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 آسو  خبرنامه هفتگی :برگرفته از 

، در شرایطی که حکومت شاه هرگونه حرکت مستقل اجتماعی و سیاسی ۱۳۵۷تا انقالب  ۱۳۳۲در فاصله کودتای 
پیش گرفت. در هایش در کرد، جنبش زنان استراتژِی جدیدی را برای پیشبرد خواستهرا کنترل، محدود و سرکوب می

های های زنان در این دوره بررسی و به شبکهپردازد، نخست ساختار گروهای که به بررسی این دوره میچهار مقاله
های فعاالن زن برای محقق کردن ها پرداخته شده است، و پس از آن تالشهمکاری و ارتباطی بین این گروه

 و تغییر قوانین خانواده مرور شده است.ویژه در رابطه با کسب حق رأی شان، بهمطالبات

 

د داشت. از یک سو، روی خوسال پایانی حکومت محمدرضا شاه، جنبش زنان دو تجربه متفاوت را پیش  ۲۵در 
تغییراتی همچون تصویب الیحه حمایت خانواده، اعطای حق رأی به زنان و قانونی شدن سقط جنین موفقیتی بزرگ 

 فعاالن زن را محقق کرد. های چندین و چند سالهبرای جنبش زنان بود و خواسته

مانده به فعالیت در زیر چتر نهادهای ساخته های باقیهای زنان و اجبار تشکلاما از سوی دیگر، با کنترل شدید تشکل
حکومت، استقالل جنبش زنان از بین رفت و بخش بزرگی از زنان طبقه متوسط شهری از متن این جنبش کنار گذاشته 

 شده و دستاوردهای آن را از آِن خود ندانستند.

تری از وضعیت جنبش زنان در های زنان فعال در آن دوره، تصویر روشنهای تشکلی به مختصات و فعالیتنگاه
های سازماندهی و فعالیت جنبش زنان ای برای بررسی شیوهتواند مقدمهارائه خواهد کرد و می ۱۳۲۲-۱۳۵۷های سال

 در این دوره باشد.

  

 ی مقامات باالجمعیت راه نو، پیگیری حقوق زنان با هماهنگ

سازمان زنان »مدیریت  ۱۳۲۰ی های نخست دههسال، مهرانگیز دولتشاهی، که در ۱۳۳۲دو سال پس از کودتای سال 
ی دکترایش در آلمان به کشور برگشته بود، به فکر را بر عهده داشت و به تازگی پس از اتمام دوره« حزب دموکرات

در این یک سال، »ی ضرورت تأسیس چنین تشکلی گفته است: و دربارهبرای زنان افتاد. ا« مدرن»ایجاد یک تشکل 
ها چه هست ... بین دو کنند. سازمانها چه کار مییک سال و نیمی که وارد شده بودم، خیلی تماس گرفتم که جمعیت

ضی کارهای گرفتم، برای بعها تماس میسفر آلمان، انجمن معاونت شهر تهران را درست کرده بودیم. باز هم با آن
های تر از آنگرفتیم، دیدم که الزم است که ما یک جمعیت جدید و مدرنهایی که با همدیگر میخیریه. ضمناً با تماس

دیگر به وجود بیاوریم، و بیشتر برویم دنبال حقوق زن و شناساندن ارزش زن در اجتماع. برای این که فقط آدم بگوید 
اهیم، ما چیزی از دیگران کمتر نیستیم، کافی نیست؛ مردم این را قبول ندارند. خوکه ما این حقوق و آن حقوق را می

 [1]«باید مردم یک چیزهایی به چشم خودشان ببینند.

ی مجلس، با دعوت بود که مهرانگیز دولتشاهی، اولین زن سفیر ایرانی و یکی از نخستین زنان نماینده در پی این نیاز
-۷۰ماه نخست فعالیت این انجمن، در حدود  ۱۰تأسیس کرد. در  ۱۳۳۴را در سال « جمعیت راه نو»زن دیگر  ۹از 
ی عضویت در هیئت مدیره را نداشتند. ازهزن و مرد به عضویت این انجمن در آمدند، با این توضیح که مردان اج ۸۰
هایش را های آموزش، حقوقی، مطالعاتی، رفاه اجتماعی، و زندان زنان، فعالیتبا تشکیل کمیسیون« جمعیت راه نو»

دهی کرده بود و با ایجاد مراکز خدماتی در محالت فقیرنشیِن جنوب تهران به زناِن آن محالت خدمات سازمان
ها را الگوی مراکز رفاهی مراکزی که مهرانگیز دولتشاهی آن –داد کارآموزی، و کارآفرینی میآموزشی، بهداشتی، 

 [2]اندازی کرد.بعدها در محالت فقیرنشین تهران و شهرهای دیگر راه« سازمان زنان»داند که می
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آموزی کرد، کالس سواداین جمعیت نیز به وضعیت بهداشت و درمانی زنان زندانی رسیدگی می« کمیسیون زندان»
داد و، پس از ها کار دستی یاد میرفت، به آنهایشان به دادگستری میگذاشت، برای پیگیری پروندهبرای آنان می

های نیکوکارانه و رفاهی، که آن را به عنوان کرد. در کنار این فعالیتها از زندان، برایشان کار پیدا میآزادِی آن
به منظور کمک دادن به زنان برای بهتر کردن وضع خودشان در نظر گرفته بودند، هدف اصلی « کار اجتماعی»
هایی برای آشنا کردن زنان با قوانین تالش برای تحقق این هدف با برنامه [3]احقاق حقوق زنان بود.« جمعیت راه نو»

حمایت خانواده  شان آغاز شد و با فعالیت پیگیر و تأثیرگذار برای کسب حق رأی زنان و تصویب قانونمدنی و اساسی
 ادامه یافت.

های این جمعیت، به منظور ایجاد حساسیت و افزایش آگاهی در مورد وضعیت خاطرات مهرانگیز دولتشاهی از برنامه
ما جلسات ماهیانه داشتیم. در این جلسات ماهیانه، راجع به مسائل مختلفی صحبت »زنان، گویای این روند است: 

شد های قانون مدنی آن موادی را که مربوط به زن و خانواده میرها این بود که از کتابکردیم ... مثالً یکی از کامی
خواندند و های دیگر، که میدادیم به اعضای جمعیت خودمان و نیز جمعیتکردیم و میکردیم ... تکثیر میاستخراج می

های "میموگرافی" کرده پنج لایر این نوشته هادادند ... یک مدتی هم به خیلیهایشان و آشناهایشان میبه قوم و خویش
کردند که ما یک همچنین قوانینی داشتیم. شدند و تعجب میی خواندن این نوشته مردم روشن میرا فروختیم و در نتیجه

 ام وقتی که قوانین خانواده را خواند، گفت:ها واقعاً بد بود. من یادم است پسرخالهبعضی قوانین خوب بود، ولی بعضی
شد که ها باعث میکنیم! اینکشم از زنم که ما تحت چنین شرایطی در خانواده با هم زندگی میعجب، من خجالت می

ها متوجه بشوند که باید این قوانین اصالح شود. از خانمی که آمد عضو شد، که بعدها خیلی عضو فعالی بود، زن
ی ه نو؟ گفت: برای این که من پنج دختر دارم، فکر کردم آتیهای باعث شد شما بیایید در جمعیت راپرسیدم: چه انگیزه

ها زیاد شود. ما پنج دختر من مطرح است، باید وضع زن در ایران عوض بشود. یکی از مسائل این بود که آگاهی
بود، یعنی اند. من یادم است اولین عید نوروِز جمعیت ما ها اصالً قانون اساسی مملکت را نخواندهمتوجه شدیم که خیلی

ای دیده بودم و خریده هایی بود خیلی ارزان، یکی یک تومان روی کاغذ کاهی، من در کتابخانهجزوه. ۳۵نوروز سال 
ها را ها خریدم و آوردم به اعضای جمعیت عیدی دادم. گفتم اما به شرطی که اینتا از این جزوه ۸۰-۷۰بودم. من رفتم 

کرد، ی قانون اساسی گذاشتیم. یک نفر صحبت میمان، بحث دربارهجلسات ماهیانهبخوانید، بعد بیایید بحث بکنیم. در 
 [4]«.کردند، برای این که اطالعات باال برودهای دیگر هم راجع به آن بحث میآن

در شهرهای مشهد، آبادان،  ۱۳۴۵، که دفتر آن در تهران در منزل مهرانگیز دولتشاهی بود، در سال «جمعیت راه نو»
سال طی  اما چنان که مرور خاطرات دولتشاهی، که هفت [5]اهواز، کرمانشاه، و پنج شهر دیگر شعبه داشت.

گیِر آن زنان طبقات دهد، اعضای تأثیرگذار و تصمیمهای مختلف ریاست این جمعیت را بر عهده داشت، نشان میدوره
های ایرانی ف نسل قبلی فمینیستاگرچه اهدا« جمعیت راه نو»باالی جامعه بودند که روابط خوبی با دربار داشتند. 

ای متفاوت و از طریق متقاعد کردن برای احقاق حقوق زنان را سرلوحه خود قرار داده بود، این اهداف را با شیوه
هایش را )که البته در چارچوب برد، و بسیاری از فعالیتمقامات حکومتی و دربار و گاه شخص شاه به پیش می

 کرد.ها اجرایی میگنجید( با هماهنگی مقامات باال و جلب نظر مثبت آننیز میسازی شاه های مدرنبرنامه

ترین انجمن زنان در دوران پس از کودتا بود. اما این جمعیت نیز، با وجود ترین و گستردهفعال« جمعیت راه نو»
های مستقل دسازی انجمناش با حکومت، از فشارهای دولتی برای محدوگرایی حاکم بر آن و نزدیکی و هماهنگینخبه

، ۱۳۴۵در سال « سازمان زنان»و تبدیل آن به  ۱۳۳۷در سال « شورای عالی زنان»در امان نماند. پس از تشکیل 
های شهرستان این جمعیت و مراکز رفاهی آن با دستور مقامات باال در تهران تعطیل شدند، و این جمعیت تمامی شعبه

جمعیت راه »، ۱۳۵۷قرار گرفت. پس از انقالب « سازمان زنان»و « لی زنانشورای عا»ی به تمامی در زیر سایه
اش را متوقف کرد. های علنیبه دلیل فشارهای واردآمده از سوی حکومت جدید، بدون اعالم انحالل، فعالیت« نو

ها ایران تا سال ی آن درماندهمهرانگیز دولتشاهی و برخی دیگر از اعضای آن از ایران خارج شدند، اما اعضای باقی
شدند، به این امید که بتوانند روزی دوباره فعالیت کنند، و البته در این میان شان جمع میدور هم و در منازل شخصی

 [6]دادند.های نیکوکارانه را هم ادامه میبه برخی فعالیت

  

 گرای زنان حقوقدان ایران، مستقل اما نخبهاتحادیه

از سوی مهرانگیز منوچهریان تأسیس شد، روی  ۱۳۴۰، که در سال «ی زنان حقوقدان ایراناتحادیه»
همکاری « شورای عالی زنان»های زنان در این دوره بود. مهرانگیز منوچهریان که پیش از این با فعالیت  دیگر

نی بود که برای نخستین بار به کرد، همچون مهرانگیز دولتشاهی، از زنان نزدیک به حکومت و یکی از دو زمی
تری نسبت به دولتشاهی و بسیاری دیگر های رادیکالنمایندگی مجلس سنا منصوب شدند. با این حال، منوچهریان دیدگاه

کرد از فعاالن زن در آن دوره داشت، و با وجود این که از سوی شخص شاه به سناتوری منصوب شده بود، تالش می
تساوی حقوق زن و مرد »ومت برای پیشبرد حقوق زنان تالش کند. این اتحادیه هدف خود را که با حفظ فاصله از حک

ی قوانین مربوط هایی دربارهقرار داده بود، و آن را از طریق انتشار جزوه« از لحاظ حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی
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شکیل جلساتی برای زنان، و شرکت در ها، تها و جلسات مطبوعاتی در رسانهبه زنان، چاپ مقاله و گزارش سخنرانی
 کرد.المللِی حقوق بشری پیگیری میمجامع بین

های ها هم از فشارهای دولت و مخالفان عموماً مذهبی در امان نبودند. برای مثال، یکی از کنفرانساما این برنامه
قوق زن و مرد به ویژه در قانون ی تساوی حهای تهران دربارهمطبوعاتی اتحادیه که قرار بود در پارک یکی از هتل

ارث برگزار شود، یک روز مانده به برنامه، با دستور وزارت کشور لغو شد و از منوچهریان خواسته شد که دیگر 
گرای مذهبی تهدید شده بود، های سنتای در مورد ارث نداشته باشد. منوچهریان همچنین بارها از سوی گروهمصاحبه

شان، در جلسات دوهفته یک ا نگرانی از عملی شدن تهدیدهایی همچون اسیدپاشی به صورتو اعضای اتحادیه اغلب ب
 کردند.شد، شرکت میبار یا ماهی یک بار، که در دفتر وکالت یا منزل منوچهریان برگزار می

حفظ کند، و  در دوران فعالیتش تالش داشت که تا حد ممکن استقالل خود از دولت را« ی زنان حقوقدان ایراناتحادیه»
را پذیرفته بودند، مهرانگیز منوچهریان از « سازمان زنان ایران»های زنان عضویت در ی تشکلدر زمانی که همه

ی خودداری کرد، و بهانه آورد که چون اتحادیه زیر مجموعه« سازمان زنان»قرار دادن این اتحادیه در زیر چتر 
« شورای عالی زنان»تواند عضِو کشور است، نمی ۷۱ز زنان حقوقدان ، متشکل ا«المللی زنان حقوقداناتحادیه بین»
ها ها را به دربار دعوت کرد و از آننیز باشد. اعضای اتحادیه حتی پس از آن که اشرف پهلوی آن« سازمان زنان»و 

دیدار، برخی هرچند پس از این  –ی او را قبول نکردند قرار بگیرند، خواسته« سازمان زنان»خواست که زیر پوشش 
 [7]پیوستند.« سازمان زنان»اعضای اتحادیه از آن جدا شدند و به صورت فردی به 

و مبارزه برای کسب حق « قانون حمایت خانواده»ر تصویب تأثیر غیرقابل انکاری د« ی زنان حقوقداناناتحادیه»
رأی داشت، اما گروهی کوچک بود که فقط شمار محدودی از زنان حقوقدان در آن عضویت داشتند. این اتحادیه با 

تن رسیده  ۳۷، اعضای آن به ۱۳۵۷های آخر فعالیتش، پس از انقالب عضو آغاز به کار کرد و در سال ۱۲حدود 
ها مناصبی ، از طبقات باالی جامعه بودند و برخی از آن«جمعیت راه نو»اعضای این اتحادیه نیز، مانند  بود. اغلب

ی زنان اتحادیه»چون معاونت وزارت، مدیر کلی دانشگاه تهران، و نمایندگی مجلس را بر عهده داشتند. در نتیجه، 
ایش، فضایی برای جلب مشارکت زنان طبقات پایین نه تنها، به دلیل ماهیت صنفی و خاستگاه طبقاتی اعض« حقوقدان

های سیاسی آن دوره نیز مشارکت داشتند، ی طبقه متوسط که در فعالیتکردهنداشت، بلکه بسیاری از زنان تحصیل
 [8]های او آشنا بودند.آشنایی چندانی با این اتحادیه نداشتند، و اغلب فقط با نام مهرانگیز منوچهریان و فعالیت

  

 شانجمعیت بیداری زنان، برای آشنا ساختن زنان به حقوق

، «ورای زنانش»ی تأسیس این دو گروه از سوی زنان سرشناس و نزدیک به حکومت بود که برخی اعضای در میانه
که به همت « جمعیت بیداری زنان»تشکیل دادند.  ۱۳۳۸را در اسفند « جمعیت بیداری زنان»با انشعاب از این شورا، 

جمعیت »و دبیر کل سابق این شورا تأسیس شد، همچون « شورای زنان ایران»ی اعظم سپهر خادم، عضو هیئت مدیره
رسد، بیشتر از آن دو گروه، فضایی فمینیستی داشت؛ اما به نظر می، رویکردی «اتحادیه زنان حقوقدان»و « راه نو

 ی متوسط فراهم کرده بود.برای فعالیت زنان طبقه

باال بردن سطح فکری زنان و بهبود وضع خانوادگی، اقتصادی، و اجتماعی زنان، از میان برداشتن »این جمعیت 
ی اهدافش قرار داده را در زمره« و مبارزه با مفاسد اخالقیی خود، موانع ازدواج، و آشنا ساختن زنان به حقوق حقه

چندی توقیف شد، برگزاری که پس از  بیداری زنی های نیکوکارانه، با انتشار مجلهو عالوه بر فعالیت [9]بود،
 –های حقوقی، سعی در ارتقای وضعیت زنان داشت شناسان، و فعالیتشناسان و روانهایی با حضور جامعهکنفرانس
جمعیت بیداری [کمیسیون حقوقی این جمعیت »گزارش داد:  ۱۳۳8آبان  ۱۵در  اطالعات بانوانی ای که مجلهبه گونه

کند با تالش دائمی، گره از مشکالت زنانی که هر روزه برای احقاق حقوق خود به دادگستری مراجعه سعی می ]زنان
 «کنند، بگشاید.می
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 ی متوسطی زنان طبقههای تخصصی، حیاط خلوتی براگروه

ها را در دستور کارشان قرار تأسیس، که صریحاً ارتقای وضعیت زنان و احقاق حقوق آنعالوه بر این سه تشکل تازه
به  ۱۳۲۱، که در سال «شورای زنان»ی حقوق زنان فعال بودند: های دیگری نیز همچنان در زمینهداده بودند، گروه

، تشکلی که دولت رضا شاه ایجاد کرد و مدیریت آن را به صدیقه «کانون بانوان»همت صفیه فیروز تشکیل شده بود؛ 
 ۱۳۳۵تشکیل شده بود و در سال  ۱۳۲۱، که از سوی بدرالملوک بامداد در سال «ت زنانجمعی»آبادی سپرد؛ و دولت

ها هم قدرِت عمل و استقالل چندانی برای اما این تشکل [10]تغییر نام داد.« ی حقوق بشرسازمان طرفدار اعالمیه»به 
کار هم »گوید که در آن دوره های خارج از کنترل حکومت نداشتند؛ صفیه فیروز به صراحت میفعالیت در حوزه

 [11]«گذاشت.آمد. خود دولت نمیخواستیم بکنیم، یک مانعی پیش میتوانستیم بکنیم؛ هر کاری مینمی

کردند، شمار زیادی از های قابل قبول از سوی حکومت فعالیت میهای زنان فقط در چارچوبدر شرایطی که انجمن
دهی خود لی، نیکوکارانه، تخصصی، و صنفی، اقدام به سازمانهای محاندازی تشکلکرده و شاغل با راهزنان تحصیل

های های زنان، که برخالف گروههایی کوچک و محلی برای بهبود وضعیت زنان کردند. این قبیل انجمنو برداشتن قدم
خلوتی های کالِن مرتبط با تصمیمات سیاسی را نداشتند، همانند حیاط مستقل فمینیستی توان تأثیرگذاری در سیاست

ی متوسط و متوسِط باال را در دید، و امکان فعالیت زنان طبقهبودند که حکومت خطری را از سوی آن متوجه خود نمی
 آن را فراهم کرده بود.

انجمن زنان و دختران »و « انجمن بانوان تهران پارس»، «آبادانجمن کوی یوسف»های محلی زنان همچون انجمن
و اقدام به برگزاری  ی مسکونی اعالم کرده بودندأمین بهداشت و آبادانی محله و منطقه، هدف اصلی خود را ت«نارمک
جمعیت زنان »های صنفی و تخصصی زنان همچون انجمن [12]کردند.های تبلیغاتی میهای آموزشی و فعالیتکالس
هاى آزاد سندیکاى مدیران آموزشگاه»، و «نگاران زنانجمن روزنامه»، «جمعیت دختران دانشجو»، «کارمند
های انجمن [13]بودند.« تأمین حقوق بیشتر در مسائل شغلی و تحصیالت و امکانات ویژه طبقاتی»، به دنبال «خیاطى

های دینی نیز، که قدمتی به عمر مشروطه داشتند، به زنان و کودکان اقشار های زنان اقلیتنیکوکاری و انجمن
انجمن ملی حمایت از زنان »یی با محور خدمات اجتماعی همچون هاکردند. عالوه بر این، انجمنبضاعت کمک میبی
تشکیل شده بودند( نیز در این دوره  ۲۰ی ها در اواخر دهه)که برخی از آن« جوانجمن بانوان صلح»و « پناهبی

 [14]دادند.هایشان ادامه میهمچنان به فعالیت

شده در ادارات و های زنان تشکیلهای زنان در این حیاط خلوت امن و آرام، گروهترین گروهترین و قابل تأملاما مهم
ز و هدایت حکومت و با چراغ سب  ۵۰ی و اوایل دهه ۴۰ی ها در اواخر دههمؤسسات دولتی بودند. این گروه

جمعیت زنان هواپیمایی »، «جمعیت زنان بانک عمران»هایی همچون تشکیل شده بودند، و نام« سازمان زنان»
ها به طور این گروه ، و ... داشتند. فعالیت«جمعیت زنان شهرداری»، «جمعیت زنان وزارت آب و برق»، «کشور

ود، و ایجاد مهد کودک برای مادران شاغل یکی از اقدامات مشخص بر حقوق زنان کارمند در محل کار متمرکز ب
نیز زنان شاغل در این  ۱۳۵۷بودند، و پس از انقالب « سازمان زنان»ها عضو مؤثرشان بود. تمامی این گروه

های اجتماعی، و تغییر قوانین بهره برده بودند، نخستین ها، که طی چند دهه از مواهب آموزش، اشتغال، آزادیگروه
ها، در اعتراض به اجباری شدن حجاب و لغو ای که شمار زیادی از آنبه گونه –عترضان به لغو این امتیازات بودند م

های تازه تأسیس زنان های نخست پس از انقالب به سازمانقوانین خانواده، به خیابان آمدند و برخی نیز در همان ماه
 [15]پیوستند.

  

 «سازمان ملی زنان ایران»تا « کنفدراسیون»جنبش زنان در تبعید: از زنان عضو 

 ۲۸، نیز که پس از کودتای «حزب توده»، وابسته به «زنانتشکیالت دموکراتیک »های کنفدراسیون، عالوه بر فعالیت
 .در داخل ایران فعالیتی نداشت، در این دوره در خارج از کشور فعال بودند ۱۳۳۲مرداد 

را در « سازمان ملی زنان ایران»گذشت، نیروهای سیاسی مخالف رژیم شاه نیز چه در داخل ایران میهمزمان با آن
کنفدراسیون دانشجویان »ای از دختران عضو ، عدهنویدی ی نشریهی کرده بودند. به نوشتهاندازخارج از کشور راه

ی مطالعه»ی کنفدراسیون در لندن، خواستار فراهم آوردن امکانی برای ، در چهارمین کنگره«خارج از کشور
سازمان »در پی این توجه،  [16]شدند.« وضعیت زنان در ایران و شناساندن موقعیت واقعی زنان ایران به خارجیان

ی کنفدراسیون در ی آن همزمان با پنجمین کنگرهایجاد شد، و نخستین کنگره ۱۳۴۴در سال « ملی زنان ایران
در مواجهه با مسائل زنان بر حل مسائل سیاسی جامعه، و سپس « سازمان ملی زنان»ان برگزار شد. اشتوتگارت آلم

 [17]ی زنان تکیه داشت، اما پس از دو سال منحل شد.رفع مشکالت ویژه

های از سرگرفته شد، و در برخی شاخه« کنفدراسیون»ای دیگر در های بعد به شیوهفعالیت برای حقوق زنان در سال
گوید که های زنان تشکیل شدند. شهین نوایی، از اعضای کنفدراسیون در واشنگتن، میآن در اروپا و آمریکا، کمیته

ی گزارش مفصلی درباره ۱۳۵۵یل شد، و این کمیته در سال تشک ۱۳۵۳ی زنان این شاخه از کنفدراسیون سال کمیته
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ای کنفدراسیون، منتشر ، ارگان رسانهی پارسینامهی نامه در نشریهوضعیت زنان در ایران را به صورت یک ویژه
ی ی ویژهی برلن غربی، نیز شمارههای کنفدراسیون، از جمله شاخهدر همان سال، برخی دیگر از شاخه [18]کرد.

 منتشر کردند.« روز جهانی زن»

کرد، های جنبش زنان در داخل ایران )از جمله اعطای حق رأی به زنان( حمایت میکنفدراسیون در ابتدا از خواسته
قانون حمایت »های سیاسی مخالف شاه، حق رأی زنان، بعدها موضع متفاوتی گرفت و، همچون دیگر گروه اما

« رژیم ارتجاعی و ضدخلق محمدرضا شاه»، و سایر تغییرات در راستای برابری حقوق زن و مرد را تالش «خانواده
با  [19]شمرد.« مبارزات خلق»ت در برای ممانعت از شرک« جلوگیری از رشد آگاهی آنان»و « تحمیق زنان»برای 

ای که از همکاری با جنبش زنان در کشورهای دیگر به دست این حال، زنان فعال در کنفدراسیون، بر اساس تجربه
های مستقل زنان که فراتر از به ضرورت ایجاد تشکل ۵۷های بعد و به ویژه پس از انقالب ورده بودند، در سالآ

ی زنان در آمدند و ی فعاالن و پژوهشگران حوزهها در زمرههای سیاسی باشند پی بردند، و بسیاری از آنبندیدسته
 تر کردند.های جنبش زنان در ایران را محکمپایه

 ۲۸، نیز که پس از کودتای «حزب توده»، وابسته به «تشکیالت دموکراتیک زنان»های کنفدراسیون، ه بر فعالیتعالو
در داخل ایران فعالیتی نداشت، در این دوره در خارج از کشور فعال بود. بسیاری از اعضای این  ۱۳۳۲مرداد 

های ور رفته بودند و با حضور در کنفرانستشکیالت، پس از سرکوب شدید مخالفان از سوی شاه، به خارج از کش
پرداختند. در برلین به وضعیت زنان در ایران می« ی جهانی زنانکنگره»المللی، از جمله کنفرانس مکزیکو و بین

های این تشکیالت در خارج ، به سردبیری هما هوشمندراد، از دیگر فعالیتواقعیت زندگی زنان ایرانی انتشار نشریه
های زنان ایرانی خارج از کشور بر جنبش ای از تأثیرگذاری فعالیتها، نشانهبا وجود این فعالیت [20]بود.از ایران 

ها وجود نداشته است، رسد که در آن دوره نه تنها ارتباطی بین این گروهه نظر میزنان داخل ایران به دست نیاوردیم. ب
های هماهنگ و در راستای بلکه به دلیل تفاوت نگاه سیاسی فعاالن داخل و خارج، موانع مستحکمی در برابر فعالیت

 اهداف مشترک وجود داشته است.

  

 همراهی با حکومت برای ایجاد تغییر

های مطرح و تأثیرگذار از سوی زنان دهد که، معدود انجمنهای زنان در این دوره نشان میگروه نگاهی به ترکیب
های بانفوذی تشکیل شده بود که با دربار و مقامات حکومتی در ارتباط بودند، و طبقات باالی جامعه و خانواده

ها، تر با دولت و دربار بود. این گروهزدیکها نیز اغلب بر اساس تعامل نهای فعال در این گروهراهکارهای فمینیست
شده در دوران های تشکیلی مشروطه و دوران رضا شاه، و حتی متفاوت با گروههای زنان در دورهبرخالف انجمن

ی حکومت، به دنبال درخواست تغییراتی در های مردساالرانهقبل از کودتا، به جای اعتراض صریح به سیاست
ی ابزارهای داخلی و و البته در این راه از همه [21]شده از سوی حاکمیت بودند،پذیرفته هماهنگی با مطالبات

گیری کنار ی تصمیمنداشتند، و از عرصه یها دسترستری که به این فرصتهای کوچکبردند. گروهالمللی بهره میبین
مات ی خدمات رفاهی و اقداسازی دولت، فعالیت خود را در زمینههای مدرنگذاشته شده بودند، نیز با استفاده از برنامه

 نیکوکارانه متمرکز کرده بودند.

ی ی طبقه متوسط که خواهان تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعهکردهعالوه بر این، شمار زیادی از زنان تحصیل
ایران در آن دوره بودند، در فقدان فضایی برای فعالیت نیروهای مستقل از حکومت و با توجه به نادیده گرفته شدن 

ها و احزاب سیاسی مخالف شاه پیوسته بودند. و مردم از سوی برخی فعاالن جنبش زنان، به گروهشکاف بین حکومت 
های زنان بسیاری از این زنان در آن دوره نگاه فمینسیتی پررنگی نداشتند، و مطالبات سیاسی را مقدم بر خواسته

تر مردانه های جنسیتی در فضایی که پیشهای سیاسی و درک نابرابریی حضور در فعالیتدانستند، اما با تجربهمی
های پس از انقالب به فعالیت مستقل در جنبش زنان شان تغییر کرد، و در سالهای جنسیتیشد، حساسیتانگاشته می

 روی آوردند.

شده از سوی فعاالن زن در این میان، زنان طبقات پایین جامعه نیز اگرچه از خدمات رفاهی و گاه آموزشِی ارائه
های کدام از الیهبردند، خودشان به هیچشدند و از تغییر قوانین و به ویژه اصالح قوانین خانواده سود میمند میرهبه

توان گفت، با این که جنبش زنان در این دوره همراه و در کنار حکومت جنبش زنان راهی نداشتند. در مجموع می
آوا با آن، ی خود با شرایط و ماهیت حکومت و انتخاب زبانی همهاکرد، فعاالن زنان با تطابق دادن تقاضاحرکت می

 [22]شدند.پذیر نمیتوانستند حکومت را به سمت تغییراتی سوق دهند که بدون فشار فعاالن زن امکان
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، انتشارات بنیاد مطالعات ایران، ویراستار: ۱۳۵۷-۱۳۲۰جامعه، دولت، و جنبش زنان ایران، مصاحبه با مهرانگیز دولتشاهی،  [1]
 .جااینغالمرضا افخمی، جلد اول، بخش سوم، قابل دسترس در 
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 .جااین، قابل دسترس در ۱۳۶، ص. ۱۹۸۴ی تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، ، پروژهخاطرات مهرانگیز دولتشاهی  [2]

 .۹۵همان، ص.  [3]

 .جامعه، دولت، و جنبش زنان ایرانمصاحبه با مهرانگیز دولتشاهی،  [4]

 .خاطرات مهرانگیز دولتشاهی [5]

 .۱۷۶همان، ص.  [6]

، های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایرانسناتور، فعالیتنوشین احمدی خراسانی، پروین اردالن،  [7]
 .۱۵۱-۱۴۴، نشر توسعه، تهران، صص. ۱۳۸۲

 .۲۰۱۷ی نگارنده با شهین نوایی، برلین، اکتبر مصاحبه [8]

، تهران، ناشر: ۱۳۸۷، زمستان های روزمرهی خاطرات، شانزده زن ایرانی در قلمرو تجربهدفترچهنوشین احمدی خراسانی،  [9]
 .۳۶۳مؤلف، ص. 

 .۴۴۱، ص. سناتوراحمدی خراسانی و اردالن،  [10]

 .جااینی تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، قابل دسترس در ، پروژه«مصاحبه با صفیه فیروز» [11]

 .۱۱، ص. ۲۰ی ، شمارهشورای عالی زنان ایرانی ؛ نشریه۳۷، ص. ۲۱ی ، شماره۱۳۴۰. سال اطالعات بانوان [12]

 .۳، ص. ۱۰۳ی ، شماره۱۳۳۸. سال اطالعات بانوان، و همچنین: ۲۲ .، ص11ی ، شمارهشورای عالی زنانی نشریه [13]

، تیر ۸۸ی ، شمارهپیام زنی ، مجله«های غیردولتی، دیروز، امروز، فرداسازمان»شهال اختری و فریبا ابتهاج شیرازی،  [14]
 .جااین، قابل دسترس در ۱۳۷۸

 .۲۰۱۷ی نگارنده با شهین نوایی، برلین، اکتبر مصاحبه [15]

 .۲۸۱، ص. سناتوربه نقل از  ۱۳۴۶، سال دوم، آلمان، ۳ی ، شمارهنویدی مجله [16]

. ۱۷۰-183، صص. ۱۳۸۸، اسفند ۱۰۴ی ، شمارهآرشی ، نشریه«جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور»حمید شوکت،  [17]
  . جااینقابل دسترس در 

 .۲۰۱۷ی نگارنده با شهین نوایی، برلین، اکتبر مصاحبه [18]

به مناسبت پنجاهمین سالگرد تشکیل »، به نقل از: حمید شوکت، ۱۳۴۴نفدراسیون، کلن، دی ی چهارم کی کنگرهمصوبه [19]
 .جااین، تورنتو و برکلی، سایت حمید شوکت، قابل دسترس در «کنفدراسیون دانشجویی

، قابل دسترس در ۱۳۹۰بهمن  ۱۴سی فارسی، بی، بی«ی تشکیالت دموکراتیک زنان ایراننگاهی به تجربه»ناهید نصرت،  [20]
  .جااین

، ترجمه نوشین احمدی ۵۷تا انقالب  ۱۲۸۰ان، طغیان، افول، و سرکوب از جنبش حقوق زنان در ایرالیز ساناساریان،  [21]
 .۱۲۴، تهران، نشر اختران، ص. ۱۳۸۴خراسانی، 

ی خورشید ناظری، سایت مهرنا، ، ترجمه«مذاکره برای حقوق زنان: اکتیویسم، طبقه، و مدرنیزاسیون در دوران پهلوی»مانا کیا،  [22]
 .جااینقابل دسترس در 
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