی به زنان در جامعه اﯾران نگاه می کنند و زنان
رفرميست را در کنار زنان طبقات تحت ستم قرار ميدھند ،ھمه اﯾرادات و برخوردھای
طبقاتی زنان رفرميست را به حساب ھمه زنان می گذارند .بخوبی ميدانيم که زنان
اصالح طلب در درون جامعه اﯾران  ،بخصوص در طول ١٢سال گذشته از امکانات زﯾادی
جھت فعاليت ھای خود برخوردار بوده اند .در شراﯾط دﯾکتاتوری عرﯾانی که زنان
انقالبی و کمونيست و آزادﯾخواه امکان کوچکترﯾن گرد ھم آﯾی و فعاليتی را نداشتند،
زنان متعلق به خود حاکميت و بخشی از زنان مرفه و نيمه مرفه جامعه که مطالبات
زنان را در چھار چوب حفظ نظام مطرح می کنند به انجام برخی فعاليت ھای اجتماعی
و سياسی مشغول بودند .به واقع زنان اصالح طلب سال ھا بود که در پناه پروژه
اصالحات از امکانات علنی استفاده کرده و به شکل ھای مختلف خود را متشکل کرده
بودند .حال با چنين شراﯾطی باﯾد پرسيد که چرا با وجود تشکلی چون "کمپين ﯾک
ميليون امضاء" که تا چند روز قبل از آغاز خيزش ھا پاشنه در خانه آﯾت ﷲ ھا را برای
گرفتن تاﯾيدﯾه که گوﯾا حقوق زنان تضادی با اسالم ندارد! از جا ميکندند به ﯾکباره
خاموش شدند و حتی در ﯾک مورد ھم گوشه ای از خواسته ھای زنان اﯾران را طرح
نکردند!! آنھا که دارای تشکل بودند و بقول خودشان ده ھا دختر جوان را برای گرفتن

ﯾک ميليون امضاء بسيج کرده بودند چه شد که درست در بزنگاه مبارزات توده ھا و
زنان  ،دچار سکته کالم شدند؟ چرا گوشه ای از مطالبات بر حق زنان ،حتی تا ھمان
حدی که دﯾدگاه رفرميستی اشان مدعی آن بود را ھم مطرح نکردند؟ کمپينی که چند
سال بود بر طبل ضرورت بردن "اگاھی" بر حقوق زنان به درون جامعه اﯾران ميکوبيد ،
چه شد که در جرﯾان اوج گيری مبارزات توده ھا که زنان نقش قابل توجھی در آن
داشتند از چنين فرصت بدست آمده ای استفاده نکرد؟
جواب اﯾن سئوال را باﯾد در واقعيت وجودی رفرميست ھا و ماھيت "کمپين ﯾک ميليون
امضاء" به مثابه ابزاری در دست بخشی از حاکميت جمھوری اسالمی دﯾد .زمانی که
زنان اﯾران در صف مقدم مبارزاتی قرار گرفتند و با شھامتی باور نکردنی جنگ خيابانی
را بر مزدوران جمھوری اسالمی تحميل کردند  ،آن زمانی بود که ناقوس مرگ جمھوری
اسالمی بصدا در آمده و موجودﯾت رژﯾم به زﯾر ضرب رفته بود .آن زمان  ،زمان پاﯾان
دادن به وضعيت موجود بود  ،زمانی که زنان انقالبی در عمل نشان دادند که اولين
قدم برای رھاﯾی واقعی زنان ،سرنگونی کليت نظام جمھوری اسالمی با ھمه جناح
ھا و دسته ھای درونی آن است .درست در چنين شراﯾطی بود که رھبران کمپين
دچار سکوت تارﯾخی خود شدند و آگاھانه تصميم گرفتند که جھت مصالح حاکميت از
طرح نيم بند خواسته ھای زنان چشم پوشی کنند .ھواداران کمپين و رھبرانش
درست در بحبوحه مبارزات توده ھا به خواب تارﯾخی فرو رفتند تا مبادا با طرح خواسته
ھای زنان به موجودﯾت حاکميت لطمه ای وارد آﯾد .از آنجا که اھداف "کمپين ﯾک
ميليون امضاء" در چھار چوب حفظ نظام جمھوری اسالمی تعرﯾف شده و اساسا
تحقق خواسته ھا و حقوق زنان را در ھمين چھار چوب جستجو می کند مشخص
است که زمانی که توده ھا کل سيستم را آماج حمالت خوﯾش قرار ميدھند  ،کمپين
می باﯾست نقش سازشکارانه خود را اﯾفا ميکرد و تالش می نمود تا مسير مبارزاتی
زنان را از کانال مبارزه برای سرنگونی رژﯾم منحرف سازد و در عمل ھمه بوضوح دﯾدﯾم
که به جای طرح و بيان مطالبات زنان ،حتی در ھمان سطح نازلی که خود تعيين کرده
بودند  ،چگونه برای شرﯾک شدن در قدرت احتمالی جناح موسوی ،برای گرفتن عکس
در کنار زھرا رھنورد از ﯾکدﯾگر سبقت ميگرفتند.
بنابراﯾن برخوردی که زنان رفرميست دررابطه با جنبش سال  ٨٨کردند را نباﯾد و
نمیتوان به حساب اکثرﯾت زنان تحت ستم جامعه نوشت .در نتيجه کسانی که زنان
مبارز اﯾران را سرزنش میکنند که گوﯾا خواست ھاﯾشان را مطرح نکردند ،اساسا
متوجه نيستند که توده عظيم زنان شرکت کننده در خيزش سال  ٨٨از وجود تشکيالت
انقالبی که از آن طرﯾق بتوانند خواست ھای خود را به شکل خيلی برجسته مطرح
کنند محروم بودند وعدم وجود چنين تشکيالتی به ھيچ وجه نباﯾد دستاوﯾزی جھت
نادﯾده انگاشتن ھمه تالش ھاﯾی شود که از سوی زنان طبقات تحت ستم جامعه
بطور خود جوش و به صورت فردی در اﯾن راستا انجام گرفت.
ادعا ميشود که گوﯾا زنانی که در خيزش سال  ٨٨شرکت داشتند اشتباھات گذشته را
تکرار کردند .اما مدعيان چنين نظری ھرگز در طول اﯾن  ٣٢سالی که از عمر ننگين
جمھوری اسالمی گذشت نتوانسته اند توضيح دھند که اشتباه نسل گذشته چه بود
که قرار است نسل کنونی آنرا تکرار نکند!! ظاھراً با توجه به اين ادعا که زنان در
جنبش سال  ٨٨مطالبات خود را طرح نکردند جواب آنھا بايد اﯾن باشد که در انقالب
سال  ٥٧زنان خواسته ھای خود را مطرح نکردند .با چنين سخنانی اﯾنھا در بين نسل
دختران جوان کنونی اﯾن توھم را بوجود می اورند که گوﯾا مشکل اصلی و مسبب اﯾن

ھمه ظلمی که در اﯾن  ٣٢سال بر زنان رفت عدم طرح خواسته ھای مشخص زنان در
جريان آن انقالب بود!! آﯾا واقعا مروجين اﯾن آﯾه ھای ﯾاس ميتوانند امروز بعد از گذشت
 ٣٢سال ثابت نماﯾند که اگر پس از روی کار آمدن جمھوری اسالمی خواست ھای
مردم و از جمله زنان تحقق پيدا نکرد به اﯾن دليل بود که آنھا خواست ھای خود را
مطرح نکرده بودند؟
آﯾا کارگرانی که با اعتصاب عظيم خود چرخ ھای اقتصاد نظام پھلوی را از کار انداختند
و بزرگترﯾن ھزﯾنه ھا را در قيام  ٥٧متحمل شدند خواست ھای خوﯾش را مطرح نکردند
که در فردای شکست انقالب مورد استثمار و سرکوب وحشيانه تر نيز قرار گرفتند؟
کرد و ُترک و بلوچ به ظلم و تبعيضی که بر آنان ميرفت آگاھی
آﯾا خلق ھای تحت ستم ُ
نداشتند و خواست ھای آزاديخواھانه خوﯾش را مطرح نکرده بودند که آنچنان مورد
ھجوم بسيجيان امام قرار گرفتند؟ آﯾا اقليت ھای مذھبی به دليل عدم طرح
خواستھايشان سرکوب شدند؟
در بطن اﯾن نگرش  ،در واقعيت علت سرکوب زنان توسط نظام جمھوری اسالمی در
"عدم بيان خواسته ھای زنان" توجيه ميشود  ،گوﯾا اگر زنان خواسته ھای خاص خود
را در جرﯾان قيام سال  ٥٧مطرح کرده بودند  ،جمھوری اسالمی اﯾن ھمه سرکوب و
تبعيض را تحميل نمی کرد!! اما واقعيت ھا بروشنی نشان ميدھند که جمھوری
اسالمی فقط زنان را در جامعه سرکوب نکرد بلکه به جز حاميان و سرسپردگان به
رژﯾم ھيچ بخشی از جامعه از گزند سرکوب اﯾن جالدان تازه به قدرت رسيده مصون
نماند .آنھمه جناﯾاتی که رژﯾم در دھه  ٦٠مرتکب شد و حمام خونی که از زنان و مردان
انقالبی در سراسر اﯾران براه انداخت نتيجه اﯾن نبود که اﯾن مبارزﯾن "خواسته ھای
خود" را بيان نکرده بودند! بلکه نتيجه اﯾن بود که رژﯾمی که بر روی کار آمده بود ،
اساساً برای سرکوب انقالب توده ھا توسط امپرﯾاليست ھا بر سر کار آورده شده بود.
اﯾن رژﯾم برای حفظ سيستم سرماﯾه داری و منافع امپرﯾاليست ھا در اﯾران به قدرت
رسيده بود و برای رسيدن به چنين ھدفی ميباﯾست تا با سرکوب و اختناق ،
دﯾکتاتوری رژﯾم پھلوی را نه تنھا تداوم بخشد بلکه آنرا با شدت بيشتر و وحشيانه تر از
گذشته اعمال نمايد .زﯾرا اﯾنبار با توده ھاﯾی طرف بود که تجربه ﯾک قيام عظيم را از
سر گذرانده بودند و دﯾگر به قدرت خوﯾش اﯾمان آورده بودند.
مدعيان چنين نظراتی که علت سرکوب زنان را در "عدم بيان خواست ھا" خالصه
ميکنند چه آگاھانه و چه نا آگاھانه مسئوليت  ٣٢سال سرکوب و ظلم جمھوری
اسالمی بر زنان را بر دوش خود زنان اﯾران می افکنند و اﯾنگونه جلوه ميدھند که
رژﯾمی که بر پاﯾه ستم بنا شده بود ،رژﯾمی که ماھيت وجودﯾش بر حفظ منافع
امپرﯾاليسم و سرمايه داران وابسته در اﯾران استوار است ميتوانست درصورت "بيان
د نظر قرار داده و يا به آنھا تن دھد ،.آﯾا براستی با صرف بيان
خواسته ھا" آنھا را م ّ
خواست ھا میشد از روی کار آمدن چنين رژﯾم جنايتکاری جلوگيری کرد که اساسا
برای سرکوب ھمين خواستھا به قدرت رسيده بود؟
در ھر انقالب و در ھر جنبش انقالبی باﯾد و حتماً ضروری است که توده ھای شرکت
کننده و از جمله زنان به طرح خواسته ھای خود بپردازند و خواستار تحقق آنھا باشند.
اﯾن امر مسلم و بدﯾھی است .ھمچنين مسلم است که در ھر مقطعی از مبارزه ،
بخصوص وقتی ٤٠سال بعد ما به آن دوران نگاه ميکنيم باﯾد با شيوه علمی ضعف ھای
گذشته را بررسی کنيم و وظيفه زنان پيشرو و آگاه است که ضمن شناخت ضعفھا

تجربه انقالبی مبارزات آن دوران را توشه راه امروز خوﯾش سازند و قاطع تر از ھر
زمانی خود را برای نبرد رھاﯾی مجھز نماﯾد.
واقعيت اﯾن است که زنان به طبقات مختلف تعلق دارند و دنيائی زنان طبقات تحت
ستم را از زنان طبقات استثمار گر جدا می کند .عملکرد زنان متعلق به طبقه
بورژوازی وابسته اﯾران به روشنی در سازش با حاکميت در سال  ٨٨مشاھده شد .در
حاليکه برای اکثرﯾت زنان زحمتکش و کارگر اﯾران  ،برای ھمه دختران و زنانی که در
پروسه خيزش ھای خيابانی سال  ٨٨جان بر کف  ،خيابان ھا را عرصه نبرد با ارتجاع
حاکم نمودند  ،برای زنانی که نه تنھا از قوانين تبعيض آميز رژﯾم در رنجند  ،بلکه رنج
فقر و گرسنگی و سر پرستی خانواده را نيز بر دوش ميکشند  ،مسئله اساسی
مبارزه قطعی جھت نابودی کليت سيستم سرماﯾه داری وابسته اﯾران است .آنھا با
غرﯾزه طبقاتی خود اﯾن واقعيت را درک میکنند که بدون سرنگونی اﯾن رژﯾم و کليت
سيستم سرماﯾه داری وابسته اﯾران امکان تحقق خواست ھای زنان وجود ندارد.در
ھمين راستاست که باﯾد با طرح ھرچه مشخص تر و دقيقتر خواستھای زنان  ،انرژی
انقالبی آنھا را جھت نابودی جمھوری زن ستيز اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم به
ميدان نبرد نھائی کاناليزه نمود.
سارا نيکو
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