سھيال دھماسی

باز ھم درباره جنبش زنان !
)نگاھی به سخنان نادرست و تحرﯾف آميز شھين نوائی(
مطالعه سخنرانی خانم شھين نوائی در مراسمی که در روز ﯾکشنبه  ٢٥سپتامبر  ٢٠١١در شھر
کلن آلمان برگزار شده بود و مشاھده تحرﯾفات بزرگی که در رابطه با تارﯾخ مبارزات زنان )و آن
ھم نه فقط زنان اﯾران( در صحبت ھای او وجود داشت ،مرا بر آن داشت تا جھت آگاھی فعاالن
جوان زن ،طی اﯾن نوشته اشاراتی به برخی از آن تحرﯾف ھا بکنم.
دفاع از حقوق زنان و مبارزه بر عليه ظلم و ستم ھای بی شماری که جمھوری اسالمی بر زنان
اﯾران و به خصوص زنان طبقه کارگر و دﯾگر اقشار تھيدست تحميل کرده و به طور کلی مبارزه
برای از بين بردن ھرگونه ستم بر زن حکم می کند تا با نظرات انحرافی در اﯾن زمينه با جدﯾت
ھر چه بيشتری برخورد شود .اما تحرﯾفات مورد اشاره چه می باشند؟ خانم نوائی تحرﯾف
واقعيات را از انقالب اکتبر شروع کرده و سپس به تحرﯾف واقعيات مبارزات رادﯾکال زنان اﯾران
پرداخته و بعد به آن جا می رسد که از درک اھميت مبارزات زنان نسل جوان و نقش برجسته آن
ھا در خيزش توده ای  ١٣٨٨در جھت رھائی زنان عاجز مانده و مطرح می کند که آن ھا گوﯾا به
اشتباه ،به بيان خواسته ھای خود در اﯾن جنبش نپرداختند .در اﯾن جا به اﯾن موارد و دﯾگر موارد
نادرست موجود در آن سخنرانی ،خواھم پرداخت.
اولين تحرﯾف سخنران مزبور ،خط بطالن کشيدن بر قدم ھای بزرگی که انقالب اکتبر برای آزادی
زنان برداشت ،است .اگر چه وی اذعان می کند که "برای اولين بار پس از انقالب اکتبر برابری
زن و مرد در قانون اساسی اتحاد جماھير شوروی سابق آورده شد ".ولی بدون توجه به
اھميت عظيم اﯾن امر که برای اولين بار در جھان و در تارﯾخ بشرﯾت بوجود آمد ،بالفاصله ادعا
می کند که پس از انقالب اکتبر برابری زن و مرد "عمدتأ روی کاغذ باقی ماند و در سطوح
مختلف جامعه تحقق پيدا نکرد"(١) .
اوال ً برای درک اھميت عظيم به رسميت شناخته شدن برابری زن و مرد در قانون اساسی
شوروی ،باﯾد توجه داشت که اﯾن امر در شراﯾط تارﯾخی ای بوقوع پيوست که حتی زنان مبارز
در جوامع غربی ھنوز قادر نشده بودند دولت ھای بورژوائی اﯾن کشورھا را وادار کنند که حتی
بر روی کاغذ کوچکترﯾن حقی از حقوق طبيعی زنان را بپذﯾرند .اﯾن زنان برای قبوالندن حتی ﯾک
حق بدﯾھی نظير حق رأی برای زنان در قانون ،سال ھا مبارزه می کردند ولی موفقيتی بدست
نمی آوردند .ولی درست در چنين شراﯾطی پس از پيروزی انقالب اکتبر ،زنان اتحاد جماھير
شوروی نه فقط به حق رأی ،بلکه به حقوق بسيار اساسی و مھم دﯾگر خود نيز دست ﯾافتند و
اﯾن حقوق در قانون اساسی شوروی رسميت ﯾافتند .اگر کسی خود را در آن شراﯾط تارﯾخی
قرار دھد ،به خوبی می تواند اھميت اﯾن امر را درک کند.

ثانياً با تحرﯾف اﯾن واقعيت تارﯾخی و مطرح کردن اﯾن که گوﯾا آن قوانين عمدتاً روی کاغذ باقی
ماند ،قبل از ھر چيز کوشش شده است تا به زنان مبارز نسل جوان اﯾن طور القاء شود که
انقالب برای رسيدن به جامعه کمونيستی ،راه درستی برای کسب آزادی و برابری زن و مرد
نيست ،و حتی انقالبی به عظمت انقالب اکتبر ھم نتوانست به برابری واقعی زن و مرد منجر
شود .اما واقعيت اﯾن است که عليرغم ھمه دشواری ھائی که با توجه به ساختار جامعه
گسترده شوروی و به خصوص وجود جوامع دھقانی وسيع در آن بر سر راه تأمين برابری کامل
اقتصادی ،سياسی و حقوقی و مدنی زنان با مردھا وجود داشت ،زنان شوروی درست به
خاطر پيروزی ﯾک انقالب کارگری ،به طور نسبی به حقوق و آزادی ھاﯾی دست ﯾافتند که از آن
چه تا آن زمان وحتی تا به امروز در جھان غرب می بينيم ،بسيار وسيع تر بود.
برای اﯾن که نمونه ھائی بدست داده شود می توان به قانون خانواده که در سال  ١٩١٨در
شوروی به تصوﯾب رسيد ،اشاره کرد (٢) .اﯾن قانون مترقی ترﯾن قانونی بود که جھان ،نه فقط
تا آن زمان بلکه تاکنون نيز ،به خود دﯾده است .با تصوﯾب آن قانون ،ازدواج مذھبی ملغی شد،
حق درخواست ﯾکطرفه طالق )و عدم ضرورت ارائه دليلی برای درخواست طالق( به طور
مساوی به زن و مرد داده شد .مھدکودک راﯾگان ،سقط جنين راﯾگان ،دسترسی زنان به ھر
شغل و حرفه و آموزش و پرورش در ھر زمينه تأمين گشت .برای اولين بار مزد برابر در مقابل
کار برابر برای زن و مرد به مورد اجرا گذاشته شد و بر اﯾن زمينه ،زنان ھمه اقشار و طبقات
شھر و روستا به حقوق و آزادی ھای بسياری دست ﯾافتند .ھمين نمونه ھا خود بيانگر آن
ھستند که برخالف ادعای خانم نوائی ،حقوق و آزادی ھای قيد شده در قوانين اتحاد جماھير
شوروی روی کاغذ باقی نماندند .دولت بلشوﯾک مخارج بسيار زﯾاد و تالش ھای فراوانی را برای
به اجرا درآوردن کامل آن قوانين صرف کرد ،تا جائی که عالوه بر مسئولين محلی که توسط خود
زنان شھر و روستا برای تضمين و نظارت بر اجرای اﯾن قوانين انتخاب می شدند ،وکال و ھيئت
ھای قضاﯾی حزب بلشوﯾک نيز برای اﯾن کار به ھمه نقاط و از جمله به دورافتاده ترﯾن
روستاھای کشور فرستاده می شدند .درست پس از به رسميت شناخته شدن برابری حقوق
بين زن و مرد در قانون و به اجرا در آمدن آن قوانين در عمل بود که راه برای رشد و پيشرفت
زنان شوروی ھرچه بيشتر و به طور چشمگيری ھموار شد و پس از مدتی تأثيرات عملی شدن
اﯾن قوانين وسيعأ در جامعه شوروی دﯾده شد .به عنوان مثال تعداد زنان شوروی در ھر شغل و
حرفه ای از کارگر و کشاورز و معلم و پرستار گرفته تا دکتر و مھندس و فرمانده ارتش و
فضانورد و محقق و دانشمند و غيره ،حتی از تعداد زنان اروپاﯾی و آمرﯾکاﯾی در اﯾن مشاغل
)نسبت به جمعيت ھر کشوری( بيشتر شد .تأثيرات مثبت انقالب اکتبر شوروی بر موقعيت زنان
آن کشور به حدی عميق و رﯾشه ای بود که نتاﯾج آن را در پيشرفت و برتری حرفه ای و
تحصيالتی زنان آن کشور نسبت به زنان اروپا و آمرﯾکا ،حتی تا  ٢٠سال پيش نيز )عليرغم پشت
کردن به کمونيسم و روﯾزﯾونيست شدن حزب حاکم در شوروی ( به وضوح می دﯾدﯾم .با توجه
به چنين واقعياتی ،آﯾا اﯾن ادعا که گوﯾا آزادی ھای درج شده در قانون اساسی شوروی بر روی
کاغذ ماند ،ادعائی دروغ و تحرﯾف واقعيت ھا نيست؟ بگذرﯾم از اﯾن که در زمان وقوع انقالب

اکتبر ،در ھيچ کجای دنيا ،دولت ھای سرماﯾه داری حاضر نبودند حتی "روی کاغذ" ھم از آزادی
و حقوق برابر زن و مرد سخن بگوﯾند.
انقالب اکتبر پيروزی طبقه کارگر بر ارتجاع بود ،و به رسميت شناختن آزادی و برابری کامل زن و
مرد و درج آن در قانون وظيفه انقالبی طبقه کارگر بود که اﯾن طبقه بالفاصله پس از به قدرت
رسيدن ،به آن عمل کرد .پس از انقالب اکتبر ،زنان تحت ستم در جوامع غربی نيز با الگو قرار
دادن جامعه آزاد شوروی ،ھرچه وسيع تر به مبارزه برای دست ﯾافتن به آزادی و برابری دست
زدند .آﯾا خانم نوائی از اﯾن واقعيت ھای تارﯾخی که در صدھا کتاب و حتی در کتاب ھای
آکادميک کشورھای غربی نيز ثبت شده ،اطالعی ندارد؟ اگر جواب منفی است پس چطور
عليرغم بی اطالعی و بی سوادی در اﯾن مورد به خود اجازه می دھد که خط بطالن بر دست
آوردھای زنان مبارز روسيه بکشد که سال ھا برای تحقق آن ھا مبارزه کرده بودند! و اگر اطالع
دارد پس تنھا به خاطر کوبيدن چپ و کمونيسم است که دست آوردھای بزرگ و چشمگير زنان
روسيه را نادﯾده می گيرد.
در ارتباط با اﯾران ،نوائی عدم آگاھی خود نسبت به مساﯾل واقعی زنان را به زنان مبارز چپ
نسبت می دھد و می گوﯾد "عدم آگاھی جنسيتی نسل اول جنبش زنان و عدم پشتيبانی
سازمان ھای چپ از جنبش زنان به خصوص توجه نکردن به نيروی بالفعل زنان کارمند ،و تأکيد
ﯾک جانبه بر زنان کارگر و زنان دھقان ،جنبش زنان را به بن بست رساند".
البته از کسی که از "سازمان زنان" محمد رضا شاه صحبت کرده و زنان بورژواﯾی که به نفع
سيستم سلطنتی فعاليت اجتماعی می کردند را بخشی از فعالين جنبش زنان اﯾران به حساب
می آورد و براﯾش مھم نيست که آن ھا برای حفظ کدام سيستم ظالمانه فعاليت می کردند،
بيان چنين سخنانی عجيب و بی علت نيست .او که خود درک درستی از "جنبش زنان" و
"آگاھی جنسيتی" ندارد با اﯾن ادعا که مارکسيست ھا فقط به آزادی زنان کارگر و دھقان توجه
دارند ،درک نادرست و "سطحی" خود از تئوری مارکسيسم و جنبش واقعی زنان را ھم نشان
می دھد .افرادی از اﯾن قماش وقتی کلمه "طبقاتی" را از مارکسيست ھا می شنوند ،آن را
اﯾنطور تعبير می کنند که مارکسيست ھا آزادی را فقط برای زنان کارگر و دھقان می خواھند و
کاری به در اسارت بودن زنان کارمند و معلم و پرستار و استاد دانشگاه و وکيل و غيره ندارند.
اما اگر نوائی به دنبال حقيقت باشد ،متوجه خواھد شد که کسانی که با دﯾد "طبقاتی" به
مسئله زنان نگاه می کنند متوجه اﯾن امر ھستند که منافع طبقه حاکم )که امروز طبقه سرماﯾه
دار جھانی است( حکم می کند که زنان  ،فرودستان جامعه بوده و در زنجيرھای اسارت
جنسيتی )و طبقاتی( به سر ببرند .اﯾن به آن معناست که ستم جنسيتی رﯾشه طبقاتی دارد و
مبارزه برای محو کامل آن نيز در چھارچوب مبارزه طبقاتی امکان پذﯾر خواھد شد.
در کتاب "حماسه مقاومت" که برای اولين بار در سال ) ١٣٥٢در ھمان سال ھاﯾی که نوائی
ادعا می کند زنان چپ اﯾران چيزی از مسائل زنان نمی دانستند( منتشر شد و خواندن آن منجر

به گراﯾش بسياری از دخترھا )و پسرھای( جوان به مارکسيسم و مبارزه انقالبی و دفاع از
حقوق و آزادی ھای زنان گردﯾد ،رفيق اشرف دھقانی نوشته است که " ...اما ھنگامی که زن
آگاھی طبقاتی خود را باز می ﯾابد و ھمراه مردی که آگاھی طبقاتی خود را بازﯾافته است ،آن
چنان آگاھی و شناختی که او را به درھم کوبيدن نظام فاسد طبقاتی وا می دارد ،دﯾگر او ﯾک
"زن" با معيارھای ارتجاعی نيست .بلکه "انسانی" است آگاه ،و به ساختن نظامی می پردازد
که در آن "انسان" مقام راستين و شکوه شاﯾسته خود را بازﯾابد .او با آگاھی از تمام مشکالت،
قدم به راه می نھد و در راه آرمان واالی خود از ھيچ دشواری ھراس ندارد .زن انقالبی و مرد
انقالبی ھنگامی که در سنگر مبارزه قرار می گيرند انسان ھاﯾی ھستند که به رستاخيز خود
رسيده اند .آن ھا برای اﯾجاد جامعه ای مبارزه می کنند که در آن اﯾن مسئله که به زن چقدر باﯾد
آزادی داد  -آزادی خوب است ﯾا نه  -اصوأل مطرح نيست .بلکه ھمه انسان ھا ،زن و مرد ﯾکسان
از مزاﯾای زندگی استفاده می کنند و برای پيشبرد آن در کنار ھم تالش و کار می کنند(٣) ".
اگر خانم نوائی به معنای اﯾن جمالت دقت کند ،آن گاه متوجه خواھد شد که زنان مبارز چپ در
سال ھای ) ٥٠ھمان طور که از توجه رفيق اشرف به موضوع زنان آشکار است( نسبت به ستم
بر زن کامال ً حساس و آگاه بوده و برای آن اھميت زﯾادی قائل می شدند.
اما "آگاھی جنسيتی" از نظر نوائی ھا ،که معتقدند مردھا منشأ ستم بر زنان ھستند ،با
آگاھی کمونيستی که منشأ ستم جنسيتی را مالکيت خصوصی و جامعه طبقاتی دانسته و راه
صحيح مبارزه برای از بين بردن کامل ستم بر زن را مبارزه برای از بين بردن جامعه طبقاتی و
برقرار کردن جامعه ای واقعأ آزاد می داند ،تفاوت دارد .آگاھی زنان مارکسيست انقالبی در
رابطه با ستم جنسيتی به آن ھا حکم می کند که برای از ميان برداشتن ھمه ستم ھاﯾی که به
)ھمه( زنان می شود و برای نابودی کامل عامل اصلی ھمه ستم ھا ،که ھمانا جامعه طبقاتی
کنونی است ،و برای برقراری جامعه سوسياليستی به مبارزه ادامه دھند .ولی آﯾا با دنبال
کردن نظرات فمنيستی نوائی و نوائی ھا ،زنان می توانند به حقوق خود و به برابری واقعی با
مردان دست ﯾابند؟ زنان آگاه طبقه کارگر بنا بر موقعيت طبقاتی خود می توانند تا به آخر در
مبارزه انقالبی اﯾستادگی کنند .زﯾرا که آن ھا چيزی جز زنجيرھای اسارت خود ،برای از دست
دادن ندارند .به ھمين دليل است که کمونيست ھا بر اساس تئوری علمی مارکسيسم معتقدند
که مبارزه طبقاتی به رھبری زنان و مردان آگاه و انقالبی و متشکل طبقه کارگر می تواند به
آزادی و برابری واقعی برای ھمه زنان و مردان جامعه منجر شود .و اتفاقأ )برخالف تصور غلط
نوائی ھا( زنان کارمند و معلم و پرستار و دھقان و دﯾگر زنان اقشار پائينی خرده بورژوازی جزو
متحدﯾن زنان طبقه کارگر محسوب شده و با کمک آن ھاست که طبقه کارگر قادر به رساندن
انقالب به پيروزی نھاﯾی می شود .نوائی ھا تواناﯾی درک اﯾن واقعيت را ندارند که رفع ستم
مضاعف و نابودی کامل قوانين و فرھنگ مردساالرانه ،که تنھا در انقالبی پيروزمند امکان پذﯾر
است ،نه تنھا به نفع زنان کارگر بلکه به نفع ھمه زنان )و مردان( تحت ستم جامعه خواھد بود.
ﯾکی دﯾگر از تالش ھای نوائی برعليه نيروھای چپ و کمونيست آن است که به آن ھا اتھام می
زند که گوﯾا در تظاھرات زنان بر عليه حجاب در ابتدای روی کار آمدن رژﯾم خمينی شرکت نکردند

و ادعا می کند که "قبل از قانونی شدن حجاب توسط رژﯾم اسالمی تظاھرات وسيعی انجام
گرفت ...زنان چپ تشکل ھای سياسی ھم در اﯾن مبارزات ضد حجاب شرکت نکردند ".البته
اﯾن اتھام تازه ای نيست .اتھاماتی نظير اﯾن که گوﯾا "چپ" ھا در آن سال از مبارزات زنان
حماﯾت نکردند ھم بارھا برای کوبيدن چپ و کمونيسم شنيده شده .اما وقتی از آن ھا سئوال
می شود که منظور از "چپ" ھا چيست ،در پاسخ معلوم می شود که منظورشان سازمان
ھای سياسی اپورتونيست آن دوره است که به اسم "چپ" فعاليت می کردند .اما واقعيت اﯾن
است که آن سازمان ھا  ،ھر ادعائی ھم که داشتند ،با اعمال و برخوردھای عملی خود بی
اعتقادی خوﯾش را به چپ و کمونيسم واقعی نشان دادند .آن ھا با در پيش گرفتن راه مماشات
با رژﯾم ،نه فقط از مبارزات زنان حماﯾت نکردند بلکه از منافع طبقه کارگر و کل مردم ستمدﯾده
اﯾران نيز دفاع ننموده و اساساً اصول انقالبی چپ را زﯾر پا گذاشته و راه چپ و کمونيسم را
نپيمودند .اما نوائی و فمنيست ھائی چون او ،ھمواره از اﯾن روش استفاده کرده اند که ابتدا آن
سازمان ھای اپورتونيستی را چپ جلوه داده و سپس با اعمال و برخوردھای غير چپ و غير
کمونيستی آن ھا ،چپ و کمونيسم را مورد حمله قرار می دھند.
فمنيست ھا با روشی که در باال بيان شد به زور می خواھند مبارزات زنان انقالبی در ابتدای
روی کار آمدن رژﯾم جمھوری اسالمی را به فمنيستی که در صحنه مبارزات زنان اﯾران وجود
نداشت ،نسبت بدھند .در حالی که برعکس ،بر پا کنندگان و شکل دھندگان اصلی تظاھرات
تارﯾخی زنان در  ١٧اسفند سال  ١٣٥٧نه زنان بورژوا و پيروان فمنيست آنان  ،بلکه اساساً زنان
چپ و بخشی از زنان سکوالر با گراﯾش به چپ در جامعه بودند .حداقل صدھا نفر از دختران چپ
آن زمان که در آن تظاھرات شرکت داشتند و دﯾگر زنان خانواده ھاﯾشان را نيز تشوﯾق به
شرکت در تظاھرات کردند ،ھنوز زنده و در ھمين کشورھای غربی ھم حضور دارند .ھمه
کسانی که در آن تظاھرات شرکت کردند به خوبی می دانند که زنان چپ و مترقی )عناصر آگاه
دانشجوﯾی ،دانش آموزی ،کارمندی ،پرستاران ،و غيره( برپا کنندگان آن تظاھرات بودند و زنان
زحمتکش جامعه نيز )که اکثرأ در ارتباط ھای خانوادگی ،محلی و غيره با اﯾن زنان آگاه جامعه
بودند( آن ھا را ھمراھی کردند .اﯾن واقعيت را می توانيم در فيلم ھاﯾی که از تظاھرات آن سال
وجود دارد به خوبی ببينيم .مثال ً می بينيم که شعارھای زنان تظاھر کننده شعارھای چپ و
انقالبی نظير "زحمتکشان بيدارند  ،از استثمار بيزارند" ،ھستند .ھمچنين می بينيم که بخشی
از جمعيت ،مادر ھا و مادربزرگ ھا و زنان طبقات فرودست جامعه ھستند (٤) .بعد از تظاھرات
نيز مسئله حجاب اجباری و دﯾگر مسائل زنان ،توسط عناصر چپ و آگاه به ميان جامعه برده شد.
بطوری که تظاھرات  ٨مارس سال بعد ھرچه وسيعتر برگزار شد .ھر جا که فضای جامعه کمتر
تحت سلطه رژﯾم بود )به عنوان مثال کردستان( اﯾن تظاھرات و مراسم کامأل سمت و سوی
چپ و انقالبی به خود گرفت و زنان طبقات محروم جامعه نيز ھر چه بيشتر در آن حضور داشتند.
در داستان ھای دروغينی که نوائی و فمنيست ھای دﯾگر در رابطه با تظاھرات اسفند ماه ٥٧
ساخته و پرداخته اند ،تحرﯾف ھا و ادعاھای نادرست متعدد دﯾگری نيز وجود دارند که افشای
ھمه آن ھا در اﯾن جا ،اﯾن نوشته را بيش از اﯾن طوالنی می کند .اما به ﯾک نکته مھم باﯾد تأکيد

کرد و آن اﯾن که او می کوشد تا تأثيرات مثبت مبارزات زنان انقالبی اﯾران )به خصوص زنان
چرﯾک فداﯾی خلق( که با رژﯾم شاه مبارزه می کردند و در طول انقالب  ١٣٥٧نيز به الگوی
مبارزاتی دختران انقالبی تبدﯾل شده بودند را کتمان کرده و حتی "رد پای" آن زنان مبارز در
تارﯾخ معاصر مبارزات انقالبی مردم اﯾران را پاک کند .در زمانی که خاطره مبارزات زنان قھرمان
چرﯾک فداﯾی خلق ھنوز ھم به عنوان مظھر شھامت و آگاھی انقالبی در ﯾاد توده ھای مبارز
اﯾران زنده است ،و در حالی که اﯾن تنھا دختران جوان و دﯾگر زنان چپ ﯾا دارای گراﯾش به چپ و
عمدتاً الھام گرفته از مبارزات انقالبی زنان چپ فدائی بودند که در ھمان آغاز روی کار آمدن
خمينی بر عليه طرح حجاب بپا خاستند ،نوائی برای اﯾن که بتواند اﯾن حقيقت که زنان چپ
وسيعاً در مبارزات ضد حجاب شرکت کردند را کمرنگ سازد اﯾن بار عبارت "زنان چپ تشکل ھای
سياسی" را بکار می برد و باز ادعا می کند که "ھيچ رد پائی از آنان در انقالب نمی بينيم".
پس از ھمه اﯾن تحرﯾف ھا و ادعاھای نادرست ،نوائی به دروغ گوﯾی و اتھام زدن نيز پناه می
برد .وی در حالی که اذعان می کند که سيل جمعيت در تظاھرات اسفند ماه  ١٣٥٧برای گفتگو
با رفيق اشرف دھقانی راھی ستاد سازمان فدائی در خيابان ميکده شدند – توجه کنيم که
ھمين واقعيت خود نشان می دھد که اگر نگوئيم ھمه ولی با قاطعيت می شود گفت که اکثر
زنان شرکت کننده در آن تظاھرات چپ و دوستدار رفيق اشرف دھقانی به مثابه ﯾک کمونيست
فدائی بودند  -اﯾن اتھام را می زند که زمانی که تظاھرکنندگان به آن جا رفتند و از او
درخواست کردند که با آنھا صحبت کند ،رفيق اشرف دھقانی درخواست زنان را نادﯾده گرفت.
عين سخن او در اﯾن مورد چنين است" :زنان به طرف ستاد فدائيان رفتند و خواھان سخنرانی
اشرف دھقانی در اﯾن زمينه بودند که متاسفانه اشرف دھقانی در جمع تظاھر کنندگان حاضر
نشد ".در اﯾنجا نصف حقيقت گفته شده و دروغی در جمله آخر ،از "متأسفانه" به بعد ،نھفته
است.
ھر فردی که کوچکترﯾن آشناﯾی با مسائل سياسی اﯾران داشته باشد ،به خوبی می داند که
اﯾن اتھامی که نوائی می زند ،به ھيچوجه به رفيق اشرف دھقانی نمی چسبد ،به رفيقی که
به مثابه ﯾک زن کمونيست ،مبارزه برای تحقق خواست ھای برحق زنان را به طور پيگير دنبال
نموده و ھمواره با تواضع کامل با زنان مبارز و ھمه توده ھای رزمنده اﯾران گفتگو و برخورد
داشته است.
امروز ،پس از  ٣٣سال ھر فرد تازه وارد به مسائل سياسی چپ ھم فھميده است که رفيق
اشرف اساساً با آن سازمانی که ستادی به اسم ستاد فدائی در خيابان ميکده داﯾر کرده بودند،
ھمراه و ھم فکر نبوده و اساساً با آن سازمان ھمکاری نداشت که از آن ستاد با تظاھر کنندگان
صحبت بکند ،ولی نوائی گوﯾا ھنوز از اﯾن امر خبر ندارد .در جائی ھم او ادعا کرده که شخصاً
می خواسته است با رفيق اشرف صحبت بکند ولی گوﯾا "او ھيچوقت حاضر نشد" ،اﯾن سخن
نيز نشان می دھد که نوائی ھنوز پس از ھمه اﯾن سال ھا گوﯾا نمی داند که برای صحبت به آن
رفيق نمی باﯾست به آن ستاد مراجعه می کرد .رفيق اشرف معتقد بود که در رأس "سازمان

چرﯾکھای فدائی خلق" ی که در خيابان ميکده ستاد زده بود "ماران خوش و خط و خالی" قرار
دارند که آن سازمان را به انحراف و به راھی عليه فدائی می برند و می خواھند "با نام رفيق
بيژن جزنی  ،راه رفيق بھروز دھقانی" را از بين ببرند )نگاه کنيد به جزوه ای تحت نام "مصاحبه
با رفيق اشرف دھقانی" از انتشارات چرﯾکھای فدائی خلق (www.siahkal.com .آﯾا واقعاً
نوائی پس از گذشت  ٣٣سال ھنوز ھم از چنين واقعيتی مطلع نيست؟ او که خود را آن چنان
مطلع و صاحب نظر در جنبش زنان جلوه می دھد که در رابطه با زنان صد سال پيش اﯾران و
جھان نيز اظھار نظر می کند ،چطور ھنوز نمی داند که رفيق اشرف دھقانی دقيقأ به خاطر
دفاع از توده ھا و دفاع از زنان تحت ستم اﯾران و به طور کلی برای مبارزه با جمھوری اسالمی
بود که از سازمانی که به النه اپورتونيست ھا تبدﯾل شده بود ،جدا شد و ھمراه با رفقای خود
به مبارزه با رژﯾم جمھوری اسالمی برخاست  .آﯾا نوائی پس از اﯾن ھمه سال ھا ،اﯾن قدر از
مسائل سياسی و جنبش چپ انقالبی اﯾران به دور است که چنين موضوع ھمه گير و بدﯾھی را
ھم نمی داند؟ ﯾا می داند ولی دارد شاﯾعه پراکنی می کند.
بی شک جوانانی که تحت فشار سانسور و عدم وجود آزادی بيان و مطبوعات در اﯾران به سر
می برند ،از خيلی از مساﯾل گذشته و تارﯾخی مردم ما نا آگاه نگه داشته شده اند ،به خاطر
آگاھی آن ھاست که برخورد به چنين سخنانی ضرورت دارد.
)ادامه دارد(
 ٢٩نوامبر ٢٠١١

زﯾرنوﯾس ھا:
) (١نقل قول ھاﯾی که از نوائی در اﯾن نوشته آمده ،از گزارشی به قلم اکرم موسوی در تارﯾخ
 ٢٧سپتامبر  ٢٠١١گرفته شده اند.
) (٢قانون خانواده شوروی که در سال  ١٩١٨به تصوﯾب رسيد ،از سال ھا پيش تاکنون به عنوان
مترقی ترﯾن قانونی که جھان تاکنون به خود دﯾده ،در بسياری از دانشگاه ھای غربی به منظور
تدرﯾس "حقوق تطبيقی" مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
) (٣اﯾن جمالت را می توانيد در صفحه  ٨٥و پشت جلد کتاب حماسه مقاومت چاپ جدﯾد
)انتشارات چرﯾکھای فداﯾی خلق اﯾران ،بھار  (١٣٨٣نيز بخوانيد.
) (٤در فيلم ھاﯾی که از تظاھرات آن سال باقی مانده ،اﯾن سخن از مادران شرکت کننده در
تظاھرات شنيده می شود که می گوﯾند "از ما گذشته ،برای آزادی دخترھاﯾمان به اﯾن
تظاھرات آمده اﯾم".

