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دربارهی نویسنده
هایده مغیثی ،استااد ممااز بازنشساه و پژوهشگر ارشد مطالعات زنان و جامعهشناسی در دانشگاه یورك
در تورناو کانادا است ،و در این دانشگاه مسئولیتهایی ازجمله معاونت امور بینالمللی رشاههای علوم
اجاماعی و انسانی ،رییس هیئت اجرایی مرکز مطالعات فمینیسای ،و عضویتِ شورای مرکزی مطالعات
پناهندگی را بر عهده داشتتاه استتت .هایده مغیثی در دوران انقلاب  1۵۳۱از پایهگذارانِ ستتازمان «اتحاد

ملی زنان» ،از بزرگترین تشکلهای زنان در آن دوران ،و عضو هیئت تحریریهی نشریات آن ،برابری
و زنان در مبارزه بود.
 ،1۹۹۱و اناشتارات اکسفورد1۹۹۱ ،؛ فمینیسم و بنیادگرایی محدودیتهای تحلیل پسامدرن ،اناشارات
زِد( ،1۹۹۹ ،برندهی کااب برجستتاه آکادمیک ستتا  1۹۹۹در رشتتاه جامعهشتتناستتی از ستتوی مجلهی

کاتابهتای اکادمیک چویس)؛ ویراستتتاار مجموعهی ستتته جلدی ،زنان و استتتلام مفاهیم اناقادی در
جامعهشتناستی ،اناشارات راتلج۵۰۰۳ ،؛ مهاجرین مسلمان جنسیت ،فرهنگ و هویت ،اناشارات راتلج،
۵۰۰۱؛ ویراستاار مسلمانان وغرب مذاکره برسرِ وطن و تعلق (بههمراه هاله قریشی) ،اناشارات اشگیت،
۵۰1۰؛ دیاستترورای طراحیشتتده مستتلمانان در کانادا و غرب (بههمراه ستتعید رهنما و مارك گدودمن،

 .)۵۰۰۹کاابهای فمینیسم و بنیادگرایی ،اناشارات فروغ ،۵۰1۵ ،و زنان در انقلاب ،اناشارات زاگرس،
 ۵۰۵۰به فارستی ترجمه شتدهاند .مقالات او در کاابهای ماعدد و نشریات سوشالیست رجیسار ،ریویو
آو پولیایکتا ایکونومی ،کتامررررتیو اِستتتارتدیز ،عرب کوارترلی ،تِرد ودرلتد کوارترلی ،ستتتاینز ،گلدوبا
دیالوگ ،رِفیوج ،کاونار کررِنت ،لو کارِیر ،و بدایت مناشر شده است .همچنین برخی نوشاههای مغیثی
به زبانهای آلمانی ،عربی ،فرانسه ،اسرانیایی ،کرهای ،کردی و ترکی ترجمه شده است.
جایزهی پژوهشتی و عضتویت در بنیاد اکادمیک «پییر الیوت ترودو» در ستا  ،۵۰11و جایزهی اسااد
برجستاهی ستا  ۵۰1۳از کمیاهی زنان کنفدراستیون اتحادیههای اساادان دانشگاههای اونااریو ازجمله
جوایزآکادمیک اوست.
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کاابهای مغیثی به زبانهای انگلیستی و فارستی عبارتند از فمینیسم و پوپولیسم ،اناشارات مک میلان،
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کلیدیترین ایدهی تجدد یا مدرنیاه ،شتتتناخت فاعلیت انستتتان بهعنوان موجود اجاماعی ،دارای
عقلانیت ،شتایستاهی برخورداریِ بدون تبعیض از حمایت قانون وحق به چالش کشتیدن قدرت سیاسی
است 1.فاعلیت انسان وخودمخااری اخلاقی با عرفیشدن نهادهای سیاسی و قانونی ،دموکراسی سیاسی
و درجهای از عدالت اجاماعی آغاز میشتتود که حقِ به چالش کشتتیدن رواب پدرستتالارانه و قدرت
ناسزاوار مردان را نیز ممکن میکند .بر این اساس ،با توجه به تداوم حضور امر مقدس در امر حکومت،
اسابداد و هرجومرج سیاسی و توسعهی ناهماهنگِ اقاصادی و اجاماعی در ایران ،دسااوردهای زنان را
در زمینتهی پروژهی تجتدد در ایران چگونته میتوان ارزیابی کرد؟ آیا میتوان ادعا کرد که تجدد در
ایران که با انقلاب مشروطه آغاز شد ،با دور زدن پاره ای مبانی کلیدی ،از منظر زنان هنوز رسالت خود
را به انجام نرسانده ،یا از همان آغاز پروژهای دستوپا شکساه بوده است؟
| نقد اقتصاد سیاسی |

الباه میتوان اسادلا کرد که با توجه به حضور محافظهکاران در جریان انقلاب مشروطه تحقق
خواستتتاههای مشتتتروطهخواهانِ مارقی با محدودیتهای کمّی و کیفی مواجه بود .آنان ناچار بودند با
عقبنشینی در پارهای موارد ،از آنجمله ،پذیرش محرومیت زنان از حق مشارکت در اناخابات (همراه
با افراد صتتغیر ،ورشتتکستتاگان ،مجانین و مجرمین) مقاومت روحانیت را در برابر ستتایر مشتتخصتتههای
زندگی مدرن از تشتتکیل بانک و ایجاد مدارس نوین گرفاه تا تبت استتناد توالد و تناستتل ،خنثی کنند.
بهقو فریدون آدمیت نمایندگان روحانی و ستنتگرایان ستدِّ راه هر حرکای بودند که خواساار درهم
شتتکستتتان موانق حقوقی و اجاماعی مربوط به حقوق زنان ،از آنجمله حق رأی و نیز تشتتتکیل انجمن
نستوان بود .و « الباه نمایندگان موافق و مخالف را این زهره نبود که در حقوق آزادی زن زبان بگشایند
و از طرح قضتتتیته میهراستتتیتدند ».اما میتوان این ادعا را هم کرد که ابهامات ذهنی و ستتتنتزدگی
روشنفکرانِ تجددخواه دلیل پشایبانی ناپیگیرانهی آنها از ارزشهای عرفی تجدد بود؛ ارزشهایی که
از زمان مشتروطیت تا انقلاب  1۵۳۱یاور محافظهکاران در سایز آنها با تجدد در قبا حقوق زنان بوده
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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شکلگیریِ نخستین جنبش زنان
در ابادای قرن چهاردهم ،در جامعهی توستعهنیافاهی آن زمان و در دوران هرجومرج ستتیاسی،
ستتلطهی خارجی ،و عقبماندگی فرهنگی ،حرکتهای پراکندهی زنان نمیتوانستتت در هیئت جنبش
زنان ،یعنی کوشتتتش پیگیرانهی جمعی ،ستتتازمانیافاه و مستتتاقل زنان ،به حستتتاب آید ،اما عناصتتترِ
شتتکلدهندهی آن وجود داشتتت و با نهضتتت مشتتروطیت ،گاه با پشتتایبانی فعالانهی معدودی مردان
روشتتتنفکر موجودیتت یتافتت .الباه در دوران قاجار زنان گاه همراه مردان ،گاه بدون آنان ،اما تقریباً
پیوستتاه با تأیید مردان ،در شتتورشگریهای عمدتاً اقاصتتادی مربوط به کمبود نان ،افزایش مالیاتها و
تعدی حکومایان فعالانه شتترکت داشتتاند .اما زنان شتتورشتتی نه آگاهی و خواستتاههای برابریطلبانهی
جنستتیای داشتتاند و نه با توجه به محرومیت اقاصتتادی و اجاماعیشتتان میتوانستتاند به آگاهی و فعالیت
جنستیت-محورکه مستالزم حدی از فراغت از نان و آب روزانه استت ،دستت یابند .پس از مشروطیت
بر ضرورت اصلاحات حقوقی و اجاماعی برای بهبود کیفیت زندگی زنان تکیه نمودند.
نهضت مشروطه و دورنمای اساقرارحکومت ماکی بر قانون و عادلانهتر ،به زنان طبقهی ماوس
و مرفتته امیتتد داده بود کتته امر آزادی نستتتوان ،دستتتارستتتی بتته آموزش و رفق حجتتاب ،بتتا حمتتایتتت
مشروطهخواهانِ تجددطلب و شخصیتهای ادبی چون ملکالشعراء بهار ،میرزاده عشقی و ایرج میرزا،
احمد محمودی و علیاکبر ستیاستی ،ممکن شتود .در ظهور جنبش مساقل زنان اما زمینههای سیاسی و
انقلابی منطقهای و جهانی را نیز نباید فراموش کرد .دهههای نخستتت قرن بیستتام دوران دگرگونیهای
ستاخااری ستیاستی  -اجاماعی در خاورمیانه و در کشورهای همسایهی ایران و برآمد جنبشهای زنان
بود .زنان ترکیه از سا  1۹۰۱میلادی (1۵۱۱خ) به تشکیل سازمان مساقل خود دست زده و تلاش خود
برای کنار گذاشتتان حجاب را آغاز کرده بودند .با تشتتکیل جمهوری ترکیه نخستتاین قانون خانواده در
یک کشتتور مستتلمان با اعلام برابری زن و مرد در ازدواج ،طلاق ،حضتتانت کودکان و ممنوعیت تعدد
زوجات در  1۵۹۱( 1۹1۱خورشیدی) تدوین شده بود ،هرچند تا  1۵1۵( 1۹۵۱خورشیدی) زنان موفق
به کستب حق رأی نشتدند .زنان مصتر نیز بهموازات مشارکت در جنبش ضد اساعماری و ناسیونالیسای
اواخر قرن نوزدهم مصر به فعالیتهای آموزشی و تبلیغاتی برای بهبود شرای زنان دست زده بودند .در
 1۹۵۵میلادی ( 1۵۰1خ) زنان فعا «اتحادیهی مساقل فمینیسای زنان مصر» را تشکیل دادند و در 1۹۵۱
میلادی ( 1۵۰۵خ) بدون دخالت دولت حجاب از ستتر برگرفاند .بالاخره باید از تأتیر انقلاب بلشتتویکی
در روسیه در  1۵۹۳( 1۹1۱خ) و اعلام برابری حقوق زن و مرد در زندگی اجاماعی ،اقاصادی و سیاسی
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است که برای نخساین بار زنان فعا در تشکیلات کوچک ،مسئلهی برابری جنسیای را مطرح کردند و
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بهعنوان نخستتاین اقدامات دولت نوبنیاد شتتوروی نام برد و بهخصتتوف فرمانهای ماعددی که با هدف
آزادی زنان درجمهوریهای آسیایی شوروی صادر شد.
سترنوشتت ایران با انقلاب روستیه پیوند نزدیک داشتت و الهامبخش فعالان حقوق زن در ایران
بود .این واقعیت که تحولات اجاماعی و قانونی حقوق زنان از یک دولت سوسیالیسای نشأت میگرفت
جاذبهی ایدههای سوسیا دموکراسی و سوسیا فمینیسای را در میان پیشگامان حقوق زن افزایش داد و
مبارزهی زنان و خواستتاههای آنان از جمله برداشتتان حجاب ،دستتارستتی به آموزش و حقوق آنان در
خانواده را شتدت بخشتید .از همین رو است که با تشکیل حزب کمونیست ایران در  1۵۰۰خورشیدی
( 1۹۵۰میلادی) ستته ستتازمان زنان ،با گرایشهای ستتوستتیالیستتای بلافاصتتله آغاز به کار کردند« ،پیک
ستتعادت نستتوان» 1و «جمعیت نستتوان وطنخواه ایران» و بالاخره جمعیت «بیداری ما» که بهوستتیله یک
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گروه از زنان مارکستیستت منشتعب از جمعیت نستوان وطنخواه پایهگذاری شد .هر سه گروه به اناشار
نشریات خود با نام سازمانیشان دست زدند۵.
چند ویژگی جنبش مستاقل زنان در این دوره درخور توجه خاف است .او وفور فعالیتهای
تبلیغی و آموزشتی و شتبنامههای نوشتاهشتده در انجمنهای مخفی و اناشار هفاهنامه یا دوهفاهنامههای
زنان برای جلب توجه جامعه به شرای خفتبار زنان و بسیج زنان مساعد برای پیوسان به کمرین حقوق
زنتان بود ۵.تکیتهی مقتالتات بر امور زنتدگتانی و تعلیم زنان ،لزوم مدارس حرفهای دخاران ،اصتتتو
بهداشتت ،اناقاد از خرافات شتایق در بین زنان ،دساورالعملهای خانهداری و تربیت کودك ،تشویق به
 1چند تن از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان که درحکومت رضتتاشتتاه زندانی شتتدند زنانی بودند که دکار تقی ارانی نیز

در دفتاعیتات خود در دادگتاه بتدون ذکر نتام بته آنان اشتتتاره میکند (عبدالصتتتمد کامبخش ،نظری به جنبش کارگری و
کمونیسای ایران ،اساکهلم ،اناشارات توده ،1۵۳۱ ،ف .) ۵1
۵سراسگزار دوست گرامیام حمید احمدی ،پژوهشگر و مدیر انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران در برلین هسام که کری
نشریات این گروهها را در اخایار من قرار داد.
 ۵ادوارد براون در کاتاب تتاریخ مطبوعتات و ادبیات مشتتتروطه ،ترجمهی محمد لوی عباستتتی( ،که در حقیقت اقاباس و
ترجمهی انگلیستتتی ازکااب تاریخ مطبوعات ایران ،تألیف میرزا محمدعلی خان تربیت استتتت) از نشتتتریهی دانش بهعنوان
«یگانه نشتریهی ایرانی که منحصتراً برای زنان اناشار یافاه در  1۹1۰میلادی ( 1۵۱۹خورشیدی) نام برده است .واقعیت اینکه
از ستا  1۵۹۰تا ستا های دههی  1۵۵۰بیش از  1۱نشتریهی زنان در ایران مناشر میشد از آن جمله ،شکوفه  -1۵۹۵شمسی
( 1۹1۱میلادی)؛ جهان زنان  1۵۹۹خورشتیدی (1۹۵۰میلادی) که ناشر آن فخر آفاق پارسا (مادر خانم فرخرو پارسا نخساین
وزیر زن در دوران محمد رضتاشتاه و نخستاین زن اعدامشتده در سا های او انقلاب  )1۵۳۱بود؛ ماهنامهی زبان زنان 1۵۹۱
خورشیدی ( 1۹1۱میلادی).نگاه کنید به کااب پری شیخ الاسلامی ،زن در ایران و جهان  ،تهران ،نشر مازگرافیک.1۵۳1 ،
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مصرف کالاهای داخلی و مبارزه برای اساقلا و پیشرفت ملی ،و اناقاد از حجاب بود .بسیاری از فعالان
جنبش حقوق زن اقدام به تأسیس مدارس دخارانه نیز کردند.
دوم ،پیشگامان فمینیسم در ایران سرنوشت خود را با خواستِ کل جامعهی روشنفکری آن روز
در ارتباط میدیدند ،که عبارت بود از مدرنیزهکردن ستتتاخاارهای اقاصتتتادی و اجاماعی ،پایاندادن به
استتابداد ستتیاستتی ،عرفیکردن نهادهای حقوقی و اجاماعی وکوتاهکردن دستتت دو قدرت استتاعماریِ
وقت بریاانیا و روستتتیهی تزاری که مانق از روند تحو شتتتده یا آن را کند کرده بود .آنها این مهارت
استتاراتژیک ستتیاستتی را داشتتاند که در بحبوحهی مبارزهی ملی به طرح مستتایل زنان پرداخاند و بهبود
کیفیت زندگی زنان را با اصتتلاحات حقوقی و اجاماعی مرتب دانستتاند ،بی آنکه مبارزه برای رهایی
زنان از یوغ ستاخاارهای فرهنگی ،اجاماعی و ستیاسی را قربانیِ مبارزهی ملی و مسایل عام جنبش ضد
استابدادی و ضد اساعماری کنند .این بلوغ سیاسی و اعاماد بهنفس بیتردید به عدم وابساگیِ سیاسی ت
ستتتوم ،پیشتتتگامان برابری حقوق زنان به همکاری بینالمللی و بین منطقهای در میان زنان قدر

مینهتادنتد و بر جهتانیبودن مردستتتالاری تأکید میکردند .یکی از نمادهای این بینش ،کنگرهی زنان
شرق بود که زنان سوریه در  1۵۰۱شمسی ( 1۹۵۰میلادی) اولین میزبان و فمینیستهای ایرانی در 1۵1۰
شمسی ( 1۹۵۵میلادی) دومین میزبان آن بودند .باید گفت که حمایت دولت ایران از مشارکت زنان در
این رویدادها عمدتاً برای تأتیرگذاردن بر افکار عمومی خارج از کشتتور ،اهمیت تعیینکننده داشتتت.
هر دو کنگره بر برابری حقوق زنان در خانواده ،لغو چندهمسری ،تحصیلات ابادایی اجباری ،حق رأی
برای زنان و مزد برابر برای کار برابر تأکید کردند .جای افستتوس استتت که نستتل جدید فعالین حقوق
زنتان در بستتتیاری از کشتتتورهای خاورمیانه و در جوامعی که به لحاظ اجاماعی و اقاصتتتادی بستتتیار
توسعهیافاهتر از دههی  1۹۵۰است ،هنوز برای همان حقوق مبارزه میکنند.
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تشکیلاتی آنان (بهجز مواردی معدود) به احزاب و دولت مربوط میشد.
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پیشرفتها و عقبنشینیهای جنبش زنان در دوران پهلوی اول
()۰۰3۱-۰۰۱۱
تحولات انقلابی روستتتیه جنبش زنان ایران را نیز رادیکالیزه کرد .اما تشتتتکیل دولت مدرن در
ایران و اصتتلاحات اقاصتتادی و اجاماعی آن نیز حداقل در ستتا های آغازین زمینهی مستتاعدی برای
جنبش زنان بود.
تحلیل دلایل ستتیاستتی و اجاماعی و روند به قدرت رستتیدن فرماندهی یک هنگ قوای قزاق،
رضتاخان میرپنج به فرماندهی کل قوا در  1۵۹۹و عهدهدارشتدن مقام نخستوزیری او دو سا بعد در
 1۵۰۵و سترانجام نشتستاناش برتخت ستلطنت به جای آخرین پادشتاه قاجار ،احمد شاه ،در  1۵۰۱در
حوصتلهی بررستی حاضتر نیستت .آن چه مستلم است ،بخش مهمی از حمایت بریاانیا ازاین جابهجایی
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قدرت پاستخی بود به گستارش ایدههای انقلابی ملیگرایانه و سوسیالیسای و خطر بلشوویسم در ایران.
رضتتاشتتاه با پشتتایبانی نیروی نظامی ،همکاری فکری و عملی بستتیاری ازروشتتنفکران تحص تیلکردهی
طرفدارتجدد ،کمک فنی بوروکراستتی تازه برپاشتتده ،دعای خیرِ بخشتتی ازطبقات حاکم و ستتکوتِ
حمایتآمیز اقشار وسیعی از جامعه که از هرجومرج ،بیکفایای و فساد دولایان و همراهی آنان با نیات
و مداخلات قدرتهای خارجی به جان آمده بودند ،موفق شتد برنامهی توسعهی اجاماعی ،اقاصادی و
اداری خود را با نیت واردکردن ایران به جهان مدرن ،با اسافاده از هر ابزار ممکن ،عملی کند.
اصتتلاحات این دوره ،از ایجاد راههای شتتوستته و خطوط راهآهن ،تأستتیس کارخانههای برق و
ستایر تأستیستتات صتنعای ،ایجاد نهادهای اداری و فرهنگی مدرن ،ارتش منظم و تدوین قوانین مدنی و
جزایی جدید گرفاه تا تأستیس بیمارساانهای نوین ،دانشگاه تهران و اعزام دهها گروه دانشجو به اروپا
برای تأمین کادر فنی و آموزشی و اداری ،همه اقدامات لازم و بسیار مهمی در به انجام رساندن پروژهی
تجدد اقاصادی ،اجاماعی و فرهنگی ایران بود.
مشتتتکت ل این بود کته این تحولتات مثبت با نظارت مستتتاقیم و موشتتتکافانه اما روش آمرانه و
زورمدارانهی شتاه انجام میشتد .رضاشاه زمانی مسئولیت کشور را بر عهده گرفت که جامعهی پس از
انقلاب مشتتروطیت ،بهکدندی به ستتمت استتاقرار قانون و نهادهای لیبرا دموکراستتی حرکت میکرد.
ستیاستت شاه اما مرعوبکردن هر نیرویی بود که اصلاحات او یا روش اجرای آنها را مورد سؤا قرار
میداد .او متأمورین دولتت ،حای امرای ارتش و مقتامتات عتالیرتبهی اداری را که وظایف خود را با
سرعت و کفایای که او میخواست انجام نمیدادند شخصاً تنبیه بدنی میکرد ومهمترین کارگزاران و
پشایبانان اصلاحات را با بهانههای کینهتوزانه به زندان و مرگ و خودکشی میکشاند .با افزایش اسابدادِ
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فردی و شتدت سترکوب ،از جمله تصتویب ممنوعت فعالیت گروههای دارای مرام اشاراکی در 1۵1۰
توستت مجلس که به آلت اجرای فرامین شتتاه تبدیل شتتده بود ،امید به تغییر و تمایل به مشتتارکت در
حیات سیاسی و سازندگی کشور جای خود را به دلسردی و پیوسان بسیاری از حامیان قبلی شاه به خیل
مختالفین ختاموش یا فعا داد .در اردیبهشتتتت  1۵1۱دهها نفر ،ازجمله دکار تقی ارانی با اتهام فعالیت
کمونیسای بازداشت شده و به جمق سایر مقامات دولای ،رؤسای عشایر یا ملاکینی پیوساند که به دلایل
گوناگون در زندان بودند.
بررستتی اصتتلاحات اجاماعی رضتتاشتتاه در زمینهی حقوق زنان نیز به روشتتنی کیفیت دوگانه و
ماضتتاد اصتتلاحات اجاماعی ،اقاصتتادی و فرهنگی این دوره برای زنان و مبارزهی فمینیستتای را نشتتان
میدهد .ستتتیاستتتت کشتتتف حجاب ،آموزش عمومی اجباری ،افزایش تعداد مدارس دخارانه ،ایجاد
هنرستتاان دخارانه ،پذیرش دانشتتجویان دخار در دانشتتگاه تهران ،تدوین قوانین مدنی و جزایی جدید،
در دادگاهها و در امر آموزش و فرهنگ در ستتا های  1۵۰۱و  ،1۵۰۱ناایج مثبت و مهمی برای زنان به
همراه داشتتت .تبت ازدواج و طلاق اجباری و ستتن بلوغ برای ازدواج زنان  1۳ستتا اعلام شتتد .نیز زنان
میتوانستاند با گنجانیدن مادهای در ستند ازدواج ،تحت شترای خاصتی به وکالت از شوهر حقّ طلاق
داشاه باشند.
بیتردید این اصلاحات با وجود آن که مثلاً در مقایسه با ترکیه ماهیت محافظهکارانهای داشت،
حای بهرغمِ حفظ قوانین شرع مربوط به ازدواج ،طلاق ،حضانت کودکان ،ارث و فقدانِ تلاش آموزشی
یا ایدئولوژیک فرهنگی در آگاهیرستانی به جامعه ،قدمهای مهمی بود در جهت بهبود نسبی موقعیت
زن درخانوادهی پدرستالار ایرانی و در جامعهی غوطهور در باورهای زنسایزانهی سنای و فرهنگی .در
جای دیگر اشتاره کردهام که حفظ قوانین شترع در مستایل مربوط به حقوق زنان در خانواده شاید تنها
بیانگر وحشتتت از واکنش روحانیون نبود و به ماهیت باورهای شتتخصتتی شتتاه نیز مربوط بود که خود
دارای ستته زن بود 1.این محافظهکاری و نیتِ تا حدود زیادی فرصتتتطلبانهی او را همستترش ،ملکهی
پهلوی در نقل اظهارات شتتاه در روز اعلام کشتتف حجاب تأیید میکند ،که به او گفاه بود مرگ را بر
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جایگزینی قضتات شترع با قضات و وکلای آموزشدیده ،کاهش نفوذ قوانین شرع و حضور روحانیون
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این زندگی ترجیح میداده که زن خود را ستتر برهنه «پیش اغیار» ببرد« ،ولی چه کند .کاری استتت که
برای کشور لازم است وگرنه ما را وحشی و عقبافااده میدانند1».
دربارهی ستیاستت حجاب رضاشاه واقعیت مهمتری نیز وجود دارد و آن دههها تلاش فکری و
گفامانی زنان و مردانی است که از نیمههای قرن نوزده علیه حجاب بهعنوان نمادِ بارز اعاقادات خرافی
مبارزه کرده بودند .از حدود ستا  1۵۰۰به بعد گروهی از زنان درسخواندهی طبقهی ماوس  ،اباکار
عمل را به دستتت گرفاند و با به جان خریدن تهدید و توهین و کاک توس ت اوباش ،بدون حجاب در
اماکن عمومی ظاهر میشدند و چون بسیاری از اینان معلم مدرسه بودند شاگردان خود را نیز تشویق به
بیحجابی میکردند ۵.عریضتهها و درخواستتهای مکرر آنان برای مداخلهی پلیس نیز به اطلاع شاه و
مقامات مستئو رستیده و بینایجه مانده بود .سرانجام پس از بازگشت شاه از دیدارش از ترکیه عدهای
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از زنان عضتو انجمن نستوان وطنخواه فرصتت را مناستت دیدند و نامهای با تقاضای حمایت دولت از
زنان بیحجاب به دست او رساندند .در خرداد  1۵1۱نخست قانون لباس ماحدالشکل و کلاه شاپو برای
تمام مردان مساخدم دولت و در دی ماه همان سا ممنوعیت اسافاده از حجاب برای زنان اعلام شد.
اعاراضتات روحانیون محافظهکار نستبت به این ستیاست که در مشهد حای به سرکوب خونین
معارضان در مسجد گوهرشاد و بازداشت جمعی از روحانیون انجامید ،خارج از اناظار نبود .اما رضاشاه
که هنگام قبو پادشاهی در برابر مجلس ،یکی از دوهدف عمده خود را اجرای احکام شرع مبین ذکر
کرده بود ،در نیمههای ستلطنت بهطور آشتکارتری موضتق ضد روحانیت گرفاه و مصمم به غیرمذهبی
کردن رفاارها و ظاهر ایرانیان شده بود .ممنوعیت حجاب در راساای این هدف قرار داشت .با این حا
ذکر این نکاه نیز مهم استت که در آغاز ،ستیاستت ممنوعیت حجاب با استافاده از روشهای تشویقی،
تبلیغی و اداری صتتورت میگرفت .وزیر معارف و اوقاف در بخشتتنامهها و دستتاوراتش بهطور روش تن
تأکید میکرد که «در این امر مهم از هرگونه جلافت و تظاهر و تندی باید خودداری شود و از مرحلهی
ماانت و تدبیر نباید خارج شتد ۵».نخستت مأمور ان و مستاخدمین دولت مجبور شتدند با همسران بدون
چادر خود در میهمانیهای مربوطه شرکت کنند .برای تشویق آنان ،علاوه بر جلسات «پرورش افکار» و
1خاطرات علم ،ج  ،1۵۳۵ ،۱ف .۵۹۱
Gity Nashat Women And Revolution in Iran, Westview Press,1983, p. 26.۵
۵نگاه کنید به مکاتبات وزارت معارف و وزارت داخله با مستتئولین دولای درشتتهرستتاانها در کااب خشتتونت و فرهنگ
اسناد محرمانه کشف حجاب ( ،)1۵۵۵-1۵1۵تهران ،مدیریت پژوهش ،اناشارات و آموزش سازمان اسناد ملی ایران،1۵۱1 ،
ف.1۰ ،۱ ،۳-۵
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سخنرانی ،حای پرداخت مساعدهی نقدی «به منظور تهیهی وسایل برداشان چادر خانمها» در نظر گرفاه
شتتتد .بتهعلتاوه کشتتتف حجتاب مربوط به شتتتهرها بود .مأمورینی که برای نظارت بر اجرای قانون به
شتتهرستتاانها میرفاند ،عدم وجود حجاب را در میان عشتتایر و روستتتااها و این را که حجاب معمولاً
مخاص خانوادههای خوانین و تجار مهم است گزارش میدادند .اما با توجه به مقاومت فعالانهی بعضی
روحانیون و سایر محافظهکاران ،بهزودی دیده شدن زنان با چادر و چارقد در معابر عمومی ممنوع اعلام
شد و به پلیس دساور داده شد برای برداشان حجاب زنانی که به فرمان دولای تن نمیدادند در خیابانها
به زور ماوسل شوند و اشخاف و ملایان مخالف این سیاست را از ولایات خود تبعید کنند1.
به این ترتیب ،دههها کمرین برای برداشتتان حجاب با ستتیاستتت جدید دولت به تمر رستتتید و
مقدمه ای بود برای ستتتایر تحولات برای دستتتارستتتی دخاران به آموزش عالی ،اشتتتاغا و فعالیتهای
اجاماعی و ستتیاستتی .اما استتافاده از زور برای اجرای این ستتیاستتت به رنجش و خشتتم زنان و مردان
با ارادهی شاه را نداشاند ،انجامید .قاعدتاً مخبرالسلطنه هدایت که چند نوبت در مقام وزارت و ریاست
وزرایی به رضتتاشتتاه خدمت کرده بود تنها کستتی نبود که معاقد بود «کلاه اجنبی ملیت را از بین برد و
برداشتتان چادر عفت را» و به «مردان بیناموس و ماملقان چاپلوس که زنهای خودشتتان را به مجالس
رقص بردند و به الدنگها سترردند» ،اناقاد داشتت ۵.نایجه آنکه سایر ایدههای سازندهی دولت نیز در
حد شتایستاه از پشتایبانی کامل حای اقشاری که ازاین سیاستهای مارقی بهرهمند میشدند ،برخوردار
نشتد .از آنجمله طرح ایجاد مدارس ابادایی مخال بود ،با این هدف که در آن پسران و دخاران «تابق
یک دساورِ واحد تربیت شوند» و اجبار به پوشیدن لباس ماحدالشکل در دبساانها و دبیرساانها ،با نیت
زدودن «مجا تفاخر و خودفروشی بین دخاران فقرا و اغنیا» .در این زمینه ،ایدههای مدرن ،اصلاحات و
زنانی که از این حرکتها پشایبانی میکردند ،مورد حمله و سوءظن قرار گرفااند.
بدون تردید ،تمامیتخواهی رضتتتاشتتتاه که تحمل فعالیت یا اباکار هیچ کس و هیچ نیرویی را
ختارج از نظارت دولت و تأیید خودش نداشتتتت ،در واکنش به این اصتتتلاحات بیتأتیر نبود .او حای
فعالیت زنانی را نیز که بر اصتلاحات او صحه میگذاردند و در نشریات خود از او « برای اهامام در امر
معارف» ستتراستتگزاری میکردند تحمل نمیکرد .پلیس از کلیهی ابزار ممکن برای مرعوب ستتاخان
 1همان ،صص  1۱تا . ۵۰
۵حاج مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) ،خاطرات و خطرات ،تهران ،اناشارات زوار ،1۵۱۳ ،صص .۱۰۱-۱۰۳
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خانوادههای ستنای ،حای بعضی از حکومایان نیز که بیحجابی را فحشا میدانساند ،اما جرأت مخالفت
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فعالان زن استتافاده میکرد .بهطور مثا در انزلی نیروی اناظامی ،اوباش ماعصتتب را تحریک کرد تا به
بهانهی ظهور یک هنرپیشتهی زن ،به یک تئاتر ستوسیالیسای حمله کنند .در تهران نیز در حضور پلیس
که به تماشتتا ایستتااده بود گروهی از فناتیکهای مذهبی محل انجمن نستتوان وطنخواه را ستتنگباران
کردند و مجلههای چاپشدهی جمعیت را به آتش کشیدند1.
در راستاای این سیاست« ،کانون بانوان» بهعنوان یک سازمان خیریهی دولای ،وابساه به وزارت
معارف ،با فعالیتهای محدود و موکو به تأیید و تصویب وزارت ،جانشین سازمانهای مساقل و مبارز
فمینیسای شد .سازمانهای سوسیالیسای زنان نیز منحل و بعضی فعالان زن ،ازجمله روشنک نوعدوست،
جمیله صتدقی و شتوکت روستاا توست پلیس دستاگیر شتدند .این سیاستهای نابخردانهی حکومت،
مبارزهی زنان برای کستتب برابری جنستتیای را از مبارزه برای کستتب عدالت اجاماعی و دموکراستتی
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گسست و جنبش زنان در چشم نیروهای مارقی بیاعابار ساخت .از میان رفان سازمانهای مساقل زنان،
فعالیتهای آموزشتی و تبلیغی برای گسارش آگاهی عمومی و جلب همراهی جامعه برای خواساههای
جنبش زنان نیز ماوقف شتتتد و به مرتجعان و ماشتتترعان امکان داد تا بحث حقوق زن و آزادیِ زن در
ایران را استتاستتاً بهعنوان زائدهی ستتلطنتِ پهلوی جا بیندازند و خصتتومت نستتبت به فمینیستتم و زنان
فمینیست را در ناخودآگاه حای بسیاری از روشنفکران نهادی کنند.

1 Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton University
Press, 1982, p. 139.
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پهلوی دوم؛ دیکتاتوری ،توسعه ،فمینیسم دولتی
( ۰۰3۱تا )۰۰۳۱
پس ازگذشت بیش از چهار دهه از انقلاب  1۵۳۱و صدها مقاله و کااب و گزارش ،هنوز دلایل
ستقوط نستبااً سریق وآسان رژیم پهلوی دوم و بهخصوف پشایبانی هزاران زن ماجدد و باسوادِ طبقهی
ماوس ت ازجنبشتتی که از نیمهراه تحت هدایت و فرمان محافظهکارترین نیروهای ستتیاستتی کشتتور قرار
گرفت ،کاملاً قابلدرك نیست .این نیروها دهها سا با کوچکترین قدمی برای بهبود حقوق زنان که
به نظر آنان عامل فستتاد و فحشتتا بود با تمام قوا مخالفت کرده بودند .نخستتت باید گفت که دلایل این
مشتتتارکت ،یا به قولی «خودکشتتتی» ستتتیاستتتی این گروه از زنان 1،لزوماً تفاوتی با انگیزههای مردان
همطبقهشتان نداشتت .یکی از ویژگیهای مهم جنبشهای پوپولیستای ،همانند فاشیسم ،سوءاسافاده از
قو های فریبنده برای بازگرداندن حقوق و حرمت مردم ،و ارائهی راهحلهای ساده برای مسایل پیچیده
و وعدههای تو خالی رفاهی استت .خاصیت شرکت در این گونه جنبشها ،ایجاد نوعی سرمسای برای
افراد استت که ویلهلم رایش درکااب روانشتناستی فاشتیسم آن را «هیجان روانی و جسمانی ،همچون
لذت همخوابگی» ،زمانی که «تودهها خود را تستلیم ستخنان رهبری عزیزشان میکنند» ،نامیده است۵.
این احستاسِ از خود بیخودشتدگی فرصتت اندیشتیدن و تعمق دربارهی ناایج و سمتوسوی آیندهی
حرکت ستیاستی را از آنان میگیرد تا داوطلبانه آلت اجرای سیاستهایی شوند که ماضمن تیرهروزی
بیشتر آنان استتت .به این عامل باید دلیل روانشتتناخایِ جمعیِ مردمِ تحت حکومتهای استتابدادی را
اضتافه کرد؛ یعنی احستاس توانمندیِ ستتیاستی که حضتور در راهریماییها ،اعاصتتابات و ستایر اشتتکا
اعاراضتی ،به کستانی میدهد که ستتا ها از هر نوع فعالیت ستیاستتی و فرهنگی ،جز آنچه رژیم حاکم
ستازمان میداده یا تصتویب میکرده ،محروم بودهاند .نوعی احساس رضایت از این که مداخلهی آنان
میتواند در حیات سیاسی کشور تأتیرگذار باشد .در مورد ایران ،به این عوامل باید ناآگاهی جنسیای و
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.
با آنکه توصتتیفهای رایش از رفاارهای فاشتتیستتای عاری از اشتتکا نیستتت اما چگونگی تشتتریح علایم بیماری و الگوهای
مافاوت رفااری آن بسیار جالب توجه است.
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احستاس نیرنگخوردگی و ناخشتنودی مردم از دولامداران از طریق فهرستتکردن نابسامانیها ،دادن
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بیاطلاعی بستتیاری از زنان جوان طبقهی ماوستت جدید را از پیشتتینهی ستتیاستتیِ آزادیستتایز رهبران
محافظهکار جنبش از یک ستو ،و مدستلرم پنداشتان دستتآوردهایی که حاصتل صتد سا تلاش زنان و
مردان تجددطلب ایران بود ،نیز اضافه کرد .این عدم آگاهی نایجهی مسدود کردن روزنههای نوشااری
و گفااری برای کسب چنین آگاهی در دوران پهلوی بود.
دوران ستتتلطنت پهلوی دوم را از نظرکمرین عدالتجویانهی زنان میتوان به ستتتا های پیش و
پس از کودتای  ۵۱مرداد  1۵۵۵تقستتیم کرد .آنچه مستتلم استتت ،بلافاصتتله پس ازخاتمهی ستتلطنت
رضتاشتاه ،بهموازات افزایش تلاش محافظهکارانِ تجددستایز برای بازپسگرفان سنگرهای ازدسترفاه
در صتتحنهی اجاماعی ،فرهنگی و حقوقی ،از آنجمله در مورد بیحجابشتتدن زنان ،گروههای ماعددِ
زنان برای حفظ این ستنگرها تشکیل شد .به جای سازمانِ دولایِ منحل شده «کانون بانوان» ،گروههایی
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از جمله «شتتورای زنان» و«جمعیت راه نو» آغاز به کار کردند و به اناشتتار نشتتریات خود دستتت زدند و
خواساههای زنان طبقهی ماوس تحصیلکرده ،ازجمله کسب حق رأی زنان را انعکاس دادند.
تشکیلات دموکراتیک زنان
بزرگترین و منظمترین گروه زنان در دوران پس از جنگ و خلق رضتتتاشتتتاه «جامعهی زنان»
(«تشکیلات دموکراتیک زنان» بعدی) بود که در راساای اهداف و اساراتژی حزب توده ایران

1۵۵1

خورشتیدی ( 1۹۱۵م) تحت رهبری زنانی که همگی به نوعی با رهبران حزب توده نسبت خویشاوندی
داشتاند ،تشتکیل شد ،و موفق به بسیج و سازماندهی تعداد نسبااً زیادی از زنان تحصیلکردهی طبقهی
ماوس شهری شد .با این حا به شهادت یکی از پایهگذاران جمعیت ،نجمی موسوی ،فعالیت آنان در
آغاز «جنبهی سیاسی -تشکیلاتی در رابطه با حزب توده و آن طوری که بعدها در تشکیلات زنان وابساه
به حزب توده وجود داشتتتت ،نبود ».زیرا «اغلب زنان فعا در تشتتتکیلات زنان علاقه ای به فعالیت در
تشکیلات سیاسی نداشاند و حای عضو حزب توده هم نبوده و بعدها هم نشدند 1».بگذریم که اساساً تا
مرگ سلیمانمیرزا که با عضویت زنان در حزب مخالف بود زنان نمیتوانساند عضو حزب شوند۵.
اهدافِ تشتکیلات زنان در شتمارهی نخستت نشریهی بیداری ما در  1۵۵۵اینگونه ترسیم شده
بود مبارزه برای حقوق اجاماعی و ستیاسیِ زنان ،سازماندهی و بسیج زنان ،پیشرفت فرهنگی و مبارزه
با بیستوادی ،مبارزه علیه تنفروشتی ،مبارزه با فساد اخلاقی و مبارزه علیه اساثمار زنان و دخاران جوان
 1خاطرات نجمی موسوی ،ما هم در این خانه حقی داریم ،به کوشش حمید احمدی ،نشر اخاران ،1۵۱۵ف.۱۵
 ۵نگاه کنید به خاطرات کیانوری صص  ۵۰۵ ،۱۰و .۵۱۱و خاطرات نجمی علوی ف .۳۹
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در کتارخانهها بهوستتتیلهی تعیین ستتتاعاتِ کار و تعطیلاتِ باحقوق و برابری دستتتامزد با مردان که در
مانیفستتت و برنامهی کاری حزب توده ذکر شتتده بود 1،اناقاد از اقداماتِ روحانیون جهت از بین بردن
اصتلاحاتِ اجاماعی و قانونی دورهی رضاشاه و در عین حا اناقاد از وحشیگریِ پلیسِ در رون ِد اعما ِ
کشتتفِ حجاب و نیاز به تغییر موادِ ستتامگرانهی قانونِ مدنی در امور خانوادگی (مثل حقِ یکجانبهی
مرد برای طلاق و ستترپرستتای از کودکان ،چندهمستتری ،ازدواجِ موقت) نیز مطرح میشتتدند .با آن که
بازوی کارگری حزب ،شورای ماحده مرکزی در اوایل دههی  1۱۱ ،1۵۵۰اتحادیهی کارگری با ۱۰۰
هزار عضتو را پوشش میداد ۵و بخشی ازکارگران نیز زن بودند ،در نشریهی بیداری ما کمتر از مسایل
زنان کارگر گفتوگو بود .در حقیقت در  1۵شتمارهی نشریهی مربوط به سا های  1۵۵۵تا  1۵۵۳تنها
دو خبر کوتاه مربوط به وضتتتق رقتبار زنان کارگر درکارخانهی «ستتتیلو و وصتتتالی گونی» و دیگری
تودهای و دسایار سیدجعفر پیشه وری ،از سازماندهی اتحادیهی زنان کارگر و زحماکش کارخانجات
بافندگی و ریستتتندگی در آذربایجان و اتحادیهی زنان زحماکش کارخانجات مازندران و برنجکاران
که بعداً هردو به تشتکیلات زنان وصتل شتدند درسا  1۵۵۵سخن رفاه است ۵.از موفقیتهای درخور
توجه تشکیلات زنان و وسیلهی ارتباط آن با زنان زحماکش ،گرفان اجازهی افاااح کلاسهای اکابر از
وزارت فرهنگ در  1۵۵۵بودکه تا آن زمان در ایران سابقه نداشت .آدرس کلاسهای اکابر و فراخوان
به شرکت زنان در هر شمارهی بیداری ما چاپ میشد۱.
ماأستتفانه بیداری ما بهتدریج بهطور آشتتکارترآغاز به پیروی از خ ِ حزب و منافقِ شتتوروی در
ایران ،از آن جمله حمایت از اعطای امایاز استتاخراج میدانهای نفایِ شتتما ِ ایران به شتتوروی بهعنوان
وسیلهی ایجاد تعاد در سیاستِ خارجی کرد ۳.باید گفت که پرداخان به مسئلهی حاد نفت ،که درآن
1بیداری ما 1٬ ،سا او  ،شماره او و دوم 1۵۵۵
۵ Fred Holliday, Iran, Dictatorship and Development, Harmondsworth: Penguin, 1997,
pp. 199-200.
 ۵راضتتیه ابراهیمزاده ،خاطرات یک زن تودهای ،بهکوشتتش و ویرایش بهرام چوبینه ،کلن ،اناشتتارات مهر ،1۵۱۵ ،صتتفحات
 11۱و .1۵۵
 ۱همان ،ف  ۱۵قسمای از منابق اسافاده شده در این بخش از کااب من ،زنان و انقلاب  1۵۳۱گرفاه شده است.
۳بیداری ما سا او  ،شماره .)1۵۵۵( ،۱
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درباره سترکوب خونین کارگران اعاصتابی در آبادان درج شد .اما در خاطرات راضیه ابراهیمزاده ،زن
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دوره جمق کثیری از زنانِ جوانِ طبقهی ماوست و تحصتیلکرده را به ستیاست کشانده بود ،برای یک
گروه زنان جای اناقاد ندارد .جای اناقاد در شترایطی است که به حقوق و آزادیهای زنان جدا ازسایر
مستایل ستیاسی و اجاماعی نگریساه شود .مناها طرح مسئلهی نفتِ شما بهوسیلهی نشریهی بیداری ما،
بدون توضتتیح ناایج اقاصتتادی آن برای طبقات و اقشتتار گوناگون مردم از منظر زنان ،انعکاس روشتتنِ
ستیاست خارجی شوروی و توصیهی حزب توده بود .خاطرات مریم فیروز واقعیتِ کنار کامل حزب
توده بر تشتتکیلات زنان و برکناری یا اناصتتاب مستتئو تشتتکیلات بدون مشتتورت با اعضتتا را انعکاس
میدهد 1.نکاه این استت که در دوران آزادیهای نستبی ستیاسی ،دنبالهروی از سیاستهای حزب ،از
آنجمله ستیاستت ماناقضِ آن نستبت به دولتِ ملی دکار مصتدق ،فرصتت مناسب برای بسیج زنان در
حمایت از تغییراتِ اساسی در حقوقِ زنان توس تشکیلات زنان ،را به هدر داد .ناگفاه نماند که مصدق
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نیز که اساساً سیاسامداری سکولار و تجددطلب و مخالف تلاش روحانیت برای کسب قدرت سیاسی و
متداخلتهی آنتان در امور اجرایی دولت بود ،برای حفظ ائالاف با افراد و احزاب مذهبی و حفظ جناح
سنای جبهه ملی و روحانیون مانفذ به رهبری آیتالله کاشانی ،از دادن حق رأی به زنان خودداری کرد.
آیتالله کاشانی اعلام کرده بود «دولت باید از حق رأی زنان جلوگیری کند تا آنها در خانه مانده و به
وظیفهی حقیقی خود ،یعنی پرورش کودکان برردازند۵».
بدین ترتیب بزرگترین و پرانرژی ترین سازمان سیاسی زنان در دوران پیش از کودتا ،به علت
پیوستاگیِ هویت و ستیاستتهایش با حزبی که خود نیز از استاقلا استاراتژیک بیبهره بود ،در کسب
اهداف اش ناموفق ماند .جمعی از زنان تشکیلاتی که در آغاز روند کسب خودآگاهی جنسیای بودند با
ازهم پاشتیدگی حزب محکوم به زندان و تبعید یا ستاکت شتدند و جمق عظیمی از کار ستیاسی کناره
گرفاند ،هر چند شاید به هر حا دانههای آگاهی جنسیای در ذهن آنان کاشاه شد.

 1خاطرات مریم فیروز ،تهران اناشارات اطلاعات ،1۵۱۵ ،ف .۱۹
 ۵همان ،ف .۵۱۱
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سازمان زنان ایران
ستتتا های پس از کودتای  ۵۱مرداد  ،1۵۵۵دوران پیروزی دربار و وابستتتاگاناش بر نیروهای
مارقی ملی و ستوسیالیست ،سرکوب سازمانیافاهی همهی نیروهای سیاسی مخالف رژیم ،حل مسئلهی
نفت با امضتتای قراردادهای مطلوبِ غرب ،و در اوج جنگ ستترد ،ستتیاستتت مهارِ رشتتد اندیشتتهها و
ستتازمانهای چپ در تمام کشتتورهای بهاصتتطلاح جهان ستتوم برای منزویکردن شتتوروی بود .ایران با
هزاران کیلومار مرز آبی و ختاکی و نقش تتاریخی شتتتوروی در ایجتاد و ارتباط با چپهای ایرانی و
مشتخصتاً با حزب توده ،اهمیت بسیار زیادی برای غرب داشت .رژیمِ کودتا با حمایت آمریکا و غرب
به سترکوب خونین اعضتا و هواداران و ستازمانهای وابستاه به حزب دستت زد و به گستارش حضتتور
ایدئولوژیک خود در جامعه پرداخت .بهدنبا مستتاحکمشتتدن قدرت شتتاه و پروژهی اصتتلاحاتِ تحت
عنوان «انقلاب ستفید» ،زمینهی تغییر و تحولات گستاردهی اقاصادی ،سیاسی و طبقاتی فراهم آمد .زنان
آن بهرهمند شتدند .اما شکل و شیوهی نابسامان این تحولات ،افزایش فاصلهی طبقاتی ،و از همه مهمتر
نبود دموکراسی ،آزادیهای سیاسی و تداوم سرکوب همهجانبهی حقوق دموکراتیک مردم ،به افزایش
و گسست عمیقتر اکثریت جامعه از رژیم انجامید.
رشتتد ستتریق رواب ستترمایهداری و توستتعهی ستتریق صتتنایق ،ستتهم زنان در کلِ جمعیت فعا
اقاصتتادی را افزایش داد و پیش از انقلاب به رقم  1۱/۱درصتتد و ستتهم شتتاغلین زن در بخش دولای به
حدود  ۵۰درصتد رستید .همراه با رشتد صتنایق ،درصتد زنانِ طبقهی کارگر صنعای نیز رو به گسارش
گذاشتتت .الباه با توجه به تقستتیم جنستتیای کار ،اکثر کارمندان و کارگران زن در مشتتاغل معینی نظیر
خدمات بهداشای ،آموزشی و دفاری و در مورد کارگران عمدتاً در صنایق نساجی شاغل بودند1.
افزایش رشتتد اقاصتتادی ایران و ستترمایهگذاریهای داخلی و خارجی با افزایش ستتریق طبقهی
ماوست و بهبود نسبی حقوق و امکانات و افزایش فعالیتهای اجاماعی زنان همراه بود« .شورای عالی
جمعیتهای زنان» ،ماشتتتکل از هفده گروه کوچک زنان تحصتتتیلکردهی اقشتتتار بالا و میانیِ طبقهی
ماوس  ،که با اجاناب از درگیری با مسایل حساس غیر مجاز سیاسی ،امکان ادامهی حیات یافاه بودند،
1برای بحث مفصتتتلتر در اینباره نگاه کنید به مقالهی هایده مغیثی و ستتتعید رهنما «طبقهی کارگر و حکومت استتتلامی»،
ترجمه از مان انگلیستی (در ستوشتالیست رجیسار سا  )۵۰۰1ترجمهی حسن گلریز در کااب پژوهش کارگری ،شماره ،۱
بهار .۵۰۰۵
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نیز با کسب حق رأی ،ورود بیشتر به مدارس ،دانشگاهها و اشاغا در نهادها ی دولای و خصوصی ،از
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در جهتِ افزایش دستارستی زنان به آموزش ،اشتاغا و پیشتبرد ستیاستتهای جنستیای مورد نظرِ رژیم
تشتکیل شد .این شورا تحت حمایت اشرف پهلوی ،قدرتمندترین زن ایران در آن زمان اداره میشد و
چند ستتا بعد در  1۵۱۳با نام «ستتازمان زنان» فعالیت خود را گستتارش داد 1.همانند دورهی پیشتتین،
ستیاستتهای دولت در زمینهی تستاوی حقوق زنان ،در زدودن پارهای تبعیضتات جنسیای بسیار مثبت
بود .از مهمترین اصتلاحات در این دوره که علیرغم مقاومت سرسخاانهی نیروهای محافظهکار که در
 1۵۱۵به شتتورش و ستترکوب خونین دولای انجامید ،عبارت بود ازحق رأی زنان و پارهای تغییرات در
مقررات مربوط به طلاق ،حضتتتانت کودکان و تعدد زوجات که ستتترانجام در شتتتکل «قانون حمایت
خانواده» در سا  1۵۱۱از تصویب مجلس گذشت .هرچند مواد موجود در قانون مدنی مثلاً طلاق که بر
استاس احکام استلامی بهطور یکجانبه حقّ مرد استت تغییر نکرد اما منوط به تصمیم دادگاه شد و زن و
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مرد هر دو میتوانساند برای طلاق به دادگاه دادخواست دهند .در سا  1۵۳۱قیمومیت قانونی زن نسبت
به فرزندان در صورت مرگ پدر نیز به تصویب رسید .تعدد زوجات ممنوع نشد ،اما محدود و مشروط
به رضتایت همستر او و اجازهی دادگاه شتد .مسئلهی مداعه یا ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده
مسکوت ماند.
این رفرمهای قانونی ،همراه با گستارش آموزش دخاران ،عمدتاً در شتهرها و افزایش دسارسی
زنان به آموزش دانشتگاهی و اشاغا  ،بیانگر پیشرفتهای نسبی محسوسی در موقعیت زنان بود .هرچند
که با توجه به افزایش قابلتوجه درآمد نفت و امکانات موجود مالی و انستتتانی رژیم این پیشتتترفتها
محدود بود .مثلا هرچند میتوان گفت پیشرفت در زمینهی آموزش مهمترین دسااورد زنان از توسعهی
اقاصادی و مدرنیزاسیون ایران بود ،اما ناموزونی آموزش زنان و مردان در شهر و روساا ادامه یافت .در
زمینهی اشتاغا هرچند درصد سهم زنان در کل شاغلین کشور از  ۵/۹درصد در  1۵۵۳به  1۵/۱درصد
در  1۵۱۳افزایش یافت ،اما با توجه به افزایش جمعیت در این سا ها و رشد صنعایِ سریق ایران از آغاز
دههی  1۵۱۰و گسارش بخش خدمات و دساگاه دولت ،بسیار کند بود ۵.بگذریم که حاصل توسعهی
صتنعای ایران مهاجرت وستیق مردان روستاایی به شهرها و در نایجه افزایش فشارهای فیزیکی و روحی
برای کل خانواده ،بهخصوف زنان بود.

 1مهناز افخمی ،حقوق زن در ایران ،بنیاد مطالعات ایران.1۵۱۵ ،
۵گزارش سالیانه و ترازنامه بانک مرکزی ایران ،تهران .1۵۳۰
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از همه بدتر ،تمامیتگرایی رژیم ،نخوت و خودرأیی شتتخص شتتاه ،علاوه بر افزایش اخالافات
طبقاتی و فرهنگی ،مانق از تأیید و پشتایبانی از اصتلاحات مثبای مانند ایجاد سراه دانش و سراه بهداشت
بود که هدف آن گستتارش ستتوادآموزی و مراقبتهای اولیه در روستتااها بود .عمق خشتتم و کینهی
روشتتنفکرانِ مطرح جامعه نستتبت به رژیمی که آن را دستتتنشتتاندهی قدرتهای غربی میدانستتاند ،به
اندازهای بود که هرسیاسای که جای پای رژیم در آن دیده میشد محکوم و منفور بود و اصلاحات در
زمینهی حقوق زنان و فعالیتهای ستتتازمان زنان که بههرحا در جهت اهداف و برنامههای کلی رژیم
قرار داشت ،ازهمه بیشتر مورد سوء ظن ،تمسخر و سرزنش بود .این واقعیت از سویی نمایانگر بینش
پدرستالارانه ،مرد-محور ،و زنستایزِ نهادیشتده در کشتور بود که حای بستیاری از روشنفکران از آن
مصتتون نبوده اند و از ستتوی دیگر به این واقعیت مربوط بود که نکوهش و حمله به آزادیها و حقوق
زنان و زنان طبقهی ماوس مدرن ،کمخطرتر و راه میانبری برای اناقاد از سایر سیاستهای دولت بود.
اجاماعی و اقاصتتادی زنان درستتا های دههی چهل ،جهان بینی جنستتیت-محور روشتتنفکرانه نیروی
بیشتری یافت .افزایش مشتتارکت زنان در نیروی کار و دستتارستتی آنان به آموزش بهوضتتوح به ایجاد
یک جمعیت روبهرشتد زنان طبقهی ماوست انجامید که حضتور آنان در جامعه برای بسیاری از مردان
تهدیدکننده و برهمزنندهی آرامش بود .زن ،این موجود پرعاطفه و مادر مهربان ،که بهشت زیر پای او
بود ،حا تبدیل به نمادِ فستتتاد ،تنز اخلاقی و عارضتتتهی ملی شتتتد .گناه بحران فرهنگی و اجاماعی
یکستره به گردن زنان گذاشتاه شتد .بدینترتیب نوستاالژی یا حسترت زنِ ستادهی روساایی در ذهن
بستیاری از روشتنفکران بهظاهر سکولار ،مثل جلا آ احمد چنبره زد .هر چند زنان تحصیلکرده و از
نظر فکری و بینشتتتی توانمنتد ،در اپوزیستتتیون رژیم کم نبودنتد ،امتا بتا توجته بته ستتتلطهی فرهنگ
مردسالارانهی حاکم بر فضای روشنفکری ،یا درحقانیت این بینشِ زنسایزانه تردید نمیکردند ،و یا به
دلیل همین فرهنگ حاکم ،اعاماد به نفسِ لازم را برای مقابله با آن نداشاند .مخالفان نظراتِ یکسویهی
زنستتتایزانته در میتان ملیگرایتان و معارضتتتان چتپ نیز بستتتیتار بودنتد .اما چون امرآزادی زنان را از
اولویتهای عدالتجویی و دموکراسیخواهی نمیدانساند در برابر نظریات مزبور سکوت گزیدند1.

1بررستی مفصتل تر این استاحالهی فکری مردان روشنفکر ایران نسبت به امر رهایی زن در کااب من ،زنان و انقلاب 1۵۳۱
آمده است.
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طنز تلخ این تحولات در این بود که با گستارش مدرنیزاسیون ایران و دگرگونی نسبی وضعیت
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از همین روستتت که با آن که بعضتتی از فعالیتهای ستتازمان زنان ،مانند کمرین برای اصتتلاح
بعضی از مواد قانون مدنی به سود زنان ،یا اناشارجزواتی به زبان ساده دربارهی قانون کار و حقوق زنان
کتارگر 1یتا ایجاد مراکز رفاه خانواده در مناطق فقیرنشتتتین ،اقدامات مثبای بود ،اما مانند پیش تأتیرات
ماضادی بر فعالیتهای برابریخواهانهی زنان بر جا گذاشت .دلیل اصلی این امر را که این اقدامات از
جلب حمایت نیروهای تجددطلب و ترقیخواه محروم ماند وشتتکافهای بینشتتی و ستتیاستتی را در این
عرصتته افزایش داد ،باید در تداوم ستتاخاار ستتیاستتی استتابدادی مبانی بر ستترکوب مناقدین و مخالفین
ملیگرا و ستوستیالیست و اسافاده از ارعاب و زور بهعنوان روش اصلی انجام اصلاحات جست .باید از
روشهتای ناشتتتیانهی حکومت در اجرای پارهای از برنامههای مدرنیزاستتتیون فرهنگی و اجاماعی ،و
ادامهی مقاومت فعالانهی روحانیون مدرنستتتایز در پیشتتترفت اصتتتلاحات حقوقی و اجاماعی مربوط به
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زنان ،و مماشات رژیم با آنان نیز نام برد.
بتازگویی ارزیتابیای کته در اینبتتاره در جتای دیگر ارائته دادهام در اینجتا بیمورد نمیدانم.
حوادث پس از انقلاب بهمن نشتان داد که اکثریت زنان جوان شهری ،بی اطلاع از تاریخ پرفرازونشیب
نستل قبلی فعالان حقوق زنان ،حقوق موجود ناشتی ازاصتلاحات را بدیهی میانگاشاند و اهمیت مبارزه
برای اصتتتلتاحتات بیشتر را درك نمیکردنتد .تتانیاً گروه دیگری از زنان جوان و تحصتتتیلکرده با
گرایشهای ملی و ستتوستتیالیستتای ،که بعضتتی از آنان به جنبش چریکی (فداییان و مجاهدین) دههی
 1۵۳۰پیوستتاند تلاش درجهت رفق تبعیضتتات جنستتیای را مستتایل زنان بورژوا میدیدند و از نقطهنظر
جنبش خلقی آن را تفرقهآمیز قلمداد میکردند .رژیم با بستتتیج زنان در جهت ستتتیاستتتتهای خود و
دولایکردن مبارزات حقوقی زنان ،و عدم تحمل جنبشهای غیرمذهبی ملیگرایانه ،ستتوستتیالیستتای و
فمینیسای ،هم مبارزات حقوقی زنان و فمینیسم را بیاعابار کرد وهم ظهور پوپولیسم اسلامی را بهعنوان
تنها بدیل رژیم خود تسهیل کرد۵.

جنبش زنان پس از انقلاب بهمن ۰۰۳۱
صتدها هزار زنِ پوشیده در روسری یا چادرهای سیاه ،بی آنکه هویت طبقاتی و ایدئولوژیک
آنان قابل تشتتخیص باشتتد بخش مهمی از لشتتکر راهپیماییهای دورانِ انقلاب بودند و بدون تردید در
1سازمان زنان ایران ،به کوشش مهناز افخمی ،حقوق زن در ایران؛  ،1۵۳۱-1۵۱۱اناشارات مرکز زنان .1۵۱۵
۵همان.
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ستتتقوط نظام ستتتلطنای نقش بستتتیار مهمی داشتتتاند .بخشتتتی از جمعیت زنان به خانوادههای بازاری و
مغازهداران کوچک مذهبی تعلق داشاند که در مساجد و با تشویق و تصویب مردان خود به پشایبانی از
رهبری روحانیت برخاستاند .بخش دیگر در این جمق زنان زحماکش وحاشتیهنشتینان شهرهای بزرگ
بودند که شتتعارهای استتلامی انقلاب برای آنان ترجمان کار ،نان ،مستتکن ،آب و برق مجانی و توزیق
عادلانهتر درآمد نفت بود .بهراحای میتوان گفت که خواساههای سیاسی ،دموکراسی ،آزادهای فردی
وستیاسی ،حق مشارکت در حیات سیاسی کشورکه اولین جرقههای شورش را یک سا پیشتر روشن
کرده بود ،عدالت جنستتیای و رفق تبعیضتتات پدرستتالارانه انگیزهی مشتتارکت هیچ یک از دو گروه در
انقلاب نبود.
بخش مافاوتی از جمعیت زنانِ تظاهرکننده ،عمدتاً ازطبقهی ماوستت جدید شتتهری بودند که
پارهای از آنها نیز با روستتری یا چادر ،که هم پوشتتشتتی برای امنیت بود وهم نشتتانهی همبستتاگی و
ماه آخر پیش از ستتقوط رژیم ستتلطنای ،استتاس تاً پیوستتان بدون حجاب به راهررماییها به خاطر تعرض
خشونتآمیز در بعضی ازِ راهپیماییها با موانق زیادی همراه بود .در حقیقت ،چند سالی پیش از انقلاب،
استافاده از حجاب استلامی به ابزاری کمخطر برای ابراز نارضایی از رژیم و برنامههای مدرنسازی آن
تبدیل شتده بود .این نکاه توجه استدالله علم ،وزیر دربار و نزدیکترین معامد شاه را نیز به خود جلب
کرده بود که پس از بازدیدی از دانشگاه پهلوی (دانشگاه شیراز) در اردیبهشت  ،1۵۳۳از حضور «دهها
دخار چادری در ستتالن ستتخنرانی و بهرهبرداری مارکستتیستتتهای استتلامی برای هوچیگری» ،از این
دگرگونی رفاار دانشجویان دخار ،به شاه گزارش میدهد1.
پیوستتتان این گروه بته انقلتاب تفاوتی با دلایل مردان همطبقهشتتتان نداشتتتت .یعنی ترکیبی از
گرایشهای ناستیونالیستای ،چپ ،و مذهبیِ رادیکا و نارضتایی از خفقان سیاسی ،سلطهی بیحدومرز
نیروهای امنیای ،نفوذ قابلرؤیت کارگزاران اقاصتتادی و امنیای امرریالیستتای ،آشتتفاگی اقاص تادی ،فقر،
اخالافات طبقاتی و یا فشتتتارهای فرهنگی ناشتتتی از الگوها ورفاارهای مبالغهآمیز مدرن و ناستتتازگار با
ارزشهتای ستتتنای-متذهبی ،آنهتا را بته تظتاهراتِ خیتابتانی کشتتتانده بود .در غیاب نیروهای ملی و
سوسیالیست که در تمام دوران پس از کودتا بهشدت سرکوب شده و هیچ تریبونی برای ارائهی نظرات
و بدیل خود نداشتاند ،و برخلاف اسلامگرایان از داشان مکانهای مجاز ،مشابه مساجد و تکیهها ،برای
1خاطرات علم ،ج  ،1۵۳۱-1۵۳۳ ،۱ف .۱۳
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همرنگ جماعت شتدن ،در راهریماییها شترکت میکردند ،اما خواستتهای دیگری داشاند .در چند
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دستتتارستتتی به مردم عادی محروم بودند ،روایات انقلابی پوپولیستتتم استتتلامی وگفامان هوشتتتیارانه و
اطمینتانبخش رهبری در تبعیتد ،و وعتدههتای تتأمین حقوق و آزادی «واقعی» ،برای این گروه از زنان
جذابیت داشت.
این نکاه که آیا ابراز همبستتاگی با انقلاب و همراهشتتدن با تودهی مردم ،بهخصتتوف برای زنان
ستکولارِ چپ مستالزم تندادن به استاراتژی محافظهکارانه و همرنگ شدن با رفاارها و آداب و احکام
تعیین شتتده از جانب آنان بود ،و آیا وانهادن داوطلبانهی هویت ،باورها و ارزشهای خود تاچه حد در
ستیاستهای تمامیتخواهِ پس از انقلاب و نفی حضور و سهم نیروهای سکولار در انقلاب تأتیر داشت،
مطلبی است جداگانه که در جای دیگر به تفصیل به آن پرداخاهام1.
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برآمد جنبش زنان علیه فرمان حجاب
هزاران زنی که در چند هفاهی او ِ پس از ستتترگونی نظام شتتتاهنشتتتاهی در اعاراض به فرمان
حجاب اجباری به خیابانها ریخاند ،از همین اقشارگوناگون طبقهی ماوس جدیدِ سکولار بودند .چند
هفاه تحصن و توقف کار در ادارهها ،بیمارساانها و مدارس و دانشگاهها که حکومت جدید را موقااً به
عقبنشتینی واداشت ،نقطهعطف مهمی در تاریخ مبارزات حقوقی زنان ایران در صد سا گذشاه بود،
هر چند که چندماه بعد در تابستتاان  1۵۳۱به دنبا ِ تثبیت حکومت ،با قانونی کردن آن و ارعاب و زور
به اجرا گذاشتاه شتد .جنبش خودجوش زنان بهعنوان نیرویی سیاسی با خواستهای مشخص فمینیسای
در حا ظهور بود ،و پس از دهها ستا  ،نه دولت و نه هیچ ستازمان یا حزبِ سیاسی نمیتوانست اعابار
بسیج زنانِ را به خود نسبت دهد ،و یا خواساههای آنها را براساس اهداف خود پیرایش دهد .خواساهها
ستاده ،صریح و روشن بود و در بیانیهی هشت مادهایِ گردهمایی در برابر ساخامان وزارت دادگساری
اعلام شد .بند او بیانیه اعلام میداشت که تصمیمگیری دربارهی پوششِ زنان – که حدودش را عدرف
و ضتترورتهای جغرافیایی مشتتخص میستتازد – بهعهدهی خود زنان استتت .تأمین برابری بین زنان و
مردان در حقوق قانونی ،اجاماعی ،اقاصادی و سیاسی و نیز آزادیهای بنیانی و تضمینشده برای همه،
از زن و مرد ،و امنیتت شتتتغلی ،از مطتالبتات عمتدهی بیتانیه بود .بند آخر نیز خواستتتاار برطرفکردن
کاسایهای قانونِ حمایت از خانواده و تضمین حقوقی بود که از زنها سلب شده بود۵.

1هایده مغیثی ،زنان و انقلاب .1۵۳۱
۵جزئیاتِ این مطالبات در کیهان ( 1۹اسفند  )1۵۳۱مناشر شد.
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اتحاد ملی زنان
شتتتورش زنان علیه فرمان حجاب ،نیروی مقاومت جمعی را به دیگر زنانِ معارض ،به نیروهای
ستتیاستتی که بستتیاری از آنها تنها نظارهگر این رویدادها ماندند ،و به حکومای نشتتان داد که چهرهی
اقادارگر وخشتنِ آن می بایستت اخطاری باشتد از آنچه برای انقلاب و برای ستایر نیروهای ستتیاسی در
پیش بود .نهتنها این اخطار روشن جدی گرفاه نشد ،بلکه به زنان توصیه شد به مسایل «جدیترِ» انقلاب
بیندیشند ،که از نظر آنها حجابِ اجباری از آنجمله نبود .و این داساان دیگری است که دربارهی آن
بارها گفتوگو شتده استت .با این حا دهها گروه و سازمان زنان سوسیالیسای و ملیگرا دفاتر خود را
گشتوده و فعالیت خود را در دفاع از حقوق زنان و اناقاد از ستیاستهای دولت آغاز کردند .تشکیلات
دموکراتیتک زنان حزب توده ،انجمن زنان مستتتلمان مجاهدین خلق ،انجمن زنان مبارز ،اتحاد انقلابی
ماداو چپ که اگر انقلاب به اهداف خود برستد ،زنان خودبهخود از سام رهایی خواهند یافت ،یکی

از بزرگترین ستازمانهای زنان «اتحاد ملی زنان» بود که با تأیید و حمایت سازمان چریکهای فدایی
خلق ایران کمی کمتر از یک ماه بعد از خیزش زنان ،با وعدهی برخورداری از اساقلا سازمانی ،اعلام
موجودیت کرد .هدف و امید پایهگذاران نخستتاین که بستتیاری از آنها زنان هوادار فدایی بودند ،ایجاد
تشکیلات دمکراتیک فراطبقاتی با تنوع بینشی برای دفاع از حقوق زنان بود.
فعالیتهای اتحاد ملی زنان ،ارتباطات پیچیده و اغلب پرتنش بنیانگذاران آن با رابطین فداییان
که وظیفهی پیشتبرد خ ستیاستی و استاراتژیک سازمان را در آن دوران سرنوشتساز انقلاب بهعهده
داشتتتاند ،و ستتتایراخالافنظرهای درونی دربارهی اولویتهای مبارزاتی و ماهیت طبقاتی رژیم که در
حقیقتت انعکتاس اخالتافنظر رهبران آن زمان فدایی بود که نهایااً به اولین انشتتتعاب درون ستتتازمان
انجامید ،بر فعالیتهای عملی ستتازمان اتحاد ملی و تلاش ناموفق آن برای همکاری با ستتایر گروههای
ستیاستی تأتیر منفی داشتت .اتحاد ملی با هدفِ بستیج وسیق زنانِ اقشار میانی و پایینی طبقهی ماوس و
زنان زحمتکش و فرودستت ایجاد شتده بود و کمیاههای بهاصتطلاح تخصتصی ماعددی تشکیل داده
بود .از آن جمله کمیاههای زحمتکشتتان ،کارمندان ،معلمان ،هنری ،ترجمه و اناشتتارات ،و مالی ،که
قرار بود با در نظر داشتتان ویژگی مستتایل عاجل هر یک ازاین اقشتتار حو منافق مشتتاركِ زنان فعالیت
کنند .هفاهنامهی اتحاد ملی ،برابری که بعداً به ماهنامهی زنان در مبارزه تبدیل شتتتد ،به طرح مستتتایل
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زنتان مبتارز ،جمعیتت بیتداری زنتان ،انجمن رهایی زنان از آنجمله بودند .علیرغم ستتتلطهی روایت
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مربوط به حقوق زنان از دیدگاه ضد امرریالیسای و اناقاد از تأتیرات نظام سرمایهداری وابساه بر وضعیت
زنان در دوران پهلوی میپرداخت .نکاه این استتت که اتحاد ملی مانند اغلب گروههای مخالف زنان به
درجتات گونتاگون ،بته مستتتئلهی حقوق زنان از زاویهی بینش مردانه ،قیممآبانه و کلیشتتتهای حزبی و
سازمانی نگاه میکرد ،و یا در برابرآن تسلیم میشد.
مشتتکلات دیگری نیز علیه موفقیت اتحاد در پیشتتبرد اهداف اولیهاش عمل میکرد .او اینکه
اتحاد بین وابستتتاگی به یک ستتتازمان ستتتوستتتیالیستتتای با هدف مبارزه برای آزادی طبقهی کارگر و
زحماکشتتان ،و حفظ ترکیبِ دموکراتیک که مستتالزم بستتیج فراطبقاتی اقشتتار مخالف زنان «جز زنان
بورژوا» بود ،ستتترگردان متانده بود؛ مثلاً بهعلت عدم ارتباط ارگانیک با زنان کارگر فعالیت اعضتتتای
کمیاهی زحمتکشتتتان عملاً محدود به رفان به پشتتتت درهای کارخانهها وکارگاهها یا ایستتتاگاههای
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اتوبوس نزدیک به آنها برای توزیق نشتتتریات و اعلامیههای اتحاد (و احامالاً فداییان) بود که با توجه به
ستتترعت ستتتامانگیری دستتتاگاههای امنیای با دشتتتواری جدی روبرو بود .کمیاهی امداد که در مناطق
مستکونی زحماکشتان به تشکیل کلاسهای سوادآموزی و خیاطی دست زد ،موفقتر بود .دوم ،اخاناق
ستیاسی دوران پهلوی ارتباط تجارب تاریخی نسلها ی پیشین و پیشگامان حقوق زنان با نسل حاضر را
گستتستتتاه و ما را از دستتارستتتی به تجارب گذشتتاه محروم کرده بود .بهطور مثا ائالاف «تشتتتکیلات
دموکراتیک زنان» حزب توده با دو گروه دیگر زنان ،یعنی «حزب زنان» و «جبههی آزادی» در 1۵۵۱
حو اهداف مشتتتخص از آنجمله مبارزه با مرتجعان ،توستتتعهی فرهنگ و تهیهی طرح مناستتتب برای
تأمین استاقلا اقاصتادی بانوان ،که به امضتای نمایندگان هرسته گروه رسیده بود ،میتوانست الگویی
برای اتحاد ملی باشتتتد برای مذاکره و همکاری با گروههای دیگر زنان ،باحفظ استتتاقلا ستتتازمانی و
ایدئولوژیک 1.اما ما در تاریکی قدم بر میداشتایم .سوم ،بسیاری از زنانی که به اتحاد میآمدند اساس ًا
به ضرورت کار در سازمان زنان اعاقاد نداشاند و اتحاد را واسطهای برای ارتباط با فداییان میدیدند یا
مساقیما به توصیهی آنها به اتحاد میپیوساند .این امرکیفیت تلاش آنان را در مسئولیتهایی که به عهده
میگرفاند تنز میداد .بگذریم که رابطین فدایی در ستازمان که عملاً در تصمیمگیریهای عمده ،مثل ًا
همکاری با ستایر گروههای زنان حرف آخر را میزدند نیز دارای کمترین دانش و حستاسیت جنسیای
بودنتد .در آن زمتان زنتدانی ستتتابق بودن بته افراد ،چته زن و چته مرد اعاباری میداد که بستتتیاری از
کمبودهای ذهنی ،تئوریک و شخصی را تانوی میکرد .به همهی اینها باید سکااریسم و خودشیفاگی

1در مورد این ائالاف نگاه کنید به بیداری ما ،شماره  ،۵سا دوم.1۵۵۱ ،
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ایدهئولوژیک ،توهمات دربارهی امکانات خود و مرحلهی انقلاب در میان احزاب و ستتازمانهای چپ
از یک ستو ،و فقدان دانش تاریخی ،تئوریک و ستیاسی کافی از سوی دیگر را اضافه کرد که نایجهی
مساقیم حکومت اسابدادی و سرکوب بیامان گروهها و اندیشهی سوسیالیسای در دوران پهلوی بود.
مجموعهی این عوامل کدشتتتندهی خلاقیت و ظرفیتهای فکری و اباکارات عملی جنبش زنان،
امکانِ تشتتکیل جبههی مشتتارك ،و هماهنگی فعالیتها برای دفاع از حقوق زنان بود .تنها استتاثنا شتاید
«شتتتورای همبستتتاگی در امور مربوط بته حقوق زنان» ،بدون وابستتتاگی حزبی بود که با هدف ایجاد
همبستاگی و همکاری میان گروه های مخالف زنان ایجاد شد و کنفرانسی نیز برای بررسی حقوق زنان
در قانون اساسی جدید و قانون خانواده سازمان داد .اما این اباکار مهم نیز مورد پشایبانی جدی بسیاری
از احزاب و گروههای چپ ،که رهبرانشتتتان ضتتتمن اعاقاد به ایدهی برابری زن و مرد ،کوچکترین
اولویت سیاسی فوری برای آن قایل نبودند ،و در نایجه سازمانهای زنان آنها قرار نگرفت .واقعیت آن
مادر شتتتدند .از آن گذشتتتاه اخالافات درونی ستتتازمان مادر که به انشتتتعابهای پیدرپی میانجامید،
سازمانهای زنان وابساه به خود را نیز چندپاره میکرد .چنان که اتحاد ملی زنان نیز بهعنوان بزرگترین
و معابرترین گروه ستوستیا فمینیستای پس از انقلاب پس از کمتر از دوستا فعالیت به انشعاب کشیده
شد.
بحث این استت که نخستاین جنبش خودجوش ،مساقل ،پرشور فراطبقاتی زنان در تاریخ نوین
ایران آغاز شتتده بود .نیروهای ستتیاستتی میبایستتت با حمایت غیر مداخلهجویانه از جنبش زنان به آن
امکان میدادند تا درفرصتتت مناستتبی که هنوز مطبوعات آزاد ،آزادی بیان و آزادی اجاماعات به کلی
نابود نشتده بود ،برای آ گاهی ،بستیج وجلب پشتایبانی طبقات ماوس میانی و فرودست ازحقوق زنان،
اساراتژی خود را برای مقابله با خطری که ماوجه این حقوق بود تنظیم کند .از دست رفان این فرصت
برای جنبش زنان ،به معنی به دست آوردن فرصت برای نظام جدید بود تا با شااب به تسخیر عرصههایی
برردازد که روند تجدد و تحولات اجاماعی و فرهنگی دهههای گذشاه آغاز کرده بود .بدن پوشیده در
حجاب زنان میبایست نماد اساقرار نظم جدید در ایران شود .پس نافرمانی در این مورد نیز نماد تجاوز
به امنیت ملی و تهدیدی جدی برای نظم جدید بود .ازجمله اقدامات فوری حکومت جدید ،لغو قانون
حمایت از خانواده ،کاهش ستن قانونی ازدواج برای دخاران به  ۹ستا (و بعداً  1۵ستا ) ،رد صلاحیت
زنان قاضتی برای تصتدی کرستی قضتاوت ،بستان درهای مدارس فنی و حرفهای و برخی از رشاههای
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بود که سازمانهای زنانِ وابساه به جریانات چپ ،تبدیل بهوسیلهی پیشبردِ سیاستهای سازمان و حزب
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آموزش عالی به روی دخاران و اخراج ،پاکستتازی یا بازنشتتستتاگی صتتدها زن ماخصتتص ،آموزگار و
کارمندِ دولت.
با اشتغا ستفارت آمریکا و گروگانگیری ،و سترس شروع جنگ با عراق ،درغیاب مطبوعات
آزاد ،بستاه بودن دانشتگاهها ،و ستردرگمیهای سازمانهای چپ که حا بخش مهمی از آنها نگران
تضتعیف شتدن جنبش ضتدامرریالیسای شده بودند ،حمایت از خواستهای دموکراتیک در دساورکار
نبود .جنبش زنانِ ستتکولار همراه با ستتایر نیروهای ستتیاستتی مناقد و مخالف زودتر و آستتانتر از آنچه
تصتتور میشتتد ستترکوب شتتد .مبارزه میان محافظهکاران ستتنتگرا و زنان عدالتجو نیز وارد مرحلهی
جدیدی شد که درگیریهای بین آنها در چهل سا گذشاه ادامه داشاه است.
در یک طرف این مبارزه دولت قرار داشتتتاه ،با قدرت انحصتتتاری قانونی ،فراقانونی ،نظامی و
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ایدهئولوژیک برای تحمیل ستیاستت جنستیای برمبنای تفاستیر و روایات قدستی زنسایز قرون گذشاه.
ستیاستتهای جداستازی جنستی در فضتاهای عمومی ،در آموزش و در اشاغا  ،تدوین واجرای قانون
مجازات استلامی قصاف برای بیحجابی ،همراه با اعطای «اخایار» به مأمورین یا داوطلبان اجرای «نهی
از منکر» برای فحاشتتی و ضتترب و جرح زنان کمحجاب ،ستتنگستتار به اتهام رابطهی خارج از موازین
استلامی ،از آنجمله بود .اجرای سیاستهای جنسیای از طریق «طرح جامق جمعیت و تعالی خانواده» و
«طرح صتیانت از حریم عفاف و حجاب» شتدت گرفت ،بازنویستی کاابهای درسی ،ایجاد بنگاههای
ازدواج موقت و ساعای  ،از دیگر اقداماتی بود که حکومت در پیگیری از سیاستهای خود در مورد
زنتان بته کتار گرفتت .علتاوه بر این قتانون ممنوعیت «اناشتتتار مطالب در دفاع از حقوق زنان خارج از
چارچوب قانون و شترع» (مصوب )1۹۹۱؛ زندانی کردن فعالان حقوق زن؛ و فاحشه خواندن زنان فعا
کته حای معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده نیز از آن در امان نبوده ،همه در راستتتاای وادار
کردن زنان به تستتتلیم و پذیرش زنانگی به روایت حاکم بوده استتتت .همزمان با بهکار گرفان دخاران،
همستران ودیگر وابستاگان دولامردان یا شتهدا در فعالیتهای حرفهای و سیاسی ،قشر جدیدی از زنان
وفادار به نظام پرورش یافاند تا با ادارهی دفاتر ،کمیاهها و کمیسیونهای خاف زنان که پیوساه به تعداد
و تنوع آنها افزوده شده ،و در بهارین حالت ،بدیلِ سازمانهای زنان دولایِ قبل از انقلاب ،نظیر «کانون
بانوان» و «سازمان زنان ایران» ،حا با ایدهئولوژی و چهرهی اسلامی باشند.
در طرف مقابل ،زنان و فعالان حقوق زنان قرار داشتتاهاند که با مایه گذاشتتان از آزادی و جان
خود کوشتتتیدهاند ،تأتیرات عملی این روایت را با افشتتتای نابرابریهای قانونی و بیعدالایهایی که در
همهی عرصتتههای زندگی گریبانگیر زنان استتت ،تضتتعیف کنند .بعضتتی از آنها با طرح و بررستتی
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اندیشههای فمینیسایِ برابری حقوقی ،و طرح خواستهایی از جمله دسامزد برای کار خانگی ،و ایجاد
خانههای امن برای زنان آستتیبدیده در صتتفحات چند نشتتریهی معدود مانند زنان ،پیامهاجر ،فرزانه،
ستتتعی کردند در حد امکانِ خود ،با تعرض همهجانبه به حقوق زنان مقابله کنند .به راه انداخان جنبش
«یک میلیون امضتتا» که به همت گروهی از زنان فعا در ستتا  1۵۱۳با خواستتت بهبود حقوق زنان در
قانون خانواده ،شتکل گرفت ،توجه جامعه را به مهمترین عرصههای نقض حقوق بشر زنان جلب کرد.
اباکارات و فعالیتهای زنان مارقی به ارشکا و شیوههای مخالف ادامه یافت.
در سا ها پیش از برآمد جناح محافظهکارتر و پیش از تنگتر شدن فضای تنفس برای زنان در
اوایتل دهتهی  ،1۵۹۰گروههتای مخالف زنتان بتا گرایشها و اعابارهای مخالف از جمله« ،تغییر برای
برابری»« ،کتانون زنتان ایرانی»« ،مدافعان حقوق بشتتتر»« ،مادران صتتتلح»« ،مجمق زنان اصتتتلاحطلب»،
کردهاند .تلاش آنان چه با تشتکیل جلستات بحث و گفتوگو ،یا کارگاههای آموزشی یا با پیوسان به
کمرینهای ماعدد از مخالفت با سنگسار و اعدام ،دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی ،و آزادی بیان گرفاه،
تا اعاراض به ممنوعیت دوچرخهستواری زنان ،و ورود به اساادیومهای ورزشی ،حفظ محی زیست و
حقوق حیوانات ،تلاشی است علیه ندیدهشدن و نشنیدهشدن.
بحران اقاصتادی و ستیاستت تعدیل اقاصتادی و خصتوصتیسازیها که تمام دولتهای پس از
جنگ آنرا از روی دستتت یکدیگر رونویستتی کردهاند ،با اتخاذ ستتیاستتتهای ستتهمیهی جنستتیای در
اشتاغا و بیکارستازیهای رستمی ،مشتکلات بی شماری را برای بخش وسیعی از زنان به وجود آورده
استتت .مثلاً تحت عنوان کاهش ستتاعات کار زنان یا افزایش مرخصتتی بارداری ،براستتاس آمار ستتازمان
تأمین اجاماعی به اخراج یکستوم از مادران به مرخصی رفاه انجامیده است 1.جالب آن که قانون کار
دوران شتتاه ،در مادهی  1۱خود ،صتتریحاً اعلام میکرد که در دوران مرخصتتتی قبل و بعد از حاملگی
«...کارفرما حق اخراج [کارگر باردار] را ندارد ».حا آن که قانون کار جمهوری استتلامی در این مورد
تنها اشاره میکند که کارگر زن حامله پس از زایمان «به کار سابق خود باز میگردد» ۵.گسارش میزان

 1بر استتاس این آمار در ستتا  ،1۵۹۵از بین  1۱۳هزار زنی که به مرخصتتی بارداری رفاه اند حدود  ۱۱هزارنفر از کار بیکار
شده اند .چشم انداز ایران ،شمارهی  ،۹۳دی و بهمن  ،1۹۱ف .۹۵
۵نگاه کنید به قانون کار و تأمین اجاماعی [قبل از انقلاب] ماده  ،1۱و قانون کار جمهوری اسلامی ،تبصره  ،1ماده .۱۱
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«مدرستتهی فمینیستتای»« ،میدان زنانه »و «همگرایی زنان» ،تحت شتترای دشتتوار امنیای با هم همکاری

هایده مغیثی ۵۱ /

بیکاری ،که در میان زنان شتتهری طبق آمار رستتمی دو تا ستته برابر مردان استتت ٪1۱۷۵( 1،به )٪۹۷۵
موقعیت زنان را بیش از بیش تضعیف کرده است .زنان کارگر نیز در وضعیت مشابهی هساند .برکنار از
جمق عظیم زنتان و دخارانی کته در کتارگتاههتای کوچک کمتر از  1۰نفر کار میکنند ،و رستتتماً از
حمایت قانون کار بیبهرهاند ،کارگرانِ و کارمندان زن صنایق بزرگ با  1۰نفر کارگر و بیشتر ،با ۵۰۱
هزار نفر ،تنها  1۵در صتتد کل کارکنان این صتتنایق را تشتتکیل میدهند ،و تنها  ۱درصتدِ آنان کارکنانِ
تولیدی هساند ۱۳ .در صد کارکنان زن این صنایق در کارهای خدماتی و غیرتولیدی فعا اند ۵.بیشارین
تعداد کارکنان تولیدی زن ( ۵۱درصتتتد) را کارگران ستتتاده تشتتتکیل می دهد ،و بنابراین راحت تر از
دیگران اخراج میشوند.
حذف پوشتتتشهای قانونی و ستتترویسهای رفاهی که به افزایش فقر و بیتأمینی زنان و ظهور
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پدیدهی زنان کارتنخواب و معااد ،پایین آمدن ستتن تنفروشتتی وازدواجِ زودهنگامِ دخاران خردستتا
انجامیده ،طبعاً جنبش عدالتجویانهی زنان را آستیبپذیرترکرده است .تجمق گروهی ازفعالان حقوق
زنان در مقابل وزارت کار در روز جهانی زن 1۱ ،استتفند  ،1۵۹۱در اعاراض به «آتش طمق و قستتاوت
سترمایهداری و مردستالاری» و خواستت «افزایش حداقل دستامزد زنان کارگر بر استاس ستبد معیشت
خانواده» که به خشونت و ضربوشام و دساگیری چند تن از آنان انجامید ،نشاندهندهی یک واقعیت
روشتتن استتت ۵.این که از منظر فعالان زن ،شتترای ناعادلانهی بازار کار و دشتتواری روز افزون تأمین
معاش برای زنان همان قدر مطالبهی فمینیستتای استتت که ستتایر مطالبات مانند حجاب اجباری و حقوق
نابرابر در قوانین مدنی و خانواده .این واقعیت در حضتتتور تعیینکنندهی زنان در جنبشهای ستتتیاستتتی
اعاراضتتی و صتتنفی ستتا های اخیر مانند اعاراضتتات کارگران ،دانشتتجویان ،معلمان و بازنشتتستتاگان و
خیزشهای خودجوش دی ماه  1۵۹۱و آبان  1۵۹۱بهخوبی نشان داده شده است.
با توجه به شتدتِ عمل فلجکنندهی ابزار سرکوب و نبود تشکلهای مساقل و غیر دولای ،شاید
ناوان در حا حاضتر از وجود «جنبش» زنان بنا به تعریف ماعارف ،یعنی کوشتشِ مستتاقلانهی جمعی و
ستتازمانیافاهی زنان ،با استتاراتژی معین و فعالیت منظم و مستتامر ،خارج از حوزهی نهادهای رستتمی،
سخن گفت .اما چالش عدالتجویی زنان ،خواه در شکل امضای بیانیههای اعاراضی ،که حای از داخل
1گزارش ایلنا ،نقل از اخبار روز 1۱ ،اردیبهشت  1۵۹۱و اقاصاد آنلاین ۰/۵۵ ،اقاصاد آنلاین.1۵۹۹/۰1/۵۵ ،
۵مرکز آمار ایران ،آمار صنایق بزرگ.1۵۹۱ ،
۵کیهان لندن 1۱ ،اسفند .1۵۹۱
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زندانها ادامه دارد ،و خواه به شتکل ازستر برگرفان حجاب در فضتای عمومی توس «دخاران خیابان
انقلاب» ،بیان فاعلیت جنبشی بدون انسجام سازمانی ،بدون برخورداری از وسایل تبلیغ یا امکانات بسیج،
و بدون رهبری واحد استت که دست از پیگیریِ خواستِ تغییرات ساخااری برنمیدارد .این پیگیری
روایت غالب قدرت را گرفاار ستردرگمی ،تردید ،شتکاف درونی و در نایجه ستخت آسیبپذیرکرده
استتت .از ستتوی دیگر با گستتارش دستتارستتی تقریباً همگانی به تلفنهای همراه ،کامریوتر و تبلت و
استافادهی وسیق از رسانههای اجاماعی برای بسیج سیاسی و فرهنگی ،تشکیل گروههای اطلاعرسانی و
یارگیری ،هیچ دولای در جهان قادر به کنار اشتتتاعهی اطلاعات و اخبار نیستتتت .زنان جوان ایران به
خصوف در اسافاده از این ابزار به سر حد کما رسیدهاند.
شتاید مهمترین درستی که از مرور عوامل و شترای ستیاستی و اجاماعی پیرامون ظهور و تنز
جنبش حقوق زنان در قرن گذشتتتاه در ایران می توان گرفت ،اهمیت استتتاقلا ِ جنبش زنان از دولت و
و حرکت به فراسوی آن است .نسل جوانی که اکنون در داخل وخارج از ایران با این بینش ،به اشکا
مخالف در راه تحقق دموکراستی وعدالت جنسیای تلاش میکند ،به این تلخترین طنزِ تاریخ کشورمان
توجه دارد که به رغم یک صتد ستا تحولات ستاخااریِ اقاصادی ،اجاماعی و فرهنگی در ایران ،زنان
ایران در پایان قرن هنوز همان خواستتاههایی را دارند ،که در آغاز قرن برای دستتارستتی به آنها آغاز به
مبارزه کردند .این واقعیت شتاید بیانِ ضترورت تلاش برای به انجام رستاندن روند تجدد باشد که یک
قرن پیش آغاز شد و ناتمام ماند.

| نقد اقتصاد سیاسی |
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