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عرصه زنان از سياسی ترين عرصه های مقاومت و مبارزه است
بسدياری از فدعالدين جدنبش زندان در ايدران از اينکه بده آن هدويدت سدياسی داده شدود هدراس دارندد
و بده هدمين جهدت در ايدن جدنبش)يدا بدنظر مدن بهدترسدت گدفته شدود در بخشی از ايدن جدنبش(
افددراد سعی ميکنند مددحتوای حددرکت خددود را چدديز ديددگری مددعرفی کنند .مدثل تدحت ندام هدای
جدنبش اجدتماعی يدا جدنبش فدرهنگی زندان و غديره .واقدعيت آن اسدت كده مدشاجدره بدر سدر
مدحتوای جدنبش زندان در ايدران و اينکه خدود را چدگونده بدايدد مدعرفی و بديان کند ,بحثی جداری در
درون ايدن جدنبش اسدت و طديف هدا و گدرايدشات مدختلف سدياسی بدر مدبنای مدوضدع ,حدد و حددود
مدطالدبات و افقی که بدرای ايدن جدنبش تدرسديم ميکنند ,بدرخدوردهدای مدتفاوت کرده و سدياسدت
های جور و واجور تببين ميکنند.
بدحث بدر سدر مدحتوای جدنبش زندان و دغددغده هدايی که حدول ايدن جدريدان دارد را بدايدد از دو جهدت
مدورد بدررسی قدرار داد  .يکی از زاويده وجدود رژيمی بشددت هدار و خدطرنداک که هدرگدونده مدبارزه و
اعدتراضی را وحشديانده سدرکوب ميکند و مديخواهدد حدق هدرگدونده مدقاومدت و اعدتراضی را از هدر
بخشی از مددردم سددلب کند .امدا هدمين شدرايدط سدرکوب و اخدتناق بدهمراه بديحقوقی مدفرط و
بيعدالتی های وحشتناک  ,به اينصورت يا آنصورت به مقاومت و اعتراض دامن ميزند.
ايدن گدرايدش که بدرای مدماندعت از سدرکوبدگری رژيدم بده مدبارزه خدود رندگ و بدوی غدير سدياسی
بددهديم و بده اصدطلح هدمه مدطالدبات را صدرفدا در چدارچدوبده هدای صنفی تدعريدف و تدعيين کنيم ,
گدرايشی نسدبتا قددرتدمند اسدت  .در حداليکه تجدربده مدبارزه بدخش هدای مدختلف مدردم مدرتدبا ايدن را
ندشان مديدهدد که در جدامدعه خدفقان زده ايدران هدرگدونده مدبارزه اي ,هدر انددازه هدم رندگ و لدعاب
صنفی داشدته بداشدد و صدرفدا بدرای طدرح بدرخی مدطالدبات حدق طدلبانده صنفی هدم بدراه افدتاده
بداشدد ,تدوسدط نديروهدای رژيدم بشددت سدرکوب مديشود .حدمله دسدتجات نديروهدای اندتظامی و
نديروهدای شدبه ندظامی و لدباس شخصی هدا بده صدفوف مدبارزه مدردم ,ضدرب و شدتم و دسدتگيری
و زنددان و نداپدديدد شددندها و غديره ,روتدين بدرخدورد رژيدم بده مدقاومدت مدردم اسدت .در ايدن جدامدعه
فداشديستی هدر مدبارزه صنفی سدريدعا خدصلت سدياسی پديدا ميکند و رژِيدم جدمهوری اسدلمی در
ايدنمورد هديچ تدوهمی نددارد و سعی ميکند مدبارزه را در ندطفه خدفه کند .پدس بهدترسدت فدعالدين
جدنبش مدردم  ,زندان مدبارز و آگداهی که بدرای ارتدقا و پيشدروی ايدن جدنبش تدلش کرده و در راه
رهدايی زندان از نکبت ايدن رژِيدم ضدد زن ,سدياسدت و ندقشه عدمل مدبارزاتی تدرسديم ميکنند ,ايدن
حدقيقت مدثل روز روشدن را بداور کرده  ,دسدت از تدوهدمات خدود بدرداشدته و مدبارزه بدرای مدطالدبات
زنان را به مبارزه سياسی بزرگتر و در جهت سرنگونی اين رژيم گره بزنند.
تدلش بدرای غدير سدياسی جدلوه دادن مدبارزه و مدطالدبات زندان)حدتا اگدر بدرای مدماندعت از حدمله

رژِيدم بداشدد (تدلشی بديهوده و بسديار مدضر اسدت .بديهوده اسدت چدرا که مداندع سدرکوب نمی
شود .ايدنرا بده تجدربده بدارهدا ديدده ايدم  .مدضر اسدت چدرا که ايدن درک و روحديه را بده وجدود مديآورد که
بددون دامدن زدن بده يک مدبارزه سدياسی و قددرتدمند عدليه سدياسدت ,قدواندين و عملکردهدای رژيدم,
مديتوان بده مدطالدبات زندان دسدت يدافدت و يدا بيشدتر از آن رژيدم را تدضعيف کرده و شدرايدط را بدرای
سدرندگونی آن فدراهدم کرد  .مدضر اسدت چدرا که بدر خدلف واقدعيات عينی و روندد واقعی مدبارزه و
پيشدروی امدور اسدت  .مدضر اسدت چدرا که جدنبش زندان را در مدوقدعيت ضدعيف و تدظلم خدواهی قدرار
مديدهدد و قدادر نيسدت بدخشهای پيشدرو و راديکال زندان را که عدميقا خدواسدت سدرندگونی ايدن
رژِيدم را دارندد و مدنافدعشان را هديچ چديزی کمتر از سدرندگونی جدمهوری اسدلمی پداسدخ ندميدهدد,
بسدديج و متحددد کند  .تدداکتيک"غددير سددياسی” جددلوه دادن مددبارزه زنددان ,اينکه نددهايددتا وظدديفه
مدبارزاتی زندان اينسدت که"روز جدهانی فدقر " يدا"روز جدهانی کودک "و امدثالدهم را بدرگدزار کنند ,در
جدوهدر خدود مدنطبق بدر ايدن ايدده عدقب مداندده و ندادرسدت اسدت که گدويی زندان از آندجايی که
مدوجدوداتی ندرم و ظدريدف و احدساسداتی هسدتند صدرفدا بده درد ايدن ندوع فدعالديتها مديخورندد و عدرصده
سدياسدت و قددرت سدياسدي  ,عدرصده هدای مدردانده اسدت و ربطی بده زندان نددارد .مسدلما ايدنجا
قدصد ندداريدم مدبارزه و اعدتراضداتی که تدوسدط زندان آگداه و دلدسوز و بده مدناسدبت هدای پديش گدفته
بدراه می افدتد را تخدطئه کنيم .ايدن فدعالديتها خدوب و مدفيد اندد .امدا هدر آيدنه مدبارزه خدود را ورای ايدن
محددوده هدای از پديش تدعيين شدده ندبريدم و تدلش نکنيم ايدن فدعالديتها را بده مدبارزه ای بدزرگدتر و بده
ادعدا ندامده ای قددرتدمند عدليه رژيدم جدمهوری اسدلمی تدبديدل کنيم ,ايدن فدعالديتها بدخودی خدود راه
بدجايی ندخواهدند بدرد  .فدقر و بدينوايی اکثريدت مدردم و بيشدتر از هدمه زندان ابدعادی هدولدناک يدافدته
اسدت  .پدديدده کودکان خديابدانی و فدقر قدلب هدر اندسان شدرافدتمندی را از جدا می کند .امدا عدامدل و
بداعدث هدمه ايدنها حداکميت رژيدم جدمهوری اسدلمی اسدت .وجدود دولتی که لزمده بدقايدش فدقر و
فلکت ,فساد و اعتياد  ,خيل گسترده کودکان خيابانی و تن فروش های 13ساله است.
از زاويده ديدگری هدم مدسالده زندان و اينکه"صنفی يدا سدياسی” اسدت مدطرح مديشود .ديددگداه و
بدينش دوم خدردادی و يدا ديددگداه بدرخی نديروهدای رفدرميسدت غدير حکومدتي .ايدن تفکر از بدال و از
درون جدناحدهای از طدبقه حداکمه سدر ريدز شدده و در ندقاطی مدنطبق بدر گدرايدشات رفدرميسدتی
بدخش هدايی از جدنبش زندان می شدود  .يعنی صدرفدا مدسالده اتدخاذ تداکتيک بدرای مدماندعت از
سدرکوب نيسدت .بلکه مدوضدع  ,ديددگداه و ندهايدت مدطالدبات بخشی از جدامدعه را نديز منعکس ميکند.
آن بدخش هدايی از جدامدعه که بده خداطدر محددوديدت هدای طدبقاتی و تفکرشدان در ندهايدت چديزی
بيشدتر از دسدتيابی بده بدرخی خدواسدته هدا در چدارچدوب هدمين سديستم نمی خدواهدند .حدداکثر
مدطالدباتدشان ايدجاد تدغييراتی جدزيی در ايدن بدند و آن بدند قدواندين اسدلمی اسدت و يدا در حسدرت
پيوستن ايران به کنوانسيون منع تبعيض از زنان می سوزند.
شدما هدر يک از مدطالدبات زندان را که در ندظر بدگيريدد بدصورتی حداد بدا قدواندين رژيدم اسدلمی روبدرو
می شويد .با قانون اساسي ,قانون مدني ,قانون جزايی و مجازات های اسلمي .در برابر هر
خدواسدته ای مداندند حدق طدلق ,حدق حدضاندت ,حدق سدفر ,حددق تددعيين مسکن ,حدق اندتخاب

پدوشدش ,حدق عداشدق شددن ,حدق کنترل بدر بددن خدويدش و غديره ,در بدرابدر تدمامی ايدن مدطالدبات
اولديه که شدايسدته هدر اندسان آزادی اسدت ,جدمهوری اسدلمی زندان را بده بدردگی گدرفدته و بدا
قدواندينش و بدا نديروهدای حدافدظ ايدن قدواندين يعنی قدوای سدرکوبدگرش در بدرابدر زندان ايسدتاده اسدت.
بدطور عينی و واقعی انگشدت ندهادن بدروی هدر يک از ايدن خدواسدته هدا يعنی بده مدصاف گدرفدتن
قدواندين و سدياسدتهای رسمی جدمهوری اسدلمی در عدرصده زندان .اگدرچده بدرخی از ايدن مدطالدبات
بيشدتر از بدقيه ارکان و ريدشه هدای رژيدم را مدورد ضدرب قدرار مديدهدد و از ايدن جهدت طدرح آندها در
مدبارزه عدليه جدمهوری اسدلمی از اهدميت فدوق الدعاده ای بدرخدوردار اسدت)مداندند حدق اندتخاب
پدوشدش و مدبارزه بدرای لدغو حدجاب اجدباری ( امدا در عدين حدال هدر يک از ايدن مدطالدبات بده ايدن تدرتديب
يدا آن تدرتديب ريدشه هدای ايددئدولدوژيک و سدياسدت هدای کلی رژيدم را مدورد ضدرب قدرار مديدهدد .ايدن
امدری اسدت که حکومدت بده آن واقدف اسدت .بده هدمين خداطدر عدليرغدم اينکه بدرخی از بدخش
هدای جدنبش زندان مدرتدبا ادعدا ميکنند که حدرکت آندها سدياسی نيسدت و صدرفدا بدرخی مدطالدبات
صنفی را بديان ميکنند  ,بدا ايدن وصدف هدنگام طدرح مدسالدمت جدويدانده و آرام هدمين خدواسدته هدا نديز
وحشديانده مدورد حدمله نديروهدای سدرکوبدگر واقدع می شدوندد .آخدريدن ندمونده ايدن تجدربده را مديتوان در
مدتينگ 8مدارس زندان در پدارک داندشجو مدشاهدده کرد .در ايدن مدتينگ خدواسدت لدغو حدجاب
اجدباری مدطرح ندبود و ايدن خدواسدت تدبديدل بده يکی از شدعارهدای پدلکاردهدا نگشدت .متينگی بدود
بده اصدطلح آرام و تدميز ! امدا رژيدم اسدلمی بدرای 15دقديقه هدم تداب تحدمل ايدن گدردهدمآيی را
ندداشدت و هدماندطور که مديدانديم بده ضدرب و شدتم وحشديانده ای دسدت زد .آيدا هدمين عملکرد
رژِيدم بدرای آن دسدته دوسدتانی که بده دليدل مدختلف )تدرس از حدمله رژيدم يدا تدوهدم و غديره (از
پديش گدذاشدتن بدرخی خدواسدته هدای ريدشه ای تدر خدودداری ميکنند بده فکر وا ندميدارد؟ بدقولی
وقتی که رژيدم بهدر صدورت بدما ايدنطور حدمله ميکند پدس چدرا سدطح خدواسدته هدا و مدطالدباتدمان را
بددالتددر نددبريددم؟ چددرا هددمه خددواسددته هددا و تددمايددلت ذهنی و قلبی و عينی خددود را بددروی
پدلرکاردهدايدمان ندنويسديم؟ چدرا کاری نکنيم که مدردم وقتی بده مدتينگ مدا ندگاه ميکنند بدتواندند
عدلوه بدر شدعارهدای خدوب و عدادلنده ای مدثل" بدرابدری”" ,عدالت اجتماعی”" ,مدزد بدرابدر در مدقابدل
کار بدرابدر " و غديره نسدبت بده خدواسدته هدای مدشخص ,بسديار عينی و خداص که روزمدره زنددگی را
بدر مدا جدهنم کرده و ندفس مدا را بدند آورده مداندند"لدغو حدجاب اجدباری” و غديره ,آگداه شدوندد .ايدن
مهم ترين درس سياسی است که بايد از اين مبارزه آموخته شود.
شدايدد عدرصده زندان تدحت حداکميت ايدن رژيدم تدنها عدرصده ای بداشدد که دسدت گدذاشدتن بدروی هدر
گدوشده آن پدايده هدای رژيدم را بدزيدر ضدرب می بدرد .بدا شدرع و عدرفدش .بدا ندوشدته هدا و ندا ندوشدته
هدايدش  .بده هدمين خداطدر عدرصده زندان در ايدران از سدياسی تدريدن عدرصده هدای مدقاومدت و مدبارزه
اسدت .از هدمان زنی که در مدقابدل دادگداهدهای خداندواده قداندون شدرع را بده مدصاف مديگيرد ,تدا دخدتر
جدوانی که در بدرابدر نديروهدای امدر بده مدعروف و نهی از منکر تدمرد ميکند ,تددا زنی که خددارج از
چدارچدوبده هدای تدعيين شدده تدوسدط قدواندين شدريدعت عداشدق می شدود و و و......حدتا اگدر خدود بده
آن آگداه ندباشدند بده ندوعی وارد مدبارزه سدياسی بدا رژِيدم شدده اندد .ايدن واقدعيت جداری و عينی ايدن

جدامدعه اسدت  .پدس وظديفه فدعالدين جدنبش زندان اينسدت که ايدن واقدعيت را بده رسدميت شدناخدته و
بدرای جدمع کردن ايدن اندرژی هدای فدراوان و در راه گسسدتن زندجيرهدای اندقياد از دسدت و پدای
ميليونها زن ستمديده ,نقشه و سياست رهايی بخش را ترسيم کنند.

مستتئله زنتتان ،شتتراکت در قتتدرت ستتياسی حتتاکم نيستتت .زنتتان قتتدرت
سياسی ای از نوع ديگر ميخواهند
مدوضدوع سدياسی يدا صنفی بدودن جدنبش زندان از ايدن زاويده نديز مدطرح می شدود که زندان بدايدد در
قددرت سدياسی کنونی شدريک بداشدند يدا در مدناسدبات قددرت بده آندان سدهم بيشدتری داده شدود.
سدردمددار طدرح ايدن مسدئله جدناح هدايی از هدمين قددرت سدياسی حداکم هسدتند .نديروهدايی
مداندند دوم خدردادی هدا .اعدم از مدشارکتی هدا يدا تحکيم وحددتی هدا و امدثالدهم .بدرخی از نديروهدای
وابسدته بده ايدن جدريداندات حکومدتي  ,دسدت بدر قدضا بدروی مدسالده زندان و رابدطه اش بدا سدياسدت و
مدناسدبات قددرت سدياسی تداکيد مديگذارندد .هددرچددند ايددن ندديروهددا طدديفهای مختلفی را در بددر
مديگيرندد امدا کنه بدحث هدمه شدان يکی اسدت .هدمين هدا هسدتند که در دوره اندتخابدات ريداسدت
جدمهوری سعی کردندد مدوضدوع تفسدير"رجدل " در قداندون اسداسی را بده مدحور خدواسدته هدا و
مدطالدبات زندان تدبديدل کنند  .در ايدن مدورد مدفيد اسدت که ندگاهی بده سدخنان الدهه کوليی)مدعاون
دبدير کل جدبهه مدشارکت (بديندازيدم  .وی در سدخنرانی خدود که بدمناسدبت 8مدارس در مدراسدم
جدبهه مدشارکت ايدراد کرد مديگويدد » :اندشاء ا احدزاب و گدروهدهای سدياسی نده فدقط بدرای جدذب
حدمايدت و کسب قددرت بلکه بدرای سهديم کردن زندان در قددرت بده بدازسدازی رفدتار و بدرندامده هدای
خدود بدپردازندد ) .«.مسدئله زندان؛ سدياسی يدا غدير سدياسدي .گدزارش مدراسدم جدبهه مدشارکت در
روز جهانی زن  -روزنامه شرق – 5شنبه 18اسفند 9 – 1384مارس(2006
هدنگام خدوانددن ايدن سدطور آدم بده ايدن فکر می افدتد که خدود ايدشان جدزو هدمان دسدته گدروهدهای
سدياسی اسدت که پدرداخدتن بده مدسالده زندان را صدرفدا بدرای جدذب حدمايدت زندان مديخواهدند .در
واقدع وی مديخواهدد زندان در اعدمال حداکميت و در سديستمی شدريک شدوندد که سدتم بدر زن جدزو
پدايده ای تدريدن اصدول و قدواعددش می بداشدد  .سدياسدت و رابدطه آن بدا زندان از ايدن جهدت بدرای ايدن
نديروهدا طدرح مديشود که خدود در ايدندوره از شدراکت عدمده در قددرت سدياسی محدروم شدده و
تدوسدط جدناح هدای رقديب بده حداشديه پدرتداب شدده اندد .ايدندسدته نديروهدا که عدوام فدريدبانده در دوره
دوم خدرداد بدروی مدسالده زندان و مدطالدباتدشان مداندور داده و تدلش کردندد بدا وعدده و وعديد بدروی
خدشم و اندزجدار زندان از ايدن سديستم آب پداکی بدريدزندد ,امدروز بدطريقی ديدگر هدمان راه را مديروندد.
پديام ارتدجاعدي  ,خدانده خدراب کن و مدفتضح ايدن دسدته نديروهدا بده زندان اينسدت که بديائديد در اعدمال
حداکميت و سدرکوبدگری بتر ختودتتان شدريک شدويدد .سديستم را دسدت ندخورده بداقی بدگذاريدم
و الی آخر.
حدقيقت مداجدرا آندجا بيشدتر روشدن می شدود که الدهه کوليی در ادامده هدمين صدحبت خدود
مديگويدد»  :زندان در 1400سدال پديش بدر اسداس آمدوزه هدای ديدن اسدلم از حدق تملک و امدوال و
اداره مسدتقل در فدعالديتهای اقدتصادی بدرخدوردار شددندد و امدروز مدا بدرای احديای ايدن حدق نديازمدند

تلش مجدد هستيم) «همان جا(.
يعنی هدمين هدا تدا بدحال کم ندبوده و تدازه بدايدد مدنتظر احديای آمدوزه هدای ديدن اسدلم شدد !در
حداليکه هدمين آمدوزه هدای زن سدتيز و اجدرای روزمدره آن ,وجدود قددرتدمند ندظام مدردسدالرانده و
پداتدريدارکال که اسدلم حدافدظ آنسدت و در تدمام عدرصده هدای جدامدعه و زنددگی و رفدتار و آداب روزمدره
ندسخه آندرا بدرای زندان پديچيده  ,هدمان چديزی اسدت که سدالدهاسدت زندان و دخدتران را بده بدندگی
کشاندده  .مدجازات هدای ويدژه ای که عدليه زندان اعدمال مديشود )مداندند سدنگسار (ندعل بده ندعل
اجدرای آمدوزه هدای ديدن اسدلم اسدت .ضدرورت تمکين زن از مدرد و اينکه تدحت هدر شدرايطی
شدوهدر مديتواندد همسدرش را مدورد تدجاوز قدرار دهدد ندص صدريدح قدرآن اسدت که بدمثابده يکی از
مدهمتريدن ضدروريدات حدفظ ندظم اجدتماعی مدورد تداکيد قدرار گدرفدته اسدت .بدنابدرايدن حدذف ايدن قدواندين
از زنددگی و حديات روزمدره جدامدعه و مدردم ,جددايی ديدن از دولدت بدطوری كده ديدن و مدذهدب امدر
صدندوق خدانده و خدصوصی هدر کسی بداشدد جدزو خدواسدته هدا و ضدروريدات اولديه مدردم و زندان
مداسدت  .هدر چدند ايدن خدواسدت يدك خدواسدت اولديه و گدام اول در پداره كدردن زندجيرهدای اندقياد زندان
است اما در تضاد با اركان اساسی و موجوديت جمهوری اسلمی قرار دارد .ض

