
 
 

 
 

  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 وسهچرا کسانی مطالبات زنان را به چهل 

 ؟دانندسال اخیر محدود می
 تعریضی بر یک گزاره از محمد فاضلی

 

 سیامک زندرضوی

 



  

 
 

 دانند؟وسه سال خیر محدود میچرا کسانی مطالبات زنان را به چهل 1

کنید نارضایتی  او سالگی به تن ۳۴سالگی فردی را در اگر سعی کنید لباس یک »

به  ۴۳سال رشد کرده است. جمعیت از  ۳۴ایران  یکنید جامعهخلق می دشکلیو ب

اند و در بازار کار و نظام اجتماعی حضور فعال زنان تحصیلکرده شده ،میلیون رسیده ۵۸

گذاران ها و به قول سیاستتواند فقط به افزایش کمی دانشگاهنظام سیاسی نمی ...دارند

دند و ها شتولید علم افتخار کند اما اثرات این وضعیت را نپذیرد زنانی که وارد دانشگاه

محمد فاضلی، ) .«کنندشان تغییر کرد دیگر مانند گذشته فکر و رفتار نمیذهن

 (1۳41 شنبه دوم مهر اعتماد، یروزنامه

یا ندانسته فوق این است: محمد فاضلی دانسته  یمسألهپاسخ مختصرم به 

 های سیاسی دیگر،همراهی جریان در سکوت و اسالم سیاسی، یاد آوریم،خواهد بهنمی

شان است که توانست در چهل سال اخیر بر مطالبات بار زنان وو با عقب راندن خشونت

ای از این خشونت چهل ساله است گشت ارشاد فقط گوشه بماند و قدرت برقرار ریسر

مقاومت  و حقوقی زنان با مردان از یک طرف،ی برابرناای تثبیت کشمکش تقال بر که در

 ریشه دارد.  طرف دیگر، زنان از

 اب که بودم تهران دانشگاه شناسیجامعه لیسانس یدوره سوم سال 1۴۸۱در سال 

هر عضوی از این خانواده  شدم. سیاسی گسترده آشنا یخانواده اعضای متنوع یک

 خورده از تبعیض و اختناقشهروندانی زخمهای متنوع میان گروه دوستداران خود را در

 انشسراسری اعتصابات و اعتراضات مدد به شهروندانی که رژیم پهلوی با خود داشت.

 بودند.  کرده برپارا  زدنیمثال انقالبی

اعضای خانواده  یکه همه بود 1۴۸۱ پاییز باشد، اوایل مانده خاطرم به خوب اگر

شان اجازه کسانی که سن یهمه .عمومی شناخته بودند یتمامی در عرصهمذکور به

شان د و رهبراننرا در ذهن مجسم کنگسترده  یاعضای این خانواده توانندمی دهدمی

 ارشانکن در بودند ایستاده خلق فدائیان تصویر، چپ سمت الیهمنتهی .یاد آورندرا به

سال، با حزب توده از سالمند تا میان یتر اعضاآن طرف جوان، همه خلق مجاهدین

 ی سمت راستانتها در و ،بیشتر میانسالبودند  آزادی نهضت و ملی یجبهه ایفاصله

 میانساالن وترکیبی از جوانان،  ،سخنگویان اسالم سیاسی و مایندگانن ،تصویر

 یمانده این است که با همه باقیدر یادم  روشنیبه آنچه از این خانواده ،سالمندان
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زی انگیطور شگفتر یک چیز بهد ها،شان دربسیاری از عرصهنظری وعملی هایاختالف

 . آن را کمی دیرتر فهمیدم .اشتراک نظر داشتند

های وهگرکه  بودبه خود گرفته  یپیروزرنگ  تازه طرفی ارتش،با اعالم بیانقالب  

معابر عمومی  در شدند ومع میجا جآن و جااین «اللهیحزب»کوچکی موسوم به 

 .شدندحجاب میمزاحم زنان بی و «یا روسری یا توسری»زدند فریاد می خطاب به زنان

 )روز 1۴۸۱ اسفند 1۱ در .اوج خود رسید به در اسفند همان سال هااین مزاحمت

 سر ،«آزادی زن آزادی جامعه است» جمعیتی از زنان جمع شدند و فریاد جهانی زن(

قانون حمایت از خانواده لغو و سن ازدواج  نیفرما هب با این واقعه، تقریباً همزمان .دادند

حجاب اجباری ابتدا برای  ییافت و زمزمهسال کاهش  1۴سال به  1۵از  برای دختران

 های عمومی توسط ساختارمکان یهمه یک سال در پس از زنان شاغل در ادارات و

 یهمه بسیاری دیگر،در کمال تعجب من و  قانون تبدیل شد.بعدها به  قدرت اعالم و

 از کنار توجیه خاص خودشان، و ریک با استدالله سیاسی مذکور، یاعضای خانواده

 را احترام به فرهنگ اجباری کردن حجاب شانبعضی .گذشتند بر زنان این ستم آشکار

گروهی حجاب اجباری  وآن را اجرای احکام دین و برخی  دانستند و سنن خلق و توده

 نامیدند. اسالمی  ینماد جامعه را

دکتر احمد  ستیاراند جمع جوانی در دستیار 1۴۸۵تا  1۴۸۳های سال یفاصله در 

های زنان برای حضور تالش ،قاجار یجا بود که با تحوالت اواخر دورههمان .اشرف بودم

حقوقی زنان با مردان را خوانده و جستجو کرده  یهای برابراجتماعی و حتی درخواست

فرصت باسواد  ،خورشیدی 1۴۳4 یحداقل از اوایل دهه آموختم: کهتر اینو مهم بودم

ازدواج خارج از امکان  آنان،برای  ههای اشتغال خارج از خانفرصت ،شدن عمومی زنان

 به دستاوردهای دانشگذاری میان فرزندان با اتکا امکان فاصله ،مناسبات خویشاوندی

های حقوقی زنان با مردان زمینه یو آشنایی گسترده با جنبش جهانی برابر ،پزشکی

. فراهم آورده بود حداقل در مناطق شهری در میان زنان خواهی رایعینی این برابر

 .)دستیاران( هم منطبق بود های مازیسته بسیاری از خانواده یفرایندهایی که با تجربه

جرای ا تصویب ودال بر آن بود که  دستیاران( یهای صبح شنبه)نشست ی ماگفتگوها

سال و منع  1۵سال به  1۴افزایش سن ازدواج دختران از  ،خانواده از حمایت قانون
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تحوالت حاصل  خورشیدی 1۴۸۴ و 1۴۳۳های چندهمسری در قوانین مصوب سال

 . استبخشی از مطالبات زنان آن دوره  جامعه و

قط ف گسترده سیاسی( یخانواده) تصویرآن  از تر از پنج سال،کم آورم درمیبه یاد 

ادگی ایست حاصل به نظرم، شان،د و بقیهدنباقی بو ،در سمت راست تصویر تنی چند،

 یهای برابردرخواست جا حقوق انسانی زنان واین سمت حقیقت )در نکردن در

توسط  ازطرف شهروندان،بی هیچ حمایت جدی  ورا دریافت کرده  شان(حقوقی

یرون بعمومی جامعه با خشونتی تمام  یسیاسی به قدرت رسیده از عرصه گرایاناسالم

 رانده شدند. 

 زن،»پیشاپیش مردان با شعار  امروز پس ازچهل وسه سال این بار سه نسل از زنان،

 گوغیرپاسخاند. هرچندکه درشرایط دشواری که قدرت به میدان آمده «آزادی زندگی،

وانی نیروی ج بینیم که از چاالکی وی میئها را درخیابان مربیشتر نوه خلق کرده است.

سرشاراند. بهتر است همه به خاطر داشته باشیم تالش زنان برای حقوقی انسانی و برابر 

این  ۸۱بلکه بیش ازیک سده تداوم دارد. تا بتوانیم برخالف سال  سال، ۳۴با مردان نه 

  1دختران خود بایستیم. خواهران، همسران و تر در کنار مادران،تر و هشیارانهبار توانا
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