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 ی نویسندهدرباره

اه یورك ی در دانشگشناسجامعهو پژوهشگر ارشد مطالعات زنان و بازنشساه هایده مغیثی، استااد ممااز 

ی علوم های رشاهالمللبینجمله معاونت امور یی ازهایتمسئولدر تورناو کانادا است، و در این دانشگاه 

عات و عضویتِ شورای مرکزی مطال ،ت اجرایی مرکز مطالعات فمینیسایئیس هییر ،اجاماعی و انسانی

اتحاد »گذارانِ ستتازمان از پایه 1۵۳۱یده مغیثی در دوران انقلاب ها .استتت پناهندگی را بر عهده داشتتاه

 رابریبنشریات آن،  یت تحریریهئی زنان در آن دوران، و عضو هیهاترین تشکل، از بزرگ«ملی زنان

 بود. زنان در مبارزهو 

شارات مک میلان، ، انافمینیسم و پوپولیسمی انگلیستی و فارستی عبارتند از  هابانی مغیثی به زهاکااب

ارات ، اناشمدرنی تحلیل پساها  محدودیتگراییبنیاد و مفمینیس؛ 1۹۹۱، و اناشتارات اکسفورد، 1۹۹۱

 یی از ستتوی مجلهشتتناستتجامعهدر رشتتاه  1۹۹۹کااب برجستتاه آکادمیک ستتا   ی، )برنده1۹۹۹زِد، 

زنان و استتتلام  مفاهیم اناقادی در  ستتته جلدی، یویراستتتاار مجموعه(؛ چویسهتای اکادمیک کاتاب
اناشارات راتلج، مهاجرین مسلمان  جنسیت، فرهنگ و هویت، ؛ ۵۰۰۳، اناشارات راتلج، یشتناستجامعه

، له قریشی(، اناشارات اشگیتهاهمراه هب) وطن و تعلق برسرِمسلمانان وغرب  مذاکره  ویراستاار ؛۵۰۰۱

ستتعید رهنما و مارك گدودمن،  همراهبه) شتتده  مستتلمانان در کانادا و غربطراحیدیاستترورای ؛ ۵۰1۰

، اناشارات زاگرسزنان در انقلاب، ، و ۵۰1۵ اناشارات فروغ، فمینیسم و بنیادگرایی،ی ها(. کااب۵۰۰۹
ریویو  ،سوشالیست رجیساری ماعدد و نشریات اهاند. مقالات او در کااببه فارستی ترجمه شتده ۵۰۵۰

گلدوبا  ، نزستتتای ،تِرد ودرلتد کوارترلی ،ب کوارترلیعر، کتامررررتیو اِستتتارتدیز، آو پولیایکتا  ایکونومی
ی مغیثی هاهنوشا برخیهمچنین  .مناشر شده است بدایتو  ،لو کارِیر ، کاونار کررِنت ،رِفیوج ،دیالوگ

 ترکی ترجمه شده است.  ای، کردی وکره ،ییفرانسه، اسرانیای آلمانی، عربی، هابه زبان

اسااد  ی، و جایزه۵۰11در ستا   «یر الیوت ترودوپی»عضتویت در بنیاد اکادمیک  پژوهشتی و یجایزه

مله ازج های اونااریوی اساادان دانشگاههازنان کنفدراستیون اتحادیه یاز کمیاه ۵۰1۳ستا   یبرجستاه

  .ستجوایزآکادمیک او
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 موجود اجاماعی، دارای عنوانبهتجدد یا مدرنیاه، شتتتناخت فاعلیت انستتتان  یترین ایدهکلیدی

برخورداریِ بدون تبعیض از حمایت قانون وحق به چالش کشتیدن قدرت سیاسی  یعقلانیت، شتایستاه

یاسی سی سیاسی و قانونی، دموکراسی هاشدن نهادمخااری اخلاقی با عرفیفاعلیت انسان وخود 1است.

پدرستتالارانه و قدرت  شتتود که حقِ به چالش کشتتیدن رواب می ای از عدالت اجاماعی آغازو درجه

امر مقدس در امر حکومت،  تداوم حضوربا توجه به کند. بر این اساس، می ناسزاوار مردان را نیز ممکن

ن را زناوردهای اادس در ایران، اجاماعی ناهماهنگِ اقاصادی و یو توسعهومرج سیاسی اسابداد و هرج

توان ادعا کرد که تجدد در می آیاتوان ارزیابی کرد؟ می ایران چگونته تجتدد در یپروژه یزمینتهدر 

ای مبانی کلیدی، از منظر زنان هنوز رسالت خود ایران که با انقلاب مشروطه آغاز شد، با دور زدن پاره

 پا شکساه بوده است؟ وای دسترا به انجام نرسانده، یا از همان آغاز پروژه

حقق ان در جریان انقلاب مشروطه تکارمحافظهتوان اسادلا  کرد که با توجه به حضور می الباه

ی و کیفی مواجه بود. آنان ناچار بودند با ی کمّهاخواهانِ مارقی با محدودیتی مشتتتروطههاخواستتتاه

اه )همراز حق مشارکت در اناخابات  پذیرش محرومیت زنانجمله، نآای موارد، از نشینی در پارهعقب

ی هامجانین و مجرمین( مقاومت روحانیت را در برابر ستتایر مشتتخصتته ،با افراد صتتغیر، ورشتتکستتاگان

زندگی مدرن از تشتتکیل بانک و ایجاد مدارس نوین گرفاه تا تبت استتناد توالد و تناستتل، خنثی کنند. 

راه هر حرکای بودند که خواساار درهم  ستدِّ گرایاننمایندگان روحانی و ستنت قو  فریدون آدمیتبه

و نیز تشتتتکیل انجمن حق رأی جمله از آن ،حقوق زنان مربوط بهشتتکستتتان موانق حقوقی و اجاماعی 

الباه نمایندگان موافق و مخالف را این زهره نبود که در حقوق آزادی زن زبان بگشایند » و. بودنستوان 

 زدگیو ستتتنتابهامات ذهنی  ان این ادعا را هم کرد کهتومی اما.« هراستتتیتدندو از طرح قضتتتیته می

یی که هاشارز ؛ی عرفی تجدد بودهااز ارزش هانآ یگیرانهپیرانِ تجددخواه دلیل پشایبانی ناروشنفک

 حقوق زنان بوده قبا  با تجدد در هاان در سایز آنکارمحافظهیاور  1۵۳۱از زمان مشتروطیت تا انقلاب 

 .است

 

  

                                                      

1 Taylor Charles, 2007, A Secular Age, Cambridge and London, The Belknap 

Press of Harvard University Press, p.159-60. 
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 جنبش زناننخستین گیریِ شکل

مرج ستتیاسی، وآن زمان و در دوران هرج ینیافاهتوستعه یدر ابادای قرن چهاردهم، در جامعه

بش ت جنئتوانستتت در هینمی زنان یی پراکندههاماندگی فرهنگی، حرکتخارجی، و عقب یستتلطه

مستتتاقل زنان، به حستتتاب آید، اما عناصتتترِ  و یافاهی جمعی، ستتتازمانگیرانهزنان، یعنی کوشتتتش پی

معدودی مردان  ینهضتتت مشتتروطیت، گاه با پشتتایبانی فعالانه آن وجود داشتتت و با یدهندهشتتکل

 دوران قاجار زنان گاه همراه مردان، گاه بدون آنان، اما تقریباً درالباه  .موجودیتت یتافتت روشتتتنفکر

و ها یاتافزایش مالاقاصتتادی مربوط به کمبود نان،  ی عمدتاًهاگریشتتورش مردان، در تأییدپیوستتاه با 

 یلبانهطی برابریهاخواستتاه و تعدی حکومایان فعالانه شتترکت داشتتاند. اما زنان شتتورشتتی نه آگاهی

ی و فعالیت گاهآتوانستتاند به می شتتانداشتتاند و نه با توجه به محرومیت اقاصتتادی و اجاماعی جنستتیای

پس از مشروطیت اغت از نان و آب روزانه استت، دستت یابند. محورکه مستالزم حدی از فر-جنستیت

و  ندکردا مطرح رسیای برابری جن یمسئلهفعا  در تشکیلات کوچک، برای نخساین بار زنان است که 

  .نمودندبهبود کیفیت زندگی زنان تکیه برای اجاماعی  ضرورت اصلاحات حقوقی و بر

 ی ماوس طبقهتر، به زنان عادلانه و قانونماکی بر دورنمای اساقرارحکومت نهضت مشروطه و 

، بتتا حمتتایتتت آموزش و رفق حجتتابو مرفتته امیتتد داده بود کتته امر آزادی نستتتوان، دستتتارستتتی بتته 

 ،الشعراء بهار، میرزاده عشقی و ایرج میرزاهای ادبی چون ملکشخصیتطلب و خواهانِ تجددمشروطه

 ی سیاسی وهاجنبش مساقل زنان اما زمینه در ظهور، ممکن شتود. اکبر ستیاستیاحمد محمودی و علی

ی های نخستتت قرن بیستتام دوران دگرگونیهاای و جهانی را نیز نباید فراموش کرد. دههانقلابی منطقه

های زنان شبایران و برآمد جن یدر کشورهای همسایه اجاماعی در خاورمیانه و -ستاخااری ستیاستی 

( به تشکیل سازمان مساقل خود دست زده و تلاش خود خ1۵۱۱میلادی ) 1۹۰۱زنان ترکیه از سا  بود. 

برای کنار گذاشتتان حجاب را آغاز کرده بودند. با تشتتکیل جمهوری ترکیه نخستتاین قانون خانواده در 

ازدواج، طلاق، حضتتانت کودکان و ممنوعیت تعدد  یک کشتتور مستتلمان با اعلام برابری زن و مرد در

( زنان موفق خورشیدی 1۵1۵) 1۹۵۱تدوین شده بود، هرچند تا شیدی( خور 1۵۹۱) 1۹1۱زوجات در 

موازات مشارکت در جنبش ضد اساعماری و ناسیونالیسای نیز به زنان مصتر .نشتدندحق رأی به کستب 

ودند. در دست زده ب ی آموزشی و تبلیغاتی برای بهبود شرای  زنانهامصر به فعالیت مقرن نوزده اواخر

 1۹۵۱را تشکیل دادند و در  «مساقل فمینیسای زنان مصر یاتحادیه»( زنان فعا  خ 1۵۰1)میلادی  1۹۵۵

ویکی انقلاب بلشتت تأتیرگرفاند. بالاخره باید از ( بدون دخالت دولت حجاب از ستتر برخ 1۵۰۵میلادی )

 سیی اجاماعی، اقاصادی و سیااعلام برابری حقوق زن و مرد در زندگو  (خ 1۵۹۳) 1۹1۱در روسیه در 
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 ی ماعددی که با هدفهاخصتتوف فرمانهب ونام برد نخستتاین اقدامات دولت نوبنیاد شتتوروی  عنوانبه

 . ی شوروی صادر شدیی آسیاهاآزادی زنان درجمهوری

یران ا بخش فعالان حقوق زن درالهام و روستیه پیوند نزدیک داشتت انقلابسترنوشتت ایران با 

گرفت از یک دولت سوسیالیسای نشأت میاجاماعی و قانونی حقوق زنان  این واقعیت که تحولات .بود

اد و در میان پیشگامان حقوق زن افزایش درا سی و سوسیا  فمینیسای دموکراسوسیا های ایده یجاذبه

نان در آو حقوق موزش آاز جمله برداشتتان حجاب، دستتارستتی به نان آی هازنان و خواستتاه یمبارزه

 خورشیدی 1۵۰۰حزب کمونیست ایران در از همین رو است که با تشکیل خانواده را شتدت بخشتید. 

پیک » ،کردند ستتوستتیالیستتای بلافاصتتله آغاز به کار هایگرایشبا ، ( ستته ستتازمان زنانمیلادی 1۹۵۰)

وستتیله یک هکه ب «بیداری ما»و بالاخره جمعیت  «نستتوان وطنخواه ایران جمعیت» و 1«ستتعادت نستتوان

اری شد. هر سه گروه به اناشار ذگپایهاز جمعیت نستوان وطنخواه منشتعب گروه از زنان مارکستیستت 

 ۵شان دست زدند.نشریات خود با نام سازمانی

 یاهخور توجه خاف است. او  وفور فعالیتجنبش مستاقل زنان در این دوره در چند ویژگی

ی هانامهنامه یا دوهفاههفاهاناشار  وهای مخفی انجمن درشتده نوشتاهی هاشتبنامه تبلیغی و آموزشتی و

قوق بسیج زنان مساعد برای پیوسان به کمرین ح بار زنان وزنان برای جلب توجه جامعه به شرای  خفت

ای دخاران، اصتتتو  مدارس حرفهبر امور زنتدگتانی و تعلیم زنان، لزوم  مقتالتات یتکیته ۵زنتان بود.

به  تربیت کودك، تشویق داری وهای خانهات شتایق در بین زنان، دساورالعملبهداشتت، اناقاد از خراف

                                                      

نیز  زنانی بودند که دکار تقی ارانیزندانی شتتدند  رضتتاشتتاهدرحکومت  که جمعیت پیک سعادت نسوانچند تن از فعالان  1

 ونظری به جنبش کارگری )عبدالصتتتمد کامبخش،  کندمی در دفتاعیتات خود در دادگتاه بتدون ذکر نتام بته آنان اشتتتاره
   .( ۵1 ، ف1۵۳۱، اساکهلم، اناشارات توده، کمونیسای ایران

پژوهشگر و مدیر انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران در برلین هسام که کری  ،ام حمید احمدیدوست گرامی سراسگزار۵ 

 ها را در اخایار من قرار داد. نشریات این گروه

محمد لوی عباستتتی، )که در حقیقت اقاباس و  ی، ترجمهمشتتتروطهمطبوعتات و ادبیات  تتاریخادوارد براون در کاتاب   ۵

 عنوانهب دانش یاز نشتتتریه لیف میرزا محمدعلی خان تربیت استتتت(أانگلیستتتی ازکااب تاریخ مطبوعات ایران، ت یترجمه

که . واقعیت ایناست ( نام بردهخورشیدی 1۵۱۹میلادی ) 1۹1۰برای زنان اناشار یافاه در  ایرانی که منحصتراً ییگانه نشتریه»

شمسی  -1۵۹۵ شکوفه از آن جمله، شدمی مناشر زنان در ایران ینشتریه 1۱بیش از  1۵۵۰ی دهه هایتا ستا  1۵۹۰ ستا از 

رو پارسا نخساین )مادر خانم فرخناشر آن فخر آفاق پارسا که  میلادی(1۹۵۰) خورشتیدی 1۵۹۹ جهان زنان؛ میلادی( 1۹1۱)

 1۵۹۱ زبان زنان یماهنامه ؛د( بو1۵۳۱های او  انقلاب شتده در سا اعدام نخستاین زن و رضتاشتاهوزیر زن در دوران محمد 

 .1۵۳1 ،، تهران، نشر مازگرافیک ، زن در ایران و جهاننگاه کنید به کااب پری شیخ الاسلامیمیلادی(. 1۹1۱) خورشیدی
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از فعالان  بسیاری ، و اناقاد از حجاب بود.مصرف کالاهای داخلی و مبارزه برای اساقلا  و پیشرفت ملی

 جنبش حقوق زن اقدام به تأسیس مدارس دخارانه نیز کردند. 

 روز روشنفکری آن یکل جامعه خواستِ باود را سرنوشت خدوم، پیشگامان فمینیسم در ایران 

ن به داد، پایاناجاماعی و کردن ستتتاخاارهای اقاصتتتادیمدرنیزه دیدند، که عبارت بود ازمی در ارتباط

کردن دستتت دو قدرت استتاعماریِ وکوتاهاجاماعی حقوقی و نهادهای  کردنعرفیاستتابداد ستتیاستتی، 

ارت مهبود. آنها این مانق از روند تحو  شتتتده یا آن را کند کرده تزاری که  یوقت بریاانیا و روستتتیه

بهبود  و پرداخاندل زنان یملی به طرح مستتا یمبارزه یهحکه در بحبوک ستتیاستتی را داشتتاند استتاراتژی

ی یای رهامبارزه برکه بی آنمرتب  دانستتاند، اجاماعی  واصتتلاحات حقوقی را با کیفیت زندگی زنان 

 ملی و مسایل عام جنبش ضد یستاخاارهای فرهنگی، اجاماعی و ستیاسی را قربانیِ مبارزهزنان از یوغ 

سیاسی ت  اگیِوابس تردید به عدمبینفس هاعاماد ب استابدادی و ضد اساعماری کنند. این بلوغ سیاسی و

 شد.می به احزاب و دولت مربوط مواردی معدود( جزه)بآنان تشکیلاتی 

 درای در میان زنان قالمللی و بین منطقههمکاری بین بهحقوق زنان یشتتتگامان برابری پستتتوم، 

زنان  یکنگرهیکی از نمادهای این بینش، کردند. می تأکیدبودن مردستتتالاری نهتادنتد و بر جهتانیمی
 1۵1۰های ایرانی در و فمینیست اولین میزبانمیلادی(  1۹۵۰شمسی ) 1۵۰۱ زنان سوریه دربود که  شرق

حمایت دولت ایران از مشارکت زنان در  . باید گفت کهبودند آندومین میزبان  میلادی( 1۹۵۵) شمسی

اشتتت. کننده داهمیت تعییناز کشتتور، گذاردن بر افکار عمومی خارج تأتیرعمدتاً برای دادها این روی

ق رأی حزنان در خانواده، لغو چندهمسری، تحصیلات ابادایی اجباری، ی حقوق برابر برهر دو کنگره 

ین حقوق فعالنستتل جدید کردند. جای افستتوس استتت که  تأکید برابر برای زنان و مزد برابر برای کار

در جوامعی که به لحاظ اجاماعی و اقاصتتتادی بستتتیار و خاورمیانه  زنتان در بستتتیاری از کشتتتورهای

 .کنندمبارزه می همان حقوق هنوز برای ،است 1۹۵۰ یدههاز تر یافاهتوسعه
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  ی جنبش زنان در دوران پهلوی اولهانشینیو عقب هافتپیشر

(۰۰۱۱-۰۰3۱) 

ر تشتتتکیل دولت مدرن داما الیزه کرد. کدینیز رارا ایران جنبش زنان  حولات انقلابی روستتتیهت

مستتاعدی برای  یزمینهغازین آهای اقاصتتادی و اجاماعی آن نیز حداقل در ستتا صتتلاحات ا وایران 

 جنبش زنان بود. 

یک هنگ قوای قزاق،  یدلایل ستتیاستتی و اجاماعی و روند به قدرت رستتیدن فرماندهتحلیل 

وزیری او دو سا  بعد در نخستدارشتدن مقام و عهده 1۵۹۹ نج به فرماندهی کل قوا درپرضتاخان میر

در  1۵۰۱اش برتخت ستلطنت به جای آخرین پادشتاه قاجار، احمد شاه، در نانجام نشتستاو ستر 1۵۰۵

 ییاجهازاین جابحمایت بریاانیا  . آن چه مستلم است، بخش مهمی ازنیستتحاضتر  بررستی یحوصتله

ویسم در ایران. ویانه و سوسیالیسای و خطر بلشگراملینقلابی ای هاپاستخی بود به گستارش ایده قدرت

ی کردهیلتحصتتازروشتتنفکران بستتیاری عملی  همکاری فکری و ،پشتتایبانی نیروی نظامیبا  رضتتاشتتاه

وتِ و ستتکبخشتتی ازطبقات حاکم  دعای خیرِ ،تازه برپاشتتدهبوروکراستتی کمک فنی  ،طرفدارتجدد

کفایای و فساد دولایان و همراهی آنان با نیات بی ،ومرجهرجوسیعی از جامعه که از  آمیز اقشارحمایت

اجاماعی، اقاصادی و  یتوسعه یبرنامهموفق شتد بودند، مده آی خارجی به جان هاو مداخلات قدرت

 عملی کند.  ،اداری خود را با نیت واردکردن ایران به جهان مدرن، با اسافاده از هر ابزار ممکن

های برق و کارخانهستتیس أتآهن، های شتتوستته و خطوط راهاز ایجاد راه ،این دوره اصتتلاحات

 تدوین قوانین مدنی و و ی اداری و فرهنگی مدرن، ارتش منظمهاستیستتات صتنعای، ایجاد نهادأستایر ت

ه اروپا گروه دانشجو ب های نوین، دانشگاه تهران و اعزام دههابیمارساانستیس أتی جدید گرفاه تا یجزا

 یو اداری، همه اقدامات لازم و بسیار مهمی در به انجام رساندن پروژهموزشی آکادر فنی و  تأمینبرای 

 تجدد اقاصادی، اجاماعی و فرهنگی ایران بود.

ل این بود کته این تحولتات مثبت با نظارت مستتتاقیم و موشتتتکافانه اما روش آمرانه و مشتتتکت

از  پس یکه جامعه یت کشور را بر عهده گرفتمسئولزمانی  رضاشاهشتد. می شتاه انجام یزورمدارانه

. ردکدموکراستتی حرکت میلیبرا نهادهای  قانون و ندی به ستتمت استتاقرارکدبه ،مشتتروطیتانقلاب 

قرار  سؤا  که اصلاحات او یا روش اجرای آنها را موردبود ی یکردن هر نیرومرعوبستیاستت شاه اما 

ف خود را با یاداری را که وظا یرتبهین دولتت، حای امرای ارتش و مقتامتات عتالیمتأمور . اودادمی

گزاران و ترین کارکرد ومهممی ه بدنییتنب دادند شخصاًنمی خواست انجامسرعت و کفایای که او می

 فزایش اسابدادِبا اکشاند. می توزانه به زندان و مرگ و خودکشیی کینههاپشایبانان اصلاحات را با بهانه
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 1۵1۰های دارای مرام اشاراکی در فعالیت گروه تصتویب ممنوعتفردی و شتدت سترکوب، از جمله 

در ارکت مشتتتمایل به  ه تغییر و، امید بکه به آلت اجرای فرامین شتتاه تبدیل شتتده بود مجلس توستت 

جای خود را به دلسردی و پیوسان بسیاری از حامیان قبلی شاه به خیل  و سازندگی کشور سیاسیحیات 

ها نفر، ازجمله دکار تقی ارانی با اتهام فعالیت ده 1۵1۱در اردیبهشتتتت  .مختالفین ختاموش یا فعا  داد

ه دلایل سای عشایر یا ملاکینی پیوساند که بؤای، رکمونیسای بازداشت شده و به جمق سایر مقامات دول

  گوناگون در زندان بودند.

حقوق زنان نیز به روشتتنی کیفیت دوگانه و  یرضتتاشتتاه در زمینهبررستتی اصتتلاحات اجاماعی 

 نشتتان رافمینیستتای  یبرای زنان و مبارزهو فرهنگی این دوره قاصتتادی ، ااصتتلاحات اجاماعیماضتتاد 

، ایجاد افزایش تعداد مدارس دخارانهاجباری،  آموزش عمومی، حجابکشتتتف دهد. ستتتیاستتتت می

دید، جی یدوین قوانین مدنی و جزات ،، پذیرش دانشتتجویان دخار در دانشتتگاه تهراندخارانههنرستتاان 

دیده، کاهش نفوذ قوانین شرع و حضور روحانیون جایگزینی قضتات شترع با قضات و وکلای آموزش

به مهمی برای زنان مثبت و ناایج  ،1۵۰۱و  1۵۰۱ هایستتا  زش و فرهنگ درها و در امر آمودر دادگاه

 زنان نیز .ستتا  اعلام شتتد 1۳ستتن بلوغ برای ازدواج زنان  داشتتت. تبت ازدواج و طلاق اجباری وهمراه 

لاق ط شوهر حقّ تحت شترای  خاصتی به وکالت از ،ستند ازدواج ای درتوانستاند با گنجانیدن مادهمی

 داشاه باشند.

ای داشت، کارانهدر مقایسه با ترکیه ماهیت محافظه ن که مثلاًآوجود  تردید این اصلاحات بابی

وزشی تلاش آمفقدانِ  و ارث، قوانین شرع مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت کودکانرغمِ حفظ بهحای 

 عیتنسبی موقهای مهمی بود در جهت بهبود رستانی به جامعه، قدمگاهیآفرهنگی در ولوژیک ئیا اید

 و فرهنگی. در سنای یانهسایززنباورهای  ور دری غوطهو در جامعهپدرستالار ایرانی  یزن درخانواده

نها شاید تخانواده حقوق زنان در ل مربوط به یحفظ قوانین شترع در مستاام که کردهجای دیگر اشتاره 

ود خاه نیز مربوط بود که وحشتتت از واکنش روحانیون نبود و به ماهیت باورهای شتتخصتتی شتت گربیان

 یاو را همستترش، ملکه یانهطلبفرصتتتی و نیتِ تا حدود زیادی کارمحافظهاین  1بود.ستته زن دارای 

کند، که به او گفاه بود مرگ را بر تأیید میکشتتف حجاب  اعلام اظهارات شتتاه در روز در نقلپهلوی 

                                                      

 .۵۰1۹، تورناو، اناشارات زاگرس، 1۵۳۱یده مغیثی، زنان و انقلاب ها1
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 ولی چه کند. کاری استتت که»ببرد،  «اغیارپیش »که زن خود را ستتر برهنه  دادهمی این زندگی ترجیح

 1«دانند.می افاادهگرنه ما را وحشی و عقبم است وبرای کشور لاز

تلاش فکری و  هاتری نیز وجود دارد و آن دههواقعیت مهم رضاشاهستیاستت حجاب ی درباره

ی نمادِ بارز اعاقادات خراف عنوانبهی قرن نوزده علیه حجاب هاگفامانی زنان و مردانی است که از نیمه

اباکار  ،ی ماوس طبقه یخواندهدرسگروهی از زنان بعد  به  1۵۰۰از حدود ستا  مبارزه کرده بودند. 

در  بدون حجاب ،و با به جان خریدن تهدید و توهین و کاک توستت  اوباش ندگرفاعمل را به دستتت 

درسه بودند شاگردان خود را نیز تشویق به و چون بسیاری از اینان معلم م شدندمی اماکن عمومی ظاهر

پلیس نیز به اطلاع شاه و  یی مکرر آنان برای مداخلههاو درخواستت هاعریضته ۵.کردندی میحجاببی

ای ه عدهترکیدیدارش از پس از بازگشت شاه از نایجه مانده بود. سرانجام رستیده و بی مستئو مقامات 

تقاضای حمایت دولت از ای با فرصتت را مناستت دیدند و نامه خواهانجمن نستوان وطناز زنان عضتو 

نخست قانون لباس ماحدالشکل و کلاه شاپو برای  1۵1۱رساندند. در خرداد به دست او  حجاببیزنان 

 تمام مردان مساخدم دولت و در دی ماه همان سا  ممنوعیت اسافاده از حجاب برای زنان اعلام شد.

نستبت به این ستیاست که در مشهد حای به سرکوب خونین  کارمحافظهاعاراضتات روحانیون  

اشاه رضمعارضان در مسجد گوهرشاد و بازداشت جمعی از روحانیون انجامید، خارج از اناظار نبود. اما 

یکی از دوهدف عمده خود را اجرای احکام شرع مبین ذکر  ،که هنگام قبو  پادشاهی در برابر مجلس

ذهبی مصمم به غیرمو  هآشتکارتری موضتق ضد روحانیت گرفا طوربهی ستلطنت هاکرده بود، در نیمه

ممنوعیت حجاب در راساای این هدف قرار داشت. با این حا   .ه بودشد یانایران رفاارها و ظاهرکردن 

قی، ی تشویهاروش با استافاده ازذکر این نکاه نیز مهم استت که در آغاز، ستیاستت ممنوعیت حجاب 

ن روشتت طوربهش دستتاوراتو  هاوزیر معارف و اوقاف در بخشتتنامه. گرفتمی صتتورت تبلیغی و اداری

 یدر این امر مهم از هرگونه جلافت و تظاهر و تندی باید خودداری شود و از مرحله»کرد که می تأکید

ان و مستاخدمین دولت مجبور شتدند با همسران بدون مأمورنخستت  ۵«ماانت و تدبیر نباید خارج شتد.

 و «ارپرورش افک»ی مربوطه شرکت کنند. برای تشویق آنان، علاوه بر جلسات هاخود در میهمانیچادر 

                                                      

 .۵۹۱ ف ،1۵۳۵، ۱ج خاطرات علم، 1 

۵.Women And Revolution in Iran, Westview Press,1983, p. 26 Gity Nashat 

نگ  خشتتونت و فرهها در کااب ین دولای درشتتهرستتاانمستتئولنگاه کنید به مکاتبات وزارت معارف و وزارت داخله با ۵ 
، 1۵۱1یریت پژوهش، اناشارات و آموزش سازمان اسناد ملی ایران، تهران، مد ،(1۵۵۵-1۵1۵) اسناد محرمانه کشف حجاب

 .1۰، ۱، ۳-۵ف
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رفاه در نظر گ «هاوسایل برداشان چادر خانم یبه منظور تهیه»نقدی  یسخنرانی، حای پرداخت مساعده

به  ینی که برای نظارت بر اجرای قانونمأمورعلتاوه کشتتتف حجتاب مربوط به شتتتهرها بود. . بتهشتتتد

 که حجاب معمولاً را رفاند، عدم وجود حجاب را در میان عشتتایر و روستتتااها و اینمی هاشتتهرستتاان

ی بعض یبا توجه به مقاومت فعالانه. اما دادندمی ی خوانین و تجار مهم است گزارشهامخاص خانواده

ابر عمومی ممنوع اعلام زودی دیده شدن زنان با چادر و چارقد در معهبان، کارمحافظهروحانیون و سایر 

ها در خیابان دادندنمی به پلیس دساور داده شد برای برداشان حجاب زنانی که به فرمان دولای تن د وش

 1به زور ماوسل شوند و اشخاف و ملایان مخالف این سیاست را از ولایات خود تبعید کنند.

 کمرین برای برداشتتان حجاب با ستتیاستتت جدید دولت به تمر رستتتید و هادههبه این ترتیب، 

ی اهای بود برای ستتتایر تحولات برای دستتتارستتتی دخاران به آموزش عالی، اشتتتاغا  و فعالیتمقدمه

و مردان رنجش و خشتتم زنان  اجاماعی و ستتیاستتی. اما استتافاده از زور برای اجرای این ستتیاستتت به

ت مخالفت أدانساند، اما جرمی ی را فحشاحجاببیحکومایان نیز که  ، حای بعضی ازهای ستنایخانواده

یاست ر مخبرالسلطنه هدایت که چند نوبت در مقام وزارت و شاه را نداشاند، انجامید. قاعدتاً یبا اراده

رد و کلاه اجنبی ملیت را از بین ب»خدمت کرده بود تنها کستتی نبود که معاقد بود  رضتتاشتتاهبه  ییوزرا

های خودشتتان را به مجالس ناموس و ماملقان چاپلوس که زنبیمردان »و به « برداشتتان چادر عفت را

دولت نیز در  یی سازندههایدهاسایر  کهنایجه آن ۵.، اناقاد داشتت«ها سترردندبردند و به الدنگ رقص

برخوردار  ،شدندمند میبهره ی مارقیهااین سیاستاز پشتایبانی کامل حای اقشاری که ازحد شتایستاه 

تابق »مخال  بود، با این هدف که در آن پسران و دخاران  ییجمله طرح ایجاد مدارس ابادانآنشتد. از 

ها، با نیت ساانها و دبیرر دبساانماحدالشکل د سلباو اجبار به پوشیدن « یک دساورِ واحد تربیت شوند

 و اصلاحات ،های مدرنایده زمینه،در این «. مجا  تفاخر و خودفروشی بین دخاران فقرا و اغنیا»زدودن 

 ظن قرار گرفااند. مورد حمله و سوء ،کردندمی پشایبانی هازنانی که از این حرکت

را  ییاباکار هیچ کس و هیچ نیروکه تحمل فعالیت یا  رضتتتاشتتتاهخواهی تمامیتبدون تردید، 

 نبود. او حای تأتیرخودش نداشتتتت، در واکنش به این اصتتتلاحات بی تأییدختارج از نظارت دولت و 

 برای اهامام در امر»و در نشریات خود از او  گذاردندفعالیت زنانی را نیز که بر اصتلاحات او صحه می

ممکن برای مرعوب ستتاخان  ابزار یکلیه پلیس از. کردنمی کردند تحملمی ستتراستتگزاری« معارف

                                                      

 . ۵۰تا  1۱ صصهمان،  1

 .۱۰۱-۱۰۳ صص، 1۵۱۳، تهران، اناشارات زوار، خاطرات و خطراتالسلطنه(، حاج مهدیقلی هدایت )مخبر۵ 
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 به رد تا را تحریک ک ماعصتتب اوباشنیروی اناظامی، مثا  در انزلی  طوربهکرد. فعالان زن استتافاده می

ضور پلیس ح در تهران نیز درحمله کنند.  اتر ستوسیالیسایئتیک به  ،زن یظهور یک هنرپیشته یبهانه

اران برا ستتنگ انجمن نستتوان وطنخواههای مذهبی محل فناتیککه به تماشتتا ایستتااده بود گروهی از 

  1جمعیت را به آتش کشیدند. یشدهچاپهای مجله و ندکرد

ه وزارت ، وابساه بدولای ییک سازمان خیریه عنوانبه« کانون بانوان» در راستاای این سیاست،

بارز های مساقل و مجانشین سازمان و تصویب وزارت، تأییدی محدود و موکو  به هامعارف، با فعالیت

نوعدوست،  روشنکازجمله های سوسیالیسای زنان نیز منحل و بعضی فعالان زن، فمینیسای شد. سازمان

کومت، ی حی نابخردانههااین سیاست جمیله صتدقی و شتوکت روستاا توست  پلیس دستاگیر شتدند.

ی دموکراستت و کستتب عدالت اجاماعی مبارزه برای ازیای را برای کستتب برابری جنستتزنان  یمبارزه

قل زنان، ی مساها. از میان رفان سازماناعابار ساختچشم نیروهای مارقی بی در جنبش زنانگسست و 

ی هاهخواساعمومی و جلب همراهی جامعه برای گاهی آسارش ی آموزشتی و تبلیغی برای گهافعالیت

 درزن  زادیِآ داد تا بحث حقوق زن و امکانن اماشتتترعو ن امرتجعبه نیز ماوقف شتتتد و جنبش زنان 

جا بیندازند و خصتتومت نستتبت به فمینیستتم و زنان  پهلوی ستتلطنتِ یدهئزا عنوانبه استتاستتاًایران را 

 آگاه حای بسیاری از روشنفکران نهادی کنند.خودفمینیست را در نا

  

                                                      

1  Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton University 

Press, 1982, p. 139.        
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 پهلوی دوم؛ دیکتاتوری، توسعه، فمینیسم دولتی

 (۰۰۳۱تا  ۰۰3۱)
مقاله و کااب و گزارش، هنوز دلایل  هاو صد 1۵۳۱چهار دهه از انقلاب  بیش ازپس ازگذشت  

ی بقهطخصوف پشایبانی هزاران زن ماجدد و باسوادِ هب سریق وآسان رژیم پهلوی دوم و ستقوط نستبااً

رار ق ترین نیروهای ستتیاستتی کشتتورکارمحافظهراه تحت هدایت و فرمان نیمهازجنبشتتی که از  ماوستت 

ه ترین قدمی برای بهبود حقوق زنان کها سا  با کوچکدرك نیست. این نیروها دهقابل  کاملاًگرفت، 

ایل این لفستتاد و فحشتتا بود با تمام قوا مخالفت کرده بودند. نخستتت باید گفت که د به نظر آنان عامل

ی مردان هاتفاوتی با انگیزه لزوماً  1،ستتتیاستتتی این گروه از زنان« کشتتتیخود»یا به قولی  ،مشتتتارکت

سافاده از اسوء ،ی پوپولیستای، همانند فاشیسمهای مهم جنبشهایکی از ویژگی .شتان نداشتتطبقههم

ن ، دادهاکردن نابسامانیدولامداران از طریق فهرستت ناخشتنودی مردم از خوردگی ونیرنگاحستاس 

یده ل پیچیساده برای مسای هاحلراه یهئو ارا ،گرداندن حقوق و حرمت مردمای بازی فریبنده برهاقو 

، ایجاد نوعی سرمسای برای های تو خالی رفاهی استت. خاصیت شرکت در این گونه جنبشهاو وعده

ن همچو ،هیجان روانی و جسمانی»آن را  شتناستی فاشتیسمرواندرکااب  ویلهلم رایش افراد استت که

 ۵.تاس ، نامیده«کنندمی عزیزشان یخود را تستلیم ستخنان رهبر هاتوده»، زمانی که «لذت همخوابگی

 یوسوی آیندهسمتناایج و  یخودشتدگی فرصتت اندیشتیدن و تعمق دربارهاین احستاسِ از خود بی

روزی یی شوند که ماضمن تیرههاگیرد تا داوطلبانه آلت اجرای سیاستمی حرکت ستیاستی را از آنان

را  ی استتابدادیهاجمعیِ مردمِ تحت حکومتشتتناخایِ آنان استتت. به این عامل باید دلیل روان تربیش

، اعاصتتابات و ستایر اشتتکا  هاییاضتافه کرد؛ یعنی احستاس توانمندیِ ستتیاستی که حضتور در راهریما

م چه رژیم حاکنآاز هر نوع فعالیت ستیاستتی و فرهنگی، جز  هادهد که ستتا اعاراضتی، به کستانی می

 آنان ید. نوعی احساس رضایت از این که مداخلهانمحروم بوده ،کردهمی داده یا تصتویبمی ستازمان

نسیای و گاهی جآنابه این عوامل باید در مورد ایران، گذار باشد. تأتیر تواند در حیات سیاسی کشورمی

                                                      

1 Said Amin Arjomand, The Turban for the Crown:The Islamic Revolution in Iran, 1987, 

p.201. 

۵W. Reich, The Mass Psychology of Fascism, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 

1970) pp. 144,, 34-75, 104-70.  

الگوهای  م بیماری ویش از رفاارهای فاشتتیستتای عاری از اشتتکا  نیستتت اما چگونگی تشتتریح علای رایهاکه توصتتیفبا آن

  مافاوت رفااری آن بسیار جالب توجه است.
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ران ستتایز رهبستتیاستتیِ آزادی یاز پیشتتینه را جدید ی ماوستت طبقهاطلاعی بستتیاری از زنان جوان بی

آوردهایی که حاصتل صتد سا  تلاش زنان و دستتلرم پنداشتان مدستو  جنبش از یک ستو، کارمحافظه

ااری ی نوشهامسدود کردن روزنه ینیز اضافه کرد. این عدم آگاهی نایجه مردان تجددطلب ایران بود،

 و گفااری برای کسب چنین آگاهی در دوران پهلوی بود.

ی پیش و هاتوان به ستتتا می زنان یجویانهدوران ستتتلطنت پهلوی دوم را از نظرکمرین عدالت

ستتلطنت  یتقستتیم کرد. آنچه مستتلم استتت، بلافاصتتله پس ازخاتمه 1۵۵۵مرداد  ۵۱پس از کودتای 

رفاه دستاز یهاگرفان سنگرپستجددستایز برای باز انِکارمحافظهموازات افزایش تلاش به، رضتاشتاه

ی ماعددِ هاشتتدن زنان، گروهحجاببیجمله در مورد آناجاماعی، فرهنگی و حقوقی، از ی صتتحنه در

هایی روهگ ،«کانون بانوان»منحل شده  دولایِ سازمانِبه جای  تشکیل شد. هازنان برای حفظ این ستنگر

 واناشتتار نشتتریات خود دستتت زدند و به  ندآغاز به کار کرد« جمعیت راه نو»و «زنان شتتورای» از جمله

 زنان را انعکاس دادند.حق رأی کسب ازجمله کرده، تحصیل ی ماوس طبقهی زنان هاخواساه

      

  زناندموکراتیک تشکیلات 

 «زنان یجامعه» رضتتتاشتتتاهگروه زنان در دوران پس از جنگ و خلق  ترینمنظمو  ترینبزرگ

 1۵۵1     بعدی( بود که در راساای اهداف و اساراتژی حزب توده ایران « زناندموکراتیک تشکیلات )»

تحت رهبری زنانی که همگی به نوعی با رهبران حزب توده نسبت خویشاوندی م(  1۹۱۵) خورشتیدی

ی طبقه یردهکی تعداد نسبااً زیادی از زنان تحصیلدهسازمانموفق به بسیج و داشتاند، تشتکیل شد، و 

جمعیت، نجمی موسوی، فعالیت آنان در اران ذگپایه. با این حا  به شهادت یکی از شهری شد ماوس 

تشکیلاتی در رابطه با حزب توده و آن طوری که بعدها در تشکیلات زنان وابساه -سیاسی یهجنب»آغاز 

تشتتتکیلات زنان علاقه ای به فعالیت در  اغلب زنان فعا  در»زیرا « به حزب توده وجود داشتتتت، نبود.

تا  بگذریم که اساساً 1«هم نشدند. تشکیلات سیاسی نداشاند و حای عضو حزب توده هم نبوده و بعدها

  ۵توانساند عضو حزب شوند.نمی میرزا که با عضویت زنان در حزب مخالف بود زنانمرگ سلیمان

گونه ترسیم شده این 1۵۵۵در  بیداری مای ی نخستت نشریهدر شتمارهتشتکیلات زنان اهدافِ 

ارزه پیشرفت فرهنگی و مب ،زنان دهی و بسیجسازمان ،بود  مبارزه برای حقوق اجاماعی و ستیاسیِ زنان

وان و مبارزه علیه اساثمار زنان و دخاران ج مبارزه با فساد اخلاقی ،فروشتیمبارزه علیه تن ،ستوادیبا بی

                                                      

 .۱۵،ف1۵۱۵، به کوشش حمید احمدی، نشر اخاران ما هم در این خانه حقی داریمخاطرات نجمی موسوی،  1

 .۳۹.و خاطرات نجمی علوی ف ۵۱۱و  ۵۰۵، ۱۰نگاه کنید به خاطرات کیانوری صص  ۵
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ه در کی تعیین ستتتاعاتِ کار و تعطیلاتِ باحقوق و برابری دستتتامزد با مردان وستتتیلهها بهدر کتارخانه

ز اقداماتِ روحانیون جهت از بین بردن اناقاد ا 1،دحزب توده ذکر شتتده بو ی کاریانیفستتت و برنامهم

وحشیگریِ پلیسِ در رونِد اعماِ   ازاناقاد و در عین حا   رضاشاهی اصتلاحاتِ اجاماعی و قانونی دوره

ی انبهجی قانونِ مدنی در امور خانوادگی )مثل حقِ یکموادِ ستتامگرانه تغییرنیاز به  و کشتتفِ حجاب

. با آن که شتتدندمی مطرح نیزمرد برای طلاق و ستترپرستتای از کودکان، چندهمستتری، ازدواجِ موقت( 

 ۱۰۰ با ی کارگریاتحادیه 1۱۱ ،1۵۵۰ یل دههیبازوی کارگری حزب، شورای ماحده مرکزی در اوا

ل یتر از مساکمبیداری ما  یدر نشریهو بخشی ازکارگران نیز زن بودند،  ۵دادرا پوشش می عضتو هزار

تنها  1۵۵۳ تا 1۵۵۵های مربوط به سا  ینشریه یشتماره 1۵بود. در حقیقت در  وگوگفتزنان کارگر 

گری و دی «ستتتیلو و وصتتتالی گونی» یبار زنان کارگر درکارخانهرقتدو خبر کوتاه مربوط به وضتتتق 

ن زاده، زسترکوب خونین کارگران اعاصتابی در آبادان درج شد. اما در خاطرات راضیه ابراهیمدرباره 

زنان کارگر و زحماکش کارخانجات  یی اتحادیهدهسازمانای و دسایار سیدجعفر پیشه وری، از توده

کاران زنان زحماکش کارخانجات مازندران و برنج یاتحادیه بافندگی و ریستتتندگی در آذربایجان و

ی درخور هااز موفقیت ۵.سخن رفاه است 1۵۵۵هردو به تشتکیلات زنان وصتل شتدند درسا   که بعداً

ی اکابر از هاافاااح کلاس یگرفان اجازه ،ارتباط آن با زنان زحماکش یوسیله توجه تشکیلات زنان و

اکابر و فراخوان  هایبودکه تا آن زمان در ایران سابقه نداشت. آدرس کلاس 1۵۵۵وزارت فرهنگ در 

  ۱شد.می چاپ بیداری ما یبه شرکت زنان در هر شماره

ر د آشتتکارترآغاز به پیروی از خ ِ حزب و منافقِ شتتوروی طوربهتدریج بهبیداری ما انه اأستتفم

 نعنوابههای نفایِ شتتما ِ ایران به شتتوروی از اعطای امایاز استتاخراج میدانحمایت  ایران، از آن جمله

آن که در ،نفتحاد  یمسئلهپرداخان به  باید گفت که ۳.کرددر سیاستِ خارجی  ایجاد تعاد  یوسیله

                                                      

 ۵۵۵1دوم    واو شماره ،او  سا  ٬1بیداری ما، 1 

۵ Fred Holliday, Iran, Dictatorship and Development, Harmondsworth: Penguin, 1997, 

pp. 199-200. 

 

، صتتفحات 1۵۱۵کلن، اناشتتارات مهر،  کوشتتش و ویرایش بهرام چوبینه،های، بخاطرات یک زن تودهزاده، راضتتیه ابراهیم ۵

 .1۵۵و  11۱

 .است گرفاه شده 1۵۳۱زنان و انقلاب قسمای از منابق اسافاده شده در این بخش از کااب من،  ۱۵همان، ف  ۱

 (.1۵۵۵، )۱شماره  ،سا  او  بیداری ما۳ 
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رای یک ، برا به ستیاست کشانده بودکرده و تحصتیلی ماوست  طبقهزنانِ جوانِ جمق کثیری از دوره 

ر سایاز جداهای زنان حقوق و آزادیشترایطی است که به  ندارد. جای اناقاد دراناقاد  گروه زنان جای

، بیداری ما یهنشری یوسیلهشما  به نفتِ یمسئلهمناها طرح نگریساه شود. ستیاسی و اجاماعی  لیمستا

وشتتنِ ، انعکاس رنظر زنانم اقشتتار گوناگون مردم از وآن برای طبقات اقاصتتادی بدون توضتتیح ناایج 

زب کنار  کامل ح واقعیتِ حزب توده بود. خاطرات مریم فیروز یستیاست خارجی شوروی و توصیه

 تشتتکیلات بدون مشتتورت با اعضتتا را انعکاس مستتئو بر تشتتکیلات زنان و برکناری یا اناصتتاب توده 

 حزب، ازهای روی از سیاستدنباله ی نستبی ستیاسی،هانکاه این استت که در دوران آزادی 1دهد.می

 زنان در برای بسیجمناسب  فرصتت، مصتدق ملی دکاردولتِ آن نستبت به ماناقضِ جمله ستیاستت آن

مصدق  ناگفاه نماند که تشکیلات زنان، را به هدر داد. توس  حمایت از تغییراتِ اساسی در حقوقِ زنان

اساساً سیاسامداری سکولار و تجددطلب و مخالف تلاش روحانیت برای کسب قدرت سیاسی و نیز که 

حفظ جناح افراد و احزاب مذهبی و با  ائالافبرای حفظ  ،ی دولت بودیآنتان در امور اجرا یمتداخلته

رد. به زنان خودداری کحق رأی از دادن الله کاشانی، سنای جبهه ملی و روحانیون مانفذ به رهبری آیت

زنان جلوگیری کند تا آنها در خانه مانده و به حق رأی دولت باید از »اعلام کرده بود  ه کاشانیلالآیت

 ۵.«حقیقی خود، یعنی پرورش کودکان برردازند یوظیفه

ترین سازمان سیاسی زنان در دوران پیش از کودتا، به علت انرژیترین و پربدین ترتیب بزرگ

ر کسب دود، بهره ببییش با حزبی که خود نیز از استاقلا  استاراتژیک هاپیوستاگیِ هویت و ستیاستت

که در آغاز روند کسب خودآگاهی جنسیای بودند با  اهداف اش ناموفق ماند. جمعی از زنان تشکیلاتی

شتدند و جمق عظیمی از کار ستیاسی کناره  ستاکتتبعید یا  ازهم پاشتیدگی حزب محکوم به زندان و

 ی آگاهی جنسیای در ذهن آنان کاشاه شد. هادانهبه هر حا  گرفاند، هر چند شاید 

 

  

                                                      

 .۱۹ ف، 1۵۱۵، تهران اناشارات اطلاعات، خاطرات مریم فیروز 1

   .۵۱۱ ف ،همان ۵
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 سازمان زنان ایران
اش بر نیروهای وابستتتاگانپیروزی دربار و دوران ، 1۵۵۵مرداد  ۵۱های پس از کودتای ستتتا 

 یسئلهمنیروهای سیاسی مخالف رژیم، حل  یهمه ییافاهمارقی ملی و ستوسیالیست، سرکوب سازمان

و  هارشتتد اندیشتته ستتیاستتت مهارِ ،اوج جنگ ستتردو در  ،ی مطلوبِ غربهانفت با امضتتای قرارداد

. ایران با بود شتتوروی نکردمنزوی برایاصتتطلاح جهان ستتوم هچپ در تمام کشتتورهای ب یهاستتازمان

ی ایرانی و هانقش تتاریخی شتتتوروی در ایجتاد و ارتباط با چپ مرز آبی و ختاکی و هزاران کیلومار

کودتا با حمایت آمریکا و غرب  حزب توده، اهمیت بسیار زیادی برای غرب داشت. رژیمِ با مشتخصتاً

و به گستارش حضتتور  زدهای وابستاه به حزب دستت خونین اعضتا و هواداران و ستازمان به سترکوب

 تحت اصتتلاحاتِ یپروژه شتتدن قدرت شتتاه ومستتاحکمدنبا  هپرداخت. بولوژیک خود در جامعه ئاید

نان ی اقاصادی، سیاسی و طبقاتی فراهم آمد. زگستاردهتغییر و تحولات  یزمینه ،«انقلاب ستفید» عنوان

 ی دولای و خصوصی، ازهاو اشاغا  در نهاد هابه مدارس، دانشگاه تربیشی، ورود أکسب حق ر نیز با

تر طبقاتی، و از همه مهم ینابسامان این تحولات، افزایش فاصله یشکل و شیوهاما مند شتدند. آن بهره

زایش به اف ،حقوق دموکراتیک مردم یجانبهو تداوم سرکوب همه ی سیاسیهانبود دموکراسی، آزادی

 .اکثریت جامعه از رژیم انجامید ترگسست عمیقو 

ستتریق صتتنایق، ستتهم زنان در کلِ جمعیت فعا   یی و توستتعهدارستترمایهرشتتد ستتریق رواب  

ستتهم شتتاغلین زن در بخش دولای به  درصتتد و ۱/1۱به رقم  پیش از انقلاب اقاصتتادی را افزایش داد و

کارگر صنعای نیز رو به گسارش  یصتنایق، درصتد زنانِ طبقهدرصتد رستید. همراه با رشتد  ۵۰حدود 

گذاشتتت. الباه با توجه به تقستتیم جنستتیای کار، اکثر کارمندان و کارگران زن در مشتتاغل معینی نظیر 

 1در صنایق نساجی شاغل بودند. خدمات بهداشای، آموزشی و دفاری و در مورد کارگران عمدتاً

ی طبقهی داخلی و خارجی با افزایش ستتریق هاگذارییهستترماافزایش رشتتد اقاصتتادی ایران و 

عالی  شورای» ی اجاماعی زنان همراه بود.هاو بهبود نسبی حقوق و امکانات و افزایش فعالیت ماوست 

ی هطبقی اقشتتتار بالا و میانیِ کردهماشتتتکل از هفده گروه کوچک زنان تحصتتتیل ،«ی زنانهاجمعیت

ه بودند، حیات یافا یل حساس غیر مجاز سیاسی، امکان ادامهیبا مسا، که با اجاناب از درگیری ماوس 

                                                      

، «ستتتلامیو حکومت ا کارگر یطبقه»یده مغیثی و ستتتعید رهنما های باره نگاه کنید به مقالهتر در اینبرای بحث مفصتتتل1 

، ۱، شماره کااب پژوهش کارگریدر  حسن گلریز ی( ترجمه۵۰۰1 سا ار ستوشتالیست رجیسترجمه از مان انگلیستی )در 

 .  ۵۰۰۵بهار 
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 ی جنستیای مورد نظرِ رژیمهادر جهتِ افزایش دستارستی زنان به آموزش، اشتاغا  و پیشتبرد ستیاستت

د و شمی تشتکیل شد. این شورا تحت حمایت اشرف پهلوی، قدرتمندترین زن ایران در آن زمان اداره

پیشتتین،  یهمانند دوره 1فعالیت خود را گستتارش داد.« ستتازمان زنان»نام  با 1۵۱۳چند ستتا  بعد در 

ای تبعیضتات جنسیای بسیار مثبت تستاوی حقوق زنان، در زدودن پاره یزمینهی دولت در هاستیاستت

ه در ک کارمحافظهی هانیرو یرغم مقاومت سرسخاانهدر این دوره که علیاصتلاحات ترین مهم بود. از

 ای تغییرات درپارهزنان و حق رأی ستترکوب خونین دولای انجامید، عبارت بود از به شتتورش و 1۵۱۵

قانون حمایت » شتتتکل ستتترانجام درکه مربوط به طلاق، حضتتتانت کودکان و تعدد زوجات مقررات 

 که بر طلاق اًقانون مدنی مثل در مواد موجود. هرچند تصویب مجلس گذشت از 1۵۱۱سا  در  «خانواده

زن و  د وش منوط به تصمیم دادگاهاستت تغییر نکرد اما مرد  یکجانبه حقّ طوربهاستلامی استاس احکام 

قیمومیت قانونی زن نسبت  1۵۳۱توانساند برای طلاق به دادگاه دادخواست دهند. در سا  می مرد هر دو

 ، اما محدود و مشروطبه فرزندان در صورت مرگ پدر نیز به تصویب رسید. تعدد زوجات ممنوع نشد

اعه یا ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده مد یمسئلهدادگاه شتد.  یبه رضتایت همستر او  و اجازه

  مسکوت ماند.

در شتهرها و افزایش دسارسی  ی قانونی، همراه با گستارش آموزش دخاران، عمدتاًهااین رفرم

ود. هرچند موقعیت زنان ب نسبی محسوسی در یهازنان به آموزش دانشتگاهی و اشاغا ، بیانگر پیشرفت

 هاتاین پیشتتترفامکانات موجود مالی و انستتتانی رژیم  توجه درآمد نفت وقابلکه با توجه به افزایش 

 یوسعهت ترین دسااورد زنان ازمهمآموزش  یتوان گفت پیشرفت در زمینهمی مثلا هرچند محدود بود.

 ادامه یافت. در شهر و روساا در نی آموزش زنان و مردانوناموزبود، اما  اقاصادی و مدرنیزاسیون ایران

 درصد ۱/1۵به  1۵۵۳در درصد  ۹/۵کل شاغلین کشور از  اشتاغا  هرچند درصد سهم زنان در یزمینه

ز آغاز سریق ایران ا رشد صنعایِها و در این سا  جمعیتافزایش به ، اما با توجه افزایش یافت 1۵۱۳ در

 یتوسعهحاصل بگذریم که  ۵.، بسیار کند بوددولت دساگاهو گسارش بخش خدمات و  ۵۱۰1 یدهه

 افزایش فشارهای فیزیکی و روحی به شهرها و در نایجه ییمهاجرت وستیق مردان روستااصتنعای ایران 

 .خصوف زنان بودهبرای کل خانواده، ب

                                                      

 .1۵۱۵، یرانااد مطالعات حقوق زن در ایران، بنی مهناز افخمی، 1 

 .۰۳۵1تهران  ،گزارش سالیانه و ترازنامه بانک مرکزی ایران۵ 
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شتتخص شتتاه، علاوه بر افزایش اخالافات  ییأی رژیم، نخوت و خودریگرااز همه بدتر، تمامیت

 و پشتایبانی از اصتلاحات مثبای مانند ایجاد سراه دانش و سراه بهداشت تأییدمانق از  ،طبقاتی و فرهنگی

 یبود. عمق خشتتم و کینه های اولیه در روستتااهاآموزی و مراقبتهدف آن گستتارش ستتواد بود که

به  دانستتاند،می ی غربیهاقدرت ینشتتاندها دستتتروشتتنفکرانِ مطرح جامعه نستتبت به رژیمی که آن ر

شد محکوم و منفور بود و اصلاحات در ای بود که هرسیاسای که جای پای رژیم در آن دیده میاندازه

ی کلی رژیم هاهرحا  در جهت اهداف و برنامهبهی ستتتازمان زنان که هاحقوق زنان و فعالیت یزمینه

بینش  گری نمایانیمورد سوء ظن، تمسخر و سرزنش بود. این واقعیت از سو تربیشقرار داشت، ازهمه 

بود که حای بستیاری از روشنفکران از آن  شتده در کشتورستایزِ نهادیزن محور، و-پدرستالارانه، مرد

ق و حقو هااند و از ستتوی دیگر به این واقعیت مربوط بود که نکوهش و حمله به آزادیمصتتون نبوده

 ت بود.ی دولهابری برای اناقاد از سایر سیاستمیانو راه  خطرترکممدرن،  ی ماوس طبقهزنان و زنان 

وضعیت  دگرگونی نسبی با گستارش مدرنیزاسیون ایران و طنز تلخ این تحولات در این بود که

نیروی  روشتتنفکرانه محور-جهان بینی جنستتیت ،چهلی دهههای اجاماعی و اقاصتتادی زنان درستتا 

ه ایجاد وضتتوح بدستتارستتی آنان به آموزش به و . افزایش مشتتارکت زنان در نیروی کاریافتی تربیش

ان سیاری از مردانجامید که حضتور آنان در جامعه برای ب ی ماوست طبقهرشتد زنان بهیک جمعیت رو

 وکه بهشت زیر پای ا و مادر مهربان، آرامش بود. زن، این موجود پرعاطفه یزنندههمتهدیدکننده و بر

اعی اجام ملی شتتتد. گناه بحران فرهنگی و یفستتتاد، تنز  اخلاقی و عارضتتته نمادِ حا  تبدیل به ،بود

در ذهن  ییروساا یستاده ترتیب نوستاالژی یا حسترت زنِستره به گردن زنان گذاشتاه شتد. بدینیک

ده و از کرآ  احمد چنبره زد. هر چند زنان تحصیل جلا  ظاهر سکولار، مثلبستیاری از روشتنفکران به

نگ فره یکم نبودنتد، امتا بتا توجته بته ستتتلطه بینشتتتی توانمنتد، در اپوزیستتتیون رژیم فکری و نظر

به  و یا کردند،نمی انه تردیدسایززن حاکم بر فضای روشنفکری، یا درحقانیت این بینشِ یمردسالارانه

 یسویهکی نظراتِن امخالفبرای مقابله با آن نداشاند.  الازم ر اعاماد به نفسِ دلیل همین فرهنگ حاکم،

چتپ نیز بستتتیتار بودنتد. اما چون امرآزادی زنان را از ن امعارضتتتیتان و گراملیانته در میتان ستتتایززن

 1د.سکوت گزیدن دانساند در برابر نظریات مزبورنمی خواهیی و دموکراسییجوی عدالتهالویتوا

                                                      

 1۵۳۱لاب ، زنان و انقزن در کااب من ییفکری مردان روشنفکر ایران نسبت به امر رها یبررستی مفصتل تر این استاحاله1 

 آمده است. 
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ی ستتازمان زنان، مانند کمرین برای اصتتلاح هابعضتتی از فعالیتن که آستتت که با از همین رو

زنان  قانون کار و حقوقی دربارهبعضی از مواد قانون مدنی به سود زنان، یا اناشارجزواتی به زبان ساده 

ات أتیرتیتا ایجاد مراکز رفاه خانواده در مناطق فقیرنشتتتین، اقدامات مثبای بود، اما مانند پیش  1کتارگر

از  این امر را که این اقدامات دلیل اصلی ت. شجا گذا رب زنان یخواهانهبرابریی هافعالیت برماضادی 

ن ای ی بینشتتی و ستتیاستتی را درهاخواه محروم ماند وشتتکافترقیجلب حمایت نیروهای تجددطلب و 

فین ستترکوب مناقدین و مخال مبانی برستتیاستتی استتابدادی  ارستتاخاتداوم  باید در ،عرصتته افزایش داد

 د ازجست. بایاصلاحات انجام  روش اصلی عنوانبه ارعاب و زورو ستوستیالیست و اسافاده از  گراملی

 ی مدرنیزاستتتیون فرهنگی و اجاماعی، وهابرنامه ای ازپارهاجرای  حکومت در یی ناشتتتیانههتاروش

ستتتایز در پیشتتترفت اصتتتلاحات حقوقی و اجاماعی مربوط به روحانیون مدرن یمقاومت فعالانه یادامه

 نام برد.نیز زنان، و مماشات رژیم با آنان 

دانم. نمی موردجتا بیام در اینه دادهئتبتتاره در جتای دیگر ارااین ای کته دری ارزیتابییگوبتاز

نشیب فرازوشهری، بی اطلاع از تاریخ پراکثریت زنان جوان  نشتان داد کهبهمن حوادث پس از انقلاب 

 انگاشاند و اهمیت مبارزهمی حقوق زنان، حقوق موجود ناشتی ازاصتلاحات را بدیهین افعالنستل قبلی 

ا بکرده زنان جوان و تحصتتتیل از یگروه دیگر کردنتد. تتانیاًنمی درك راتر بیشبرای اصتتتلتاحتات 

 یههمجاهدین( دیان و یملی و ستتوستتیالیستتای، که بعضتتی از آنان به جنبش چریکی )فدا هایگرایش

نظر قطهو از ندیدند می ل زنان بورژوایات جنستتیای را مستتاضتتتبعیدرجهت رفق تلاش پیوستتاند  1۵۳۰

 ی خود وهادر جهت ستتتیاستتتتبستتتیج زنان رژیم با  .کردندمی آمیز قلمدادتفرقه آن را جنبش خلقی

و  یانه، ستتوستتیالیستتایگراملیهای غیرمذهبی دم تحمل جنبشو ع، مبارزات حقوقی زنان کردندولای

 عنوانبها ظهور پوپولیسم اسلامی راعابار کرد وهم را بیفمینیسم هم مبارزات حقوقی زنان و فمینیسای، 

  ۵رژیم خود تسهیل کرد. بدیلتنها 

 

 

 ۰۰۳۱جنبش زنان پس از انقلاب بهمن 

 ولوژیکئایدکه هویت طبقاتی و نآهزار زنِ پوشیده در روسری یا چادرهای سیاه، بی  هاصتد 

ی دورانِ انقلاب بودند و بدون تردید در هاییپیماص باشتتد بخش مهمی از لشتتکر راهنان قابل تشتتخیآ
                                                      

 .1۵۱۵اناشارات مرکز زنان  ،1۵۳۱-1۵۱۱ایران؛ حقوق زن در به کوشش مهناز افخمی،  سازمان زنان ایران،1 

 .همان۵ 
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 ی بازاری وهابخشتتتی از جمعیت زنان به خانواده ستتتقوط نظام ستتتلطنای نقش بستتتیار مهمی داشتتتاند.

 یبانی ازخود به پشاتصویب مردان  با تشویق و مساجد و مذهبی تعلق داشاند که در ن کوچکادارمغازه

زرگ ی بان شهرهانشتینحاشتیهوزنان زحماکش در این جمق  برخاستاند. بخش دیگررهبری روحانیت 

ق و توزیمجانی  آب و برقبودند که شتتعارهای استتلامی انقلاب برای آنان ترجمان کار، نان، مستتکن، 

ردی دموکراسی، آزادهای فی سیاسی، هاتوان گفت که خواساهمی راحایدرآمد نفت بود. به ترعادلانه

روشن  رتی شورش را یک سا  پیشهاوستیاسی، حق مشارکت در حیات سیاسی کشورکه اولین جرقه

در  مشتتارکت هیچ یک از دو گروه یکرده بود، عدالت جنستتیای و رفق تبعیضتتات پدرستتالارانه انگیزه

 انقلاب نبود. 

ه جدید شتتهری بودند ک ی ماوستت طبقهاز عمدتاً ،کنندهخش مافاوتی از جمعیت زنانِ تظاهرب

ی همبستتاگی و نیت بود وهم نشتتانهامبرای  یبا روستتری یا چادر، که هم پوشتتشتتنیز  هاای از آنپاره

ی دیگری داشاند. در چند هاکردند، اما خواستتمی شترکت هاییرنگ جماعت شتدن، در راهریماهم

عرض به خاطر ت هاییراهررما جاب بهپیوستتان بدون ح ماه آخر پیش از ستتقوط رژیم ستتلطنای، استتاستتاً

با موانق زیادی همراه بود. در حقیقت، چند سالی پیش از انقلاب،  هاییپیماراهآمیز در بعضی ازِ خشونت

ن سازی آی مدرنهااز رژیم و برنامه ییبرای ابراز نارضا خطرکماستافاده از حجاب استلامی به ابزاری 

لب ترین معامد شاه را نیز به خود جالله علم، وزیر دربار و نزدیکبدیل شتده بود. این نکاه توجه استدت

ها ده»، از حضور 1۵۳۳در اردیبهشت  (شیراز)دانشگاه کرده بود که پس از بازدیدی از دانشگاه پهلوی 

، از این «ی استتلامی برای هوچیگریهابرداری مارکستتیستتتبهره دخار چادری در ستتالن ستتخنرانی و

 1دهد.می ویان دخار، به شاه گزارشدگرگونی رفاار دانشج

بی از یعنی ترکینداشتتتت. شتتتان طبقهمردان همتفاوتی با دلایل  پیوستتتان این گروه بته انقلتاب

مرز حدویب یخفقان سیاسی، سلطهاز  ییانارضتو  رادیکا  مذهبیِو  ،چپ ،ناستیونالیستای هایگرایش

ادی، فقر، امنیای امرریالیستتای، آشتتفاگی اقاصتتیت کارگزاران اقاصتتادی و ؤر، نفوذ قابلی امنیایهانیرو

ار با آمیز مدرن و ناستتتازگمبالغهالگوها ورفاارهای  فشتتتارهای فرهنگی ناشتتتی از اخالافات طبقاتی و یا

غیاب نیروهای ملی و  دررا بته تظتاهراتِ خیتابتانی کشتتتانده بود.  هتامتذهبی، آن-هتای ستتتنایارزش

ت نظرا یهئشدت سرکوب شده و هیچ تریبونی برای اراهبسوسیالیست که در تمام دوران پس از کودتا 

، برای های مجاز، مشابه مساجد و تکیههایان از داشان مکانگرااسلامخلاف خود نداشتاند، و بربدیل و 

                                                      

 .۱۳، ف 1۵۳۱-1۵۳۳، ۱ج  ،خاطرات علم1 
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گفامان هوشتتتیارانه و دستتتارستتتی به مردم عادی محروم بودند، روایات انقلابی پوپولیستتتم استتتلامی و

، برای این گروه از زنان «واقعی»حقوق و آزادی  تتأمینی هتاو وعتده، در تبعیتدرهبری بخش اطمینتان

 جذابیت داشت. 

زنان  خصتتوف برایبه ،مردم یشتتدن با تودههمبستتاگی با انقلاب و همراه این نکاه که آیا ابراز

حکام و ارنگ شدن با رفاارها و آداب و همانه کارمحافظهدادن به استاراتژی ستکولارِ چپ مستالزم تن

ی خود تاچه حد در هاارزش و باورها ،هویت ینهادن داوطلبانهواتعیین شتتده از جانب آنان بود، و آیا 

داشت،  تأتیردر انقلاب  پس از انقلاب و نفی حضور و سهم نیروهای سکولار خواهِی تمامیتهاستیاست

  1ام.مطلبی است جداگانه که در جای دیگر به تفصیل به آن پرداخاه

 

 آمد جنبش زنان علیه فرمان حجاب بر
فرمان در اعاراض به ستتترگونی نظام شتتتاهنشتتتاهی ی او ِ پس از در چند هفاه ی کههزاران زن

. چند جدیدِ سکولار بودند ی ماوس طبقههمین اقشارگوناگون  ، ازها ریخاندبه خیابانحجاب اجباری 

به  ااًموقرا حکومت جدید  که هاو دانشگاه و مدارس هابیمارساان ،هاو توقف کار در اداره تحصنهفاه 

، ودبعطف مهمی در تاریخ مبارزات حقوقی زنان ایران در صد سا  گذشاه ، نقطهنشتینی واداشتعقب

ر زوبا قانونی کردن آن و ارعاب و  ،به دنبا ِ تثبیت حکومت 1۵۳۱در تابستتاان  چندماه بعد هر چند که

ینیسای ممشخص ف یهاعنوان نیرویی سیاسی با خواستبهزنان جوش جنبش خودبه اجرا گذاشتاه شتد. 

توانست اعابار نمی سیاسیهیچ ستازمان یا حزبِ ها ستا ، نه دولت و نه پس از دهدر حا  ظهور بود، و 

 هاهخواسا. را براساس اهداف خود پیرایش دهد های آنهارا به خود نسبت دهد، و یا خواساهزنانِ بسیج 

برابر ساخامان وزارت دادگساری  در ییهماایِ گردهشت ماده یود و در بیانیهستاده، صریح و روشن ب

 عدرف ار حدودش که –ی پوششِ زنان گیری دربارهداشت که تصمیممی یه اعلامبند او  بیاناعلام شد. 

برابری بین زنان و  تأمین .ی خود زنان استتتعهدهبه – ستتازدمی مشتتخص جغرافیایی هایضتترورت و

، ی همهشده برای و تضمیننبنیای هااقاصادی و سیاسی و نیز آزادی ،اجاماعیانونی، ق حقوق مردان در

 کردننیز خواستتتاار برطرف آخربود. بند ی بیتانیه عمتدهاز مطتالبتات  ،امنیتت شتتتغلی ، وو مرد زن از

 ۵.ها سلب شده بودکه از زنبود حقوقی و تضمین حمایت از خانواده  های قانونِکاسای

                                                      

 .1۵۳۱زنان و انقلاب یده مغیثی، ها1

 ( مناشر شد.1۵۳۱اسفند  1۹یاتِ این مطالبات در کیهان )ئجز۵ 
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 ملی زنان اتحاد
شتتتورش زنان علیه فرمان حجاب، نیروی مقاومت جمعی را به دیگر زنانِ معارض، به نیروهای 

ی حکومای نشتتان داد که چهره ماندند، و به هاگر این رویدادتنها نظاره هاستتیاستتی که بستتیاری از آن

ر نیروهای ستتیاسی دبایستت اخطاری باشتد از آنچه برای انقلاب و برای ستایر می گر وخشتنِ آناقادار

 انقلاب «ترِجدی»ل یبلکه به زنان توصیه شد به مسا ،تنها این اخطار روشن جدی گرفاه نشدنه .پیش بود

آن ی هدربارو این داساان دیگری است که جمله نبود. نآاجباری از  حجابِ هااز نظر آنکه  ،بیندیشند

ر خود را دفات گراملیها گروه و سازمان زنان سوسیالیسای و ده. با این حا  استت شتده وگوگفت بارها

ات کردند. تشکیلآغاز ی دولت هادر دفاع از حقوق زنان و اناقاد از ستیاستخود را گشتوده و فعالیت 

انقلابی  دموکراتیتک زنان حزب توده، انجمن زنان مستتتلمان مجاهدین خلق، انجمن زنان مبارز، اتحاد

ی روایت رغم ستتتلطهعلی جمله بودند.آنی زنان از یری زنتان، انجمن رهازنتان مبتارز، جمعیتت بیتدا

ی یک، خود از سام رهایی خواهند یافتبرستد، زنان خودبه خود اگر انقلاب به اهدافماداو  چپ که 

 ییای فدهاچریکو حمایت سازمان  تأییدبود که با « اتحاد ملی زنان»ی زنان هاترین ستازمانبزرگاز 
اعلام  ،اساقلا  سازمانیبرخورداری از  یتر از یک ماه بعد از خیزش زنان، با وعدهکمی کم ایران خلق

جاد ی بودند، اییاران نخستتاین که بستتیاری از آنها زنان هوادار فداذگامید پایه موجودیت کرد. هدف و

 طبقاتی با تنوع بینشی برای دفاع از حقوق زنان بود. فرا دمکراتیکتشکیلات 

یان ین فدااران آن با رابطیذگاتحاد ملی زنان، ارتباطات پیچیده و اغلب پرتنش بنیان یهافعالیت

عهده ساز انقلاب بهآن دوران سرنوشت پیشتبرد خ  ستیاستی و استاراتژیک سازمان را در یکه وظیفه

 ی مبارزاتی و ماهیت طبقاتی رژیم که درهالویتوای دربارهنظرهای درونی و ستتتایراخالاف ،داشتتتاند

مان ن ستتتازوبه اولین انشتتتعاب در بود که نهایااً یینظر رهبران آن زمان فداحقیقتت انعکتاس اخالتاف

ی های عملی ستتازمان اتحاد ملی و تلاش ناموفق آن برای همکاری با ستتایر گروههافعالیت انجامید، بر

و  ی ماوس بقهطی ینیتحاد ملی با هدفِ بستیج وسیق زنانِ اقشار میانی و پاامنفی داشتت.  تأتیرستیاستی 

اصتطلاح تخصتصی ماعددی تشکیل داده هی بهادستت ایجاد شتده بود و کمیاهکش و فروزنان زحمت

کشتتان، کارمندان، معلمان، هنری، ترجمه و اناشتتارات، و مالی، که ی زحمتهابود. از آن جمله کمیاه

 فق مشتتاركِ زنان فعالیتل عاجل هر یک ازاین اقشتتار حو  منایقرار بود با در نظر داشتتان ویژگی مستتا

ل تبدیل شتتتد، به طرح مستتتای زنان در مبارزه یبه ماهنامه که بعداً برابریاتحاد ملی،  ینامههفاهکنند. 
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وضعیت  اه بری وابسدارسرمایهات نظام تأتیرمربوط به حقوق زنان از دیدگاه ضد امرریالیسای و اناقاد از 

ه بهای مخالف زنان استتت که اتحاد ملی مانند اغلب گروهپرداخت. نکاه این می زنان در دوران پهلوی

و  ای حزبیو کلیشتتته بانهآمقیمبینش مردانه،  یاز زاویهحقوق زنان  یمستتتئلهدرجتات گونتاگون، بته 

 شد. می کرد، و یا در برابرآن تسلیممی سازمانی نگاه

که نکرد. او  ایمی اش عملعلیه موفقیت اتحاد در پیشتتبرد اهداف اولیه مشتتکلات دیگری نیز

ارگر و ک یاتحاد بین وابستتتاگی به یک ستتتازمان ستتتوستتتیالیستتتای با هدف مبارزه برای آزادی طبقه

جز زنان »زحماکشتتان، و حفظ ترکیبِ دموکراتیک که مستتالزم بستتیج فراطبقاتی اقشتتار مخالف زنان 

 یعضتتتافعالیت ا ن کارگرعلت عدم ارتباط ارگانیک با زنابه بود، ستتترگردان متانده بود؛ مثلاً «بورژوا

ی هاها یا ایستتتاگاهوکارگاه هامحدود به رفان به پشتتتت درهای کارخانه کشتتتان عملاًزحمت یکمیاه

توجه به  یان( بود که بایفدا ی اتحاد )و احامالاًهانها برای توزیق نشتتتریات و اعلامیهآاتوبوس نزدیک به 

امداد که در مناطق  یوبرو بود. کمیاههای امنیای با دشتتتواری جدی رگیری دستتتاگاهستتترعت ستتتامان

اناق تر بود. دوم، اخآموزی و خیاطی دست زد، موفقی سوادهامستکونی زحماکشتان به تشکیل کلاس

ی پیشین و پیشگامان حقوق زنان با نسل حاضر را هاستیاسی دوران پهلوی ارتباط تجارب تاریخی نسل

یلات تشتتتک» الافئمثا  ا طوربهده بود. گستتستتتاه و ما را از دستتارستتتی به تجارب گذشتتاه محروم کر

 1۵۵۱در  «آزادی یجبهه»و « حزب زنان»حزب توده با دو گروه دیگر زنان، یعنی « دموکراتیک زنان

طرح مناستتتب برای  یفرهنگ و تهیه ی، توستتتعهمرتجعانجمله مبارزه با حو  اهداف مشتتتخص از آن

ی یت الگوتوانسمی استاقلا  اقاصتادی بانوان، که به امضتای نمایندگان هرسته گروه رسیده بود، تأمین

ی دیگر زنان، باحفظ استتتاقلا  ستتتازمانی و هابرای اتحاد ملی باشتتتد برای مذاکره و همکاری با گروه

 ساساً آمدند امی داشتایم. سوم، بسیاری از زنانی که به اتحادمی اما ما در تاریکی قدم بر 1ولوژیک.ئاید

دیدند یا یم یانیای برای ارتباط با فدابه ضرورت کار در سازمان زنان اعاقاد نداشاند و اتحاد را واسطه

 که به عهده هاییتولیئدر مسرا پیوساند. این امرکیفیت تلاش آنان می آنها به اتحادی مساقیما به توصیه

 مثلاً  ،ی عمدههاگیریدر تصمیم در ستازمان که عملاً ییداد. بگذریم که رابطین فدامی گرفاند تنز می

ترین دانش و حستاسیت جنسیای دارای کم زدند نیزمی های زنان حرف آخر راهمکاری با ستایر گروه

داد که بستتتیاری از می بودنتد. در آن زمتان زنتدانی ستتتابق بودن بته افراد، چته زن و چته مرد اعاباری

گی باید سکااریسم و خودشیفا هااین یکرد. به همها تانوی میوریک و شخصی رئی ذهنی، تهاکمبود

                                                      

 .1۵۵۱، سا  دوم، ۵، شماره یداری ماب نگاه کنید به ائالافدر مورد این 1 
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ی چپ هاانقلاب در میان احزاب و ستتازمان یامکانات خود و مرحلهی دربارهتوهمات  ،ولوژیکئایده

 یوریک و ستیاسی کافی از سوی دیگر را اضافه کرد که نایجهئاز یک ستو، و فقدان دانش تاریخی، ت

 لوی بود. دوران په سوسیالیسای در یها و اندیشهامان گروهمساقیم حکومت اسابدادی و سرکوب بی

اباکارات عملی جنبش زنان،  فکری وهای ظرفیتی خلاقیت و این عوامل کدشتتتنده یمجموعه

اید شتتبرای دفاع از حقوق زنان بود. تنها استتاثنا  هامشتتارك، و هماهنگی فعالیت یامکانِ تشتتکیل جبهه

، بدون وابستتتاگی حزبی بود که با هدف ایجاد «شتتتورای همبستتتاگی در امور مربوط بته حقوق زنان»

های مخالف زنان ایجاد شد و کنفرانسی نیز برای بررسی حقوق زنان همبستاگی و همکاری میان گروه

سیاری نی جدی بدر قانون اساسی جدید و قانون خانواده سازمان داد. اما این اباکار مهم نیز مورد پشایبا

ترین برابری زن و مرد، کوچک یشتتتان ضتتتمن اعاقاد به ایدهی چپ، که رهبرانهااحزاب و گروه از

آن  ها قرار نگرفت. واقعیتنآی زنان هال نبودند، و در نایجه سازمانیاولویت سیاسی فوری برای آن قا

ازمان و حزب ی سهاپیشبردِ سیاست یوسیلهوابساه به جریانات چپ، تبدیل به ی زنانِهابود که سازمان

انجامید، می پیدری پیهامادر شتتتدند. از آن گذشتتتاه اخالافات درونی ستتتازمان مادر که به انشتتتعاب

ترین رگعنوان بزنان نیز بهکرد. چنان که اتحاد ملی زمی پارهوابساه به خود را نیز چندی زنان هاسازمان

اب کشیده تر از دوستا  فعالیت به انشعانقلاب پس از کم فمینیستای پس ازترین گروه ستوستیا و معابر

 شد. 

نوین خ زنان در تاریشور فراطبقاتی پر ،مساقلخودجوش، جنبش بحث این استت که نخستاین 

جویانه از جنبش زنان به آن با حمایت غیر مداخلهبایستتت می . نیروهای ستتیاستتیز شتتده بودآغاایران 

درفرصتتت مناستتبی که هنوز مطبوعات آزاد، آزادی بیان و آزادی اجاماعات به کلی دادند تا می امکان

 ،گاهی، بستیج وجلب پشتایبانی طبقات ماوس  میانی و فرودست ازحقوق زنانآنابود نشتده بود، برای 

اساراتژی خود را برای مقابله با خطری که ماوجه این حقوق بود تنظیم کند. از دست رفان این فرصت 

 هایییر عرصهتسخنظام جدید بود تا با شااب به ش زنان، به معنی به دست آوردن فرصت برای برای جنب

یده در . بدن پوشگذشاه آغاز کرده بود یهادههکه روند تجدد و تحولات اجاماعی و فرهنگی برردازد 

نافرمانی در این مورد نیز نماد تجاوز  در ایران شود. پس نظم جدیدبایست نماد اساقرار می حجاب زنان

ن لغو قانو ،جمله اقدامات فوری حکومت جدید. ازبود نظم جدیدبه امنیت ملی و تهدیدی جدی برای 

، رد صلاحیت ستا ( 1۵ )و بعداً ستا  ۹حمایت از خانواده، کاهش ستن قانونی ازدواج برای دخاران به 

های ای و برخی از رشاهدارس فنی و حرفهبستان درهای م ،زنان قاضتی برای تصتدی کرستی قضتاوت
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 و آموزش عالی به روی دخاران و اخراج، پاکستتازی یا بازنشتتستتاگی صتتدها زن ماخصتتص، آموزگار

  .دولت کارمندِ

عات مطبو درغیابعراق،  گیری، و سترس شروع جنگ بابا اشتغا  ستفارت آمریکا و گروگان

نگران  های چپ که حا  بخش مهمی از آنهاسازمانی هاگمی، و ستردرهادانشتگاه ، بستاه بودنآزاد

کار ی دموکراتیک در دساورهاامرریالیسای شده بودند، حمایت از خواستتضتعیف شتدن جنبش ضتد

چه تر از آنو آستتان زودترمناقد و مخالف نبود. جنبش زنانِ ستتکولار همراه با ستتایر نیروهای ستتیاستتی 

ی جو نیز وارد مرحلهگرا و زنان عدالتان ستتنتکارمحافظهشتتد ستترکوب شتتد. مبارزه میان می تصتتور

 . است در چهل سا  گذشاه ادامه داشاه های بین آنهاگیریجدیدی شد که در

 در یک طرف این مبارزه دولت قرار داشتتتاه، با قدرت انحصتتتاری قانونی، فراقانونی، نظامی و

ه. قرون گذشا سایززن قدستیروایات  ولوژیک برای تحمیل ستیاستت جنستیای برمبنای تفاستیر وئایده

تدوین واجرای قانون  ،در فضتاهای عمومی، در آموزش و در اشاغا  جداستازی جنستیی هاستیاستت

نهی »ین یا داوطلبان اجرای مأموربه  «اخایار»، همراه با اعطای حجابیمجازات استلامی قصاف برای بی

خارج از موازین  یبه اتهام رابطه ستتنگستتار ،حجابکم فحاشتتی و ضتترب و جرح زنانبرای « از منکر

 و «خانواده جامق جمعیت و تعالیطرح »ای از طریق یی جنسهاسیاستاجرای  جمله بود.آن، از استلامی

های ایجاد بنگاه، ی درسیهانویستی کاابباز ،شتدت گرفت «طرح صتیانت از حریم عفاف و حجاب»

د ی خود در مورهاگیری از سیاستحکومت در پی ، از دیگر اقداماتی بود که ساعایو موقت ازدواج 

اناشتتتار مطالب در دفاع از حقوق زنان خارج از »ممنوعیت قتانون زنتان بته کتار گرفتت. علتاوه بر این 

فاحشه خواندن زنان فعا   و زندانی کردن فعالان حقوق زن؛(؛ 1۹۹۱ )مصوب« چارچوب قانون و شترع

امان نبوده، همه در راستتتاای وادار  خانواده نیز از آن دردر امور زنان و  جمهوریسیکته حای معاون ر

، خاراندکار گرفان بهزمان با همکردن زنان به تستتتلیم و پذیرش زنانگی به روایت حاکم بوده استتتت. 

ان قشر جدیدی از زنای و سیاسی، حرفهی هادر فعالیت دولامردان یا شتهداودیگر وابستاگان همستران 

تعداد به یوساه پکه های خاف زنان ها و کمیسیوندفاتر، کمیاهی با ادارهوفادار به نظام پرورش یافاند تا 

کانون »ی زنان دولایِ قبل از انقلاب، نظیر هاسازمانبدیلِ ، و در بهارین حالت، افزوده شده هاو تنوع آن

 اسلامی باشند.  یولوژی و چهرهئایده، حا  با «سازمان زنان ایران»و  «بانوان

با مایه گذاشتتان از آزادی و جان اند که در طرف مقابل، زنان و فعالان حقوق زنان قرار داشتتاه

ی که در یهاعدالایبیی قانونی و هانابرابری یافشتتتاات عملی این روایت را با تأتیراند، خود کوشتتتیده

ی بررستت طرح و با هاتضتتعیف کنند. بعضتتی از آن ،ی زندگی گریبانگیر زنان استتتهاعرصتته یهمه
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 و ایجاد ،دسامزد برای کار خانگییی از جمله هاو طرح خواستبرابری حقوقی،  های فمینیسایِاندیشه

 ،فرزانه، جرهاپیام، زنانمعدود مانند  یصتتفحات چند نشتتریهدر دیده های امن برای زنان آستتیبخانه

نبش جبه راه انداخان جانبه به حقوق زنان مقابله کنند. همهبا تعرض  ،ستتتعی کردند در حد امکانِ خود

بهبود حقوق زنان در  با خواستتت 1۵۱۳که به همت گروهی از زنان فعا  در ستتا   «ن امضتتاوییلیک م»

رد. جلب کحقوق بشر زنان نقض های ترین عرصهمهمبه  توجه جامعه را ، شتکل گرفت،قانون خانواده

 ی مخالف ادامه یافت. های زنان مارقی به ارشکا  و شیوههااباکارات و فعالیت

ر تر شدن فضای تنفس برای زنان دو پیش از تنگ ترکارمحافظهمد جناح آپیش از بر هادر سا 

تغییر برای » و اعابارهای مخالف از جمله، هابتا گرایش ی مخالف زنتانهتاگروه، 1۵۹۰ یل دهتهیتاوا

، «طلبمجمق زنان اصتتتلاح»، «مادران صتتتلح»، «مدافعان حقوق بشتتتر»، «یایران زنتانکتانون »، «برابری

تحت شتترای  دشتتوار امنیای با هم همکاری ، «ی زنانیهمگرا»و « میدان زنانه» ،«فمینیستتای یمدرستته»

یوسان به یا با پ موزشیآهای کارگاه، یا وگوگفتاند. تلاش آنان چه با تشتکیل جلستات بحث و کرده

رفاه، گ زندانیان سیاسی عقیدتی، و آزادی بیان دفاع ازو اعدام،  مخالفت با سنگساری ماعدد از هاکمرین

 ومحی  زیست  حفظ ،ی ورزشیهاستواری زنان، و ورود به اساادیومتا اعاراض به ممنوعیت دوچرخه

 شدن.شدن و نشنیدهتلاشی است علیه ندیده ،حقوق حیوانات

 های پس ازکه تمام دولت هاسازیاقاصتادی و خصتوصتیستیاستت تعدیل بحران اقاصتادی و 

 جنستتیای در یهای ستتهمیهستتیاستتتبا اتخاذ اند، کردهرونویستتی را از روی دستتت یکدیگر جنگ آن

 شماری را برای بخش وسیعی از زنان به وجود آوردهمشتکلات بیهای رستمی، اشتاغا  و بیکارستازی

مار ستتازمان آبراستتاس  ،تحت عنوان کاهش ستتاعات کار زنان یا افزایش مرخصتتی بارداری مثلاً. استتت

جالب آن که قانون کار  1.است یدهستوم از مادران به مرخصی رفاه انجامیکاجاماعی به اخراج  تأمین

کرد که در دوران مرخصتتتی قبل و بعد از حاملگی می اعلام خود، صتتریحاً 1۱ یدوران شتتاه، در ماده

حا  آن که قانون کار جمهوری استتلامی در این مورد  «...کارفرما حق اخراج ]کارگر باردار[ را ندارد.»

گسارش میزان  ۵«.گرددمی به کار سابق خود باز»کند که کارگر زن حامله پس از زایمان می تنها اشاره

                                                      

هزارنفر از کار بیکار  ۱۱هزار زنی که به مرخصتتی بارداری رفاه اند حدود  1۱۳، از بین 1۵۹۵بر استتاس این آمار در ستتا   1

 .۹۵، ف 1۹۱دی و بهمن  ،۹۳ یشماره ،چشم انداز ایرانشده اند. 

 .۱۱، ماده 1می، تبصره ، و قانون کار جمهوری اسلا1۱اجاماعی ]قبل از انقلاب[ ماده  تأمیننگاه کنید به قانون کار و ۵ 
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( ٪۹۷۵به  ٪1۱۷۵) 1استتت، دو تا ستته برابر مردانطبق آمار رستتمی در میان زنان شتتهری  ، کهبیکاری

کنار از ر نیز در وضعیت مشابهی هساند. برزنان کارگ .است از بیش تضعیف کردهموقعیت زنان را بیش 

از  کنند، و رستتتماًمی نفر کار 1۰تر از ی کوچک کمهتاجمق عظیم زنتان و دخارانی کته در کتارگتاه

 ۵۰۱، با تربیشنفر کارگر و  1۰زن صنایق بزرگ با و کارمندان اند، کارگرانِ بهرهحمایت قانون کار بی

کارکنانِ آنان درصتتدِ  ۱تنها  ، وددهنمی این صتتنایق را تشتتکیلان کندر صتتد کل کار 1۵هزار نفر، تنها 

بیشارین  ۵ند.ادر کارهای خدماتی و غیرتولیدی فعا کارکنان زن این صنایق در صد  ۱۳هساند. تولیدی 

و بنابراین راحت تر از  تشتتتکیل می دهد، را کارگران ستتتاده درصتتتد( ۵۱)تعداد کارکنان تولیدی زن 

 شوند. می دیگران اخراج

هور و ظزنان ی تأمینو بیافزایش فقر  که به ی رفاهیهارویسو ستتتی قانونی هاحذف پوشتتتش

دخاران خردستتا   زودهنگامِ وازدواجِفروشتتی تنستتن مدن آین یپا ،خواب و معاادکارتنزنان  یپدیده

ق تجمق گروهی ازفعالان حقو .است ترکردهپذیرآستیبزنان را  یجویانهجنبش عدالت بعاًطانجامیده، 

آتش طمق و قستتاوت »به ، در اعاراض 1۵۹۱استتفند  1۱روز جهانی زن،  در زنان در مقابل وزارت کار

 معیشتافزایش حداقل دستامزد زنان کارگر بر استاس ستبد »و خواستت « ستالاریی و مرددارسترمایه

قعیت یک وا یدهندهشام و دساگیری چند تن از آنان انجامید، نشانوکه به خشونت و ضرب« خانواده

 تأمینو دشتتواری روز افزون  بازار کار یاین که از منظر فعالان زن، شتترای  ناعادلانه ۵.روشتتن استتت

فمینیستتای استتت که ستتایر مطالبات مانند حجاب اجباری و حقوق  یمعاش برای زنان همان قدر مطالبه

استتتی ی ستتتیهاجنبش درزنان  یکنندهحضتتتور تعییننابرابر در قوانین مدنی و خانواده. این واقعیت در 

 و بازنشتتستتاگان کارگران، دانشتتجویان، معلمان و اعاراضتتاتمانند  های اخیراعاراضتتی و صتتنفی ستتا 

 . است خوبی نشان داده شدهبه 1۵۹۱و آبان  1۵۹۱جوش دی ماه خودهای خیزش

 ، شایدی مساقل و غیر دولایهاابزار سرکوب و نبود تشکل یکنندهشتدتِ عمل فلجبا توجه به 

و  جمعی یمستتاقلانه کوشتتشِ یعنی ،بنا به تعریف ماعارف زنان «جنبش»وجود ناوان در حا  حاضتر از 

 ،ستتمیر نهادهای یخارج از حوزهفعالیت منظم و مستتامر، استتاراتژی معین و با  ،زنان ییافاهستتازمان

ی اعاراضی، که حای از داخل هاخواه در شکل امضای بیانیه ،جویی زنانعدالتچالش اما  .سخن گفت

                                                      

 .۵۵/۰1/1۵۹۹اقاصاد آنلاین،  ۵۵/۰و اقاصاد آنلاین،  1۵۹۱اردیبهشت  1۱خبار روز، اگزارش ایلنا، نقل از 1 

 .1۵۹۱مرکز آمار ایران، آمار صنایق بزرگ، ۵ 

 .1۵۹۱اسفند  1۱کیهان لندن، ۵ 
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دخاران خیابان »ادامه دارد، و خواه به شتکل ازستر برگرفان حجاب در فضتای عمومی توس   هازندان

امکانات بسیج، ا یتبلیغ وسایل بدون انسجام سازمانی، بدون برخورداری از  ، بیان فاعلیت جنبشی«انقلاب

گیری دارد. این پینمیگیریِ خواستِ تغییرات ساخااری بردست از پیو بدون رهبری واحد استت که 

 کردهرپذیستخت آسیبو در نایجه  شتکاف درونی ستردرگمی، تردید،روایت غالب قدرت را گرفاار 

تبلت و  و ی همراه، کامریوترهاهمگانی به تلفن با گستتارش دستتارستتی تقریباً . از ستتوی دیگراستتت

رسانی و لاعهای اطبرای بسیج سیاسی و فرهنگی، تشکیل گروه های اجاماعیرسانهوسیق از  یاستافاده

اخبار نیستتتت. زنان جوان ایران به  اطلاعات و ییارگیری، هیچ دولای در جهان قادر به کنار  اشتتتاعه

 اند.خصوف در اسافاده از این ابزار به سر حد کما  رسیده

عوامل و شترای  ستیاستی و اجاماعی پیرامون ظهور و تنز   ترین درستی که از مرورشتاید مهم

توان گرفت، اهمیت استتتاقلا ِ جنبش زنان از دولت و می گذشتتتاه در ایرانجنبش حقوق زنان در قرن 

خواه، عدالتاحزاب سیاسی در جهت و در قالبِ مبارزه برای اساقرار یک نظام دموکراتیک، سکولار، 

 ایران با این بینش، به اشکا  فراسوی آن است. نسل جوانی که اکنون در داخل وخارج ازبه و حرکت 

کشورمان  ترین طنزِ تاریخکند، به این تلخمی حقق دموکراستی وعدالت جنسیای تلاشمخالف در راه ت

رغم یک صتد ستا  تحولات ستاخااریِ اقاصادی، اجاماعی و فرهنگی در ایران، زنان توجه دارد که به

 غاز بهآیی را دارند، که در آغاز قرن برای دستتارستتی به آنها هاایران در پایان قرن هنوز همان خواستتاه

مبارزه کردند. این واقعیت شتاید بیانِ ضترورت تلاش برای به انجام رستاندن روند تجدد باشد که یک 

 قرن پیش آغاز شد و ناتمام ماند.


