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 شودویدا موحد تکثیر می 1

  1396دی ماه    6ویدا موحد در تاریخ    (آرتیویستی)  کنشگری هنرمندانه: از  چکیده
گذرد. کنش ویدا موحد که به سرعت در همان زمان تکثیر شد در تر از نیم دهه می کم 

ای که به انده شد، نتیجه ای کوچک و حقیر« خواسفند همان سال »نتیجه  17تاریخ  
حاصل تبلیغاتی گسترده و... بود. امروز شعار »زن، زندگی، آزادی« را   ادعای حکومت

شنویم و شاهد رقص زنان بر پیکر سوزان نماد ارتجاع در چهار در سرتاسر کشور می
غییر شعارهای معترضین است، برای ی حائز اهمیت تی گذشته هستیم. اما نکته دهه

از شعار » پزنرسیدن  ما  به  زندگی،  نشستند  هاغیرتی ب  یوستند،ها  به شعار »زن،   »
سال زمان نیاز بود، چه رخ داده که چنین شده    5تر از  کم   1401آزادی« در شهریور  

نقش   هنرمندانهاست؟  )در    ی کنشگری  انقالب  و  س  أردختران  موحد(  ویدا  آنان 
ی حاکم بر اعتراضات چه بوده است؟ این  ای فمنیستی در تثبیت گفتمان زنانه هرسانه 

ها را با تکیه بر آرای موف و همچنین مروری بر  یادداشت در تالش است تا این پرسش 
 های اعتراضی در ایران واکاوی کند. تاریخ حضور زنان در جنبش 

- گفتمانی، مبارزات ضدی  ی آرتیویستی، نظریه: شانتال موف؛ مداخلههاواژهکلید

 . هژمونیک

 مقدمه 

یابد،  ای میمرور زمان نقشی حاشیهبهکار مادی    1داری شناختیبا گذار به سرمایه 

شود.  شناختی( کار بیش از پیش برجسته میو بعد شناختی )فرهنگی، عاطفی، زیبایی

داری شناختی در تالش است تا پارادایم فعلی تولید  با اشاره به سرمایه  حاضر  یادداشت

- [ بلکه ایجابی تعریف کند، و مقصود از پستpost-fordismرا نه به صورت سلبی ]

ی نود میالدی است که ی هفتاد تا ابتدای دههی زمانی میان بحران دههوردیسم بازهف

 just  درست سروقت   وتیستی تولید گرفته تاهیچ پارادایم تولید هژمونی )از الگوی توی

in time نمی یافت  واژه(  خود  به  نه  شناختی  صفت  که  داشت  توجه  باید  ی شود. 

دگرگونسرمایه سرشت  به  بلکه  )از  شده داری  گذار  این  پی  در  دارد.  اشاره  کار  ی 

سرمایهسرمایه به  صنعتی  مادی  داری  کار  شناختی(  حاشیه  مروربهداری  ای  نقشی 

 
1 cognitive capitalism 
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زیبایییمی  فرهنگی،  )عاطفی،  شناختی  کار  و  نقش ابد  .  بدیامی  مرکزی   یشناختی( 

این امر منجر به   جویانه است کهآفرینش فرهنگی لذت  پارادایم جدید تولید متکی بر

زیباییغلبه از متفکرین ی  برخی  ادعای  بر  بنا  و  قلمروها شده است،  تمام  بر  شناسی 

ای واژگون کننده باقی نمانده  ی تجربهاتونومیست دیگر هیچ فضایی برای هنر جهت ارائه

  ای لحظه  مثابهبهای جدید نیست، و آدورنو و هورکهایمر آن را  است. اما این پدیده، پدیده 

دیدند،  ی فرهنگ و هنر شده می ی تولید فوردیستی موفق به ورود به زمینه که شیوه 

با عبارت »صنعت فرهنگ« توصیف می لحظه از متفکرین  ای که آن را  کردند. برخی 

ادعا می  بدترین کابوس اتونومیست  یافته و  های آدورنو  کنند  اما هورکهایمر تحقق  اند، 

که هنر فضایی برای خودآیینی ایفا کند باور مکان آنآدورنو و هورکهایمر کماکان به ا

 داشتند.  

کتاب  پنجم  فصل  در  موف  شانتال  اتونومیست،  پردازان  نظریه  ادعای  خالف  بر 

Agonistics   می فعالیت ادعا  نقش  که  مبارزات ضدکند  در  هنری  هژمونیک -های 

کتاب   در  چیاپلو  و  بولتانسکی  آرای  بر  تکیه  با  و  است،  برجسته  جدید بسیار  روح 

می  2داریسرمایه مبارزات تالش  منظر  از  را  تولید  جدید  پارادایم  تثبیت  تا  کند 

اینضد پرسش  اما  دهد.  توضیح  زمینههژمونیک  اهمیت  و  مرکزیت  اگر  ی جاست؛ 

فعالیت  چگونه  است،  تصدیق  مورد  هنری  و  می فرهنگی  آرتیویستی  در های  توانند 

زدایی کرده و  شرکت کنند و آن را مفصل   هژمونیک علیه گفتمان مسلط-ی ضدمبارزه 

ی میان سیاست و هنر را به صورت دو بستر جداگانه  کنند؟ موف رابطه   3بندی بازمفصل 

شناختی در امر سیاسی، و بعدی سیاسی در هنر بیند، الزاماً برای موف بعدی زیبایینمی

ی در ساختمان و های هنری نقشی اساسی هژمونی فعالیت نظریه  گاهنظروجود دارد. از  

کنند، از این روست  حفظ گفتمان مسلط و همچنین در به چالش کشیدن آن ایفا می

 

 بنگرید به:  2
Luc Boltanski and Eve Chiapello, The New Spirit of Capitalism, 
London and New York: Verso, 2005. 

3  disarticulation/rearticulation توجه داشته باشید که در مفهومی پساساختارگرایانه از این :

 شود. عبارت استفاده می 
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ها ضرورتاً بعدی سیاسی دارند. امر سیاسی ضرورتاً مرتبط است به تنظیم که این فعالیت 

رو ایناز شناختی در همین نقطه قرار دارد، و موف نمادین روابط اجتماعی و بعد زیبایی

می رویکرد کادعا  اهمیت  است.  بیهوده  سیاسی  غیر  و  سیاسی  هنر  میان  تمایز  ند 

ها در این نهفته است که تقابل هژمونیک را محدود به نهادهای هژمونیک به این فعالیت 

ها در فضاهای گوناگون متعددی داند، بلکه بر طبق این رویکرد این فعالیتسنتی نمی 

ی نقش مهم »جامعه  بر ه است، این امر  ها برساخته شددهد که هژمونی در آنرخ می 

که بنا به تعریف آنتونیو گرامشی جایی است که در آن    فضاییکند.  می  تأکیدمدنی«  

چه وی بدان تحت عنوان »شعور آن  شود،ی به خصوصی از جهان برقرار می پردازمفهوم 

های فرهنگی و ی فعالیتکند. و مکرراً گرامشی بر نقش برجستهاشاره می   4مشترک«

کرد و نقش آنان در بازتولید  گیری و انتشار »شعور مشترک« تاکید می هنری در شکل 

توان گفت اگر شعور ساخت. در نتیجه می زدایی از یک هژمونی را مفروض می یا مفصل 

از طریق مداخالت   توانمی نتیجه    بندی گفتمانی است، درمشترک حاصل یک مفصل 

 .کردبندی زدایی و مجدداً مفصل مفصل آن را هژمونیک -ضد

بپردازیم،   1396که به کنش آرتیویستی ویدا موحد در ششم دی ماه  اما پیش از آن 

های اعتراضی ایران و خود جنبش  بهتر است که مروری بر تاریخ مبارزات زنان در جنبش

هم و  ایران  جنبش پیوندی  زنان  آن  تاثیرپذیری  و  جنبش  عمومی این  اعتراضی   های 

به صورتی جداگانه مختصراً   های سه مقطع زمانی راجنبش  حاضر،  متن در  داشته باشیم.  

این جنبش  بررسی زنان در  به و حضور  نیز  را  آنان  اعتراضی و مختصات حضور  های 

واکاوی   شاهد حضور گسیم کنمی اختصار  زمانی  بار چه  اولین  برای  در ترده.  زنان  ی 

های اعتراضی عمومی چه اعتراضات شدیم؟ مختصات حضور اعتراضی زنان در جنبش 

بردند یا خیر؟ پس از های اعتراضی از مختصاتی زنانه بهره می بود؟ و آیا خود جنبش 

تر شرح داده شد سراغ تمایز حائز های فوق به مدد آرای موف که پیشبررسی پرسش 

انقالب در مداخلهاهمیت جنبش فعلی و نقش   ی آرتیویستی موحد و دیگر دختران 

 

4  common senseمیان    گذاری: جهت تمایزcommon sense    وgood sense   ترتیب به

 برم.بهره می ها برای اشاره به آنور مشترک و عقل سلیم های شعاز واژه 
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ی های مردانه و پدرساالرانهزدایی گفتمانی این جنبش و مفصل تثبیت گفتمان زنانه 

 . یمگذارنمی و بداعت این جنبش را از نظر   یمرومی پیشین حاکم بر اعتراضات 

 وقایع منتهی به مشروطه، انقالب مشروطه و عصر رضاخانی 
های جدید فکری که بیشتر خصلتی دینی دارند،  اجار با ظهور جنبش ر دوران قد

ها اشاره کرد که »تعدد توان به شیخی شود. در این میان می ی زنان مطرح می مسئله

باشد، ولی کار بسیار بدی است و نیز این دست قائل به تساوی  واج گرچه حالل می داز

از مرد نیست و نباید او را از امور   ترگویند که استعداد زن کمزن و مرد هستند و می 

نیز می گوبینو در مورد زنان اهل  5اجتماعی محروم نمود.« ها تعدد نویسد: »آنالحق 

می  حرام  را  میازدواج  اکتفا  زن  یک  به  و  اهلدانند  زنان  حجاب کنند...  در  الحق 

را نوعی جنبش    توان آنآورد و میجنبش بابیه که نیز در آن ایام سر بر می  6نیستند...«. 

تر برخی از نویسندگان اروپایی آن را سرخکه    یدهقانی با خصلتی دینی دانست )جنبش

داد که نقاب از به زنان اجازه می   7د(دانستنخواهان اروپایی می ترین جمهوری از سرخ

مادام دیوالفوای    در آثارچهره برگیرند و در کارهای اجتماعی در کنار مردم حضور یابند.  

.  تر زن در میان بابیان اشاره شده استسوی، ادوارد براون و گوبینو نیز به آزادی بیشفران

شدند )گاهاً ها بودند، خرید و فروش میاندرونی زنان ایرانی زندانی  برخی  در شرایطی که  

به قیمت سی ال چهل تومان به اتباع خارجی( و تنها شغلی که حکومت برای زنان به  

های ، شعارهای آزادی زنان در نهضت ها بودفاحشه  صنف  به  شناخت پیوستنرسمیت می 

تاج معروف زرین  8های زیادی را به جنبش بابیه جذب کند، توانست زنمی   دینی جدید

، هر بودی این زنان  جملهاز  1850العین و »رستمه« از سران قیام زنجان در سال  به قره 

کرد و  رسوائی و هرزگی« تلقی می العین را »چند میرزاجانی مورخ بابی پرده دری قره

 

 . 77اهلل منصوری، ص ی ذبیحکنت گوبینو، سه سال در ایران، ترجمه  5

 88همان ص  6

 . 12ی ی تاریخ شفاهی هاروارد، ویراستار: ضیا صدیقی، صفحهخاطرات هما ناطق، مجموعه  7

 .58استفند  23، 30هما ناطق، کتاب جمعه، شماره  8
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بابیان می  بیابان گذاشتن  به  و سر  پراکندگی  عامل  را  مدارس   9دانست.وی  گشایش 

جدید توسط مسیونرهای مذهبی نیز گام بزرگی در آگاهی بخشی به زنان بود، هرچند  

ای که در نهایت دختران مسلمانان عمدتاً محروم از شرکت در این مدارس بودند، مسئله

ای  امکان ثبت نام دختران مسلمان در مدرسه  1254الدین شاه در سال  ی ناصراجازه   با

می  فراهم  را  تهران  دانش در  عمدتاً  اشرافکند.  مدارس  این  و دختران  آموزان  زادگان 

نگار  )روزنامه و روشنک نوع دوست )شاعر( های ثروتمند بودند، پروین اعتصامیخانواده

شدگان این مدارس هستند. عالوه بر این از تربیت  ایران(و از پیشگامان جنبش زنان  

ارمنی مسیونری،  زرتشتی مدارس  کلیمیها،  و  ویژهها  مدارس  نیز  دایر  ها  دختران  ی 

می می  باب  اشراف  میان  در  دختران  برای  نیز  سرخانه  معلم  بعدتر  و  در کنند،  شود. 

ناصر سال  مرگ  از  بعد  افهای  مدارس  این  تعداد  بر  از زوده می الدین شاه  بعد  و  شود، 

ی غربی از طریق این مدارس، از طریق محافل زنانه، زنان دیگر آشنایی زنان با اندیشه

هایی شوند. نمونه شان در غرب آگاه میی غربی و مبارزات زنان بر سر حقوقنیز از اندیشه

مانند    های آن مقطع بهتوان در روزنامهرا هرچند به زبان طنز می   بحث در این باباز  

المتین یافت. باید ذکر کرد در این مقطع موانع زیادی پیش روی زنان برای تحصیل حبل

گری و در پی آن حالل شدن خون را نیز گاه به دنبال داشت و قرار داشت، و انگ بابی 

بی خانم منجر به  ی دخترانه دوشیزگان توسط بیحتی تاسیس مدرسهعنوان مثال  به

کند: »تاسیس مدارس دختران مخالف شود که اظهار میری میاهلل نوفتوای شیخ فضل 

ها ها جدا بود و درشکهعموماً محل عبور و مرور زنان در خیابان  10با شرع اسالم است«.

را  به صورت همزمان  برادر(  یا خواهر و  حق سوار کردن زن و مرد )ولو زن و شوهر 

در وقایع منتهی به انقالب مشروطه زنان نقشی   اما   ،نداشتند. در چنین عصر و بستری 

 کنند.  حائز اهمیت ایفا می 

پیش  های اعتراضی ایران  ی زنان در جنبش یکی از اولین مداخالت گسترده  البته،

  . استدر اعتراضات نسبت به قرارداد رژی )حق امتیاز توتون و تنباکو(  از مشروطه و  

 

 . 146، صفحه 1356محمدرضا فشاهی، »واپسین جنبش قرون وسطائی در دوران فئودال«، تهران  9

 . 218، ص 4زاده، تاریخ انقالب مشروطیت ایران، جلد  دکتر مهدی ملک  10
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م  توسط  تنباکو  استعمال  تحریم  فتوای  از  میرزا  پس  به  ناصرالدین شاه  یرزا شیرازی، 

می  پیغامی  آشتیانی  آنمحمد  بر  مبتنی  وی  فرستد  استعمال  یا  که  تحریم  منبر  بر 

می  را  می دخانیات  تهران  ترک  به  مجبور  یا  و  که شکند  را   شود،  دوم  راه  آشتیانی 

می   گزیند.برمی  غوغا  به  را  تهران  آشتیانی  تبعید  زنان خبر  ظهر  »نزدیک  افکند، 

ها از جلو شود زنآیند، وقتی جمعیت زیاد می دسته به منزل میرزای آشتیانی می تهدس

ی جمعیت زنان که با  گردند، منظره و مردان از دنبال به طرف قصر سلطنتی روانه می 

ی سفید و پیچه و چاقچور که اغلب بر سر خود لجن مالیده بودند و شیون و ناله روینده

مردم در آن   گفتند بسی دلخراش بود. ولوله و جوشن میکردند و یاعلی و یا حسیمی 

ز غیرقابل توصیف است. منزل میرزا حسین آشتیانی در قسمت جنوبی سنگلج واقع  ور

ها وقتی  شده بود، جمعیت برای رسیدن به ارک مجبور بودند از جلوی بازار بگذرند. زن 

ها را که هنوز باز دکان  به سبزه میدان رسیدند، بدون معطلی به بازار ریختند و بعضی 

می  سرپیچی  این دستور  از  اگر کسی  و  بستند،  و بود  غارت  معرض  در  دکانش  کرد، 

برد و منجر به  این طغیان سپس راه به مسجد شاه می  11گرفت.«. ها قرار می چپاول زن

شود.  ی تهران از دست زنان می العابدین امام جمعهکتک خوردن و فحش خوردن زین

پردازد که در نهایت با گشودن آتش توسط  ی ارک میسپس جمعیت مجدداً به محاصره

آنان را »فوج بی دسته تلفپدران« می ای که  با دادن  ات زیاد متفرق خواندند جمعیت 

نفر گزارش شده    70الی    60شود. تلفات توسط منابع حکومتی آن زمان در حدود  می 

کنند، هر است. در جریان تحریم تنباکو حتی زنان شاه نیز از فرمان تحریم پیروی می 

چند دست زدن به چنین کاری با توجه به وضعیت اسفبار زنان درباری جای تعجبی 

 12نه در وصف وضعیت نابسامان زنان دربار بسیار نوشته است. ندارد، توران تاج السلط

توان به  در وقایع منجر به مشروطه نیز نقش زنان بسیار پررنگ است و در این میان می 

جنبش زینب پاشا و یارانش در تبریز و فعالیت زنان در کوچ روحانیت از شیراز اشاره  

بخش زنان نخبه است،  جنبش رهاییکرد. گرچه اکثر مطالعات در این زمینه متمرکز بر  

 

 . 152ابراهیم تیموری، تحریم تنباکو، اولین مقاومت منفی در ایران، ص  11

 به: ی بیشتر رجوع کنید برای مطالعه  12

 فریدون آدمیت، هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی منتشر نشده در دوران قاجار. 



  

 
 

 شودویدا موحد تکثیر می 7

پیش  احتمااًل  و  مشروطه  به  منتهی  وقایع  در  که  است  الیه آشکار  زنانِ  آن  از  های تر 

در مواردی مانند اعتراضات نان و برسر سربازگیری و همچنین   13فقیرتر نیز فعال بودند. 

باال که مشخصه زنان نقش فعال بودنش است  ترخودانگیخته   آن  ی اعتراض  ایفا  تری  ، 

وسیلهمی  به  که  مواردی  در  و  محافظهکردند،  )عمدتاً  سیاسی  نیروهای  کارتر( ی 

می  منع  مشارکت  از  زنان  بود،  شده  می سازماندهی  مثال  عنوان  به  و  به شدند  توان 

اشاره کرد که فراخوان تظاهراتی در حمایت    1300در سال  ی ستاره  روزنامهی  اعالنیه

قامات بریتانیایی در حال تبعید از عراق بودند و زنان از روحانیت شیعه است که توسط م

می  منع  اعتراضات  در  مستقیم  حضور  از  اعتراضات  14کرد.را  در  زنان  که   یاغلب 

خودانگیخته مشخصه پیش ی  بخش  داشتند،  می تری  شکل  را  اعتراض  و قراول  دادند 

درآمدی بر حضوری حضور آنان به معنای رادیکالیزه کردن نیرو در اعتراضات و پیش 

لحاظ پرستیژ همگانی  به  بودند، عمدتاً  اجتماعی  فقیر  از طبقات  زنان که  این  بود.  تر 

های دم ی به کار گرفتن اسلحه نداشتند و آمادهاجتماعی چیزی برای از دست دادن  

که آیا در وقایع منجر به مشروطه در میان زنان دستی و فحش و خشونت بودند. این

مناطق فقیر سازماندهی وجود داشته است یا خیر محل پرسش است اما مدارکی وجود 

ود داشته  زن در این محالت برای بسیج جمعیت وجهای  چهره دهد که  دارد که نشان می

شود، دهی مشاهده می تر سطوحی از سازماناما در طبقات اجتماعی فرادست   15است. 

انجمن مخفی زنان که ذیل یک   12کند که  طور که مورگان شوستر اشاره می همان

 

 بنگرید به:  13
The Qajar Pact: Bargaining, Protest and the State in Nineteenth-
Century Persia (London and New York: I.B. Tauris, 2005), pp.95–
112. 

 بنگرید به:  14
IS No.43, 27 Oct. 1923, FO371/9020 E11923/69/34. 

 بنگرید به:  15
Martin, The Qajar Pact, pp.120–128. 
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فعالیت  کمیته  شاه  علی  محمد  با  مبارزه  ایام  در  بودند  شده  سازماندهی  مرکزی  ی 

 16کردند.می 

ی حزب کمونیست ایران در کنگره سیس  أتالب مشروطه و با  های پس از انقدر سال 

سازمان پیش  از  زنان  فعالیت  نوعانزلی  روشنک  گشت،  سعادت مندتر  »پیک  دوست 

شاخه که  نهاد  بنیان  را  مدرسه نسوان«  همچنین  و  بود  رشت«  »فرهنگ  از  ی ای 

ه از خواه« ایجاد شد ک»سعادت« را تاسیس کرد، در تهران نیز »جمعیت نسوان وطن 

به زنان  بیداری  نفوذ کامل حزب   .وجود آمددرون آن جمعیت  این مجامع ذیل  تمام 

شوروی و   به سبب عدم پشتیبانی کمونیست ایران قرار داشتند، حزبی که در نهایت  

ی اول رضاخانی با سرکوب شدید نیروهای چپ  ضربات دولت وقت برچیده شد. در دوره

ی اول قرن دهه  ضرب رفتند. از وقایعی اعتراضی اکثر فعالین زن و تشکیالت آنان زیر  

توان به حضور زنان در ها حائز اهمیت است می که حضور زنان در آن  خورشیدی   جدید

گیری در رشت که اعتراضات سرباز  17، 1924جنبش جمهوری خواهی در مارچ  س  أر

به کشته شدن   را   20منجر  آن  زنان  که  )اعتراضی  نظامی شد  اعالن حکومت  و  نفر 

 1307ی صنعتی یعنی اعتصاب  کردند(، بلوای نان، و اولین اعتصاب گستردهرهبری می 

 پاالیشگاه آبادان اشاره کرد. 

( نیز حائز اهمیت 1311-1298ی این مقطع ) صفوف مستقل جنبش زنان در میانه

ی چاپ نشریات زنان، سازماندهی  ی ساناساریان با سه فعالیت عمده است. و به گفته 

ی شود. در میان نشریات برجستهمدارس دخترانه تعقیب میسیس  أتانه و تشکیالت زن

دوران می  نشریهآن  به  کمال(،    دانشی  توان  مزین    شکوفه)خانم دکتر  )مریم عمید 

ب با  زنانی  انجمن  با  وابسته  از  ی السلطنه  زنان  عضو(،    5000ش  ی دولت  )صدیقهزبان 

حدود   در  تیراژی  با  نسونسخه(،    2500آبادی  مدرسه   انعالم  به  عالی )وابسته  ی 

بعد از انتشار سه شماره متوقف   1300)که در سال    بانوان  نامه ی آمریکایی(  دخترانه

 

 بنگرید به:  16

.185-187 , p  .1912 M. Shuster: “The strangling of Persia”, London 

17  
Intelligence Summary No.10, 8 March 1923, 
FO371/10132/E3944/255/34. 
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عمده کرد.  اشاره  با  شد(  مبارزه  زنان،  تحصیل  و  آموزش  راستای  در  نشریات  این  ی 

تر به مانند نامه بانوان به سردبیری شهرزاد کردند، و نشریات رادیکالخرافات کار می

ی برای آنان به دنبال  ی بسیاردادند که هزینهآزاد نیز حمالتی علیه حجاب انجام می 

داشت و گاه به مانند مورد فخر آفاق پارسا کار به غارت خانه و مواجهه با خطر اعدام 

های بسیاری نیز در این مقطع فعال بودند که برخی به مانند »انجمن رسید. انجمنمی 

رهبری  به  نسوان«  سعادت  »پیک  داشتند.  استعماری  ضد  گرایش  وطن«  مخدرات 

نیز در راستای سوادآموزی در میان زنان فعالیت بسیاری داشت، و   روشنک نوع دوست

این انجمن  سسان  ؤم اولین مراسم روز جهانی زن نیز به یاری این انجمن برگزار شد،  

ی این مقطع در های برجستهنیز در نهایت به زندان پهلوی دچار شدند. یکی از چهره 

سیس  أتمع انقالبی نسوان« را  سالگی »مج  18جنبش زنان زندخت شیرازی است که در  

کرد که بعدها تحت فشار رژیم پهلوی به »نهضت نسوان« تغییر نام داد. زندخت شیرازی 

ای به نام »دختران ایرانی« منتشر سرود و نشریهنیستی بسیار رادیکالی می یاشعار فم

رسید و فرودستی بیولوژیک  ساخت که مطالب بسیار رادیکالی در آن به چاپ می می 

  18کرد.ان را نیز در مقاالت خود رد میزن

رغم حضور  های اعتراضی این مقطع حاکم این است که، علیچه که بر جنبشآن

شود، هرچند  ی زنان نمی توجه زنان در این دوران توجه چندانی به مسئله قابل گسترده و  

گستردهنمی اشارات  از  روزنامهتوان  در  روشنفکری  جریانات  مانند  ی  وقت  های 

حضور زنان در این دوران اغلب نقشی را   19المتین، و صوراسرافیل و... یاد نکرد.حبل

میآرایی گستردهدر یک صحنه ایجاد  به شدت تر  مقطع  این  در  زنان  مشارکت  کرد، 

ای نمادین و آیینی، که همراه با سوگواری و گر جنبه چنین بیان زده بود و همجنسیت 

عف و درماندگی زنان و عدالت برای التماس و نکوهش  اجرای مراسم آیینی بود و بر ض

 

ی صفوف مستقل جنبش زنان در این مقطع بنگرید به  فصل سوم کتاب برای اطالعات بیشتر درباره   18

 ی الیز ساناساریان. جنبش حقوق زنان در ایران، نوشته 

 :هی زنان در جراید دوران مشروطه بنگرید بی بیشتر دربارهبرای مطالعه  19

 .1363اول، بهار  ی دیگر، شماره ی نیمهر جراید مشروطیت، نشریه ی زن دروشنک منصور، چهره
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گرانی همراه بود که بنا به آیین دینی ملزم به محافظت از زنان و کودکان بودند.  ستم 

هر چند باید اشاره کرد که خود جنبش زنان که بیشتر متشکل از طبقات باالی جامعه 

های روسی  دموکراتوسیال ی مبارزاتی سبود در نسبت با جنبش زنان قفقاز که از تجربه

 تر بود.برد به غایت مترقی بهره می 

 

ای ]حزب توده[، ملی شدن دموکراتیک توده-ی مردمیظهور جبهه

 صنعت نفت 
به   این با توجه  اعدام سران  ایران و دستگیری و  برچیده شدن حزب کمونیست 

سیاسی    پس از سقوط رضاشاه و آزادی نسبی فضای   ،در دوران استالین   حزب در شوروی 

اسکندری   میرزا  ای به ریاست سلیماندر کنگره   1320مهر    10حزب توده در   در ایران

های زنان »تشکیالت زنان ایران« ترین گروهدر این مقطع یکی از رادیکال.  گیردشکل می 

می که شاخه بود، شکل  توده  از حزب  نشریهای  و  مای  گیرد  این    بیداری  توسط  نیز 

ی عضویت زنان در حزب شود. باید اشاره شود که در ابتدای کار اجازهسازمان منتشر می

میرزا و در   رو شد، و بعد از مرگ سلیمانتوده نیز با مخالفت سلیمان اسکندری روبه

کنگره  کمیتهدومین  مشاور  عضو  عنوان  به  عضویت  به  موفق  فیروز  مریم  ی ی حزب 

ی  أرنیز نمایندگان حزب توده در مجلس طرحی حق    1322سال  در    20مرکزی شد. 

طور های زنان آندر این مقطع ویژگی اصلی گروه  21دهند. زنان را به مجلس ارائه می 

کند، همکاری نزدیک و الینفک که ساناساریان در کتاب جنبش حقوق زنان ادعا می 

نان در نظر احزاب سیاسی ای که مسائل مربوط به زآنان با احزاب سیاسی است، به گونه

[ موضوعاتی درجه دوم و فرعی بودند. زنان نیز در این دوره خط حزبی را ]کامالً مردانه 

نمونه دیگر مواضع شدیدی میکردند و گاه علیه یکپیگیری می  به عنوان  گرفتند و 

 

 رجوع کنید به: 20

 تهران  یاسی؛س یموسسه مطالعات و پژوهشها  ( حزب توده؛1387از پژوهشگران) یجمع 

 بنگرید به:  21
Munibar Rahman, "Movement for the Emanicipation of Women in 
Persia", Bulletin of the institute of Islamic studies, no. 1 (1957), p. 38. 
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کرد.می  اشاره  بانوان  کانون  و  زنان  حزب  میان  تعارض  به  در آن  22توان  که  چه 

است که علیفعالیت  این  است  توده مشخص  دوران حزب  این  فعال  های  رغم حضور 

، بهداشت و درمان و... و همچنین  زنان، و فعالیت آنان در روستاها در راستای آموزش

  .مسائل مرتبط با زنان در جایگاهی فرعی و ثانوی قرار داشتند  ،نشریات گوناگون  انتشار

ن چنین ادعایی را داشت و این مسئله منحصر تواهای زنان نیز می در مورد سایر گروه

ی ملی ایران که گیری جبههبه حزب توده و تشکیالت زنان ایران نیست. بعد از شکل 

مصدق     رهبری شان  ائتالفی از چهار حزب سیاسی متفاوت بود )احزابی که وجه مشترک

عیت  در وض  ی و ملی کردن صنعت نفت بود( و غیرقانونی شدن حزب توده، نیز تغییر

ی خود را تعقیب  داد. آنان کماکان مواضع حزبی کامالً مردانهنزنان و فعالین زن رخ  

حجاب نیز مورد آزار و اذیت  با تحریک عناصر مذهبی زنان بی   . عالوه بر این،کردندمی 

ادامه قرار می مانند گذشته  این دوران  در  نیز  مرد  و  میان زن  نابرابر  قوانین  گرفتند. 

های مختلف زنان در راستای گیر زنان در این مقطع ائتالف گروه چشمداشت. تنها کنش  

اقتصادی  و  سیاسی  بیانیهحقوق  در  که  است  توسط  شان  بیانیه  این  یافت،  تبلور  ای 

وزیری، نمایندگان مجلس و سازمان ملل بیانیه به دفتر نخست  23صدهزار نفر امضا شد. 

حرکت حق   این  گستردگی  رغم  علی  و  شد  الیحهزی  أرارسال  در  به  نان  مربوط  ی 

باز در این مقطع    24باال گنجانده نشد. ردهانتخابات با فشار عناصر مذهبی و روحانیون  

بر اعتراضات و جنبش    های غالبی گفتمانچه که برجسته است روح کامالً مردانهنیز آن

 ، و همچنین پیروی فعالین زن از مشی حزبی است.ملی شدن نفت

 

 

 21-17، صص. 1324، خرداد 2ی زبان زنان، شماره  22

 بنگرید به:  23
Parveen Shaukat Ali, Status of Women in the Muslim World: A study 
in the Feminist Movements in Turkey, Egypt, Iran and Pakistan 
(Lahore, Pakistan: Aziz, 1975), pp. 195-66. 

 .7، ص. 1331دی ماه،  15اطالعات،  24
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انقالب، جنبش چریکی،   به  منتهی  وقایع  روحانیت،  هژمون شدن 

 حجاب اجباری و اعتراض به آن
ی ملی متحمل ضرباتی سنگین از  مرداد، حزب توده و جبهه  28  ی پس از کودتا

  1333مرداد    21جانب حکومت پهلوی شد. پس از کشف سازمان افسران حزب توده در  

تر تری به پیکر حزب توده وارد شد، اکثر کادر رهبری حزب نیز پیشی سنگیننیز ضربه 

انفعال حزب توده در وقایع منجر ایران گریخته بودند.  به کودتا، و برگرفتن مشی   از 

علیه   نیروهای چپ  به عصیان نسل جدید  منجر  ایران  در  توسط حزب  بقا«  »تئوری 

ها« ها و خیانت توده: تاریخی از سازشحزب  طور که یاسمین میظر در »حزب شد. همان 

در   یرا در جنگل  ی پاسگاه ژاندارمر  یککه جوانان مبارز کنترل    یهنگامکند »بیان می 

شاه، بلکه   یمرژ  یهبر عل   یدنها نه فقط در حال شوربه دست گرفتند، آن  نیراشمال ا

بودند،    یرانا  ی شوروطرفدار  "یرسم  یستکمون"حزب توده، حزب    یهبر عل  ین چنهم

شده   یانتبا سازش و خ مترادفمرداد  28 ی انفعالش در کودتا یکه نام آن در پ یحزب

علیه خط مشی هلوی بلکه عصیانی برپ«، این سازمان نه فقط عصیانی برعلیه رژیم  بود

گروه مسعود   ؛های متنوعی تشکیل شده بوداز گرایشحزب توده نیز بود. این سازمان  

رویدادهای ثیر  أتکه تحت    گروه پویان  ،احمدزاده، که تحت تاثیر مائوییسم قرار داشت

 و   مسلحانه   ی مبارزه   ضرورت. کتاب معروف پویان  بودند  اروپا و آمریکای التین  1968
جزنی )عضو سابق   بیژن نیز در راستای نقد حزب توده نوشته شده است.    بقا   ی تئور  رد

گرایش   25.کننده در این سازمان داشتتعیین   ینیز جایگاهسازمان جوانان حزب توده(  

آنچریک اما  بود.  مائوییستی  موضعی  تقریباً  شوروی  به  نسبت  این  ها  برای  که  چه 

، نقش زنان در این جنبش و مختصات حضور آنان است.  یادداشت حائز اهمیت است

رغم گشودگی بیشترِ شرایط برای حضور زنان و اشتغال آنان باید توجه داشت که علی

به  در دوره زنان هرگز  اشتغال  میزان  پهلوی دوم،  و آن  14ی  نرسید،  طور که درصد 

قبل یا در همان هل  أمتدرصد زنان    37شمسی    1350دهد در سال  آمارها نشان می 
 

25  
Yassamine Mather, Iran's Tudeh Party: A History of Compromises 
and Betrayals, Critique: Journal of Socialist Theory, 22 November 
2011. 
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سالگی    30تا    19درصد بین    6سالگی و فقط    18تا    14درصد بین    57سالگی،    13سن  

سال برای دختران   15قانون حداقل سن ازدواج    1354در سال    26بودند.   ازدواج کرده

این قانون نیز باطل شد. آماری در سال    57تصویب شد که با فشار روحانیت در سال  

باید توجه   27که اکثریت زنان فرودستی خود را پذیرفته بودند.   دهدنیز نشان می   1356

گیرد، بستری که به  داشت که پیوستن زنان به جنبش چریکی در این بستر صورت می

توان در اپوزیسیون ی شاخص زن دیگری را نمیجز مریم فیروز و پروانه فروهر چهره 

زاب روابطی خانوادگی داشتند؛  ی چهل( یافت که آنان نیز به عمدتاً با رهبران اح)دهه

کار )به مانند نهضت آزادی(  شدت مردانه و حتی در جریانات محافظه بهساختار احزاب  

همچنین شاهد زوال   خورشیدی های سی  و بنیادگرا کامالً ضدزن بودند. از اواسط سال 

ی ای مانند جمعیت خیریههای حکومتی ی آن در سازمانجنبش مستقل زنان و استحاله

ها نیز  ریا پهلوی، کانون بانوان پزشک و کانون پرستاران ایران هستیم، برخی از سازمان ث

با اعالم وفاداری و جرح و تعدیل برخی از مواضع خود با تغییر نام به فعالیت خود ادامه 

زنان  زنان« و »جمعیت  به »شورای  را  نام خود  زنان«  نمونه »حزب  به عنوان  دادند، 

به »سازمان ز  1345ی حقوق بشر« تغییر دادند. در سال  نان طرفدار اعالمیه ایران« 

مستقل  جنبش    شاهدوجود آورد و  به  ی »سازمان زنان ایران« همگرایی بیشترسیس  أت

نیستیم زنان   علنی  صورت  سال به  در  ارتباط .  دلیل  به  فداییان  سازمان  ابتدایی  های 

ه زنان وجود داشت،  ل روشنفکری گشودگی بیشتری نسبت بفاحها با می آنپیوسته 

ی توان تفکر مردساالرانهشد و می به زنان سپرده نمی  یهرچند عمدتاً وظایف عملیات

، سالی که تقریباً جنبش  نیز مشاهده کرد  1356  حاکم بر این سازمان را پیش از سال 

ای  حساسیت ویژهها نیز  . حتی در این سالچریکیِ پیش از انقالب به پایان رسیده بود

توان مشاهده کرد، اما باید خاطرنشان کرد نمی به حقوق زنان در این سازمان    نسبت را  

 

 بنگرید به:  26

، ترجمه: 57تا انقالب    1280افول و سرکوب از    یان،: طغیرانجنبش حقوق زنان در ا   یان،ساناسار  یزال

 .149  ، ص1384نشر اختران، تهران،  ی،خراسان ی احمد یننوش
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خانه در  حضورشان  و  جنبش  این  به  زنان  پیوستن  راستای که  در  گامی  تیمی  های 

»ضعیفه سالشکستن  آن  در  زنان  آیینانگاری«  از  زیادی  بخش  البته  بود.  ی نامهها 

یافت که به موجب آن شش اختصاص می های تیمی به قواعد لباس و پوزندگی در خانه

لباس رنگ روشن   یدن پوشو گشاد و شلوار بپوشند.  یرهدر خانه، لباس ت یددختران با»

  ی که م  ی کنند؛ مگر مواقع  یشآرا  یدها نباخانه کوتاه ممنوع بود. دختران در    ین و آست

قبل از مواجهه با پسران آن  یدبروند و بعد از مراجعت به خانه با یرونخواهند از خانه ب

. بلکه یرددر انظار قرار گ  یدکدام پس از شستن نبا  یچه  یرز   ی را پاک کنند. لباس ها

هنگام ورزش   یحت  یدنبا  گاهیچچادر پوشاند. پسران ه  یا  یراهنآن را با پ  یدبا  یشههم

در خانه جوراب به پا داشته   یشههم  یدران باباشند. دختران و پس  یرپیراهندر منزل با ز

از باشند بهتر  مقطع  این  در  زنان  به  نسبت  سازمان  وضعیت  که  داشت  توجه  باید   .»

آقا حتی به عضویت  های پس از انقالب است، و صبا بیژن و نسترن آلسال نخستین  

نفره  پنج  تا  انتخاب شدند.ی چریکرهبری سه  این سال   28ها  در  نیز  توده  ها حزب 

ای به مانند  های زیرزمینی ای در داخل ایران نداشت، هرچند سازمان فعالیت گسترده 

ها مشغول فعالیت بودند.  »نوید« و گروه »ارانی« با وابستگی به حزب توده در این سال

یم  روی مذهبی به مانند نهضت آزادی نیز بسیار وخهای میانهوضعیت زنان در سازمان 

با حضور زنان نیز نبود. حاضر به نشستن در جلسه  حتی   بود و مهدی بازرگان  29ای 

ای صادر کرده به زنان بیانیه ی  أردر واکنش به اعطای حق    1342نهضت آزادی در سال  

انتخاب   ی أرها حق  مضحک است که بخواهند به خانم   یلیخکرد: »بود که اعالن می

ها  چه که در این سال«. آنرا بدهند  یمل   ی مجلس شوراو بعد    یتیو وال  یالتیا  یندگاننما

  انقالب های پس از  روحانیت و سرکوب زنان در سال   چیرگیی  حائز اهمیت است مسئله 

های پس از انقالب ی زنان در سال ها نسبت به مسئله و خط مشی سازمان  57بهمن  

 خواهد شد.  اشارهاختصار بدان به است، که  

 

 بنگرید به:  28
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  میالدی، شاهد خیزش نیروهای دینی و افول جناح چپ ی هفتادهای دههسال از

خود را   تمرکزهستیم، برای فهم بهتر این مسئله باید    های سکوالرطور کلی جناح و به

از ایران برداشته و به بستر جهانی نگاه کنیم، فهم این موضوع خارج از بستر جهانی آن 

های و طغیان گروه   برادرب  ی حزب توده به عنوان یکی از احزا غیر ممکن است. نمونه 

بر علیه این دست احزاب نه فقط در ایران که در کشورهای دیگر گرا  چپ  ی مسلحانه

ی هفتاد میالدی ظهور ی جهانی است. در اواخر دههنیز قابل مشاهده است و یک پدیده

در اروپا   هااسالم سیاسی نیز قرین با افول هژمونی سوسیال دموکرات  های گرایش  انواع

این گذار هژمونیک تقریباً   ،در این مقطع تاریخی  . است  یسم نولیبرال  تدریجیو چیرگی  

مشابه   صورتی  می به  رخ  خاورمیانه  سرتاسر  شاهد  دهددر  و   و  چپ  هژمونی  زوال 

انواع   خیزش  و  سکوالر  هسناسیونالیسم  سیاسی  مقطع  تیم اسالم  این  در  البته  صد   .

بار رژیم پهلوی در هژمون شدن روحانیت و ضعف نیروهای های داخلی فاجعهسیاست 

و پیگیر عدم دفاع قاطعانه  همچنین  دستی جامعه،  دهی طبقات پایینچپ در سازمان 

با    یعمالً در خدمت سلطهزنان که  حقوق  و    تیکدموکراحقوق  از موضوعات مرتبط 

 اقتصادی  های ی سیاست در نتیجه ها،  همان سال نباید نادیده گرفت.    روحانیت بود را

در بودیم.  در ساختار دولت پهلوی    ی تزلزل ساختاری شدید شاهد  بار،  فاجعه  پرخطا و

چریکی فداییان تا سال    از سویی سازماننیز شاهد بودیم    چپ مخالفهای  سازمانمورد  

های و سازمان   30نابود شده بود،  ی زیادی تا اندازه ها  ها و اعدامدر پی دستگیری   1356

»ارانی« و   های زیرزمینیگروه و    دگیری نداشتنوابسته به حزب توده نیز فعالیت چشم

ها نیز یسیون که آن گرای اپوزهای ملیبگذریم از گروه   نداشتند.  چندانی »نوید« اعضای  

پر    سیاسی سرعت توسط اسالم  به خالء ایجاد شده نیز    فعالیت عملی چندانی نداشتند. 

ایدئولوژی   . عالوه بر اسالم سیاسی، ازاین نیرو نیز منحصر به ایران و خاورمیانه نبود  .شد

ه توان نام برد کچپ نیز می و الهیات برآمده از دل تعامل نیروهای دینی و روشنفکران  

کامیلیو تورس   توان ازمی   تیناگر در امریکای ال  .بخش شدمنجر به قسمی الهیات رهایی 

ی توان نمونهدر ایران می  نام برد،بخش کلمبیا  آزادی های ارتش  کشیش عضو چریک

 

 بنگرید به:  30
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بستر  از  را  و ضدامپریالیستی  انقالبی  رادیکال،  را دید که یک سیاست  علی شریعتی 

انقالبی و ضدامپریالیستی شریعتی که خیزش ناگهانی   دهد. اسالمالهیاتی گسترش می 

های سکوالر پوپولیست فراهم کرد. دولتن  گرایااسالمابزار نظری برای  جعبهداشت یک  

گروهمنطقه  از  نیز  سادات  انور  مانند  استفاده ای  چپ  با  مبارزه  برای  اسالمی  های 

نیروهایی مانند آیتمی  ابزار  کردند و حتی  با چپ  اهلل خمینی را  برای مقابله  مفیدی 

ستیز بودند نیز کامالً وضعیت زنان در میان این نیروها که مشخصاً زن  31دانستند. می 

زنان، تا فشار برای ی  أ ربر سر حق    1342عیان است، و از مخالفت روحانیت در سال  

از کودک همسر ازدواج و جلوگیری  قانون حداقل سن  ی همه   1357در سال    ی لغو 

زن بر  دال  می شواهد  نیز  نیروها  این  تظاهرات  ظاهر  و  فرم  در  است.  توان ستیزی 

ستیزی را مشاهده کرد، حرکت زنان پشت سر مردان و ایجاد فضاهای جداگانه و زن

 ها. کشی و نشاندن زنان در پشت پردهسرانجام پرده

درست یک   1357اسفند    17، در  گرااسالمپس از انقالب و چیره شدن نیروهای  

ی رفاه اهلل خمینی در سخنرانی مدرسه آیت   57روز قبل از روز جهانی زنان در سال  

 یدر وزارتخانهاعالم کرد که زنان کارمند موظف به رعایت حجاب اسالمی هستند: »

ها . زن یایندلخت ب ی هازن یدنبا یاسالم ی هابشود. در وزارتخانه یت معص یدنبا یاسالم

«  باشند.  یبا حجاب شرع  یکنندارد بروند کار کنند ل  ی د اما باحجاب باشند. مانعبرون

ی حجاب به محل کارشان راه نیافتند. شب پیش از آن نیز شبکهروز بعد زنان کارمند بی 

زاده بود اظهار کرد که روز هشت مارس ی صادق قطب تلویزیونی که ریاست آن بر عهده 

)هشتم  شود. در هفدهم اسفند  ی به زودی اعالم میسنتی غربی است و روز زن اسالم

زنانی که به دلیل نداشتن حجاب از حضور در محل کار منع شده    مارس(، فعاالن زن و

ها و تصاویر آن چه که در فیلم بودند دست به تظاهرات علیه حجاب اجباری زدند. آن 

پیش از ورود به  روز جالب توجه است عدم همراهی مردان در این اعتراضات است. اما  

 

 بنگرید به:  31
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گرفته زنان های نوپای شکل چه که در این تظاهرات گذشت، بهتر است که سازمان آن

 های آنان برای این روز به اختصار مورد بررسی گیرد.  و برنامه  57بعد از انقالب بهمن 

ی فعاالن حقوق زنان در گرفته پس از سقوط رژیم پهلوی، همگرایی اجباری شکل

به زنان«  گروه  »سازمان  و  رسید  شکلپایان  به  شروع  جدیدی  کردند،  های  گیری 

گرا شکل گرفت و ان احزاب چپویژه از سوی اعضا و طرفداربههای زنان بسیاری  گروه

ها ش از هشت مارس سازماندهی شد. مواضع این گروهی گروه زنان به سرعت تا پ   چندین

به عنسبت به حکومت جدید بیشتر ناشی از خوش از نوان مثال می بینی بود و  توان 

»اتحادیه رییس  منوچهریان  که  مهرانگیز  برد  نام  ایران«  حقوقدان  زنان  همسر تکی 

در چنین   32دانست.ی اعتقاد وی به برابری زن و مرد می اهلل خمینی را نشانه بودن آیت

الیحه که  بو  ی شرایطی  شده  ابطال  خانواده  از  گروهحمایت  این  از  برخی  برای  د،  ها 

  مبرگزاری هشت مارس که در زمان شاه ممنوع بود فراخوان دادند. یک روز قبل از هشت

ی ژاله ای برگزار کردند که به گفته اسفند زنان هوادار حزب توده جلسه  16مارس در  

نبود«.  مطرح  اصالً  زنان  »مسائل  زنان«،   33احمدی  بیداری  »جمعیت  سازمان  سه 

ی جمعیت زنان مبارز« در هشتم مارس سه برنامه ی زنان انقالبی مبارز« و »اتحادیه»

های های مختلف دانشگاه تهران برگزار کردند، در محتوای سخنرانی متفاوت در دانشکده 

شد و نه اعتراضی به سخنان ی حمایت از خانواده دیده می آنان نه اعتراضی به لغو الیحه

گذشته  آیتشب  خمینی. ی  خیا  34اهلل  در  جریانات  این  تظاهراتی بان برخالف  ها 

کنندگان در شرکت   آمیز توسط زنان به راه افتاده بود که بعدتر سیل جمعیت مسالمت

ها اللهیرا نیز به درون خود بلعید، تظاهرات توسط نیروهای کمیته و حزب  این مراسم

ها راهپیمایی زیر بارش برف سنگین به  به خشونت کشیده شد، و باالخره بعد از ساعت 

ی نخست وزیری رسیدند و پس از صحبت با عباس امیر انتظام، نماینده دفتر نخست 

قطعنامه  شد  قرار  نظر  وزیر  به  زنان  انقالبی  »برای    رهبر  شعار  با  تظاهرات  برسد. 

 

 . 2017مهرانگیز کار، »چگونه با حجاب شدیم«، قسمت چهارم، ایران وایر، شش اپریل   32

 .358، دفتر اول، ص 1357ناصر مهاجر، خیزش زنان ایران در اسفند مهناز متین،  33

 . 358مصاحبه با ژاله بهروزی، از اعضای جمعیت بیداری زنان، همان، ص  34
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با سرکوب  نیز جمعیت  بعدی  روز  پایان رسید.  به  فردا دادگستری«  دادخواهی، پس 

ات در برابر ساختمان دادگستری در رو شد. روز سوم نیز تظاهرگرا روبهنیروهای اسالم

آمد حضور چه که به چشم می میدان توپخانه شکل گرفت، و به نقل از برخی حضار آن

این روز نیز با    .تفاوتی آنان بود که موجب خشم جمعیت شده بوداندک مردان، و بی

د  در پایان روز با وجو  35سرکوب شدید و چاقو خوردن تعدادی از زنان به پایان رسید. 

خیل عظیم زنان معترض وزیر دادگستری وقت حاضر به دیدار با زنان نشد، و زنان فقط  

ی خود را خواندند. اما این تظاهرات که اولین حرکت سیاسی گسترده بود، از نامه قطع 

، تضاد عمده تضاد آن زمان حزب تودهتر مورد حمایت واقع نشد.  سوی نیروهای مترقی

را در حال حرکت  حاکم  و اردوگاه سوسیالیستی بود و رژیم  میان اردوگاه امپریالیستی  

کردند، و آن را دیدند و لذا این حرکات را بایکوت می به سوی اردوگاه سوسیالیسم می 

داشتند   از این دستپاسخی  معمواًل  نیز  تر  باز های  دانستند، گروهحرکتی ضد انقالبی می 

ی طبقاتی است،  ی مبارزهله مسئلهترین مسئکه »گرچه مسائل زنان مهم است، اما مهم 

این کنفدراسیون هایی خردهها خواستهو  اعضای  از  فرنگیس حبیبی  است«.  بورژوایی 

های سیاسی  گوید: »بسیاری از نزدیکانم که سیاسی بودند یا در سازمان دانشجویان می

 کردند وگیری به من و به این حرکت زنان نگاه می مختلف بودند به یک چشم ایراد

ها نیست و حاال یک چیزی هم بگذارید سرتان اشکالی گفتند االن وقت این حرفمی 

زن معترض برگزار   500روز پنجم و ششم تظاهرات با تعداد اندکی نزدیک به    36ندارد«.

عقب بودن،  ضدانقالب  اتهام  و  شدید  سرکوب  گروه شد،  به  نشینی  نزدیک  زنان  های 

حزبی مشی  خط  از  پیروی  دلیل  به  عقب   احزاب  عوامل  این از  بودند.  زنان  نشینی 

دیگر مانند تبریز، سنندج و... برگزار شد و همچنین    ی اعتراضات همچنین در شهرها

اعتراضاتی صورت گرفت که در  ایرانی  زنان  با  نیز در همبستگی  در کشورهای دیگر 

نتیجه در  شد.  ایران  سفارت  اشغال  به  منجر  آیتآلمان  دستور  اعتراضات  این  اهلل  ی 

حجاب   با  ارتباط  در  آن  ودحدخمینی  اقتاد.  تعویق  به  سال  کهدو  در   چه  کماکان 

 

 .73-4، انتشارات خاوران، پاریس، جلد اول، ص. 1379شاهرخ مسکوب، روزها در راه،  35

حقوق دان، مهناز متین، ناصر مهاج، خیزش    ی زناننوری، از اعضای اتحادیه مصاحبه با پریوش خواجه   36

 . 244، نشر نقطه، پاریس، ص 1392، دفتر اول، تولدی دیگر،  بهار 1357زنان ایران در اسفند 
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زنان( قابل   1357ها )سوای جنبش اعتراضی  های این سال ها، احزاب و جنبش سازمان 

هاست. وضعیت نیروهای مترقی نیز در این  ی آنکامالً مردانه  ارمشاهده است، ساخت

نیرو سال  میان  در  و حتی  نیست  اپوزیسیون  هاها چندان خوب  فداییان   مثلی چپ 

شود، و موضوع زنان از اهمیت  ها مشاهده می نیز این رویه  ، پیکار، راه کارگر،...اقلیت

ها نیز حول فیگور چریک ثانوی یا حتی ناچیزی برخوردار است، و ساختار این سازمان 

 چرخد.قهرمان و سانترالیسم حزبی می 

به سبب سرکوب و کشتار و زندان    1367بعد از استقرار نظام اسالمی و تا سال  

محدودیت هرچه ها و  ی دانشگاه از فعاالن زن، فضای بستهگسترده، مهاجرت بسیاری  

وبیش شاهد سکوت و شکست جنبش زنان بودیم. اما در پی ی مدنی، کم تر جامعهبیش 

هشت جنگ  تشکلپایان  قالب  در  عمدتاً  زنان  جنبش  دیگر  بار  معمواًل ساله،  هایی 

ی و سیاسی دست  های عمدتاً اجتماعای به فعالیت غیررسمی در سطح نسبتاً گسترده

میلیون امضا و انتشار نشریاتی با  یکهایی مانند جنبش  توان به حرکتزد. ازجمله می

ادامه وب برای زنان اشاره کرد. بحث در مورد سایتمحور موضوعات زنان و در  هایی 

ها و دستاوردهای این دوره موضوعی است که باید جداگانه به آن پرداخت. این ضعف

فعالیتنهطلبا مقطع اصالح  توقف  و  افول  با  زنان  به   های جنبش سبزی جنبش  عمالً 

 ی جدیدی در جنبش زنان شدیم. تدریج شاهد آغاز مرحلهپایان رسید و به 

 

 ویدا موحد، ظهور دختران انقالب و خیزش »زن، زندگی، آزادی«
انقالب و وصال، ویدا    1396در ششم دی ماه   بر روی پست برق تقاطع خیابان 

ی اعتراض با به سر چوب زدن شالی سفید دست به  دار شد، زنی که به نشانهموحد پدی

ای گران برای او  ای در فضا عمومی که هزینهمداخله  ؛ای زدآرتیویستی متهورانه   کنش

سرعت گسترش پیدا کرد و دخترانی  بهی اعتراض در فضای عمومی  داشت. این شیوه 

اگر ختران خیابان انقالب« شهره شدند.  که بدین شیوه دست به اعتراض زدند به »د

ای بندی های اعتراضی ایران حاصل مفصل بپذیریم که »شعور مشترک« حاکم بر جنبش 

می  پس  است،  »ضدگفتمانی  مداخالت  طریق  از  را هژمونیک«  -تواند  گفتمان  این 
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هژمونیک«  -جایی است که اهمیت مداخالت »ضدو دقیقاً این هماند  کرزدایی  مفصل 

 این چنینی در آن نهفته است.  

ی زنان در تاریخ مبارزه  رغم حضور گستردهدهد که علینشان می   ها پیشین بخش 

جنبش  این  بر  حاکم  گفتمان  برابری،  و  آزادی  و  مردمی  حاکمیت  سر  )حتی  بر  ها 

های چریکی( همواره مردانه بوده و این امر بر صفوف  ها مانند جنبش ترین آنمترقی 

مانند مورد اسف تاثیر داشته است و  نیز  از پیشروی   57ند  مستقل جنبش زنان  مانع 

زدایی از ی مفصل چه که در این مداخله جالب است، شیوهمبارزات زنان شده است. آن 

ی های اعتراضی و طرح اهمیت و گرهی بودن مسئلهشعور مشترک حاکم بر جنبش 

باری دیگر مسئلهویدا  حجاب در جریان مبارزه است،   به موحد  ی حجاب اجباری را 

او در قلمرویی به اسم خیابان مداخله کرد که در آن همواره   فضای عمومی کشاند، و

بازتولید شده  ی مسلط بر جنبش ی گفتمان مردانهسلطه های اعتراضی برقرار بوده و 

دهد.  هژمونیک در فضایی عمومی انجام می -است، بدین طریق است که وی حرکتی ضد

توانند تنهایی می بهطرح اهمیت این مسئله بدان معنا نیست که این دست مداخالت  

های اعتراضی شود. بندیِ مجددِ گفتمانی زنانه در جنبش زدایی/مفصلمنجر به مفصل 

راستای -ی حرکت ضدلحظه اقدام در  و  )و فضاهای دیگر(  اول در خیابان  هژمونیک 

بندی مجدد آن نیازمند است، ی دومی مفصل زدایی »شعور مشترک« به لحظهمفصل 

سال ی  فرایند در  ماه  هاکه  از دی  پس  در   96ی  ایران  زنان  فعالین حقوق  به دست 

ی شان به پیش برده شد. حاصل این لحظههای بسیار برای فضاهای گوناگون با هزینه

ایران و هژمون زدایی/مفصل مضاعف مفصل  اعتراضات  بر  بندِی مجدد گفتمانی جدید 

بالقوتدریجی  شدن   و  است  جریان  در  جنبش  بداعت  موجب  که  است،  های گی آن 

چه حائز اهمیت است، گرهی کند. آنبسیاری را برای نیروهای دموکراتیک فراهم می

زندگی بودن مسئله است. شعار »زن،  ایران  بر سر سکوالریسم در  مبارزه  زنان در  ی 

شود به معنای ترین نیروهای اپوزیسیون نیز بیان می آزادی« که اکنون از سوی ارتجاعی

ی هژمون شدن گفتمانی زنانه در دهنده ان نیست، بلکه نشانبه ناگاه فمنیست شدن آن

نیست گام بزرگی رو به جلو ی که نیروهای مترقی و فمدهد  نشان می اعتراضات، و این  

 اند. برداشته
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یابی  هژمونیک، برساختن نمادها، شعارها و... که امکان هویت-اهمیت مداخالت ضد

میت بسیاری برخوردار است، این تجربه دموکراتیک مترقی حول آنان فراهم شود، از اه

ارائه شده توسط  مالت  أتی هژمونی گرامشی و  دهد، که بازگشت به سوی نظریهنشان می 

محور -ی هژمونی گرامشی از رویکردی غیراقتصادموف در این باب و دفاع وی از نظریه

 از چه رو حائز اهمیت است.  

رقی گشوده است، و باید دید که  های بسیاری برای نیروهای متبالقوگی   خیزشاین  

سر جلوگیری توانند از گردش ارتجاعی این جنبش به اصطالح بی آیا نیروهای مترقی می 

میان مطالبات گوناگون و سطوح مختلف   37ارزیی هم کنند، و با برقراری یک زنجیره

 های تر گروهمبارزه راه به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال ببرند و مطالبات مترقی 

 پیوند کنند یا خیر؟را هم شده سرکوبدیگر 
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