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پیش درآمد

پیش درآمد

1

نقش زنان ایرانی در تولید اجتماعی 1به خصوص بعد از گسترش روابط تولید سرمایهداری ،آن طور
که باید و شاید دیده نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است و با آنکه نقشی بس مهم در تولید
اجتماعی داشتهاند ،از ارزشهایی که بوجود آوردهاند ،سهمی نداشته و با انواع تبعیضها و نابرابریها
زندگی کردهاند .اما همواره زنانی این شرایط را برنتافته و بر آن شوریده و به سهم خود گامی در
جهت بهبود شرایط زندگی خود و همهی زنان و جامعه خود برداشتهاند.
تاریخ مبارزات زنان در ایران فراز و نشیبهای بسیاری را از سرگذرانده است ،مبارزاتی که پس از
انقالب مشروطه آشکارتر و مشهودتر شد .در این دوره از تاریخ ایران ،زنانی را میبینیم که با از
خودگذشتگی برای تغییر شرایط زندگی مردم ایران و به خصوص زنان پا به میدان گذاشته بودند و
در عرصه های بسیار از جمله آموزش ،فرهنگ ،مسایل اجتماعی و سیاسی فعالیت میکردند :زنان
مسلحی که در مجلس اول خواستار مقاومت مجلس در برابر اولتیماتوم روسیه شدند ،آنان که در
تبریز با لباس مردانه از شهر دفاع کردند؛ زنانی که زیورآالت خود را فروختند تا اولین بانک ایرانی
تشکیل شود؛ کسانی که برای آموزش زنان و دختران پا به میدان گذاشتند و مدارس دخترانه را
تشکیل دادند؛ زنانی که خواهان کشف حجاب بودند (البته قبل از کشف حجاب اجباری رضاخان و
طرفه این که به دستور خود رضاخان سرکوب شدند)؛ زنانی که سازمانهای مخفی یا علنی خود را
تشکیل داده و اولین نشریات زنان را در ایران منتشر کردند؛ زنانی که در سازمانهای سیاسی علیه
دیکتاتوری مبارزه کردند ،زنان کارگری که در دهه بیست شمسی و پس از آن ،در صف اول برخی
از اعتصابات و تظاهرات بودند ،زنانی که در دهه پنجاه شمسی اسلحه به دست گرفتند و مسلحانه
رژیم شاهنشاهی را به مبارزه طلبیدند و . ...
دهه  31شمسی ،نیز یکی دیگر از دورههای درخشان مبارزات زنان ایران است؛ دورهای که تاثیر
عمیقی بر شرایط زندگی آنان داشت .حضور چشمگیر "زنان چپ" در عرصه مبارزات سیاسی این
دهه ،به یکی از شاخصههای مبارزات سیاسی این دوره بدل شد .در این سالها "جنبش زنان"به
معنای جنبشی با خواستهای صرفا جنسیتی و رفع انواع تبعیضهای جنسیتی در ایران وجود
 -1در تحقیقی دیگر به این موضوع پرداخته خواهد شد.
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نداشت؛ اما زنان و مردان آگاه بسیاری که خواهان تغییر شرایط موجود بودند ،با مبارزه پیگیر و
بیامان علیه رژیم پهلوی ،در کنار سایر مسایل اجتماعی و سیاسی به مساله زنان و تبعیض علیه آنان
نیز توجه داشتند و در کنار اینها ،همواره مبارزات خودانگیخته و غیرسازماندهی شدهی زنان برای
خواستههایی مثل آب آشامیدنی و همچنین اعتصابات و اعتراضات کارگران زن نیز کم و بیش وجود
داشته است.
در مورد حضور زنان در مبارزات این دوره و مواضع سازمانهای چپ در مورد مسایل و نقش زنان در
سازمانهای سیاسی چپ ،مطالب زیادی منتشر شده که بسیاری از آنها ارزشمند هستند و برخی نیز
مغرضانه .در این نوشتهها ضمن بازخوانی تاریخی این دوره ،نقدهایی نیز بر سیاستها و مواضع
سازمانهای چپ نسبت به مسایل زنان انجام شده است .بسیاری از این نقدها توسط زنانی انجام
شده که خود در این سازمانها فعال بودهاند .مطالبی نیز با عناوینی چون "چرا جنبش چپ در مورد
مطالبات زنان شکست خورد" تحت عنوان پایاننامه و مقاالت تحقیقی منتشر شده است.
برخی از این نوشته ها جنبش چریکی در اوایل دهه پنجاه را فاقد "نگاه جنسیتی" میداند که "نابرابری
جنسیتی در جامعه" را نادیده میگرفت جنبشی که در آن "انقالبیون مرد به رفقای زن خود به عنوان
انقالبیون فاقد جنسیت مینگریستند نه به عنوان فعالین سیاسی"؛ در برخی دیگر از این نوشتهها،
"جنبش چپ"( ،زنان و مردان چپ) متهم شدهاند که عاملی برای عدم رشد "جنبش زنان" بودهاند:
"سازمانهای سیاسی چپ در آن سالها نگذاشتند که سازمانهای مستقل زنان تشکیل شوند"،
"سازمانهای سیاسی چپ کورجنس بودند و فرهنگ مردساالرانهی آن سازمانها اجازه رشد به زنان
را نمیداد"،
به "مسایل خاص زنان بیاعتنا بودند"،
"از مبارزات زنان برای آزادیهایی مانند آزادی پوشش و امثالهم حمایت نکردند"،
"فقط به مسایل زنان کارگر ،آن هم در بخش صنعت توجه داشتند"،
"مردساالری و نمودهای آن را مورد توجه قرار ندادند"،
" اگر ما (زنان) از مسایل فمینیستی آگاهی نداشتیم به این دلیل بوده که سازمانهای سیاسی چپ
متون فمینیستی را ترجمه نمیکردند" (به نقل از مصاحبه شفاهی)،
و...
با خواندن این گونه مطالب و نظرات ،پرسشهایی از این دست مطرح میشود:
 آیا واقعا نیروهای چپ در آن سالها به مسایل زنان ،بیتوجه بودهاند؟
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 آیا فعاالن جنبش چپ به تبعیضها و محدودیتهایی که علیه زنان اعمال میشده"بیاعتنا
بوده و از آن خبر نداشتهاند؟
 این سازمانها و تشکلها که به عنوان چپ شناخته میشدند در رابطه با مسائل زنان ،چه
مواضعی داشتند؟
 عملکرد سازمانهای چپ زنان که در این سالها تشکیل شدند تا چه اندازه در پیشبرد
مبارزات زنان تاثیرگذار بوده است؟
... 
بررسی تاریخی مبارزات اجتماعی در ایران در این سالها و تاثیر آن در پیشرفت جنبش زنان و
دست آوردهای آن برای ارتقای سطح مبارزات زنان ایران بسیار ضروری است .هر چند که برای داشتن
نقدی واقعبینانه و دقیقتر ،باید کل عملکرد این سازمانها مورد بررسی قرار گیرد که امکانش در
این مجموعه وجود ندارد .بسیاری از اعضا و هواداران این سازمانها در دورهی سرکوب دهه شصت
در زندانها اعدام شدهاند .بسیاری از این سازمانها به دلیل اشتباهات و خطاهایی که در نظریه و
عمل داشتند و صد البته به دلیل سرکوب بیرحمانه ،اکنون دیگر حتا وجود خارجی ندارند و برخی
از آنان نیز فقط در خارج از کشور فعالیت دارند .در این مجموعه سعی شده است با مطالعه و بررسی
اسناد و مدارک باقی مانده از آن دوران ،عملکرد این سازمانها در رابطه با مسایل زنان و دستاورد
مبارزات زنان چپ مورد توجه قرار گیرد و از این رهگذر مشخص شود که چهاندازه این نقدها
واقعبینانه و منطقیاند.
برای پاسخ به این سواالت ،در گام اول ،باید تعریفی از "چپ" مشخص میشد؛ اما عمال دست یافتن
به تعریف روشن و دقیقی از چپ در چنین مجموعهای بسیار دشوار است و از آنجا که بسیاری از
کسانی که نقدهای باال را به جنبش چپ کردهاند ،نیز تعاریفشان از "چپ" یکسان نیست ،لذا
تعریفی بسیار عام در نظر گرفته شد:
در این مجموعه منظور از "چپ" ،سازمانها و گروههایی هستند که بنا به گفتهی خودشان ،معتقد
به مارکسیسم لنینیسم ،مائوئیسم یا تروتسکیسم بودند که طیف گستردهای از راستترین تا چپترین
گرایشها را در بر میگیرد.
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در گام بعدی و با این تعریف ،چپ به عنوان یک کل در نظر گرفته شد ،کلی که اجزای بسیار دارد.
از آن رو که شناخت یک پدیده ،بدون شناخت اجزایش ممکن ،دقیق و علمی نخواهد بود ،این
کل(چپ) به اجزایش (سازمانهای فعال چپ در این برهه تاریخی) تقسیم شد و مواضع این اجزا در
مورد مسایل زنان مورد بازبینی قرار گرفت و بعد در نهایت ،در بخش آخر ،دوباره چپ به عنوان یک
کل در نظر گرفته و این گزارههای نقادانه و سیاستهای چپ در مورد مسایل زنان بررسی و نقد شد.
و اما در ابتدای کار ،باید به چند واقعیت موجود توجه داشت:
پس از سرکوب مبارزات متشکل زنان برای دستیابی به حقوق برابر ،در دورهی مشروطیت و دههی
بیست شمسی ،آزادیهایی مانند آزادی پوشش و حق رای به عنوان هدیهای برای زنان ،از سوی
رژیم حاکم و به شکل رفرم و از باال در جامعه اعمال میشد که کشف حجاب در دورهی رضاشاه
سرآغاز آن بود .اعطای حق رای به زنان 1در سال  41و همین طور اصالح برخی قوانین مانند قانون
حمایت از خانواده ،فراهم آمدن امکانات برای آموزش زنان از جمله این اقدامات است ،اقداماتی که
در واقع در راستای ترویج مناسبات سرمایهداری در ایران بود .فرهنگ لیبرالی غرب به شدت در
کشور تبلیغ میشد ،فرهنگی که زنان را کاالیی جنسی محسوب میکرد .برای رژیم سلطنتی ،مسایل
زنان ویترینی بود تا بتواند تجددخواهی خود را به رخ غرب بکشد .اما برای زنان اقشار تهیدست
جامعه و به خصوص کارگران مسایلی همانند استثمار مضاعف ،دستمزدهای پایینتر از مردان ،شرایط
نامناسب کار و برای کل زنان تبعیضات قانونی و مواردی زیادی از این دست همچنان وجود داشت.
محمدرضا شاه پهلوی خود اعتقادی به برابری واقعی زنان نداشت .در مصاحبه اوریانا فاالچی با او،
این مساله به خوبی نمایان است2.

 - 1مبارزات زنان برای کسب حق رای در دهه بیست و سی شمسی به نتیجه نرسیده بود .تشکیالت دموکراتیک زنان ایران  ،که
سازمانی چپ بود ،سردمدار این مبارزه بود .پیش از ان هم در جمهوری جنگل ،و جمهوری آذربایجان ،حق رای زنان به رسمیت
شناخته شده بود.
 - 2در این مصاحبه فاالچی در مورد ازدواج مجدد از او سوال میکند :شما مسلمان هستید و مذهب به شما اجازه میدهد بدون
این که شهبانو فرح را نفی کنید همسر دیگری بگیرید؟ شاه پاسخ میدهد:
"بله .مذهبم به من اجازه داده به شرطی که ملکه به من اجازه بدهد .ولی راستش را بگویم حالتهایی وجود دارد که  ...مثال وقتی
زن مریض است یا این که نمیخواهد به وظایف همسری احترام بگذارد ،آدم باید بیشعور باشد که باور کند شوهر چنین زنی را
تحمل کند .آیا زمانی که در اجتماع شما چنین اتفاقی میافتد یک مرد معشوقه یا معشوقههایی انتخاب نمیکند؟ خوب در عوض
در اجتماع ما یک مرد میتواند به شرط توافق همسر اول و اجازهی دادگاه ،همسر دیگری انتخاب کند و الزم است بدانید بدون
این دو اجازه که قانون من بر پایهی آنها بنا شده ،ازدواج مجدد امکانپذیر نخواهد بود".
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در سالهای ابتدای دهه  31و سه سال ِبعد از سرنگونی رژیم شاه ،سازمانهای سیاسی اپوزیسیون،
به خصوص سازمانهای چپ و مارکسیستی که با رژیم شاهنشاهی مبارزه میکردند ،به مسایل زنان
به عنوان یکی از ستمهای موجود در جامعه پرداخته و حل مسایل و تبعیضات علیه زنان را تنها با
نابودی نظام اقتصادی و سیاسی موجود کشور ممکن میدانستند .فضای سنگین خفقان در کشور
حاکم بود و هر گونه اندیشه آزادیخواهی و برابریطلبانه ،به خصوص اگر چپ بود ،به شدت سرکوب
میشد .گاه نوشتن یک انشا در دبیرستان به زندان و رویارویی با ساواک منجر میشد و دختران و
پسران زندانی به یک سان مورد شکنجه قرار گرفته و اعدام میشدند .مطالبات زنان از سوی زنانی
مورد توجه و بررسی قرار میگرفت که در اپوزیسیون و سازمانهای سیاسی مبارز آن سالها فعال
بودند که عموما چپ بودند؛ هرچند این مطالبات به شیوههای کنونی پیگیری نمیشد1.
در دهههای 31 ،41و  31شمسی به جز سالهای 1531تا  ،1531هیچ تشکل مستقلی (به معنی
غیرحکومتی و مستقل از دولت) وجود نداشت که برای تغییر شرایط زنان مبارزه کند یا بهتر بگوییم
سندی از فعالیت چنین تشکلهایی موجود نیست ،اما تشکلهای دولتی ،شبهدولتی ،رسمی و قانونی
زنان وجود داشت و حتا زنانی نظیر اشرف پهلوی توانستند تا مقام مشاور ِمسایل زنان در سازمان
ملل نیز ارتقا بیابند .نظریات فمینسیتی در سالهای آخر دهه  31بیشتر توسط برخی از زنانی وارد

در ادامه و پس از مدتی گفتگو در مورد مسائل همسران شاه و ...فاالچی میپرسد :حاال مرا شک برداشته که نکند در زندگی شما
زنها هیچ به حساب نمیآیند؟
"فکر میکنم این مطلب را خوب درک کرده اید .برای این که در زندگی من چیزهای دیگری ارزش دارد ...زنان برای زیبایی و زن
بودنشان به حساب میآیند و نمیخواهم بیادب معرفی شوم ،اما قانونا مساوی هستند در حالی که از نظر توانایی چنین نیست.
مثالً هرگز از بین زنان یک میکل آنژ یا باخ برنخاسته حتا یک آشپز بزرگ در بین زنان ندیدهام .مثالً خود شما در تمام گفت و
شنودهایتان با چند زن آشنا شدهاید که قادر به حکومت کردن باشند؟"
فاالچی از گلدامیر و ایندیرا گاندی میگوید .شاه میگوید:
" نمیدانم ،فقط میتوانم بگویم وقتی زنان حکومت میکنند از مردان سرسختتر هستند خیلی بیرحمتر و خیلی به خون تشنه
تر هستند .وقتی قدرت دارند دیگر ترحم ندارند".
وقتی خبرنگار میپرسد پس چرا شهبانو را به عنوان نایبالسلطنه انتخاب کردید ،میگوید:
"...اما یک شورای مشاوران نیز خو اهد بود که شهبانو با آنها مشورت نماید اما من هیچ احتیاجی به مشورت با کسی ندارم .تفاوت
را ببینید"...
 -1از میان سازمانهای غیر چپ ،به دلیل گستردگی فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق ،مواضع این سازمان در رابطه با مسایل
زنان ،بررسی شده است.

6

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی
بودند1.

ایران شد که در اروپا تحصیل میکردند و بعضا در گروه های اپوزیسیون رژیم سلطنت فعال
این زنان آغازگر و موسس تشکلهای زنانی بودند که در سالهای  1531به بعد تشکیل شد .این
سازمان ها دوام چندانی نیافتند و بسیاری از آنان تا قبل از آغاز سرکوب بزرگ دههی شصت از بین
رفتند؛ برخی از این زنان نیز به اروپا بازگشتند.
با آنکه سازمانهای سیاسی که بر ضد نظام دیکتاتوری مبارزه میکردند ،داعیهی مبارزه برای حقوق
زنان را در سر نداشتند اما با این وجود ،نقش این مبارزات در ارتقا و دستیابی به مطالبات زنان در
دهههای بعد اهمیت بسیار دارد.
***
برای بررسی علمی یک دوره تاریخی باید شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی دوره مورد
نظر بر مبنای منابع و اسناد مورد کنکاش قرار گیرد .ضروری است که این بررسی بدون پیشداوری
و تعصب باشد تا بتوان تحلیل درست و واقعبینانهای از آن دوره تاریخی به دست آورد؛ امری که در
بسیاری از تحلیلهایی که از آن دو دهه شده ،نادیده گرفته شده است .به منظور دست یافتن به این
مهم ،به نکات زیر توجه شده است:
ما از امروز و اکنون و در جایگاه فعلی به تاریخ نگاه میکنیم .پس مروری کلی بر شرایط
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آن دوره ضروری خواهد بود.
در این مجموعه سعی شده است تا منابع و اسناد موجود بازبینی شوند و در تحلیل و در پاسخ
نهایی به پرسشهای طرح شده ،مورد استفاده قرار گیرند؛ یعنی اسناد ،نشریات و کتابهایی که
توسط تشکلهای زنان چپ یا اپوزیسیون سیاسی چپ در آن دوره چاپ و منتشر شده بود .منبع
دیگری که به آن استناد شده است مصاحبه شفاهی با افرادی است که در آن دوره زندگی کرده و
فعالیت اجتماعی و سیاسی در حوزه چپ داشتهاند.

 -1میتوان به شهره بد یعی ،نسرین بصیری ،مسعوده آزاد ،زهره خیام ،شهین نوایی بکری تمیز از موسسان اتحاد ملی زنان ،شهال
شعشعانی از اعضای اتحادیه کمونیستها ،هایده درآگاهی هسته کمونیستی سهند ،اشاره کرد .ژاله بهروزی اعالم میکند که
"اکثریت موسسین جمعیت بیداری زنان" مدت کوتاهی بود که به ایران آمده بودند ... ،خیزش زنان ایران در اسفند  ،31مهناز
متین ،ص 546
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سعی شده در بخش اسناد از تحلیل و نقد مطالب خودداری شود که دلیل آن رعایت اصل بیطرفی
بوده تا خواننده خود بتواند با مقایسه آنها به درک واقع بینانهای برسد .نقل قولهایی از این منابع
آورده شده است که گاه بسیار طوالنیاند .پس باید توجه داشت که آوردن این نقل قولها به
معنی تایید این نظرات نیست و طوالنی بودن بعضی از این بخشها به دلیل بیشتر بودن
اسناد در دسترس از آن سازمانهاست.
بسیاری از اسناد و نشریات مربوط به این سالها ،به خصوص سالهای  1531تا  1531از بین
رفتهاند .پس میتوان گفت که تحقیق حاضر تنها بر مبنای منابعی است که نگارنده توانسته
به آن دسترسی داشته باشد .بیتردید با دسترسی به اسناد جدید ،تحقیق و تحلیل میتواند
تغییر کند یا کامل شود.
به دلیل متفاوت بودن فضای سیاسی -اجتماعی در سالهای مختلف ِاین دهه و برای تسهیل
بررسی ،این دوره را به دو بخش تقسیم شده است :دوره اول از سال  31تا  ،31دوره دوم فاصله
سالهای  31تا 1. 31
ابتدا شرایط کلی زنان در هر دوره تاریخی را مورد بررسی کوتاهی قرار داده میشود تا مشکالت و
مسایل زنان در آن دوره مشخص شود .با بررسی این مشکالت میتوان دریافت که مطالبات زنان در
این دوره چه میتو انسته باشد .ارائه گزارشی کوتاه از وضعیت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی زنان در
این دوره که شامل آماری از وضعیت اشتغال و بیکاری زنان ،مشارکتهای سیاسی و اجتماعی آنان
و قوانین و محدودیتهایی که در این سال ها به تدریج ایجاد شد و بررسی تاثیر این روند بر روی
جنبش زنان .سعی شده است برای این بخش نیز از اسناد موجود و در دسترس سازمانهای سیاسی
فعال و نشریات چپ استفاده شود تا نوع نگاه آنان به مسایل زنان بیشتر روشن شود .بررسی مواضع
سازمانها و گروههای چپ 2و مقایسهی آن با مشکالت ،نیازها و مطالبات واقعی زنان در آن دورهی
تاریخی ،میتواند راهنمای خوبی باشد تا دریابیم آیا این سازمانها حساسیتهای جنسیتی متناسب

 - 1سالهای دهه  31ادامه این تحقیق می تواند باشد که در مجموعه دیگری منتشر خواهد شد.
 -2بررسی مواضع و فعالیتهای دیگر انجمنها و تشکلهای زنان ،مانند تشکلهای زنان مذهبی ،ملی ،پان ایرانیست و  ...در این
مجموعه انجام نشده است.
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با شرایط زندگی و کار زنان را در دوره خود داشتهاند یا نه...؟ برای دستیابی به این هدف باید
شاخصهایی تعیین شود:
 -1اهمیت جایگاه ستم بر زنان در تفکر و خط مشی ایدئولوژیک این سازمانها تا چه اندازه
بوده یا به بیان دیگر تعریف آنها از آزادی و رهایی زنان چه بوده است؟
 -2ارزیابی آنان از این ستم چه بوده و چه راهحلهایی (تاکتیکی و استراتژیکی) برای آن
پیشنهاد میکردند؟
 -5آیا پیگیری مطالبات خاص زنان در آن مقطع زمانی جزو اهداف آنها بوده است یا به چه
میزان به آن میپرداختهاند؟
 -4آیا به خواستههای عام زنان توجه داشتهاند؟
 -3چه گامهای عملی برای احقاق حقوق زنان برداشتهاند؟
 -3موقعیت و وضعیت زنان فعال در این سازمانها چگونه بوده است؟
در این مسیر با مرور بر نشریات و کتب منتشر شده با دیدگاه چپ در مورد مسایل زنان و همچنین
مرور بر مقاالت منتشر شده در رابطه با مسایل زنان در نشریات چپ ،با توجه به این شاخصها نگاهی
خواهیم داشت به نوع فعالیتها و مبارزات زنان فعال و حساس به مسایل زنان ،و سازمانها و
تشکلهای فعال در زمینه حقوق زنان معرفی خواهند شد و موضع و عملکرد سازمانها سیاسی چپ
در مورد مسایل زنان و سازمان دادن اعتراضات زنان بررسی خواهد شد.
تا دست آخر ،در پی این بررسی تاریخی ،امید است که بتوان به این پرسش پاسخ داد که آیا در این
سالها "جنبش زنان" (به خصوص طیف چپ) وجود داشته است؟ اگر چنین بوده ،چشمانداز این
جنبش چیست؟
برای یافتن پاسخ کاملتر ،ضروری است شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی جهان در دهههای  11و
 91میالدی را که مقارن با دهه  31و  31شمسی است و همچنین مبارزات زنان جهان و جنبش
فمینیستی در آن سالها را با استفاده از منابع موجود مرور کرد؛ چرا که سطح و شیوه مبارزات
سیاسی اجتماعی در ایران در این سالها ،در کنار ویژگیهای منحصر به فردش ،متاثر از سطح و نوع
مبارزات اجتماعی در سراسر جهان نیز بوده است.
در واقع ،این مجموعه شامل دو بخش اصلی است :اسناد و مدارک ،تحلیل که در بخش آخر کتاب
تحت عنوان "مالحظاتی چند" آمده است .بخش اسناد و مدارک بسیارت طوالنی است و ممکن است
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برای برخی از خوانندگان خستهکننده باشد .میتوان این مجموعه را به دو شکل مورد مطالعه قرار
داد:
 -1مانند تمام کتابهای دیگر از ابتدا تا انتها آن را مطالعه کرد.
 -2ابتدا بخش آخر (مالحظاتی چند) را مورد مطالعه قرار داد و بخش اسناد را بنا به سلیقه و
ضرورت مورد مطالعه قرار داد.
اما پیش از آن و در ابتدا ،جا دارد از همه دوستانی که در این مسیر چند ساله ،یاری کردند تا این
مجموعه فراهم شود ،صمیمانه تشکر کنم.
هاله صفرزاده
فروردین 1569

بخش اول
کلیات

کلیات
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 -1-1شرایط جهان در دهه  05و  35شمسی
جنگهای جهانی بر سر رقابت برای دستیابی به بازارهای بینالمللی و برتریطلبی
انحصارهای ملی کشورهای سرمایهداری رخ داد که یکی از نتایج آن تقسیم مجدد جهان
میان قدرتهای سرمایهداری بود .ادغام سرمایهها در سطح بینالمللی با این جنگها آغاز
شد .با پایان یافتن جنگ جهانی دوم شرکتهای چندملیتی رشد و گسترش بیشتری
یافتند .در این دوره انحصارات بر همهی زمینههای سیاسی و اقتصادی جهان مسلط شدند
و تمام جنبههای زندگی جوامع سرمایهداری و تحتسلطه و حتا دولتهای حاکم را در
استیالی خود گرفتند.
در این سالها برای غارت هر چه بیشتر کشورهای دیگر ،بنگاههای سرمایهداری نظیر
صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی ،باشگاه پاریس ،کنفرانس هفت کشور صنعتی و از
همه مهم تر کمیسیون سه جانبه امریکا ،اروپا و ژاپن و بازار مشترک اروپا شکل گرفتند.
شرکتهای بینالمللی بسیار بزرگی تشکیل شدند که بودجه ساالنه بسیاری از آنان بیشتر
از بودجه کشورهای سرمایهداری بود و در بیشتر موارد مدیران این شرکتها ،سیاستمداران
کشورهای اروپایی و امریکایی بودند.
پس از پایان جنگ جهانی در طول سه دهه سرمایهداری توانست جراحات ناشی از جنگ
و بحرانهای اقتصادی را درمان کند .طرحهایی برای بازسازی بازارهای جدیدی در دستور
کار قرار گرفت از جمله این طرحها میتوان به طرح مارشال و اصل چهار ترومن اشاره
کرد .امریکا با کمک اقتصادی به کشورهای سرمایهداری ضربهدیده از جنگ و کمکهای
بالعوض به کشورهای امریکای التین ،آسیا و افریقا تالش داشت این کشورها قادر به خرید
کاال ،تربیت دانشجو و نیروی متخصص و غیره برای زمینهسازی سرمایهگذاری جدید شوند.
در سالهای "جنگ سرد" در کشورهای سرمایهداری دولتهای رفاه شکل گرفتند .در
دهه  1651به دلیل بحرانهای سیستم سرمایهداری فقر گسترده ،گرسنگی و بیماریهای
همهگیر ،میلیونها انسان را در کشورهای سرمایهداری درگیر کرده بود .برای گذر از این
بحران ها ،در هراس از شورشها و انقالبهای سوسیالیستی و در رقابت با کشورهای بلوک
شرق و سوسیالیستی ،دولتهای سرمایهداری برنامههای تامیناجتماعی را برای کارگران
و اقشار کم درآمد اجرا کردند .پروژهای که چهار دهه به طول انجامید .در دهه 1611
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مساله بحران سوخت و نفت اروپا را فرا گرفت .بحران اقتصادی این دهه ،در واقع پایان
دوره دولتهای رفاه و آغاز نئولیبرالیسم بود.
پس از جنگ جهانی دوم و رواج سوسیالیسم در اروپای شرقی ،دنیا شاهد رویدادهای
شگرفی بود :پیروزی انقالب چین در سال  ،1646رشد و گسترش مشی چریکی در
امریکای التین و پیروزی انقالب کوبا در ژانویه  ،1636تأسیس جمهوری دموکراتیک کنگو
در افریقا در  ،1631اعتراضات دانشجویی و کارگری پاریس در ماه مه  ،1639جنگ آزادی
بخش ظفار ،جنگ ویتنام و جنبش ضد جنگ در امریکا و اروپا ،انقالب نیکاراگوئه و ...
صدای انقالب و شورش از هر گوشهی جهان به گوش میرسید .در واکنش به این موج
انقالب و اعتراض و مقاومت ،ناتو تشکیل شد و سرکوب آزادیخواهان از سوی حکومتهای
فاشیستی و دیکتاتوری در برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا ،شیلی ،آرژانتین و یونان
تشدید شد .ایجاد کشور اسرائیل در خاورمیانه و مسلح کردن آن به انواع و اقسام سالح
های پیشرفته ،رشد و گسترش بینادگرایی مذهبی و ایجاد کمربند سبز در خاورمیانه،
سرکوب جنبشهای اجتماعی در جنوب شرقی آسیا و امریکای التین در دهههای 1611
و  1691میالدی ادامه این روند سرکوب بود .این دستاندازیهای خونبار ،فرصتی برای
سرمایهداری فراهم آورد تا بحران دههی  11را از سر بگذراند و بدین ترتیب نئولیبرالیسم
از میان خاکستر و خون ،سر بر آورد .سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستی و اجرای
سیاستهای خصوصیسازی در آمریکا با اصالحات اقتصادی از سال  1611در زمان
ریاست جمهوری کارتر آغاز شد و در دوران ریگان به سرعت و شدت رشد کرد .در
انگلستان نیز اجرای سیاستهای جدید اقتصادی از سال  1613شروع شد و در دوران
نخست وزیری مارگارت تاچر کامال بسط یافت.
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میالدی
در چنین شرایطی ،زندگی زنان نیز در حال تغییر بود .اما چنین تغییری در مناطق مختلف
جهان سمت و سوهایی متفاوت داشت .سیر و روند این تغییرات در غرب به گونهای متفاوت
از کشورهای سوسیالیستی و انقالبی طی میشد و دگرگونی وضعیت زنان در کشورهای
جهان سوم و تحت سلطه نیز متفاوت از این کشورها بود .وضعیت آموزش ،بهداشت،
اشتغال و دستمزد برای اکثریت زنان در سراسر جهان نسبت به دهههای اول قرن بیستم
بسیار بهبود یافته و همچنان در حال تغییر بود .سرمایهداری ِدر حال رشد به نیروی کار
زنان نیاز داشت زنان به مثابه نیروی کار ارزان منبع سود سرشاری بود .سرمایهداری مانند
همهی نظامهای طبقاتی ،از ابتدای بوجود آمدن ،با مردساالری در هم تنیده شده بود و
در بسیاری از نقاط جهان ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نظامهای قبل (فئودالی و) ...
را حفظ کرد ،مناسباتی که فرودستی زنان را تداوم میبخشید و از سوی دیگر فرهنگ
خاص سرمایهداری را رواج داد و بدن زنان در صنعت زیبایی ،مد و صنعت سکس ،منبع
دیگری از سود شد به گونه ای که میزان سود حاصل از این بخش ،پس از فروش اسلحه،
قاچاق مواد مخدر در جایگاه سوم قرار گرفت.
در این دوران زنان بسیاری در سراسر جهان علیه این نابرابریها به مبارزه برخاستند.
بخشی از این مبارزات در کشورهای غرب در مبارزات ضدجنگ ویتنام ،مه 1639و ...برخی
دیگر خود را در اوج مجدد جنبش زنان بروز یافت و در جهان سوم نیز بیعدالتی ،تبعیض
و نابرابریها ،زنان زیادی را به میدان مبارزه با سرمایهداری و دیکتاتوری کشاند .گروههایی
از زنان بر خواستهای کلی اجتماعی تاکید داشتند و گروه دیگر فقط بر خواستهای زنانه.
از جمله این مبارزات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
فلسطین :گروههای زنان بر تعهد به مبارزه کلی تاکید میورزیدند نه بر ستمکشیدگی
خاص زنان .زنان عرب در  1639در بیتالمقدس علیه مصادره سرزمین خود تظاهرات
میکردند.
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ترکیه :گروههای زنان از به هم پیوستن زنانی تشکیل شد که در میانهی دهه  91در برابر
رژیم دست راستی این کشور مقاومت میکردند .مقاومت آنان هنگامی آغاز شد که در
جلوی زندانها برای مالقات زندانیانشان صف کشیده بودند.
هند :در این کشور نیز به مدت یک دهه نخستین گروهها به ابتکار مائوئیستهایی تشکیل
شده بود که در  1613با تاثیرپذیری از چین مبارزه را آغاز کرده بودند .کمی پس از آن،
تالش برای آزادی زنان در شهرهای بزرگ شروع شد و زنان سازمانهای مستقل خود را
بنیان گذاشتند .این سازمانها از نظر جهتگیری ،به فمینیسم سوسیالیستی گرایش
داشتند و ستمدیدگی زنان را در ارتباط با ستمی گستردهتر میدیدند .نشریه فمینیستی
"منوشی" 1مطالبی در باره ناایمن بودن محیطهای کار ،خشکسالی ،تجاوز به عنف و
احیای آیین سوزاندن زنان بیوه مطرح میکرد.
پاکستان" :تریبون آزاد عمل زنان" در  1691تشکیل شد .سال بعد  511زن در الهور بر
ضد سیاست اسالمی کردن تظاهرات کردند ،تحت لوای چنین سیاستهایی زنان ِمتهم به
زنا در مالءعام شالق میخوردند .عمل این زنان به منزله بخشی از جنبش عمومی برای
دموکراسی نقش مهمی داشت.
الجزایر :در این کشور برخی زنان با بنیادگرایی اسالمی درگیر شدند.
سری النکا" :ندای زنان" معتقد بود که مبارزه با حصول تساوی مردان و زنان در جامعهای
نابرابر به انجام نمیرسد و چنین عنوان میکرد" :ما برای تغییری بنیادی در چنین جامعه
ای و برای اصل مشارکت در جامعهی خود و خود اتکایی زنان فقیر مبارزه میکنیم ".این
سازمان به مشکالت جامعهی زنان کارگر در مناطق روستایی و در کشتزارها و در مناطق
آزاد تجاری می پرداخت.
تایوان :تالشهای اولیه برای به راهانداختن گروههای زنان با شکست روبرو شد .در سال
 12در کنار مبارزه برای سقط جنین ،خدماتی با نام "تلفن برای محافظت از شما" برای
کمک به زنان فقیر و قربانیان خشونت آغاز شد .اما لوهسویی لین ،2بنیانگذار این حرکت
به سبب شرکت در تظاهراتی که جنبش دموکراسی و استقالل تایوان به راه انداخته بود
به  12سال زندان محکوم شد.
-Monushi
Hsui - lien

-Lu

1
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فیلیپین :در سال  1694در میان گروههای زنان کارگر و روستایی و زنان طبقهی متوسط
ائتالفی شکل گرفت که نهضت "گابریال" را به وجود آورد .آنها استدالل میکردند که زنان
آسیایی از آن حیث که به جهان سوم تعلق دارند ،به واسطه سلطهی خارجی ستم می
بینند .آنهایی که جزء طبقه کارگر هستند از نخبگان حاکم خود ستم میکشند و از آن
حیث که زن هستند ،تحت سلطه مردانند.
کره جنوبی :گروه "زنان در پی برابری و صلح" در سال  95شروع به فعالیت کرد و اعتقاد
داشتند" :تا زنان آزاد نشوند ،آزادی انسان غیرممکن است"1.
امریکای التین :در این سالها زنان بسیاری نیز در امریکای التین در جنبشهای چریکی
فعال بودند .گروههای زنانی که خواستار ایجاد تشکلهای مستقل بودند عمدتا توسط زنان
تحصیلکرده طبقهی متوسط تشکیل میشد ،اما در عین حال پیوندی تنگاتنگ با زنان
حلبیآبادها و اتحادیههای کارگری داشتند .مانند آشپزخانههای مردمی در پرو .در پرو،
فمینیستهایی مانند وارگاس بر این باور بودند که مناسبات جنسیتی بر اساس مناسبات
اجتماعی دیگری مانند بردگی و طبقه شکل میگیرند ،با این همه به ضرورت استقالل
برای جنبش زنان معتقد بودند.
اروپا :تا اواخر دهه  11جنبشهای مستقل زنان در یونان و اسپانیا پدید آمده بود ،دو
کشوری که تا چندی پیش از آن تحت تسلط فاشیستها و دستراستیها بودند .در
اسپانیای پس از فرانکو هم مبارزات فمینیستی وجود داشت و هم سازمانی سرسخت در
میان زنان محله های کارگری حول نیاز به مسکن و دیگر نیازهای اجتماعی 2...
شرایط و مبارزات زنان ایران در این سالها موضوع این مجموعه است و در پی خواهد آمد.
با وجود همهی این تالشها ،تبعیض علیه زنان از میان نرفت و بسیاری از خواستهها و
مطالبات زنان همچنان دست نیافتنی باقی ماند .چه در کشورهایی که مبارزات فمینیستی
شدت داشت و چه در کشورهایی که انقالبیون چپگرا و کمونیست با انقالبهای
سوسیالیستی در پی تغییر شرایط زنان بودند.
 -1روباتام ،شیال ،زنان در تکاپو ،حشمت اله صباغی ،نشر شیرازه ،ص 414
 -2اشاره به همه ی مبارزات زنان به طور خاص و حضور فعال آنان در جنبشهای دیگر در این مختصر امکانپذیر
نیست ،هر چند جای دارد که به آن پرداخته شود.
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 -5-1جنبش فمینیستی زنان جهان در دهه 1235و  1295میالدی

1

از اواخر دهه  31بسیاری از کشورها شاهد احیای فمینیسم بودند .حرکتی که به جنبش
تبدیل شد .در اواخر دهه 31میالدی گروههایی از زنان تشکیل شده بود که به فمینیسم
موج دوم مشهورند .گرایشهای مختلف فمینیستی در جنبش زنان حضور داشتند.
فمینیست لیبرالها  ،فمینیست سوسیالیستها و فمینیسم رادیکالها...
فمینیسم لیبرال از نیمه دهه  31تا  11توانست قوانینی را که تبعیض علیه زنان را
غیرقانونی اعالم میکرد ،به تصویب برساند و برای اجرای آنها فشار آورد 2...فمینیسم لیبرال
در این دوره هر چه بیشتر در چارچوب کثرتگرایی مدنی و سیاسی حاکم بر نظام اجتماعی
سیاسی ایاالت متحده فعالیت میکرد  ...و در درون انجمنهای مدنی مجامع عمومی و
موسسات حکومتی اهداف جمعی زنان را پیگیری میکرد.
فمینیسم رادیکال ،به ویژه شاخه دوم آن ،در طول مبارزات خود در دهه هفتاد به موفقیت
های محدودی در زمینه فرهنگی در جهت مبارزه با کلیشههای جنسیتی و فرهنگ
پدرساالرانه دست یافت .از جمله دستاوردهای آن ،میتوان به حرکت تدریجی به سمت
استفاده از زبانی که کمتر مبتنی بر جنسیت باشد و نیز دگرگونیهایی بسیار محدود در
محتوای کلیشهای برنامههای رسانههای گروهی یا کتابهای درسی اشاره کرد.
فمینیست سوسیالیستها و مارکسیستها ،مبارزه جنسیتی را جدا از مبارزه طبقاتی
نمیدانستند و نظام سرمایهداری را مورد حمله قرار میدادند.
نمونههایی از مبارزات فمینیستها در این سالها در اروپا و امریکا:
در اوت  1639گروهی از زنان جوان امریکایی باگذاشتن تاج بر سر یک گوسفند و با ریختن
گنها و بیگودیها و نسخههایی از نشریه "خانه بانوان" در سطل آشغال به مسابقه ملکه
زیبایی امریکا اعتراض کردند .در همان سال جنبش حقوق رفاه ملی ،راهپیمایی مردم
فقیر را سازمان دادند این جنبش شامل خیل کثیری از زنان فقیر سفیدپوست و سیاه
 - 1مشیرزاده ،حمیرا ،از جنبش تا نظریه اجتماعی ،تاریخ دو قرن فمینیسم ،روباتام  ،شیال ،زنان در تکاپو فمینیسم
و کنش اجتماعی ،میشل ،آندره ،جنبشهای اجتماعی زنان ،ترجمه هما زنجانیزاده
 -2این دوره در ایران مصادف است با رفرمهایی که رژیم شاه در مورد بهبود شرایط زنان در زمینه بهداشت ،اشتغال،
حق رای ،تحصیل و ...انجام داد.
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پوست بود که در امریکا خواهان دسترسی به منابع بودند .در سال  1611زنان عضو گروه
"پلنگان سیاه" معضالت زنان را تنها ناشی از برتری مردان نمیدیدند و اعالم کرده بودند
که مبارزهی آنها علیه نظامی نژادپرست و سرمایهداری است.
جو آن گیبسون "شورای سیاسی زنان" را برای مقابله با خشونتی تشکیل داد که از سوی
سفیدپوستان به مسافران سیاه پوست در سیستم حمل ونقل رخ میداد.
در سال  1633در امریکا بتی فریدمن به منظور دسترسی به آموزش و حق کار ،برابری
دستمز د زنان و مردان ،تساوی حقوق در خانواده و حذف تبلیغات جنسی "سازمان ملی
زنان" را بنیان نهاد .تعداد اعضای این سازمان در سال  1611به ده هزار نفر رسید .در
سال  1631تعدادی از اعضای این سازمان از آن جدا شده و "جنبش آزادی زنان" را بنیان
نهادند .آنان خود را به عنوان یک جنبش و نه یک سازمان تعریف کردند .اعضای این
جنبش فعالیتهایی در برابر عوامل قدرت عمومی دولتهای فدرال ،رسانهها ،مجالت و
تلویزیون و دانشگاه ها انجام دادند تا با نشان دادن تبعیض علیه زنان ،این تبعیضها را از
میان برده و حق سقط جنین ،دستمزد برابر و سایر حقوق را به دست آورند.
در می 1639آن تریستا و همراهانش "جنبش دموکراتیک زنان" را در فرانسه به وجود
آورند که وابسته به فدارسیون چپ دموکراتیک و سوسیالیست بود .آنان هم و غم خود را
بر افشای کار نامرئی خانگی و تحلیل نظام مردساالر گذاشتند .برای طرح مساله حق سقط
جنی ن ،حرکات نمایشی چون گذاشتن تاج گلی بر سر قبر سرباز گمنام با عنوان تقدیم به
"زن سرباز گمنام" همراه با توزیع اعالمیه و تظاهرات انجام میدادند.
در فرانسه دانشجویان در ژوییه  1636با اشغال اتاقی در سوربن "پرورشگاه وحشیها" را
سازمان دادند اعالم کردند که این محل برای استفاده خانوادههای طبقه کارگرِ محلی آماده
است .در آلمان جنبش دانشجویی روابط اقتدارگرایانه را همکاری با فاشیسم تلقی میکرد.
آنان فروشگاههای خالی را تصرف میکردند و به صورت "فروشگاه بچهها" در میآوردند
تا در حالی که والدین در باره مارکس و فروید بحث میکردند ،بچهها بدون فشار بازی
کنند.
در این سالها و در جنبش می 1639تمایل جنسی موضوعی سیاسی شده بود و طرح
مسایل مربوط به قلمرو خصوصی در جامعه تبلیغ میشد" .جوراب قرمزها"ی دانمارک
نیز معتقد بودند که هیچ یک از مبارزات زنان بدون مبارزهی طبقاتی و هیچ مبارزه طبقاتی
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بدون مبارزه زنان محقق نمیشود .آنان برای حق سقط جنین و دستمزد برابر مبارزه می
کردند .آنان در یک اتوبوس تحصن کردند و خواست آنان این بود که زنان باید هشتاد
درصد کرایه مردان را بپردازند زیرا دستمزدشان هشتاد درصد مردان است.
در بریتانیا در سال  1636زنان با برچسبهایی به سوی قطارهای زیرزمینی حرکت کردند
و با هجوم به آگهیهای تجاری مایوهای شهوتانگیز فریاد بر میآوردند" :این عامل
استثمار زنان است" .فمینیست ها مسابقه دختر شایسته را یک بار در سال  1636و بار
دیگر در سال  1611مختل کردند و فریاد زدند "ما زیبا نیستیم ما خشمگین هستیم" 1
در سال  1614بنیاد "اتحاد زنان" توسط سیمون دوبوار تشکیل شد .در سایر کشورهای
اروپایی نیز اقداماتی شبیه این انجام میشد.
مبارزه علیه تجاوز در کنار مبارزه برای حق سقط جنین قرار داشت .فمینیستها با کمک
زنان وکیل طرحهای قانونی برای ت لقی شدن تجاوز به عنوان یک جرم بزرگ ارائه می
دادند .فعالیتهایی نیز علیه خشونتهای فیزیکی و ضرب و شتم زنان توسط همسرانشان
انجام میشد که در فرانسه به تاسیس "خانه زنان کتکخورده" منجر شد2.
در برخی از کشورها مانند ایرلند ،مبارزات زنان سمت و سوی مبارزه علیه حضور نیروهای
بریتانیایی را یافت و در اسرائیل گروههای زنان در میانه دهه  11میالدی به مساله فلسطین
نیز میپرداختند .در کانادا "تعاونی لیال خالد" تشکیل شد .حمایت از مقاومت مردم ویتنام
سبب پیوند بخشهایی از جنبش زنان و جنبش ضدجنگ در سراسر جهان شد .در سال
 ،1611در تورین ایتالیا تعاونیهای زنان تشکیل شد .جنبشهای خودمختار زنان در یونان
و اسپانیا هم تشکیل شدند.
این گروههای زنان مرز میان زندگی عمومی و خصوصی را به رسمیت نمیشناختند و علوم
مختلف از جمله تاریخ ،روانشناسی و جامعه شناسی را مورد نقد قرار دادند و مطرح کردند
که این علوم مردانه است.
در حوزه فرهنگ زنان به شدت با تبعیض در سیما و تصویر زن در ادبیات ،رسانههای
گروهی و تبلیغات مخالفت میورزیدند .در فرانسه خواهان قانون ضدتبعیض جنسی شدند.
 -1روباتام  ،شیال ،زنان در تکاپو ،فمینیسم و کنش اجتماعی ،ص 563
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در همه کشورهای اروپایی سازمان ملی زنان انتشاراتی برای ترویج آراء فمینیستی تاسیس
کردند .در زمینه مشارکت سیاسی ،حزب فمینیست در بلژیک و حزب زنان ژاپن تاسیس
شد .زنان فرانسوی عضو انجمن انتخابات در انتخابات  1619کاندیداهای زن معرفی کردند.
اما این دوره اعتال چندی دوام نیافت:
"برای فمینیسم موج دوم پس از یک دوره چند ساله از اوج فعالیت ( 1639تا )1615
دوره تعلیق نسبی همراه با تداوم جنبش بود ...از نیمه دوم دهه هفتاد و شاید حتا
پیش از آن به تدریج از قدرت بسیج فمنیسم موج دوم کاسته شد بدون اینکه این
جنبش کامال به اهداف خود رسیده باشد .در این موج بر خالف موج اول اهداف
جنبش به شکلی وسیع تعریف شده بود و این طیف گسترده از اهداف ،پیوسته مورد
تاکید قرار میگرفت در نتیجه نیل به یک هدف خاص به عنوان محور بسیج علت
افول فعالیتهای جنبش نبود.
فمنیست رادیکال ها نیز مانند گرایش لیبرالی و شاید کمتر از آن با اقبال افکار عمومی
و رسانهها برخوردار بود .این جناح از رادیکال فمینیستها نیز از آغاز نتوانسته بود
همدلی افکار عمومی را حتا در میان زنان به دست آورد و از منظر اجتماعی به شدت
افراطی می نمود .در نتیجه از آغاز توان بسیج آن بسیار محدود بود و درگذر زمان،
پایگاه محدود آن محدودتر نیز میشد ...به تدریج فمینسم در کل با انتقاداتی از درون
جنبش و از میان کسانی که خود را طرفدار رهایی و برابری زنان میدانستند اما
عملکردها و شیوههای مورد استفاده فمینیستها را نامناسب میدانستند ،نیز روبرو
شد .بسیاری از کسانی که اهدافی چون دستمزد برابر ،ایجاد مراکز نگهداری از
کودکان و حقوق برابر قانونی را میپذیرفتند" ،پرخاشجویی مصالحهناپذیر کسانی را
که خود را جنگجویان آزادی میدانند ،خوش نمیداشتند1.
"به عالوه فضای گفتاری و فکری نیمه دوم دهه  11م با فضای سالهای دهه 31م
متفاوت شده بود .جنبش فمینیسم در دهه  31و 11م در شرایطی رشد کرده که
سایر جنبشهای اجتماعی نیز فعال بودند و فضای گفتاری و سیاسی مناسبی برای

 -1مشیرزاده ،حمیرا ،از جنبش تا نظریه اجتماعی ،تاریخ دو قرن فمینیسم ،نشر شیرازه ،فصل شش ،ص 555
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رشد جنبشهای اجتماعی وجود داشت .در این فضا طرح خواستههای زنان تا حد
زیادی مشروعیت یافت1".
یکی از ویژگیهای موج دوم فمینیسم موضع انتقادی آن نسبت به سازمانهای چپ موجود
در مورد مسایل زنان بود .آنان مبارزات زنان در این دو دهه را بر مبنای مفهوم جنسیت
مورد نقد قرار میدادند و زنان فعال چپ و سازمانهای سیاسی چپ در این سالها به این
متهم میشدند که حساسیت جنسیتی الزم را نداشتهاند.
"مفهوم جنسیت 2را فمینیستها در دهه 11م ابداع کردند تا وسیلهای برای تشخیص
این مساله باشد که نسبت زنان با مردان در همهی فرهنگها یکسان نیست و جایگاه
زنان در جامعه در گذر زمان تغیییر کرده است .بنابراین نظریه جنسیت هم برای زنان
و هم برای مردان جایگاهی اجتماعی قائل است نه زیستشناختی .مرز بین قلمروهای
عمومی و خصوصی و اهمیت فضای باز برای طرح مفاهیم و درخواستهای فمینیستی
و کم و کیف تحول دموکراتیک جامعه موضوع مناظراتی بیوقفه بوده است .تجدید
سازمان زبان و تصورات سیاسی مستلزم بحثهایی با جناح چپ بود .موضوعات مشکل
ساز عبارت بود از دلمشغولیهای زنان ِطبقات مختلف ،مسایل نژادی وکاست،
همجنس خواهی و غیره5".
به نظر روباتام هیچ رویکرد جهان سومی یگانه و ویژهای به فمینیسم وجود نداشت .در این
کشورها ،گروههایی بنا بر شرایط و تجارب زنان تشکیل میشد ،سوسیالیسم و جنبشهای

 -1همان منبع ،ص542
 -2جنسیت شامل رفتارها ،نقشهای اجتماعی و اندیشههای اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هر جامعه به عهده
دو جنس زن و مردمیگذارد .در ارتباط با نقشهای جنسیتی افکار قالبی در مورد هر دو جنس در جامعه مشاهده
میشود که دامنه انتظارات را از هر دو جنس طرح ریخته و تعیین میکند .واژه جنسیت ) (Genderیک مفهوم
اجتماعی است و با واژه جنس ) (sexکه به طور معمول برای بیان همان موضوع ولی از دیدگاه زیستشناسی به
کار میرود متفاوت است.
 -3روباتام ،شیال ،زنان در تکاپو
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آزادی ملی هر دو ترغیبکنندگان مهمی بودند .جنبشهای خواستار دموکراسی نیز در
سطحی کلیتر این نقش را بر عهده داشتند.
برای مقابله با گسترش ایدههای چپ در جنبش زنان ،سرمایهداری ترفندهای تازهای را
در دستور کار قرار داد ،از جمله :حمایتهای مالی زیاد از بخش لیبرال جنبش زنان ،برای
کنترل آن .در دهه هفتاد بنیاد فورد سرمایهگذاری خود را روی تحقیقات دانشگاهی در
مورد مسایل زنان آغاز کرد و حوزه کامال جدید "مطالعات زنان" در دانشگاهها شکل گرفت.
"در سال  ،1612فورد اعالم کرد که اولین یک میلیون دالر بر روی "تحقیقات اعضای
هیات علمی و پایاننامههای دکترا با موضوع "پژوهش بر نقش زنان در جامعه و
مطالعات زنان" پرداخت .هدر مک دونالد در مقاله ای در سال  1663گزارش داد که
برنامه مطالعات زنان  53میلیون دالر بین سالهای  1662-1612از فورد و دیگر
بنیادها دریافت کرده است .در دهه  1691در تمام کمکهای مالی فورد ،توجه به
مسایل جنسیتی مورد توجه قرار گرفت و مسووالن بنیاد آموزش دیدند تا بتوانند
برنامه ها و پیشنهادات را با توجه به مسایل جنسیتی بررسی کنند .این کمکهای
مالی برای مطالعات زنان و دیگر فعالیتهای فمینیستی که به یک دسته خاص زنان
داده میشد به همه بخشهای دیگر نیز داده شد .در سال  ،1693فورد برنامه فروم
زنان را پایهگذاری کرد  ...برنامه مطالعات زنان دانشگاه هاروارد در اصل توسط فورد
ساخته شده است  ...برای گسترش نفوذ این برنامه به دانشگاه مناطق دیگر ،بنیاد
فورد از سال  1669به مدت سه سال ،مبلغ 311هزار دالر برای حمایت از مطالعات
زنان در دین ،به دانشکده الهیات دانشگاه هاروارد پرداخت1".
این حمایتهای مالی در کنار عوامل دیگر ،سبب شد که جنبش زنان در اروپا و امریکا از
کف خیابان و اعتراضات گسترده خیابانی به فضای آکادمیک دانشگاهها کشانده شود.

1 - FrontPageMagazine.com, How the Ford Foundation Created Women's StudiesBy: Kimberly
Schuld, Friday, February 20, 2004
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شمسی
پس از روی کار آمدن حکومت رضاشاه تا کودتای امریکایی  29مرداد ،ساختار اقتصادی
ایران بر مبنای صدور نفت و واردات مایحتاج ایران از کشورهای سرمایهداری بود .شاه و
دربار بزرگ ترین مالکان زمین در ایران بودند و روابط فئودالی همچنان حاکم بود .اما
ادامهی این وضع ممکن نبود .این ساختار مناسب جذب سرمایههای خارجی نبود پس می
بایست تغییر میکرد .به خصوص پس از مقاومتها و اعتراضات مردمی که در دههی
بیست و سی افزایش یافته و به ملی شدن صنعت نفت انجامیده بود.
پس از کودتای  29مرداد تغییرات اساسی در جهت جذب سرمایههای خارجی انجام شد.
در سال  1541طی رفرم هایی که تحت نام انقالب سفید انجام شد ،امالک سلطنتی به
فروش گذاشته و زمینها به اقساط  3ساله و هر هکتار  23الی  51هزار ریال به دهقانان
فروخته شد .جالب آن که شاه حتا حاضر نشد امالکی را که پدرش به زور تصاحب کرده
بود ،رایگان تقسیم کند .کارخانههای بزرگ مانند ایران ناسیونال و پارس خودرو با مشارکت
تالبوت و جنرال موتورز و با سرمایههای خارجی در ایران شروع به کار کردند .در این دوره
دیگر انگلستان و روسیه تنها کشورهای خارجی حاکم بر اقتصاد ایران نبودند بلکه دیگر
کشورهای امپریالیستی به خصوص امریکا در این سفرهی غنی اقتصاد ایران شریک بودند.
مهمترین صنایع ،چیزی جز صنایع مونتاژ نبودند.
اصالحات ارضی خالی شدن روستاها و مهاجرت روستاییان به شهرها را دامن زد تا نیروی
کار ارزان برای این صنایع مونتاژ فراهم شود .بدین ترتیب بازارهای ایران با انبوه کاالهای
صنع تی پر شد و زندگی شهرنشینی رونق یافت .این دگرگونیها با افزایش درآمد نفت
سرعت بیشتری یافت .به تدریج از کاالهای سنتی و بومی خبری نبود .بازرگانان و تجار به
سمت خرید و فروش کاالهای لوکس و تجملی و کاالهای وارداتی متمایل شدند .در تمام
این سالها میزان واردات چندین برابر صادرات غیرنفتی بود.
این تغییرات اقتصادی سبب تغییرات مهمی در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور نیز شد.
در کشورهایی که سرمایهداری با انقالب و مبارزه طوالنی علیه فئودالیسم روی کار آمد،
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ساختار اجتماعی و فرهنگی در جامعه به تدریج تغییر کرده و مناسبات جدید نهادینه می
شود ،اما درکشورهای تحتسلطه ،روند استقرار سرمایهداری به جای فئودالیسم با سرکوب
و اختناق و نابودی نهادهای مردمی و بومی و تولید داخلی و سرنگونی حکومتهای ملی
و جایگزینی حکومتهای دستنشانده صورت میگیرد .آزادیهای سیاسی ،اجتماعی
سرمایهداری که در روند جابهجایی نظام سرمایهداری و فئودالیسم در جوامع سرمایهداری
کالسیک بوجود میآیند ،در کشورهایی مانند ایران شکل نمیگیرند .دولتهای دیکتاتور
با ارگانهای سرکوبشان مسیر را برای استقرار سرمایهداری و نهادهای آن هموار می
کنند .تشکلهای مردمی مستقل مانند اتحادیههای کارگری ،زنان و سایر تشکلها بوجود
نمیآیند.
این گونه بود که مناسبات و روابط سرمایهداری در ایران ،کشوری با ساختار فئودالی،
گسترش یافت بدون آنکه مناسبات اجتماعی و فرهنگی خاص آن به وجود آمده باشد.
پس نمای کلی کشور در آن سالها ملغمهای بود از روابط سرمایهدارانه و فرهنگ فئودالی.
این ملغمه در مورد مسایل زنان به خوبی نمایان است .آزادیهای فردی و اجتماعی برای
زنان توسط رفرم هایی از باال فراهم شد اما ساختار حاکم بر خانواده و جامعه و فرهنگ
همچنان ساختارهای ماقبل سرمایهداری باقی ماند و سرعت تغییرش بسیار کندتر بود1.

 -1ثقفی ،علیرضا ،سیر تحوالت استعمار در ایران

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

24

 -0-1مروری کوتاه از وضعیت زنان در دههی  1505و 1535
در ابتدای دههی  31شمسی جمعیت ایران  23تا  51میلیون نفر بود .بین سالهای -43
 1553نرخ متوسط رشد جمعیت معادل 5/1درصد بود که به میزان 2/1درصد در سال
 31کاهش یافت .پس از آن نرخ ساالنه جمعیت برای دوره  1533-33به طور متوسط به
رقم 5/6درصد در سال رسید.
جدول شماره  )1مشخصات اصلی جمعیت کشور بین سالهای ( 1543-11هزار نفر)

سال

1543

1533

1533

1511

جمعیت

237196

557116

467443

33/91

نرخ رشد متوسط

5/1

2/1

5/6

2/3

مطابق آمار سرشماری عمومی  1531تعداد باسوادان زن به 2373درصد رسیده بود در
حالی که برای مردان این میزان 4171درصد بود .در سال  33این میزان برای زنان 5373و
برای مردان  3979بود .این آمار برای روستاها حدود 11درصد برای زنان و برای مردان
45درصد بوده است .در شهرها بیش از 33درصد زنان شاغل بیسواد بودند و فقط 1درصد
از زنان شاغل آموزش عالی داشتند .در سطوح عالی تفاوت بسیاری میان زنان و مردان
دیده میشد .به طوری که نسبت دانشجویان دختر به پسر در سالهای  1535و 1534بین
 4تا 11درصد در دانشگاههای پلیتکنیک ،علم و صنعت و صنعتی آریامهر (شریف) متغیر
بود .حکومت شاه که به ژاندارم منطقه معروف بود ،فقط 1درصد بودجه را به آموزش
اختصاص داده بود ،در حالی که در سال  31بودجه نظامی آن بیش 19درصد بود.
با مراجعه به سالنامه آمار مرکز ایران در سالهای  31 ،33 ،31و  34مشخص میشود که
طی این سالها تعداد دانشآموزان دختر در مقاطع کودکستان و آمادگی از  43به
41درصد در سال  31و برای مقاطع ابتدایی از  59به 44درصد در سالهای  33و 33
افزایش یافته است .در حالی که میزان دختران در حال تحصیل در مقطع راهنمایی
تحصیلی تقریبا ثابت بوده است (59درصد) .در مقطع دبستان میزان دختران در حال
تحصیل از 55درصد در سالهای  31تا  31به 45درصد در سالهای ابتدایی دههی شصت

کلیات
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میرسد .اما در مدارس فنی و حرفهای این میزان از 16درصد در سالهای ابتدای دههی
 31به 14درصد در سالهای ابتدای دهه  31کاهش یافته است .در سالنامهی آماری 33
–  1533این میزان 24درصد قید شده است .میزان حضور دختران در دانشسراها و مراکز
تربیت معلم نیز از 34درصد به 23درصد در آمار سالهای 15 31-31کاهش مییابد1 .

در طی این دوره جمعیت زنان باسواد کشور روندی رو به رشد داشت و از 49درصد در
سالهای ابتدای دههی  31به 31درصد در دههی  31شمسی میرسد .در ابتدای دههی
 ،31میزان بیسوادی در کشور 32درصد بود که برای زنان 15درصد ثبت شده است.
درحالی که در دههی شصت میزان بیسوادی در کل کشور 5174درصد گزارش شده و
برای زنان  3173درصد.

-1

گروه بررسی مسایل زنان ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی" ،وضعیت اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی

انقالب اسالمی" ،تهیه و تنظیم تهران 1536
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در سال  1533زنان 1479درصد نیروی کار را تشکیل میدادند .پس از شروع جنگ عراق
میزان اشتغال زنان افزایش یافت که با خاتمهی جنگ و بازگشت مردان جوان از جبههها،
برای استخدام آنان در اولویت قرار گرفتند و از  1171درصد در سال  31به976درصد در
سال  1533کاهش یافت .در سال  33تنها 3/4درصد زنان ایران از نظر اقتصادی فعال
بودهاند.

در این سالها با توجه به رشد جمعیت و پایین بودن میزان اشتغال ،هر فرد شاغل در
ایران وظیفه تأمین زندگی  5/3نفر را به عهده داشته است .مشکل بیکاری با در نظر گرفتن
ترکیب سنی جمعیت فعال و جمعیت کم شمار زنان شاغل (که در سال  1533تنها
11درصد شاغلین را تشکیل میدادهاند) ابعاد جدیدی یافت .در سالهای دهه 1531
محدودیت های اجتماعی و فرهنگی حاکم بر فعالیت اقتصادی زنان کشور و اولویت دادن

کلیات
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به مردان در کسب فرصتهای شغلی ،سبب شد که پتانسیل بالقوه زنان کشور به فعل در
نیاید .بین سالهای  1533-33ساالنه تنها حدود  221هزار شغل جدید ایجاد شدکه
بیشتر آن در بخش خدمات بود .سهم بخش خدمات در اشتغال از 52درصد در سالهای
 1533به  42/2در سال  1533افزایش یافت.
در طول سالهای  ،1533-33حتی هنگامی که هنوز کشاورزی به عنوان محور توسعه
تلقی میشد ،به طور متوسط سالیانه تنها  2/1هزار شغل جدید در این بخش ایجاد گردیده
است .این میزان فقط جوابگوی اشتغال 1درصد نیروی انسانی تازه وارد به بازار کار در طی
این دوره بوده است که زنان در این میان سهم کمتری را از مردان داشتند.

سهم شاغالن در بخش صنعت برحسب جنس ،الگوهای متفاوتی را نشان میدهد .برای
مردان ،این سهم از سال  1543تا  1533افزایش و پس از کاهش در سال  1533دوباره
از سال  1513افزایش یافته است.
به طور کلی ،بررسیهای آماری نشان میدهدکه درصد زنان و مردان شاغل در بخش
خدمات ،بهصورت توأمان افزایش یافته و این افزایش برای زنان در مقایسه با مردان ،دارای
شدت بیشتری است .در ده سال  1533تا  1533میزان اشتغال زنان از  21درصد به 11
درصدکاهش یافت و در بخش صنعت از 53درصد به 13درصد رسید اما در همین سالها
اشتغال زنان در حوزه آموزش ،به دلیل تفکیک جنسیتی و نیاز بیشتر به معلمان زن ،دو
برابر شد.
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جدول زیر نیز میزان طالق و ازدواج را در این سالها نشان میدهد .نسبت طالق به ازدواج
در کل کشور از سال  1531تا  1534بین  9تا  11درصد در نوسان بوده و تفاوت فاحشی
نداشته است.

حال که با شمایی کلی از شرایط جهان و ایران در دهه  31شمسی ،مبارزات زنان در
جهان و همچنین مبارزات فمینیستها در این سالها آشنا شدیم ،به مبارزات زنان ایران
در این دهه میپردازیم.

29
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بررسی وضعیت زنان و مبارزات آنان در این دوره را با استفاده از منابعی پی گرفته می شود که در پی
خواهد آمد.
ابتدا وضعیت آموزش ،اشتغال ،دستمزد ،بیکاری و وضعیت زنان از نظر فرهنگی و موقعیتشان در خانواده،
جامعه و قوانین موجود را با اتکا به این اسناد طرح خواهد شد و سپس به طور خاص به مبارزات زنان
پرداخته خواهد شد  .مقاالت مندرج در این منابع بر مبنای آمار و گزارشهای رسمی و مشاهدات
نویسندگان است.
در انتهای این بخش به راهکارهایی اشاره خواهد شد که سازمانهای سیاسی چپ در آن سالها برای
رفع این نابرابریها ارائه میدادند.

آشنایی با منابع:
کتب ،نشریات و مقاالت چپ در سالهای  1531تا1531
در این سالها ،نشریات زنان ،محدود به زن روز و اطالعات بانوان و نشریاتی نظیر اینها
بود؛ نشریات زردی که فرهنگ سرمایهداری غربی را تبلیغ میکردند .به جز منابع رسمی
و دولتی ،مانند سالنامهی آمار یا نشریاتی رسمی مثل کیهان و  ،...منابعی که برای بررسی
این دوره در دسترس بوده و مورد استفاده قرار گرفتهاند ،چند کتاب و مجموعه مقاله از
سازمانهای چپ در این سالها منتشر شده است که بر منبای تاریخ چاپشان ،عبارتند
از:

 -1ستم کشیدگی زن در ایران ،به انضمام ترجمه مقالهی زن و خانواده ،یک
بررسی تاریخی" که توسط انتشارات فانوس در نیویورک که در تیر  31منتشر شده
است .این مقاله به قلم فروغ راد و آذر عاصی است و دیدگاهی فمینیستی نسبت به مسایل
زنان دارد .عناوین مطالب این جزوه عبارتند از:
زن در قانون ایران /چند نکته در مورد کتبی که پیرامون حقوق زن در ایران نوشته شده
است /زن از نظر سنت ها و رسوم اجتماعی /مسایل زنان دهقان ،کارگر ،فرهنگیان و
روسپیها /ریشه بردگی زن چیست /زن و خانواده یک بررسی تاریخی /چند کلمه هم در
بارهی برخورد اپوزیسیون انقالبی ایران با مسایل ستمکشیدگی زن در ایران".
نویسندگان این کتاب در آستانه سرنگونی رژیم سلطنت به ایران آمده و در تاسیس
تشکلهای چپ زنان در آن سالها فعال بودهاند.
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 " -9بپا ای رنجدیده زن /بزدا غبار قرنها ستم" به زنان رزمندهای تقدیم شده که
خون پاکشان را در راه حاکمیت رنجبران و زحمتکشان میهن ایثار نمودهاند.
" سرانجام تقدیم به رفیق فاطمه سعیدی شایگان ،رفیق مادر که نه تنها مادر به حق
همهی پویندگان راه انقالب که بزرگترین رفیق آنهاست".
این کتاب از جمله فعالیتهای"کمیته تحقیق در بارهی مساله استثمار زن" سازمان
دانشجویان ایرانی در واشنگتن بالتیمور است که توسط دبیرخانه فرهنگی کنفدراسیون
دانشجویان ایرانی در امریکا منتشر شده است .به نظر میرسد که این کتاب نیز توسط
طرفداران گرایش مشی مسلحانه نگاشته شده باشد .عناوین مطالب این کتاب عبارتند از:
بررسی تاریخی استثمار زن /نگاهی اجمالی به زن در تاریخ ایران /شوونیزم و استثمار زنان
در عرصه تولید اجتماعی در ایران ،زنان کارگر /زنان روستا ،زنان خردهبورژا ،بورژا و
فواحش /تاثیر فرهنگ حاکم و گوشهای از تبلورات شوونیزم /زنان در قانون ایران /زنان در
ادبیات ایران /تاریخچه مبارزات زنان ایران /زنان در جنبش نوین انقالبی ایران (از سیاهکل
تا به امروز) /سوسیالیسم یگانه راه رهایی /نقش زنان در کشورهای سوسیالیستی و
جنبشهای رهاییبخش زنان (چین ،آلبانی ،ویتنام ،افریقا ،عمان ،شوروی)
 -5در بارهی مساله زن نوشته وفا جاسمی و شکوه طوافچیان که در سالهای  34و 33
نوشته و در اسفند  1533به شکل کتابهای جلد سفید منتشر شده است .وفا جاسمی و
طوافچیان از کادرهای سازمان انقالبی 1بودند که در سالهای  41و  49به ایران اعزام
شدند و قریب  9سال به کار م خفی در ایران پرداختند و نهایتا شناسایی و دستگیر و پس
از تحمل شکنجههای وحشیانه به قتل رسیدند .گفته شد که به حوض اسید انداخته یا از
هلیکوپتر به دریاچه نمک قم پرتاب شدهاند؛ اما در روزنامههای عصر تهران یک شنبه 9
اسفند  33نوشته شد" :دو زن تروریست در زد و خورد با ماموران کشته شدند".

 -1سازمان انقالبی باقی مانده اعضای حزب توده بودند که با رهبری حزب مشکل داشته و شیوه و سازمان جدیدی
را برای مبارزه انتخاب کرده بودند.
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کتاب با شعار "انقالب آزادیبخش تنها راه رهایی زنان میهن ماست" شروع شده و سپس
مقدمهی کوتاهی در مورد  9مارس روز بینالمللی زنان آمده است و در ادامه در چند
فصل ،این مباحث مطرح شده است:
بینش مارکسیستی نسبت به مساله زن /مراحل مختلف تکامل جامعه و موقعیت اجتماعی
زنان /سوسیالیسم و رهایی زن /وضع زنان در ایران از نظر اقتصادی( ،میزان مزد و حقوق
زنان ،ساعات کار ،بیمههای اجتماعی و امکانات رفاهی) وضع زنان از نظر فرهنگی سواد/
آداب و رسوم و تفکر غالب /سطح آگاهی زنان /وضع زنان از نظر حقوق (قانون انتخابات،
اصالح قانون خانواده ،حق تعدد زوجات و حق طالق) موقعیت زن در خانواده /زنان ایران
برای رهایی خویش مبارزه میکنند /تاریخچه و مبارزات اخیر زنان ایران و اقدامات رژیم.
 -4از چریکهای فدایی خلق ،جزوهای که به طور مشخص به مسایل زنان مربوط باشد

منتشر نشده یا در دسترس نیست .در این سالها ،کتاب منشا خانواده و مالکیت
خصوصی انگلس توسط مسعود احمدزاده ،از تئوریسینهای این سازمان ترجمه شد .در
نشریات "نبرد خلق" (ارگان این سازمان) که در سالهای ابتدای دهه  31منتشر شده،
نیز مطالب ویژهای به طور مشخص در مورد مسایل زنان وجود ندارد .تنها گزارشهایی از
اعتصاب کارگران قرقرهی زیبا و کفش ملی است که زنان کارگر در آن نقش برجستهای
داشتهاند و همین طور تحقیقی در مورد روستاهای کرمان که به زنان روستایی نیز پرداخته
شده است .گزارشهایی نیز در مورد زنان مبارز و چریک وجود دارد.
در کتاب کندوکاو در مسایل تربیتی نوشته صمد بهرنگی (که به این گرایش فکری
نزدیک بوده) به طور مختصر به وضعیت زنان در روستاها پرداخته شده است .کتاب
حماسه مقاومت  ،ماجرای زندان ،شکنجه و فرار اشرف دهقانی (از اعضای چ ف خ) نیز
در این سالها منتشر شد .کتاب دالغا نوشته مرضیه احمدی اسکویی شامل مجموعه
گزارشهایی است که به مسایل زنان زحمتکش ایران پرداخته و با دید جامعهشناسانه و
البته طبقاتی به زبانی ساده شرایط زندگی و ستم چندگانهای را بیان کرده است که به
زنان میرود.
 -3ارتش عظیم زنان به میدان میآیند توسط حزب توده و به مناسبت روز جهانی
زن در سال  33یا  33منتشر شده است .این مجموعه نیز حاوی مقاالتی در مورد مسایل
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زنان است :زنان ایران و پنجاه سال حکومت خاندان پهلوی /رژیم برای تامین برابری زن
و مرد چه کرده است؟ /جنبش مترقی زنان ایران در راه احراز حقوق اجتماعی خود/
سخنانی چند در باره زنان /زن و سوسیالیسم از دیدگاه لنین /حزب توده ایران و نهضت
زن در ایران /موقعیت و نقش زنان در اتحاد جماهیر شوروی.
کتاب نقش زن در اجتماع نوشته لنین ،توسط مریم فیروز در این سالها ترجمه و
منتشر شده بود.
با آن که شمار این گونه جزوات اندک است ،مندرجات آن میتواند نشان از میزان نوع
نگاه نویسندگان آن به مسایل زنان در سازمانهای چپ و سیاسی باشد که در این سالها
فعال بودهاند .در همه این منابع ،آمارها و گزارشهایی از وضعیت زنان ،تبعیضهای
جنسیتی در حوزههای آموزش ،اشتغال ،بیکاری و دستمزد و همچنین تبعیض در حقوق
مدنی و فرهنگی و خانواده وجود دارد که شمایی از وضعیت زنان در آن دوران ارائه می
دهد .مبارزات زنان ایران و جهان نیز بخشی از تحقیقات آنان است و در برخی از این
کتابها نیز چشمانداز رهایی زنان آمده است.
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 -1-9سازمانهای دولتی و شبهدولتی زنان
در سالهای ابتدایی دهه  ،31تنها تشکل دولتی موجود در حوزه زنان ،سازمان زنان بود
که در سال  1543به ریاست اشرف پهلوی تشکیل و جانشین "شورای عالی جمعیتهای
زنان" 1شده بود .تا سال  31این سازمان  115مرکز داشت و  33سازمان دیگر را که مربوط
مربوط به زنان بود تحت پوشش داشت .از جمله میتوان به این تشکلها اشاره کرد:
جمعیت راه نو ،جمعیت بیداری زنان ،جمعیت بانوان تهران پارس ،جمعیت زنان صاحب
شغل و حرفه ،جمعیت صلح نو ،جمعیت شورای زنان ،جمعیت بانوانهاتف ،جمعیت بانوان
و دوشیزگان ،جمعیت زنان زرتشتی ،جمعیت بانوان ارت ،جمعیت ماماهای ایران ،جمعیت
زنان آشوری و کلدانی ،انجمن معاونت زنان شهر تهران ،انجمن زنان و دختران نارمک،
جمعیت حمایت از زنان بیپناه ،جمعیت حمایت از مستمندان و کهنساالن ،جمعیت
پرستاران ایران ،جمعیت کل خیریه ارامنه ،انجمن فارغالتحصیالن مدرسه آمریکایی،
جمعیت بانوان پزشک ،جمعیت حرفه و فن ،جمعیت بانوان فرهنگی ،سازمان بانوان یهود،
جمعیت زنان خانهدار ،جمعیت زنان مهندس و پژوهشگر ،کلوپ زونتای تهران ،انجمن
بهداشتکاران دهان و دندان ،سازمان زنان طرفدار اعالمیه حقوق بشر ،جمعیت راه نو و...
این جمعیتها که غالباً همان جمعیتهای عضو شورای عالی زنان بودند و بعدها به عضویت
سازمان زنان در آمدند.
اتحادیه زنان حقوقدان در اوایل دهه  41تاسیس شد و وابسته به اتحادیهی بینالمللی
زنان حقوقدان ایران بود .این اتحادیه یک تشکل صنفی بود و به گفته رییس اتحادیه ،بر
طبقه خاصی از زنان تکیه نداشت .دبیر این اتحادیه پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی
اعالم کرد :

 -1شورای عالی جمعیت زنان ایران نیز در اسفند  1521به ریاست اشرف پهلوی تشکیل شده بود .این شورا با اتحاد
 11جمعیت زنان موجود در کشور و با شرکت  31عضو مؤسس به فعالیت پرداخت .پس از مدتی این شورا به عضویت
شورای بینالمللی زنان درآمد و به تطبیق فعالیتهای جمعیت های زنان در نقاط مختلف پرداخت .این شورا پس از
هشت سال فعالیت ،به دلیل عدم موفقیت منحل شد( .سازمان زنان ایران؛ ابزار فرهنگی ـ اجتماعی حکومت شاه و نقش اشرف پهلوی،
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی)
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"اشرف پهلوی میخواست همهی جمعیتهای زنان در یک سازمان سراسری تحت
ریاست خود او قرار گیرند که این اتحادیه قبول نکرد و به وابستگی خود به یک
اتحادیه بینالمللی استناد کرد".
وجه اشترک فعالیت اغلب جمعیتهای زنان در این سالها ،تأسیس کالسهای اکابر
(سوادآموزی بزرگساالن) همراه با کالسهای آموزش خیاطی ،آرایش ،قالببافی و ....بود.
سازماندهی و نحوه اداره این جمعیتها ،با اقتباس از الگوهای مشابه در کشورهای غربی
بود .زنانی که در رأس هیاتمدیره قرار داشتند ،با سفرهای مختلف و ارتباط با جمعیتهای
زنان کشورهای مختلف ،اهداف و عملکرد خود را تدوین میکردند.
یکی از واحدهای خدماتی سازمان زنان ،مراکز رفاه خانواده بود که مباحثی مانند بهداشت
و تنظیم خانواده ،مشاوره خانواده و امور حقوقی ،مهدکودک و آموزش را در دستور کار
خود قرار داده بود .بودجه این مراکز بسیار کم بود .به دلیل ضعف مالی و کمبود نیروهای
متخصص در مراکز رفاه خانواده و با توجه به نرخ رشد سه درصدی جمعیت در ایران،
خدمات این مراکز بسیار محدود بود .سازمان زنان ایران در زمینه مبارزه با بیسوادی نیز
فعالیتهایی داشت .این سازمان همکاریهایی نیز با کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی
داشت .گروه پژوهشی سازمان زنان با همکاری یونسکو ،مأمور اجرای طرح سوادآموزی
زنان روستایی در ایران شد 1و کارهای پژوهشی بسیاری نیز انجام داده بود که در جریان
انقالب بهمن  31از بین رفت2.
بیشتر اقدامات این سازمان جنبه نمایشی داشت که با تهیه گزارشهایی از پیشرفت در
زمینههای مختلف آموزش و بهداشت و  ...زنان همراه بود .در این راستا صندوق
سرمایهگذاری سازمان خدمات اجتماعی تشکیل شد؛ به یاری دوستان اشرف پهلوی ،چون
هژیر ،درصدی از پول بنزین و گمرکات به این سازمان تعلق میگرفت .تشکیل چنین

1-http://rasekhoon.net/article/show/270927
 -2پس از انقالب ،امکانات و دفاتر این سازمان در اختیار اعظم طالقانی قرار گرفت و جامعه زنان مسلمان را تشکیل
داد ،این پژوهش ها در آن زمان از بین رفت .شهین نوایی در سخنرانیای اعالم کرد که بخشی از این تحقیقات را
زنان عضو اتحاد ملی زنان به طور اتفاقی از کنار خیابان جمع کرده و به دفتر اتحاد ملی منتقل کرده بودند.
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سازمان هایی در راستای تحقق اهداف اصالحات ارضی و انقالب سفید محمد رضا شاه
پهلوی بود1.
تصویب قوانین حمایت از خانواده از جمله اقدامات این سازمان بود .این قانون یکی از
رفرم هایی بود که در دوران شاه و از باال در جهت تغییر شرایط زندگی زنان انجام شد .با
وجودی که در اساسنامه به صراحت قید شده بود که سازمان زنان ایران جنبه سیاسی
ندارد اما در انتخابات نیز فعال بود.
"در سالهای آخر ،هنگامی که سازمان به قریب یک میلیون عضو 411 ،شاخه سازمانی،
و 11هزار داوطلب فعال رسیده بود ،ما به فعالیتهای سیاسی مستقیمتری مانند پشتیبانی
و تایید کاندیداهای انتخابات نیز دست زدیم( ".اشرف پهلوی)
از جمله اقدامات این سازمان ،ایجاد ارتباط با کمیسیون "مقام زن" در سازمان ملل بود.
به دنبال اولین ارتباط ،اشرف پهلوی در سال  1541برای ایراد سخنرانی در کمیسیون
مقام زن سازمان ملل متحد و دو کنگره بینالمللی زنان به آمریکا سفر نمود و در همان
سال به دعوت رسمی دولت هندوستان برای سخنرانی در کنگره بینالمللی زنان به هند
و سپس برای سخنرانی در سازمان زنان به تایلند عزیمت کرد .او در سال  1544به ریاست
اجالس کمیسیون جایگاه زن سازمان ملل انتخاب شد .این اجالس در تهران برگزار گردید.
وی همچنین ریاست هیأت نمایندگی ایران را در نوزدهمین اجالس کمیسیون جایگاه زن
2
(مارس  )1633برعهده داشت .این اجالس در ژنو برگزار شد.

 -1رنجبر عمرانی ،حمیرا ،سازمان زنان ایران؛ ابزار فرهنگی ـ اجتماعی حکومت شاه و نقش اشرف پهلوی
2 -http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/index.aspx?pid=115341
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 -9-9سازمانهای سیاسی اپوزیسیون و مسایل زنان
در این سالها سازمانهای سیاسی که علیه رژیم سلطنت مبارزه میکردند نیز با توجه
به دیدگاههای خود به مسایل زنان توجه داشتند .برخی از این سازمانها مبارزه مسلحانه
را به عنوان شیوهی اصلی مبارزاتشان انتخاب کرده بودند .بیشتر این سازمانها چپ و
مارکسیست بودند و برخی هم مذهبی .از سازمانهایی که مشی مسلحانه را انتخاب کرده
بودند میتوان به سازمان چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق اشاره کرد که زنان نیز
در این سازمانها فعال بودند .زنان فعال در این سازمانها در سطوح مختلف هوادار ،عضو،
کادر مرکزی و مسوول خانههای تیمی فعالیت داشتند .تعدادی از زندانیان سیاسی در این
دوره نیز زن بودند .طبق آمارهای موجود حدود ده درصد از کسانی که اعدام شده یا در
درگیریهای مسلحانه کشته شده یا هنگام دستگیری با سیانور خودکشی کردهاند ،زن
بودند1.
در این دوره حزب توده رهنمود داده بود که هوادارانش با عضویت در نهادهای دولتی زنان
از فضای موجود در این سازمانها ،برای ارتباط با زنان و طرح خواستههای مترقی زنان
استفاده کنند؛ هر چند بیشتر اعضای "تشکیالت دموکراتیک زنان" پس از کودتای29
مرداد کشور را ترک کرده و در کشورهای اروپای شرقی زندگی میکردند.
کنفدراسیون دانشجویان ایران نیز یکی دیگر از نهادهایی بود که در خارج از ایران به
مبارزه با رژیم شاه میپرداخت و زنان در آن عضویت و فعالیت داشتند .در این سالها
سازمانها ی ملی و مذهبی مانند جبهه ملی و  ...نیز فعالیتهایی داشتند .از حضور فعال
زنان در این سازمانها سندی در دست نیست و به نظر میرسد همسران ،مادران و
خواهران اعضای این سازمانها در آن سازمانها و حواشی آن فعال بودهاند .از فعالترین
 -1از آبان  1545که فعالیتهای چریکی شروع شد تا مهر ماه  1503که راهپیماییهای عمومی آغاز گردید جمعا
 543تن در تمام دوره مبارزات چریکی جنبش مسلحانه اعم از مسلمان و مارکسیست ،در جریان مبارزه ،اعدام یا در
درگیریهای مسلحانه کشته شدند یا خودکشی کردند که طبق آمارها بیش از ده درصد آنان زن بودند 52 .زن از
 245فدایی کشته شده  .طبق مطالعات آبراهامیان از 541چریک کشته شده در فاصله سالهای  11تا  1611سی
و نه نفر زن بودند که  14نفر شان خانه دار 15 ،نفر دانشجو 6 ،نفر معلم ،دو پزشک و یک نفر کارمند بودند.
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این زنان میتوان به پروانه اسکندری (فروهر) اشاره کرد .جنبش دانشجویی در دهه  41و
 31شمسی بسیار فعال بود و دختران دانشجو همواره در این مبارزات حضوری فعال
داشتند .اقداماتی از جمله اعتراض به گران شدن بلیط اتوبوسها ،مسایل صنفی مانند بد
بودن غذا در سلف سرویسها و برگزاری تظاهرات اعتراضی در  13آذر هر سال از بارزترین
این فعالیتها بود.
تالش هایی نیز از سوی زنان هوادار جنبش مسلحانه برای پرداختن به مسایل زنان به طور
خاص وجود داشته است .مهناز متین در مصاحبهای با یکی از این زنان چنین نقل می
کند:
" دو سالی پیش از انقالب بهمن ،در میان هواداران مشی چریکی معدودی زن که به
مساله زنان حساسیت داشتند ،کوششهایی در جهت مبارزه متشکل انجام دادند.
برای نمونه میتوان از "کمیته زنان هوادار جنبش نوین انقالبی" نام برد .این کمیته
را سه تن از هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق در سال  1534تشکیل داده بود
و اعضایش از ده نفر تجاوز نکرد .هدف بینانگذاران این کمیته پرداختن به مسایل
زنان بود ،البته در چارچوب یک سازمان چپ طرفدار مشی چریکی .از جمله فعالیت
های این کمیته انتشار چند اعالمیه در مورد وضعیت زنان بود1".
اطالعات بیشتری از این کمیته در دسترس نیست .شاید کمیتههای دیگری شبیه آن در
دیگر نقاط ایران ،توسط زنان آگاهی که حساسیت بیشتری نسبت به مسایل زنان داشتند،
تشکیل شده باشند ،کمیتههایی که اثری از آنها باقی نمانده است.

.1

نیروهای چپ و مبازات زنان ،مهناز متین ،به نقل از مصاحبه مهناز متین با زهره احمدی یکی از سه بنیانگذار

این کمیته ،نشر نقطه
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 -5-9بازنمایی وضعیت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی زنان در
سالهای ابتدایی دهه  05شمسی در منابع سازمانهای چپ
 -1-5-9وضعیت آموزش برای زنان و دختران
در کتاب "در باره مساله زن"  1وضعیت زنان از نظر فرهنگی چنین آمده است:
"بنا به آمار دولتی تعداد کل بیسوادان کشور در سال  31حدود 31درصد و بیسوادان
زن  13درصد اعالم شده است .در این آمار زنانی که دو یا سه کالس ابتدایی درس
خواندهاند را جزو باسوادان به حساب آورده است ...مطابق معمول همهی جوامع
استثماری ،این محرومیت نیز بیش از همه گریبانگیر زنان زحمتکش ماست .چنان
که از  3میلیون زن روستایی  373میلیون نفر آنها بیسوادند و سه میلیون زن بی
سواد شهری هم اغلب از زحمتکشان هستند .مطابق آمار وزارت کار از  19141زن
کارگر بیمه شده در سال  63 ،31هزار نفر بیسواد و فقط  9هزار نفر تحصیالتی تا
پنجم ابتدایی داشتهاند .رژیم ایران همزمان با انقالب مشعشانه خویش(!) پرچم مبارزه
با بیسوادی را نیز بلند کرد و تبلیغات وسیعی هم در مورد اقدامات خود یعنی تشکیل
سپاه دانش و ایجاد مدارس در موقع جشنهای  2311ساله و غیره به راه انداخت
ولی بعد از گذشت ده سال ارقام ذکر شده در باال کارنامهی رژیم را نشان میدهد.
وقتی به جستوجوی علت سطح باالی بیسوادی در کشورمان میرویم ،میبینیم که
در آمارهای سال  31آمده است که  11میلیون نفر از  13میلیون نفر بیسوادان کشور
به علت نبودن مدرسه و فقر مالی موفق به سوادآموزی نشدهاند  ...رژیم ایران برای
منحرف کردن نظرات از مسببین اصلی این درجه از بیسوادی در ایران ،از این واقعیت
مینالد و به اصطالح میخواهد در نظر افکار عمومی داخلی و بینالمللی خود را متاثر
از این وضع نشان دهد".
در ادامه به خبر باخت اشرف پهلوی در کازینوهای مونت کارلو (یک میلیون فرانک ،بیش
از یک ونیم میلیون تومان) پرداخته و سپس چنین مینویسد:

-1

جاسمیان ،وفا ،طوافچیان ،معصومه از کادرهای سازمان انقالبی1534 ،

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

45

"در حالی که اکثریت افراد کشور ما به علت فقر و نبودن مدرسه بیسواد میمانند،
این پستفطرتان برای ارضای خواستهای عظمتطلبانه خود  111هزار دالر (تقریبا
 3میلیون تومان) برای پیکار با بیسوادی جهانی به یونسکو میدهند (کیهان
 )34/6/11و یا برای پیکار با بیسوادی جایزه اعطا میکنند .این حکومت بنا به ماهیت
خود نه میخواهد و نه میتواند واقعا با بیسوادی مبارزه کند .اگر فقر از دالیل اساسی
بیسوادی کشور ماست ،رژیمی که خود موجد فقر است ،طبعا نمیتواند با بیسوادی
مبارزه کند .عدم استقبال روستاییان از کوچک و بزرگ از کالسهای سپاهیان دانش،
به علت احتیاج به کار در مزارع و کشتزارها و عدم استقبال زحمتکشان شهری از
این کالسها خستگی مفرط و وقت کم ،موید شکست اقدامات رژیم در این باره است.
بگذریم از این که این اقدامات در واقع امر خیلی ناچیزتر از آنند که در بلندگوهای
رژیم اعالم میشود "...
در کتاب "ارتش زنان به میدان میآیند"1در زمینه وضعیت آموزش زنان چنین آمده است:
"در دهه  31نیز به رغم سرو صدای بسیاری که در زمینه پیکار با بیسوادی به راه
انداختند نرخ بیسوادی در کشور را معاون وزیر آموزش و پرورش 12درصد اعالم
کرده بود و پیشبینی کرده که اگر اقدام فوقالعادهای صورت نگیرد تا پایان برنامه
پنجم درصد زنان باسواد از  21به 22درصد کاهش خواهد یافت .فرصت برابر در
زمینه آموزش نه تنها در نقطهی آغاز بلکه در جریان تحصیل هم برای دختران وجود
ندارد .آمارهای دولتی میگویند که از هر  111دختری که در سال  41و  49در
دبستان ثبت نام کردهاند  42نفر به علل مختلف قبل از رسیدن به کالس پنجم
مدرسه را ترک کردهاند .در سال  31و  32نیز 33درصد دخترانی که  3سال قبل در
سال اول دبیرستان نامنویسی کرده بودند ،ترک تحصیل کردهاند .در سال  34در برابر
هر  111دانشجوی پسر فقط  23دانشجوی دختر وجود داشت .در رشتههای مهندسی
تا 62درصد دانشجویان پسر بودهاند".

 -1انتشارات حزب توده1533 ،
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 -9-5-9اشتغال دختران و زنان
در ابتدای دهه  31حدود 11درصد زنان شاغل در روستا ساکن بودند و در سال
1531حدود 13درصد زنان شاغل در روستا ،قالیباف بودند و اکثر زنان شاغل در روستا به
همین دلیل جزء کارکنان فامیلی بدون مزد به حساب میآمدند .دستمزد کارگران
کشاورزی زن در روز به طور متوسط نصف دستمزد کارگران کشاورزی مرد بود .اغلب زنان
کارگر در کارهایی نظیر چایکاری ،برنجکاری ،وجین ،پسته خندان کردن؛ قوزه پنبه جمع
کردن و غیره با دستمزدی بین ده تا  91ریال در روز کار میکردند.
در شهرها 51درصد زنان در صنایع نساجی؛ 24درصد در خدمات اجتماعی16 ،درصد در
خدمات شخصی به کار اشتغال داشتند .در سال  ،1543نرخ بیکاری زنان 9/1درصد بود.
در سال  33نرخ بیکاری زنان  1374و نرخ بیکاری مردان 671درصد بوده است.
در بخشی از کتاب "ستمکشیدگی زن درایران"  1شرایط زندگی زنان روستایی و کارگر
مورد بررسی قرار گرفته و به دستمزد زنان ،کار بدون مزد در روستاها ،تصاحب دستمزد
زنان به وسیلهی مردان و ...اشاره شده است:
" مطابق آمار دولتی درصد زنان فعال از نظر اقتصادی در سال  1531حدود 512
هزار نفر بود که 173درصد در شهرها ساکن بودند و بقیه در روستاها زندگی میکردند.
در صنایعی مانند غذایی؛ تولید کفش و لباس ،شیمیایی؛ الکتریکی مجموعا حدود
 11هزار زن؛ یعنی کمتر از 4درصد کل زنان مزدبگیر به کار اشتغال داشتند .بسیاری
از این زنان به عنوان کارگر ساده مشغول به کار بودند  ...مطابق قانون ،دستمزد کارگر
زن و کارگر مرد برای کار مساوی باید یکسان میبود ولی حتی بنا به گزارش منابع
دولتی نیز در عمل چنین نبود .کار در خانه ،قطعهکاری در تولید پوشاک بسیار شایع
بود".
قوانین حمایتی وجود داشت از جمله مرخصی زایمان و تاسیس مهد کودک در
کارخانههایی که حداقل ده کودک شیرخوار داشت اما ،به خصوص در شهرستانها ،به
ندرت اجرا می شد .کار نیمه وقت با دریافت نصف حقوق و مزایا در این دهه برای زنان
کارمند وجود داشت.
 -1راد ،فروغ عاصمی ،آذر ،1531 ،انتشارات فانوس
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در کتاب "در باره مساله زن" جاسمی و طوافچیان به وضعیت زنان کارگر به طور مفصل
و دقیق پرداخته و به این مساله اشاره کردهاند که ساعات کار برای زنان مفهومی ندارد ،به
خصوص برای زنان روستایی .طول مدت کار روزانه برای کارگران در کارخانه  6ساعت و
در کارگاهها  12ساعت است .کارگران عمال از تامین اجتماعی و بیمه بیبهرهاند .آمارها و
خبرهای دولتی نیز همین تحلیل را تایید و مستدل میکنند که برای نمونه به خبری
اشاره شده که از سوی یکی از زنان درباری در مورد آمار مهدکودکها منتشر شده است
که برای 461هزار زن کارگر و 211هزار زن کارمند در سال  ،34فقط  61مهدکودک و
 23شیرخوارگاه وجود داشته که بیشتر این مراکز در تهران بودهاند.
در بخش دیگر کتاب به نقد عملکرد بخشهای بهداشت مادر و کودک پرداخته شده است
که در برخی ادارات تاسیس شده بود و اشاره کرده که فقط به کار تنظیم خانواده و دادن
قرص و سایر وسایل جلوگیری از بارداری میپردازند و کاری به تغذیه و بهداشت کودکان
و امراض گوناگون تناسلی ندارند که زنان زحمتکش به دلیل زایمانهای غیربهداشتی و
کمغذایی و کمخونی و ...به آن متبال بودهاند .در کتاب "در بارهی مساله زن" ،1تحت
عنوان وضع زنان از نظر اقتصادی چنین آمده است:
"همزمان با رشد سرمایهداری وابسته در ایران ،احتیاج سرمایهداری به نیروی کار
فزونی یافت و در این میان ،استفاده از نیروی کار زنان ،مخصوصا به علت ارزان بودن
آن و کم توقعی زنان مورد توجه خاص قرار گرفت به طوری که هم اکنون در تعداد
زیادی از کارخانهها مانند بیسکویتسازی مینو ،قرقره زیبا ،باطری ری او واک ،المپ
سازی رشت ،پارس الکتریک ،شاب لورنس و ...و در بسیاری از قسمتهای
کارخانههایی مانند کفشسازی جم ،ملی ،بال و تولید لوازم الکتریکی ،نساجی و مواد
غذایی یا منحصرا یا به طور عمده زنان را استخدام میکنند .از طرف دیگر با باال رفتن
هزینهی زندگی در اغلب خانوادههای پایین و متوسط ،گذران زندگی با تکیه فقط به
درآمد مرد دیگر امکان نداشته و زنان نیز ناگزیر از کار کردن در خارج از خانه می
باشند .به علت دو عامل فوق یکی ایجاد امکانات برای استفاده از نیروی کار زنان و
دیگری احتیاج مادی زنان به کار کردن است که میبینیم روزبهروز بر تعداد زنانی
-1
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که در خارج از خانه کار میکنند ،افزوده میشود .چنانچه تعداد زنان کارگر از 96
هزار نفر در سال  31به  461هزار نفر در سال  34و تعداد زنان کارمند به  211هزار
نفر رسیده است .البته این ارقام از منابع دولتی گرفته شدهاند و عده زیادی از زنان
زحمتکش را که در منازل یا کارگاههای کوچک مشغول به کارند ،شامل نمیشود"...
و در ادامه کار زنان روستایی و میزان مزد و حقوق ،ساعات کار ،بیمههای اجتماعی را به
دقت بررسی میکند.
در تحلیلی که در "نبرد خلق 1"5در مورد اعتصاب کارگران کفش ملی آمده به شرایط کار
کارگران و تبعیضهای جنسیتی در زمینه مزد و شرایط کار اشاره شده است .این اعتصاب
در تابستان  33به مدت  43روز ادامه داشته که در ادامه شرح دقیقی از نحوه تولید در
این واحد جدید داده شده است.
"کارگران مجبورند در هنگام دوخت روی کار خم بشوند و اغلب به کمر درد و پشت
درد مبتال هستند البته برای تکمیل دکوراسیون چهارپایههای پشتیداری هم در
کارگاهها تعبیه کردهاند که فورمنها (سرکارگر) به طور جدی از تکیه دادن کارگران
به آنها جلوگیری میکنند .سردرد مداوم نیز از بیماریهای رایج درکارخانه است"...
بعد تاکتیکها یی را آورده که کارفرما از آن برای جلوگیری از پیوستگی و اتحاد کارگران
استفاده میکند مانند جریمه همگانی ،اگر کفشی خراب شود همهی کارگران جریمه می
شوند و به این ترتیب کارگران برای مدتی با کارگر خاطی بد میشوند .به خدمت درآوردن
کارگ ران مستعد جاسوسی از طریق دادن اضافه حقوق ،استقالل کارخانهها ،پراکنده
ساختن کارگران قدیمی از جمله این تاکتیکهاست.
"کارخانه دارای کارگران زن و مرد است سن مردان بین  21تا  41و سن زنان بین
 14تا  41میباشد .مزد کارگران ساده زن و مرد به هنگام استخدام ده ریال با هم
تفاوت دارد .زنان  111ریال و مردان  121ریال که ده ریال آن هم برای نهار کسر
میشود .مزد کارگران بیسواد ده ریال کمتر از مزد کارگران باسواد است .در ضمن
هر  13روز کار بدون غیبت  13تومان پاداش دارد از [مجموع ساعات کار] 43 ،
دقیقه برای صرف نهار و یک ربع برای صرف صبحانه 9 .ساعت باقی مانده مدت زمان
 -1سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ،نبرد خلق 5
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تولید روزانه است که کارگر حق ندارد حتا یک دقیقه آن را تلف کند  ...اضافهکاری
مطابق حقوق روزانه است با  5یا  4ریال بیشتر .در ضمن در مواقعی که کارگری
برنامهی کاریش را در مدت مقرر تمام نکرده باشد او را مجبور به اضافه کاری مجانی
میکنند"...
در بررسی وضعیت زنان در عرصه تولید اجتماعی در ایران ،کتاب "به پاخیز 1"...در زیر
عنوان "زنان کارگر" به بررسی قانون کار پرداخته است:
"قانون کار در مورد حداقل دستمزد بیمه کارگران ،مرخصی دوران بارداری ،وضع
حمل و ایجاد شیرخوارگاهها در محیط کار مطالبی بر روی کاغذ آورده است که هیچ
کدام انجام نمیشود ...با ورود زنان و کودکان به عرصهی تولید ،درآمد خانواده باال
نمیرود بلکه تنها سود بیشتری عاید سرمایهدار میشود .سرمایهداری عالوه بر آنکه
از مجموع ارزش اضافی که از نیروی کار مرد و زن و کودک به دست میآورد سود
فراوانی انباشت میکند و از پرداخت دستمزد بیشتر به مرد امتناع میورزد در واقع
با تقسیم همان دستمزد سابق مرد بین کلیه اعضای خانواده از نیروی کار مضاعف
کار تولیدکنندگان جدید نیز سود میجوید".
سپس به نقل از نشریه دانشجو چنین مینویسد:
"در کارخانه پارچهبافی دولتی یک کارگر مرد دستمزدش  31ریال و کارگر زن 51
ریال است .دستمزد 51هزار کارگر دستباف که اکثر زن هستند از  13تا  21ریال
است  ...کارگران صنایع غذایی که 63درصد کارگران آن را زنان تشکیل میدهد نیز
به طور فصلی استخدام میشوند و عمده کارشان از اواسط بهار تا اواخر تابستان
صورت میگیرد ... .به شیوه کارمزدی اداره میشود .میتوان در قسمتی از آن زنان
دهاتی را دید که در محلی انبارمانند نشستهاند و به پاک کردن سبزی مشغولند.
اینان دارای سنین متفاوتی هستند و بسته به مهارتی که دارند حقوق میگیرند...
33درصد زنان کارگر که در کارخانههای چای کار میکنند ،کار فصلی دارند و سن
آنها بین  12تا  19سال است و حقوق روزانهشان فقط  41ریال است در قبال 13
ساعت کار طاقت فرسا  ...در کارخانه کنسروسازی شیالت جنوب دو نوع کار فصلی
 -1کمیته تحقیق در باره مساله استثمار زن ،سازمان دانشجویان ایرانی در واشنگتن
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و دائمی وجود دارد که در قبال  9ساعت کار فقط  11ریال مزد میگیرند و فقط چند
ماه در سال کار میکنند".
در اسناد سازمان چریکهای فدایی خلق گزارشی در مورد روستاهای کرمان وجود دارد
که در آن به وضعیت اشتغال و دستمزد زنان روستاهای کرمان اشاره شده است:
" قالیبافی اربابی است و مزد کار برای هر گَز قالی 111 1تا  131تومان است .حتا
بچههای  3یا  3ساله نیز به کار واداشته میشوند .برخی از زنان پشمریسی میکنند و
برای رشتن هر من پشم  33ریال مزد میگیرند که یک هفته طول میکشد .من
تاجران یک من و چارک یا بیشتر است که زنان حق اعتراض ندارند ...مزد قالیبافان
مرد  41تا  31ریال ،مزد قالیباف زن  13تا  41ریال و مزد قالیباف بچه  3تا 13
ریال ...هر قالیباف هم معموال  5الی  4ماه بیکاری دارد"...
درکتاب "به پا ای زن رنج دیده" نیز به دستمزد زنان در روستاها اشاره شده است:
"دستمزد زنان چایچین  23ریال در روز و ساعات کار برای این زنان زحمتکش 12
ساعت است  ...زنان خوشنشین هم در پنبهچینی و درو و سایر کارهای کشاورزی
شرکت دارند ،مزد آنان از  23ریال در روز تجاوز نمیکند .مزد پنبهچینی منی  2ریال
است ...
در شرکتهای سهامی زراعی نیز مزد زنان و کودکان بین  1تا  5تومان است و مزد
مردان  3الی  11تومان .مزد آنان به صورت کارمزدی است و برای هر ردیف گره به
آنها  3تا  9ریال بر حسب مرغوبیت قالی میپردازند .یکی از دختران استادکار میگفت
که در مدت سه ماه به او فقط  111تومان مزد دادهاند .او میگفت که در این مدت
از ساعت  6صبح تا ده شب کار میکرده است"...

-1گز از واحدهای قدیمی طول که تقریبا برابر با  64تا  114سانتی متر بود .گز استاندارد یکسانی نداشت و از
شهری به شهر دیگر متفاوت بود .سایر واحدها مثل من هم استاندارد یکسانی نداشته است.
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 -5-5-9زن در خانواده و کار خانگی
کار خانگی زنان یکی از مسایلی است که نویسندگان این کتابها به عنوان یکی از مسایل
خاص زنان به آن پرداختهاند.
زن کارگر ایران عالوه بر کار طاقتفرسا و استثمار بیرحمانه از طرف سرمایهداران از ستم
مردان جامعه نیز در امان ن بوده و در محیط خانواده نیز از فشار ستم شوهران ،پدران و
برادران خود رنج میبرند1...
در کتاب "ارتش زنان به میدان میآیند" 2به مساله بیتوجهی "سازمان زنان" به مساله
دستمزد زنان و کار سنگین قالیبافی و پارچهبافی در کنار کار ِخانه اشاره میکند و این
نکته را به نقد میکشد که زن بعد از کار در بیرون ،در خانه نیز باید کار کند:
"بدون این که این مسایل روشن شود :آیا خانه و زندگی او آن گونه ساخته و پرداخته
شده که او بتواند از وسایل امروزی در امر خانهداری استفاده کند یا گفته نشده که
برای خرید و تهیه خوراک این زن چند ساعت پس از کار سنگین باید در صف بایستد
تا شاید نان و گوشتی به دست آورد .طی روز بچههای این خانواده کجا خواهد بود"...
وفا جاسمی و طوافچیان در مورد کار خانگی چنین نوشتهاند:
"هنوز در حدود  9میلیون نفر از زنان فقط به کارخانهداری اشتغال دارند .این زنان
با وجود فعالیت شبانهروزی خود در منزل نه تنها به خاطر این کار دائمی از هیچ
گونه حقوق و مزایایی بهرهمند نیستند بلکه از آنجا که از نظر اقتصادی به طور
مستقیم نقشی در پیشبرد امور خانواده و تهیه مایحتاج آن ندارند ،اغلب به عنوان
افراد بیفایده و مفتخور تلقی میشوند .وجود این تعداد از زنان خانهدار به این معنی
است که اکثریت زنان کشور ما به دور از تولید اجتماعی به کار شاق و یکنواخت
خانگی مشغول بوده و از لحاظ مادی متکی به مردان و فاقد استقالل اقتصادی می
باشند .زنانی که در خارج از خانه نیز کار میکنند از نظر مزد و حقوق نوع شغل و
ساعات کار و غیره در شرایط بدتر از مردان قرار داشته و به شدت تحت ستم قرار
دارند .در این میان زنان و دختران خانوادههای روستایی وضع به خصوصی دارند آنها
 -1کمیته تحقیق در باره مساله استثمار زن ،سازمان دانشجویان ایرانی در واشنگتن
 -2حزب توده
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گو این که از نظر شرکت در تولید اجتماعی مانند زنان شاغل هستند ولی از نظر
وضع درآمد و سایر حقوق همانند زنان خانهدار هستند1"...
در کتاب "به پا خیز  "...از تحقیقات کنفدراسیون دانشجویان نیز چنین آمده:
"روبنای فرهنگی جامعهی ما آمیزهای از عقاید سنتی کهن فرهنگ فئودالی با کلیه
تبلورات اخالقی و مذهبی حاصل حاکمیت طوالنی فئودالیسم در ایران و ارزشهای
نوین بورژوایی است که با رشد سرمایهداری در ایران و اعانت دستگاههای تبلیغاتی
امپریالیستی و طبقهی حاکمه کمپرادور ایران رشد مییابد .در طبقات زحمتکش
ایران دختران در اجتماع دربسته خانواده تحت کنترل شدید پدران و برادران خود
هستند و والدین هر لحظه مترصد یافتن شوهری برای آنان بودهاند".
و در ادامه نمونههایی از فجایعی را میآورد که بر سر زنان و دختران ایرانی میآید" :پدری
دختر خود را کیلویی شوهر داد" یا "دختر پانزده سالهای که به علت مخالفت با ازدواج با
یک مرد پیر ،توسط پدرش به قتل رسید"" ،پیرمرد هفتاد سالهای همسر  19سالهاش را
به دلیل اینکه زیر سرش بلند شده با تبر قطعه قطعه کرده" و یا "شوهری که از ترس این
که چشمان زیبای همسرش بر روی مرد دیگری بیافتد ،نیمه شب این چشمان را از کاسه
به در آورده است" و اینها را نمونههایی از هزاران مورد زنده تضییع حقوق زن دانسته
است .وضعیت زنان در طبقات مرفه را نیز مورد بررسی قرار داده است:
" پرداختن به زیبایی و آراستگی ظاهری ،در جریان آخرین محصوالت سالنهای مد
بودن و تجویز نسخه های گوناگون برای زنان جهت دلربایی تا به این کاالی ظریف و
شکننده بیاموزد که چگونه هر چه بیشتر خود ر ا در خدمت ارضای خواستههای
مردان درآورد"...
مرضیه احمدی اسکویی کتاب دالغا را با این عبارات شروع میکند:
" این نوشته شرح پارهای از مشاهدات من از زندگی محنتبار خلق است که نه تازگی
دارد و نه منحصر به فرد است"...
او بیشتر از زنان مینویسد:

 -1در بارهی مساله زن
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"آخر در خانواده فقیر دختر بودن خودش جرمی است .دختر که بودی ،به خصوص
اگر چندمین دختر باشی ،خودبهخود باران کتک و توسری سرت میبارد و کافی است
تو را مثل بچه گربه مطرود ولگرد کتکخور بار آورد .بیحالی ناشی از بدی تغذیه هم
که به آن میافزاید ،خود قوز باالی قوز میشود"...
داستان زن مرده شوری را نقل میکند که دو فرزند مریضش در سرمای شب زیر کرسی
یخ زدهاند و بعد مینویسد:
"به یک نتیجه میرسم ،در تکامل انسان یک نکته مهم شرورانه ناقص مانده است .و
از این رو اعضای انسان به طرز دردانگیزی دچار کمبود است :آن عضوی که بتواند
دردهای دیگران را بفهمد ،لمس کند و دریابد ،آن چنان که درد خود را ...مگر ممکن
است؟ و بعد به خود میگویم آیا اختالف طبقاتی ،درست به علت همین نقص عضو
دوام نیاورده است؟ اگر آنکه تحقیر میکند ،ستم روا میدارد ،شکنجه میدهد ،تحقیر
و ستم و درد زیردست کم قدرتش را لمس میکرد و از هر تازیانهای که میزد جان
خودش هم به درد میآمد ،هرگز دست به سوی تازیانه میبرد؟ ...هنگامی که قوانین
تغییر نظامها و جوامع را میآموزم میفهمم که این احساس جامانده در زندگی
انسانها نقشی ندارد و روزی بیهمین احساس و عضو جامانده میتوان دنیایی ساخت
که در آن دلها از درد دیگران به درد آید ،جامعهای که در آن انسانها تنها به خود
نمیاندیشند و ...
به وضعیت و جایگاه زنان روستایی در خانواده نیز در نوشتههای آن دوران توجه شده
است .صمد بهرنگی در مورد وضعیت زنان روستایی در این سالها چنین مینویسد:
"روستاییان در مورد مساله ناموس و بچه سخت متعصب هستند .روی این حساب
رابطهی زن و مرد خیلی محدود است .در مدرسه اگر معلم اسم مادر و خواهر بچه را
بپرسد ،سرخ میشود و چیزی نمیگوید .این را از پدر و روستاییان دیگر اخذ کرده
که گفتن اسم خواهر و زن و مادر کار خوبی نیست .داماد عروسش را بار اول در
حجله میبیند .اتفاق افتاده که به خاطر یک نگاه چپ به زن یکی ،دعوا مرافعه در
میگیرد .اما با وجود این زنان و حتا دختران روستایی پرکارترین مردمند .آنها در
مزرعهها کار میکنند و حرف در نمیآید .دوشیدن گاو گوسفندها جابهجا کردن
سرگین و تاپاله و قاالخ سازی بر عهدهی زنان و دختران است .در دوکلمه خالصه
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کنم همه حرفهای خوش و شیرین که در بارهی عشقبازیهای عجیب و غریب
روستایی در شبهای مهتاب و کنار جویهای روان گفته میشود ،خیالبافی
شاعرانهای بیش نیست .رابطهی زن و مرد روستایی بر پایهی احتمال خیانت زن و
ناقصال عقل بودنش ،تحقیر شدنش و خدمتگزار بودنش گذاشته شده است ...زن
روستایی نباید در انظار مردم به حمام برود که چشم نامحرم بر وی نیفتد .او باید در
خانه از مردش بترسد و خود را زیر دست او بداند و به مردش این حق را بدهد که
کتکش بزند و از خانه بیرونش کند .اما او حق ندارد برگردد به خانهی پدرش و گالیه
کن د .باید تحمل کند و ثابت کند که زن خوب و نجیبی است .فحش و کتک شوهر
الزم و واجب است زن در خانه بند شود .صاحب نان و زندگی شود و بچه لوس بار
نیاورد .دختر هم که پا به سن دو سه سالگی گذاشت باید چادر سر کند و رو بگیرد
و از نامح رم پرهیز کند .جلوی پدر وبرادرهایش بلند شود .پیش از آنها دست به غذا
نبرد و نماز و روزه به جا آورد خالصه تقلید ننه اش را بکند1 .
در کتاب بپا ای زن رنجدیده2 "..در مورد وضعیت زنان روستایی چنین آمده است:
ازدواج در روستاهای ایران با زنانی که تجربه کار در مزارع و دامداری و غیره را دارند
ترجیح داده شده است ... .به طور کلی زندگی طاقت فرسایی را گذرانده و به علت
مقید بودن به عقاید سنتی و متعصبانه مردان خود ،زندگی آنها از شادی تهی و مملو
از مشقت است  ...در شرایط سخت و در فقدان کامل تجهیزات ماشینی در امر تولید
کار میکنند .از عمر متوسط یا امید به زندگی بسیار کوتاهی برخوردار میباشند .از
نظر بهداشتی در مضیقه فراوان بوده و تعداد کثیری از آنان به هنگام وضع حمل
درمیگذرند ....دختران و زنان قالیباف در بدترین شرایط از نظر بهداشتی در نور بسیار
کم و رطوبت بسیار زیاد در زیر زمینهای بدون تهویه کار میکنند دختران قالیباف
در سنین  14یا  13سالگی دچار انواع بیماریها مانند سل و تراخم میشوند ...زنان
برنجکار و چایکار گیالن از صبح تا شب در مزارع تا کمر در آب و گل کار میکنند و
شب هنگام نیز به انجام امور مربوط به دامداری ،تهیه لبنیات ،خشک کردن میوه و
سبزی و پختن نان ،آشپزی و رختشویی و بچهداری میپردازند و اغلب اوقات جهت
 -1بهرنگی ،صمد ،کندو کاو در مسایل تربیتی ایران
 -2کمیته تحقیق در باره استثمار زن ،دبیر خانه فرهنگی کنفدراسیون دانشجویان
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فروش محصوالت خود به حمل متجاوز از سی کیلوگرم بار مبادرت میورزند ...در
گزارشهای که از وضعیت زنان در این شرکتهای سهامی زراعی آمده "زنان به طور
کلی از کار بیکار شدهاند و مانند زن شهری فقط به خانهداری میپردازند .تنها دختران
کم سن و سال به کار قالیبافی با دستمزدهای کم میپردازند  ...بیکاری کامل زنان
سهامدار ،گذشته از تاثیر اقتصادی نامطلوبی که بر زندگی آنان گذاشته ،سبب
دگرگونیهایی در زندگی اجتماعی روستاییان نیز شده است .زنان سهامداران از طرفی
در قفسهایی که در درون روستا برای آنان ساختهاند ،زندگی میکنند و از طرف
دیگر خصلت های زن شهری به آنها تحمیل شده است و در واقع حتا نمیتوانند نان
هم برای خود بپزند و مجبورند بیکار باشند و خانهداری و بچهداری کنند.
سازمان مجاهدین خلق در گزارشی از شرکت سهامی زراعی آریامهر در خرداد 135چنین
مینویسد:
" کارگاه صنایع دستی این کارگران که از دو اتاق تشکیل شده ،ده دستگاه دار
قالیبافی به مساحت  2در  5وجود دارد .پشت هر دستگاه  5تا  4دختر جوان
که سنشان بین  9تا  11سال است کار میکنند .جالب است که طبق دستور
شاهنشاه آریامهر دختران  9تا  12ساله حق قالیبافی ندارند ،اما رژیم نتوانسته
از به کار گرفتن آنها حتا در این نمایشگاه خودداری نماید .این کارگران جوان
همه دارای یک نوع لباس و یک نوع روسری هستند .کارگران قالیبافی زیر
نظارت شرکت سهامی فرش اداره میشود و یک نفر زن از طرف شرکت به کار
دختران نظارت میکند .مهمترین کار این خانم معلم  31ساله که شلوار به پا
دارد و کمی هم توالت کرده این است که در مورد کارگاهها به بازدیدکنندگان
توضیح دهد ...قالیهایی که به وسیله این دختران بافته میشود در بازار توسط
شرکت سهامی زراعی آریامهر  4511تومان فروخته میشود در حالی که برای
تهیه یک تخته قالی به دختران  1463تومان دستمزد پرداخت میشود".

 -1سازمان مجاهدین خلق ،گزارشی از شرکت های سهامی زراعی1535 ،
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 -4-5-9زنان در حوزه قوانین
کتاب "ستمکشیدگی زن در ایران"1با بحث زن در قانون ایران آغاز میشود .منبع
نویسندگان این کتاب ،مجموعه قوانین حمایت خانواده چاپ موسسه مطبوعاتی فرخی،
تهران اسفند  41است .در کتاب "در بارهی مساله زن" 2نیز به این تبعیضات در قوانین
اشاره شده و نشان میدهد که در هر دو برههی زمانی آغاز دهه  31و سالهای میانی این
دهه تغییری در این زمینه مشاهده نشده است.
در قوانین سالهای ابتدایی دهه  31قبل از سرنگونی رژیم شاه ،زنان حق طالق داشتند و
می توانستند به دادگاه شکایت کرده و با رای دادگاه طالق بگیرند .ولی طبق همان قوانین
دختران برای ازدواج اول احتیاج به رضایت پدر یا جد پدری داشتند .حداقل سن ازدواج
برای دختران  13و برای پسران  19سال بود .ریاست خانواده به مرد متعلق بود و زن برای
اشتغال نیاز به رضایت همسر داشت .حق انتخاب مسکن به عهده مرد بود .در صورت عدم
تمکین نقفهای به زن پرداخت نمیشد .حق سرپرستی اطفال با پدر بود .فقط در صورت
مرگ پدر یا اثبات عدم توانائی او ،مادر یا جد پدری به سرپرستی طفل تعیین میشد .تازه
اختیار این تعیین نیز به عهدۀ دادگاه «حمایت خانواده» بود .زن برای دریافت گذرنامه
برای مسافرت به خارج باید از شوهر اجازه میگرفت .تعدد زوجات غیرقانونی نبود .بنا بر
مادۀ  14قانون حمایت خانواده« :هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار
نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند .دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد
که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی؛ توانائی مالی مرد و
قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد».
در کتاب ،خبرهای متعددی از روزنامههای رسمی آورده شده است که چگونه مردان با
شکنجه و تهدید و ...زنانشان را وادار به موافقت برای ازدواج مجدد کرده یا با تطمیع و
واگذاری ملکی ،او را وادار کردهاند که به خواستگاری برای شوهرش برود و مواردی از این
دست که اجرایی بودن این قوانین را زیر سوال میبرد.

 -1انتشارات فانوس ،فروغ راد و آذر عاصی
 -2جاسمی ،وفا ،طوافچیان ،معصومه
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قانون حمایت خانواده به هیچ وجه اشارهای به ازدواج موقت (صیغه) نمیکرد و شامل آن
نمی شد .زن ایرانی برای ازدواج با مرد غیرایرانی باید از دولت اجازه میگرفت .برمبنای
قوانین اسالمی سهمیه ارث دختر نصف سهمیه پسر تعیین میشد .اما از همه مهمتر در
قوانین ،قتلهای نام وسی به رسمیت شناخته شده و از مجازات مصون بود .طبق بند الف
ماده  116قانون کیفری:
«هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود
یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح و ضرب یکی از آنها یا هردو
شود معاف از مجازات است ».و در بند دو نیز آمده بود که« :هرگاه کسی دختر یا
خواهر خود را با مردی اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک
فراش است مشاهده نماید و در حقیقت هم عالقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب
قتل شود از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر مرتکب
جرح یا ضرب شود به حبس تادیبی از یازده روز تا دو ماه محکوم میشود».
در رابطه با قوانین کار نیز فروغ راد و آذر عاصی در کتاب "ستمکشیدگی زنان" چنین
نوشتهاند:
" قوانین کار که به ظاهر مترقی است ،به گروههای زیر مربوط نمیشود :کارگاههای
خانوادگی ،کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منزل".
و در بخش دیگری از کتاب اشاره شده که بیشتر زنان شاغل در این سه حوزه کار میکنند.
"عدم استخدام زنان در مشاغل شب کار ،سبب شده که زنان از فرصتهای شغلی
کمتری برخوردار باشند .چراکه کارفرماها از زنان برای شیفت صبح هم استفاده نمی
کنند .کارگران زن بیشتر در کارخانههای مونتاژ ،نساجی کار میکنند .مزد این
کارگران ابتدا  33ریال و بعد به  31ریال ارتقا داده شد .زنان باردار شش هفته مرخصی
قبل ازتولد و  4هفته پس از بارداری مرخصی بدون حقوق داشتهاند .زنان شیرده هر
سه ساعت یک بار نیم ساعت حق شیردهی داشتهاند و این نیم ساعت باید جزء
ساعات کار او محسوب شود .ولی به دلیل نبود مهد کودک و اجرای این قوانین عمال
کودکان زنان کارگر در خانه و با لعاب برنج و ...نگهداری و تغذیه میشوند".
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در کتاب "ارتش زنان به میدان میآیند"  1نیز به موارد زیر در قانون حمایت از خانواده
اشاره کرده است که مطابق آن زنان از حقوق برابر با مردان محروم ماندهاند :مرد رییس
خانواده است ،زن حق تعیین اقامتگاه خود را ندارد .دختر در هر سنی برای ازدواج باید
اجازه پدر را داشته باشد .نویسندگان این کتاب "حق طالق" را در قانون حمایت از خانواده
به سود زنان میدانند ولی معتقدند" :عدم استقالل اقتصادی اکثریت زنان اثرات عملی
این ماده از قانون را به نحو فاحشی کاهش داده است".
در این کتاب در مقالهی "رژیم برای تامین برابری مرد و زن چه کرده است؟" ،به اقدامات
رژیم شاه در این زمینه اشاره کرده است :ممنوعیت کار شب برای زنان در  29اردیبهشت
 33لغو شد و آن را به زیان زنان و نعل وارونه دانسته است .همین طور به مساله کار نیمه
وقت برای مادران کارمند پرداخته است .این قانون که در بهمن  33تصویب شد و مطابق
آن زنان تا وقتی فرزندشان سه ساله میشوند از آن میتوانند استفاده کنند ،ساعات کارشان
نصف میشود و نصف حقوق و مزایا را دریافت میکنند و این دوران جزو خدمت آنها به
حساب نمیآید ،مگر آنکه حق بازنشستگی را مطابق با کل حقوق پرداخت کنند و در این
رابطه آمار زیر را نقل کرده:
"طبق آمار  121هزار زن کارمند در سراسر کشور وجود داردکه اگر هر زن جوان دو
کودک کمتر از  1سال داشته باشد میشود حدود  211هزار کودک که باید برای
آنها مهدکودک ایجاد شود .درصورتی که فقط  9مهدکودک وجود دارد"...
در بخش دیگر به مساله مرخصی قبل و بعد از زایمان اشاره کرده که بعد از سرکوب
جنبش کارگری دهه سی به ده هفته کاهش یافته ،ضمن آنکه پرداخت دستمزد در این
مدت هم مسکوت گذاشته شده است .کارفرماها هم با ترفندهایی نظیر استخدام دختران
مجرد ،کارگران موقت و فصلی از اجرای آن سرباز میزنند .در مورد کارمندان هم این
قانون فقط شامل کارمندان رسمی میشده است و کارمندان پیمانی که تعدادشان بیشتر
است فقط حق استفاده از دو ماه مرخصی را دارند که  24روز آن استعالجی و  23روز آن
بدون حقوق بوده است.

 -1حزب توده
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بخش چهارم کتاب "به پا زن رنجدیده "..با عنوان "زن در قانون ایران" عنوان میکند که
قانون مدنی ایران مملو از نمونههای تبعیضات جنسی است و به مواردی مانند تعدد
زوجات ،نگه داشتن عده پس از وفات همسر ،قوانین ارث و شهادت در دستگاه قضایی ...
اشاره میکند.
مرضیه احمدی اسکویی ،در کتاب "دالغا" در قالب قصههایی واقعی از زندگی با بیان
مشاهداتش به وضعیت زنان در ادارات سرپرستی و دادگاهها اشاره میکند .از اتاق امور
سرپرستی دادسرا مینویسد:
"روزی نیست هیاهوی بیوه زنی بلند نشود و شاهد فحاشیها و بیحرمتیهایی که
در حق بیوههای جوان میشد ،نبود ...آنان درمانده و ناگزیر به دالیل مختلف به آنجا
مراجعه میکردند و در همه حال شکایت از دشواری گذران زندگی بچهها بود ...به
هر رو یک ساعت در اتاق امور سرپرستی به سر بردن کفایت میکند که تو به ژرفای
خیانتی که در مورد کلمه "داد" شده است ،پی ببری چون آنجا بخشی از دادسراست.
آخر از دادسرای جوامع طبقاتی جز این نمیتوان انتظاری داشت"...
او به مسایل فرهنگی ناشی از مردساالری اشاره میکند؛ از دختر  6سالهی ریزه میزهای
مینویسد که "گیج و حیران و بیخیال غرق در دنیای خود بود .او را آورده بودند که اجازه
قانونی بگیرند تا به پیرمردی شوهرش دهند" که به راحتی میتوانست جای پدربزرگش
باشد.
وی با دیدی  ،وضیعت سنن فرهنگی و عرفی و قانونی را در کتابش ترسیم میکند که
زنان زحمتکش ایران را به بند کشیدهاند .از نوع روابط بین زن و مرد در میان کولیها و
 ...از حلبیآبادها و زندگی زنان در آنجاها ،از تغیر رفتار و نوع پاسخگویی کارمندان اداری
با زنان به واسطه نوع پوشش و برخوردشان و خالصه از تمامی جنبههای زندگی زنان
زحمتکش مینویسد.
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زنان کارگر و روستایی نیز در برهههایی وارد مبارزه اجتماعی شده و برای خواستهها و
مطالباتی مانند آب ،زمین و افزایش دستمزد و ...مستقیما وارد عمل شده و دست به
اعتراض و اعتصاب زدهاند .این اعتراضات خودانگیخته و مقطعی بود و بر مبنای نیازهای
خاص آنان در آن مقطع خاص صورت میگرفته و هیچگاه سازمان نیافت.
در مقابل حکومتی که با نگاهی ابزاری  ،زنان را وسیلهای برای نمایش تجدد و ترقیخواهی
قرار داده بود ،برخی از زنان آگاه دانشجو ،کارمند ،معلم و ...که تاب تحمل بیعدالتی و
شرایط تبعیضآمیز را نداشته و علیه آن برتافتند ،یا سالح به دست گرفتند و مبارزه
مسلحانه را راهی برای رسیدن به برابریها و عدالت انتخاب کردند یا در سازمانهای
سیاسی مخفی به فعالیت پرداختند که بسیاری از آنان در این راه کشته شدند .برای برخی
از آنان به واسطه تجربه شخصی ،تبعیض های جنسیتی و ستم بر زنان پررنگ بود .محسن
رضوانی مطرح میکند که برای وفا جاسمی ستم بر زن بسیار مساله مهمی بود .همسر او
یک افسر نیروی دریایی بود و در بندرعباس زندگی میکردند .همسرش برای گرفتن ارتقاء
درجه و مقام ،از وفا میخواهد که با یکی از بستگان شاه که او هم افسر نیروی دریایی بود،
همبستر شود .وفا به شدت ایستادگی میکند و سر همین مساله طالق میگیرد1.
یکی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق که مسوول عضوگیری مریم شاهی بود،
چنین میگوید:
" برخی از زنانی که عضو سازمان فدایی میشدند ابتدا از مساله تبعیضهایی که علیه
زنان در جامعه وجود داشته به سمت مبارزه کشیده میشدند .یعنی با دیدی جنسیتی
علیه این نابرابریها قدم به راه مبارزه میگذاشتند سپس با کسب آگاهیهای بیشتری
سرنگونی رژیم را در دستور کار خود قرار میدادند( ".مصاحبه شفاهی)
اما برای بیشتر این زنان نه تبعیضهای جنسیتی که تبعیضهای طبقاتی ،فقر و بدبختی
مردم ،انگیزهی اصلی برای پیوستن به سازمانهایی بود که علیه این شرایط نابرابر مبارزه
 -1حلقه گمشده ،سیروس نهاوندی،
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میکردند ،هر چند تعدادی نیز تحت تاثیر برادران و نزدیکان مردشان به سمت مبارزه
کشیده شده بودند.
در کتابهایی که به عنوان منبع استفاده شدهاند ،به مبارزات زنان در این سالها نیز اشاره
شده که در حوزهها و سطوح مختلف بوده است.
در شمارهی اول نبرد خلق (نشریه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران) که در بهمن 32
منتشر شده ،گزارشی کوتاه از اعتصاب کارگران قرقره زیبا آمده است بدون اشاره به این
که بیشتر کارگران این واحد تولیدی زنان هستند .بعد از آن اعتصاب قرار شد هر ساله
حقوق دو ماه را بابت سود ویژه به کارگران بپردازند .در شماره دیگر به اعتصاب کارگران
کفش ملی از زبان یک زن کارگر پرداخته است .شرح اعتصاب از زبان کارگر جوانی به نام
زهراست .ابتدا شرایط زندگی او و مادرش ترسیم شده :کارگر جوانی که فکر میکرد:
ایروانی انسان نیکوکاری است که لطف کرده و کارخانهای به راهانداخته تا عدهای بتوانند
از برکت وجود او نان بخورند  ...اما شرکت در اعتصاب موجب تغییرات فاحشی در آگاهی
او شد:
"ما اعتصاب کردیم که حقمونو بگیریم ولی ما رو زدن ،ژاندارم اومد کارگرا رو بردن
سازما ...اسمشو نمیدونم .یادم نیست .. .ایروانی به ژاندارمها پول داده ،میدونی که،
هر چی بگی پول داره و معلومه که میتونه همه رو با پول بخره .او حق ما رو میخوره
از کار ما استفاده میکنه و ثروتمند میشه .اگرم بخوایم حرف بزنیم به ژاندارمها پول
میده که ما رو بزنن .همون پولهایی رو که از خودمون گرفته .من اول خیال می
کردم پتویی رو که سال به سال به ما میده از جیبش میخره ،حاال میفهمم که
ازخودمون میگیره ،از پول ما میخره ....کارخونه مال ما شده بود .همه با هم مثل
خواهر برادر یکی شده بودیم .وقتی هم ژاندارمها حمله کردن ،ما هم همهی شیشه
ها و پنجرهها رو خرد کردیم .من هم میشکستم .یکی از ژاندارمها با ته تفنگ زد
توی سرم که هنوز سرم گیج میخورده...آخه  241تومان هم شده پول"...
اعتصاب کارگران گونیبافی شاهی (قائمشهر)  21مهر  35رخ داد .هر چند گزارش کاملی
از این اعتصاب در دست نیست .اما گونیبافی از آن دسته صنایعی است که تعداد زیادی
از کارگران آن زن بودهاند و میتوان تصورکرد که در این اعتصاب زنان کارگر نیز نقش
داشتهاند ،اما حرفی از آنان به طور خاص در میان نیست .در این اعتصاب  2311کارگر
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شرکت داشتند و طی آن  3کارگر کشته شدند .زنان کارگر همراه شوهرانشان دراین
اعتصاب شرکت داشتند و اعتصاب به حدی گسترده شده بود که در شاهی (قائم شهر)
حکومت نظامی برقرار شد1.
از مبارزات زنان در جهان نیز نمونههایی در این کتابها و اسناد موجود است .مثال در
کتاب به پا خیز "...گزارشهایی از وضعیت زنان در ویتنام ،شوروی ،چین ،آلبانی و ...آمده
است و در نبرد خلق شماره  2که درفروردین  35منتشر شده در مقالهای در مورد انقالب
عمان به این مساله اشاره شده است:
"در مناطق آزاد شده ظفار ز نان به آزادی واقعی دست یافته و دوش به دوش مردان
در مبارزه انقالبی شرکت جسته و در ساختمان بنای جامعه نوین فعاالنه شرکت
میکنند .زنان در ارتش آزادیبخش ظفار نیز نقش مهمی ایفا کرده و دوشادوش مردان
در علمیات نظامی شرکت میکنند".
در صفحهی آخر هم خبر دستگیری مادر شایگان آمده که تحت شکنجه قرار دارد .در
شمارهی  5که تاریخ  1533را دارد ،نحوه دستگیری و مقاومت زندانیان و مختصری از
زندگی مرضیه احمدی اسکویی و شیرین معاضد ،مسوول یک بخش از انتشارات سازمان،
آمده است.
در انتهای جزوهی "در بارهی مساله زن" ،وفا جاسمی و طوافچیان بخشی را به مبارزات
زنان اختصاص دادهاند تحت عنوان" :زنان ایران برای رهایی خویش مبارزه میکنند" .در
ابتدای این بخش ،تاریخچه مختصر مبارزات زنان ایران آمده است و به نقش زنان و دختران
در رویدادهایی مانند  51تیر  51و یا تظاهرات سال  1541معلمان در مقابل مجلس و
کشته شدن دکتر خانعلی اشاره شده است .همچنین به تشکلهایی مانند جمعیت پیک
سعادت نسوان ،جمعیت بیداری زنان در رشت و تهران اشاره شده و این سازمانها را
سازمانهای زنان مترقی طبقات مرفه و متوسط دانسته است .همین طور به تشکیالت
دموکراتیک زنان وابسته به حزب توده که بعد از غیرقانونی شدن تحت نام سازمان زنان
ایران فعالیت میکند ،سپس اشاره شده که بعد ازکودتای  29مرداد همهی این سازمانهای
زنان از هم پاشیدهاند .در ادامه آمده است:
 ، 1حزب توده ،نشریه نوید شماره  ،1دی 1534
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"در سالهای اخیر همراه با رشد جنبش انقالبی خلقهای ایران و تشدید فشار رژیم
فاشیستی روز به روز تعداد بیشتری از زنان اقشار و طبقات مختلف کشور به طرف
مبارزه کشیده میشوند و رژیم ضدخلقی وابسته شاه برای سرکوب این مبارزات و
جلوگیری از رشد آن به انواع وسایل و حیلهها متوسل میشود .گو این که حربه اصلی
او در این مورد سیاست ترور و اختناق است ولی فرهنگ منحط غرب و اشاعه فساد
انجام اقدامات رفرمیستی و تبلیغات شدید روی آن ،از جمله فعالیتهای او برای
پایین نگه داشتن سطح آگاهی زنان و منحرف کردن نظرات آنان از مسایل اصلی
اجتماع ماست .هراس از بیداری زنان و گردهمایی آنان به حدی است که چند سال
پیش ،کلیه تشکیالت زنان را ،که اکثرا سازمانهای خیریه و مرکب از زنان طبقات
مرفه بودند ،منحل و همگی را منضم به سازمان زنان دستساخت خود نمود .حتا
سازمان های صنفی نظیر انجمن پرستاران نیز از این مرحمت (!) بینصیب نماندند.
هدف  ...جلوگیری از ایجاد هر گونه تشکیالت زنان و کنترل همه نوع فعالیتهای
آنان است .این سازمان علیرغم تمهیدات گوناگون برای کشاندن زنان به درون آن
کماکان محل تجمع عدهای از زنان جاهطلب درباری و دولتی است که کاری جز
تبلیغ اقدامات رژیم و مصرف بودجه هنگفت سازمان به بهانههای مختلف ندارد".
در ادامه به مبارزات کارگران و شرکت فعال زنان کارگر در این اعتصابات اشاره شده و بر
این نکته تاکید شده که عده بیشتری از زنان کارگر دیگر حاضر به قبول شرایط دو سه
سال پیش نیستند .سپس به وضعیت مبارزه زنان روستایی در مقابل بیعدالتیها و ظلم
پرداخته است:
"کمتر درگیری در روستاهای ایران سراغ داریم که در آن زنان همپای شوهرانشان
علیه متجاوزین ستمگر شرکت نداشته باشند .نمونههایی هم وجود دارد که زنان به
تنهایی در مقابل زورگوییهای مامورین و ستمگران قد علم کرده و مانع اقدامات
چپاولگرانه آنها شدهاند .زد و خورد زنان یکی از روستاهای الهیجان با ماموران
حفاظت منابع طبیعی در مقابل ممانعت این مامورین از حمل چوب جنگل برای
ترمیم خانههایشان ،مقاومت زنان یکی از روستاهای اطراف شوشتر در مقابل ماموران
مراتع و جنگلبانی که مانع چرای گوسفندان میشدند و مقاومت زنان روستای اطراف
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سیاهکل در مقابل مامورین راهسازی و جلوگیری از تخریب خانههایی روستایی
نمونههایی از این مبارزات هستند1".
در ادامه به مبارزه زنان کارمند و اقشار متوسط برای درخواست اضافه حقوق و اعتراض به
طرح طبقهبندی مشاغل و غیره اشاره کرده است .عدم شرکت در اجتماعات و جشنهای
دولتی را نشانهی باال رفتن سطح آگاهی آنان و به وجود آمدن روحیه مقاومت و ایستادگی
در آنها دانسته و اشاره کرده است که بسیاری از آنان به مبارزات سیاسی متشکل
پیوستهاند .مشخصهی مبارزات این دوران زنان را مبارزات زنان و دختران روشنفکر دانسته
است:
" شرکت و نقش فعال زنان و دختران دانشجو ،محصل معلم و ...نه فقط در کلیه
تظاهرات و اعتصابات در محیطهای تحصیل و کار آنها چشمگیر است بلکه روزبهروز
تعداد کسانی که از میان پیشروترین آنان به گروههای سیاسی و سازمانهای سیاسی
میپیوندند ،زیادتر میشود .جانفشانیها و شهامت و پایداری آنان در مقابل شکنجه
های غیرانسانی رژیم فصل تازهای را در مبارزات زنان کشور ما گشوده است .وجود
زنان قهرمانی امثال مهرنوش ابراهیمی ،مرضیه احمدی ،منیژه اشرفزاده کرمانی و
دیگر زنانی که در مبارزه رو در رو با مزدوران رژیم یا زیر شکنجههای او شهید شدهاند،
الهام بخش مبارزات زنان است"... .
اشرف دهقانی درکتاب حماسه مقاومت ...که در سال  1532پس از فرارش از زندان نوشته
و به شکل مخفی و حتا دستنویس در ایران منتشر و پخش شد .این کتاب در واقع
گزارشهایی است که اشرف دهقانی برای سازمان چریکهای فدایی خلق نوشته است و
مرضیه احمدی اسکویی ویراستاری و شیرین معاضد 2تایپ این کتاب را برعهده گرفته
بودند .مقدمه کتاب به قلم حمید اشرف و پاورقیها هم توسط این سه تن نوشته شده

 -1این نمونه ها نشان از آن دارد که مردم نسبت به این مساله که حکومت دیکتاتوری نمیخواهد و نمیتواند حافظ
منافع آنان باشد باور داشتند .تجربه زیستهی آنان سبب میشد که اقدامات حکومت برای حفظ محیط زیست را تنها
ژست هایی بدانند که باید با آن مقابله کرد .چرا که به عینه میدیدند که هیچ ممانعتی از تخریب محیط زیست توسط
سرمایهداران و درباریان صورت نمیگیرد.
 -2مرضیه احمدی اسکویی در سال  1532در درگیری مسلحانه کشته شد؛ همزمان شیرین معاضد نیز دستگیر و
پس از شکنجههای فراوان در زندان جان باخت.
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است .در این کتاب عالوه بر بخشهایی از مبارزات زنان چریک فدایی خلق ،به شکنجههایی
که به عنوان یک زن میشده ،اشاره کرده است:
کامال لختم کرده بودند و باتوم برقی را همراه با رکیکترین فحشها و متلکها با
نقاط حساس تنم  ...تماس میدادند" .نیک طبع" این جانور کثیف و متخصص در
امور بیناموسی وارد اتاق شد ... .آخر در جامعه طبقاتی انسان بدون جایگاه طبقاتیاش
چه مفهومی میتواند داشته باشد ...مرا دَمَر به یک نیمکت بست و بیشرمانه جلو
همکارانش شلوارش را پایین کشید و روی من خوابید .به اصطالح تجاوز ناقص بود و
به خاطر تحقیر و خُردکردن اعصاب من صورت میگرفت .من از این رفتار کراهتبار
او خشمگین بودم ولی تالش میکردم آن چنان خودم را بیتفاوت و خونسرد نشان
بدهم که عوض من آنها احساس حقارت و شرم بکنند ...مگر این کار با شالق خوردن
برای من چه تفاوتی داشت؟ هر دو شکنجه بودند ،هر دو به یک قصد و هدف انجام
میگرفتند .بعد از آن دوباره مرا به تخت بستند و شالق زدن را از سر گرفتند  ...چوب
را به دست گرفته بود و میگفت" :این حالت را جا میآورد یا نه؟ حاال منتظر باش
ببین چه شکنجههایی در انتظارت است!" کلمات رکیک به کار میبردند و تهدیدم
میکردند که این چوب را ( ...استعمال میکنیم) ...ماری را گرفت و پیش من آورد.
سر آن را به گردنم نزدیک کرد .مار دور گردنم پیچید ... .آنها بیشک حساب کرده
بودند که زنها از جانوران میترسند .زیرا زن را موجود ترسو و ضعیفی میپنداشتند.
جز این چه تصوری میتوانستند از زن داشته باشند .هیچ!  ...زنی که در طول قرنها
در جوامع طبقاتی و در روابط تولیدی طبقاتی دوبار ستم دیده است :یک بار دوش
به دوش مرد و همانند او است ثمار شده ،تحقیر گشته ،نیروهایش به هدر رفته ،آلت
دست بوده ،وسیله تفریح و خوشگذرانی هم به شمار آمده .بار دیگر در رابطه با فرهنگ
وابسته به روابط تولیدی ،به وسیله مرد تمام ستمهای یاد شده را در سطحی
گستردهتر تحمل کرده است .اما هنگامی که زن آگاهی طبقاتی خود را بازمی یابد و
همراه مردی که آگاهی طبقاتی خود را بازیافته است ،آن چنان آگاهی و شناختی که
او را به درهم کوبیدن نظام فاسد طبقاتی وامی دارد ،دیگر او یک "زن" با معیارهای
ارتجاعی نیست .بلکه "انسانی" است آگاه و به ساختن نظامی میپردازد که در آن
"انسان" مقام راستی ن و شکوه شایسته خود را بازیابد .او با آگاهی از تمام مشکالت،
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قدم به راه مینهد و در راه آرمان واالی خود از هیچ دشواری هراس ندارد .زن انقالبی
و مرد انقالبی هنگامی که در سنگر مبارزه قرار میگیرند انسانهایی هستند که به
رستاخیز خود رسیده اند .آنها برای ایجاد جامعهای مبارزه میکنند که در آن این
مساله که به زن چقدر باید آزادی داد – آزادی زن خوب است یا نه – اصوال مطرح
نیست .بلکه همه انسانها ،زن و مرد یکسان از مزایای زندگی استفاده میکنند و برای
پیشبرد آن در کنار هم تالش و کار میکنند".
در کتاب به زنان نگهبان و رفتارهای آنان نیز اشاره شده است .زنانی که همدست سایر
شکنجهگران برای درهم شکستن روحیه مقاومت او تالش میکردند .از زنان زندانی عادی
نیز مینویسد:
"سیمائی از جامعه طبقاتی نمونههای بسیار زیادی از محرومیتها و زندگی پُر از
درد و رنج زنهای زندانی میدیدیم که در تحلیل نهایی چیزی جز ثمره اجتنابناپذیر
جامعه طبقاتی نیست .این بدبختیها و بیعدالتیها ،سیمایی از انبوه تیرهبختیهای
حاکم بر جامعه ما بود که ما شاهد بودیم".
مرضیه احمدی اسکویی درکتاب دالغا از اعتصاب دانشجویی که در سال  31در اعتراض
به دستگیری دو تن از همکالسیها به راه انداخته بودند ،صحبت میکند ،اعتصاب غذایی
که با اعتصاب وسیع رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و کارگران کارخانه قند
ورامین همزمان شده بود .اعتصابی موفقیتآمیز که به آزادی این دو تن منجر شد .وی به
شرح روز دوم اعتصاب غذا میپردازد که برای مذاکره با ماموران ساواک به دفتر دانشگاه
خوانده می شود و این که یکی از دختران اعتصابی خود را جلوی ماشینی میاندازد که
تصور میکرده او را برای انتقال به زندان از دانشگاه بیرون میبرند و از سه روز بازجویی
در زندان قزل قلعه1 ...
زندانیان سیاسی زن در زندان نیز مبارزات خود را پی میگرفتند که میتوان به اعتصاب
غذای زندانیان سیاسی در اسفند  33اشاره کرد با خواستهای صنفی مانند بهبود غذا،
نظارت بر آشپزخانه ،رفع محدودیت داشتن کتاب و  ...این اعتصاب از زندان قصر شروع
شده بود که زنان زندانی اوین هم برای همبستگی با آنان دست به اعتصاب غذا زدند.
 -1احمدی اسکویی ،مرضیه ،دالغا ،ص 63
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اعتصاب دیگری در مهر  31به دنبال اعتصاب غذای سایر زندانیان در شهریور ماه در بند
زنان صورت گرفت که هفت روز به طول انجامید.
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 -0-9راهحل چپ برای رهایی زنان
در انتهای کتاب " در بارهی مساله زن" 1در مقاله "انقالب آزادیبخش تنها راه رهایی
زنان میهن ماست" به تشریح موقعیت فعلی زنان از جوانب مختلف پرداخته شده است.
وفا جاسمی و طوافچیان ستم عمده بر زنان را ستم طبقاتی میدانستند و هیچ راهی به
جز شرکت در انقالب آزادیبخش و مبارزه علیه امپریالیسم برای آن متصور نبودند:
" ...شرکت زنان در انقالب مسلحانه تودهای و نقش خالق و سازندهی آنها در آن
همچون سیلی اعتقادات و آداب و سنن کهنه را در مورد وضع زنان شسته و آنان را
در موقعیتی برابر با مردان قرار خواهد داد .تجربه انقالبهای خلقها در چین ویتنام
و سایر کشورها نشان داد که چگونه نظرات سنتی عقبمانده در باره نقش و توان و
پوشش زن و سایر مسایل نظیر آن به دور ریخته میشود".
در ادامه به آگاهی کم و پایین زنان به دلیل نقش ناچیزشان در تولید اجتماعی و فرهنگ
غالب فئودالی اشاره میکند و باال بردن سطح آگاهی زنان را جزو اهداف مبارزان میداند.
"ما نمیتوانیم تمام معتقدات خود را در مورد نقش و توان زنان ،گرچه درست و ناشی
از تجربیات خلقهای پیروز هستند ،یک باره پیاده کنیم .بلکه شعارها و برنامههای ما
باید به گونهای مطرح شود که برای توده زنان و مردان قابل درک و فهم بوده و افکار
و نظرات پیشرو به معتقدات آنان تبدیل شود .مثال اگر حجاب زن و ماندن او در خانه
وسیلهای برای حفظ او در مقابل بیبندوباریهای اجتماع تلقی میشود و توجه به
شوهر و فرزندان ،یگانه هدف زن در زندگی است ،کار ما برداشتن اجباری چادر از
سر زنان و دور کردن زنان و دختران از خانوادهها نیست .وظیفهی ما این است که
علت اصلی بی بندوباریها و بدبختیهای اجتماع را به آنها نشان دهیم و برایشان
روشن گردانیم که هیچ کدام از مسایل آنان ،نه آزادی ،نه تربیت فرزندان و نه چگونگی
رابطه با شوهر ،فردی نیست و به طور فردی نیز حل نخواهد شد .چون همه ریشهی
اجتماعی دارند و مقصود از آزادی زنان نه آزادی بیبند و بار جوامع سرمایهداری است
و نه با قوانین اعطایی تامین میشود .بلکه آزادی زنان رهایی از قید ستم استثمارگرانه
-1

جاسمی ،وفا ،طوافچیان معصومه
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است .اگر زنان ما میخواهند سربلند و آزاد باشند و ...باید با رژیم مبارزه کنند... .
سنتها و آداب عقبافتاده یک جامعه را نمیتوان یک شبه با دستور و شعار از بین
برد ،بلکه کلیه آنها درحین شرکت در عمل از بین میروند.
زنان ما تا موقعی که در انقالب شرکت نکنند و نبینند که شرکت آنها چه تاثیری در
پیروزیهای خرد و بزرگ دارند ،نمیتوانند به قدرت خود ایمان داشته باشند و نظرات
سنتی مردان ما در این زمینه نیز فقط با مشاهده عینی نقش فعال و موثر زن در
انقالب از بین خواهد رفت .در تاریخ انقالب الجزیره دیدیم که مردان مسلمان و
متعصب که قبال اجازه نمیدادند زنانشان روبند از چهره برگرفته و از منزل خارج
شوند ،درحین انقالب به راحتی میپذیرفتند که زنانشان برای انجام دستورات جبهه
آزادیبخش حجاب را به کنار انداخته و یا شب را در خارج از خانه بمانند  ...میتوان
گفت که هیچ سازمان و گروه مبارزی ،چه مارکسیستی و چه غیرمارکسیستی وجود
ندارد که تعدادی از زنان در آن فعالیت نداشته باشند این نشانهی آن است که جامعه
ی ما تکان خورده است که زنان ما تکان خوردهاند ... .ما باید تکانهای موجود در
جامعه مان را به آن چنان زلزله سهمگینی تبدیل کنیم که رژیم خودکامه شاه را در
خود ببلعد .این زلزله را فقط با کشاندن تودههای وسیع زن و مرد به مبارزه و متشکل
کردن آنان و انجام جنگ تودهای میتوان ایجاد کرد".
در کتاب "ارتش زنان به میدان میآیند" (از انتشارات حزب توده) زیر عنوان "وظایف
نوین در برابر زنان ایرانی" مبارزه مسلحانه را چپروانه دانسته و عنوان کرده است که:
" شعارهای جنبش زنان ،چنان عام و همهگیر است که هر زنی را که از ستمی
خانوادگی ،بیسوادی و نابرابری در اجتماع رنج میبرد ،باید به دور خود گرد آورد،
بسیج کند و به صحنه مبار زه گسیل دارد .بنابراین در برابر نیروهای مترقی کشور از
جمله زنان مترقی ،این وظیفه قرار دارد که در شرایط دشوار زندگی مردم ،گرانی،
کمیابی ،فقدان دموکراسی و وابستگی روزافزون رژیم به امپریالیسم ،در لحظهی
مناسب آن چنان شعارهایی را برگزینند که قابلیت جلب عده هر چه بیشتری از زنان
را به مبارزه داشته باشد.
در شرایط مشخص کنونی که سازمانهای واقعی زنان امکان فعالیت علنی ندارند می
توان از تریبون سازمانها و اتحادیههای موجود استفاده کرد و با استناد به مصوبات
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سازمان ملل متحد ،کنگرههای سال جهانی زن و حتا قطعنامههای سمینارهای
فرمایشی سازمان درباری زنان ،برای رفع تبعیض و برابری مبارزه نمود".
در کتاب "به پاخیز " ...کمیته تحقیق درمورد مساله استثمار زن در واشنگتن شرکت
وسیع زنان پیشرو و انقالبی را در سازمانهای پیشاهنگ انقالب ایران ،نمودار تعالی سطح
جنبش انقالبی و آغاز مرحله نوینی در مبارزات زنان ایران میداند:
"رهایی زن از استثمار زمانی امکانپذیر است که مالکیت خصوصی و استثمار انسان
از انسان از میان برود .جنبش میهن ما که در جهت جامه عمل پوشاندن به این آرمان
بزرگ به پیش میرود ،نمیتواند به پیروزی قطعی برسد مگر این که رهایی زنان که
نیمی از خلق استثمارزده ما را تشکیل میدهند در دستور کار خود بگذارد ...وظیفهی
ماست که با درگیر ساختن زنان در مبارزات رهاییبخش تودههای ستمدیده (که خود
بخشی از آن است) دیوارهای دنیای کوچک و حقیر آنان را درهم شکنیم و با ایجاد
تعهد و وابستگی آنان به مبارزات تودههای زحمتکش ،افق فکری آنان را وسعت داده
و با روشن کردن اهداف انقالب رهاییبخش خلق ،آرمانهایشان را با آرمانهای
اکثریت جامعه پیوند دهیم و بگذاریم به روشنی درک نمایند که خالقیت و سازندگی
خود را در چارچوب دیواری کوچک و محدود خانواده به کار گرفتن ،تباهی نیروی با
ارزش انسانی است".
نویسندگان این کتاب ،سوسیالیسم را یگانه راه رهایی زنان میدانند.
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 -3-9موقعیت و نقش زنان در سازمانهای سیاسی مبارز چپ
در دههی  31تعداد دختران و زنانی که به جنبش ضددیکتاتوری شاه پیوستند بیشتر و
بیشتر میشد .بسیاری از این زنان به زندان افتادند و شکنجه شدند و برخی نیز یا در
درگیری یا زیر شکنجه جان باختند یا اعدام شدند .زندگی و مبارزات این زنان مورد توجه
بسیار بوده و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .محسن رضوانی در این باره
چنین میگوید:
" رفقای ما در ایران نقش مهمی در کار و فعالیت سازمان انقالبی داشتند .رفیقمان
شکوه(وفا جاسمی) تنها پزشک زن بود که در ذوبآهن کار میکرد .بعدها که به
اصفهان رفتم با جمعی برخوردم که او را میشناختند .متوجه شدم این رفیق تاثیر
بسیار زیادی درجمعهای زنان و مردان مترقی آن شهر گذاشته است...کمیتهی
رهبری سازمان انقالبی در داخل سه نفر بود که دو زن و یک مرد اعضای آن بودند.
پرویز واعظزاده ،وفا و معصومه طوافچیان .این دو رفیق زن ،معلمان تعلیمی سازمان
بودند .در مناطق شیراز و مناطق جنوبی ایران .زنان زیادی به خصوص در شیراز جذب
سازمان رهایی بخش شده بودند .تعداد زنان حتا مساوی با مردان بود .این دو رفیق
مردها را تعلیم میدادند .خیلی از زنان آن دوره تحت تاثیر رفتار این دو زن به مبارزه
میپیوستند1.
در سازمان چریکهای فدایی خلق نیز زنان در سطوح مختلف حتا در سطوح باالی
تشکیالت فعال بودند .نسترن آلآقا ،مرضیه احمدی اسکویی ،شیرین معاضد و ...از جمله
زنانی هستند که مسوولیتهای باالیی در سازمان چریکهای فدایی خلق داشتند.
در کتاب ستم کشیدگی در ایران ،مطلبی وجود دارد با عنوان"چند کلمه هم در بارهی
برخورد اپوزیسیون انقالبی ایران به مسایل ستمکشیدگی زن در ایران" 2.نویسندگان این
مطلب معتقد بودند که "مساله ستمکشیدگی زن حتا توسط انقالبیون ایرانی به بوتهی
فراموشی سپرده شده است" و دالیل این مساله را مورد بررسی قرار دادهاند .آنان به طور
-1متین ،مهناز ،مهاجر ناصر ،خیزش زنان ایران در اسفند  ،1531ص 521تا 525
 -2دانشجویانی (دختر و پسر) که خارج از ایران درس میخواندند و علیه شاه مبارزه میکردند و عمدتا در
کنفدراسیون فعال بودند.
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مشخص روابط موجود در کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور را از زاویه نوع نگاه
مردان عضو به زنان  ،تقسیم کار  ،نگاه ابزاری به زنان و ...مورد موشکافی و کنکاش قرار
دادهاند.
 -1-3-9روابط بین زن و مرد و تقسیم کارهای خانه میان انقالبیون
عاطفهی جعفر ی که تحت تاثیر برادرش به مبارزه مسلحانه جلب شده بود در کتاب داد و
بیداد چنین میگوید:
"با این که در آن خانه نقش استتار داشتم ،اما از جنبههای دیگر پا بهپای رفقای مرد
درکارها شرکت میکردم .مسلح بودم و اگر زدوخوردی پیش میآمد من هم باید
درگیر میشدم .مثل بسیاری از زنها که در زد و خوردها کشته شدند .در شناسایی
برای عملیات شرکت داشتم .بعد از مدتی در مهرسازی و تهیهی اسناد جعلی تبحر
پیدا کردم .به طور کلی وقت ما به کارهای عملی میگذشت .با این همه در برنامهی
مطالعاتی اجباری هم شرکت میکردم ...به جز جلسات تصمیمگیری در مورد عملیات
و برنامههای کلی که من در آن شرکت نداشتم ،در بقیه کارهای مربوط به خانه تیمی
فعاالنه شرکت داشتم و من هم مثل بقیه باید دائم پیش خودم تمرین میکردم که
در کشتن و کشته شدن هیچ تردیدی به خود راه ندهم...
در خانه تیمی همان قدر که به من احترام میگذاشتند ،این که رفیق صدایم
میکردند ،همان قدر که کارهای مربوط به زندگی روزمره (از آشپزی گرفته تا نظافت
و  )...به طورمساوی بین من و رفقای مرد تقسیم میشد ،همانقدر که تصور میکردم
برای جامعهای بهتر مبارزه میکنم ،برایم کافی بود .احساس مفید بودن و غرور می
کردم و رضایتخاطر .میدانستم که اگر پیش خانوادهام در شهرستان میماندم
چارهای نداشتم جز آنکه شوهر کنم و بچهدار شوم ....در خانه تیمی اما به عنوان یک
انسان مختار ارزش داشتم .از نظر اجتماعی هم موقعیتم فرق کرده بود .دیگر یک
دختر کنج خانهنشین شهرستانی نبودم .چریک فدایی خلق بودم که با "خونم
جامعهی آزاد آینده را آبیاری میکردم"  ...زن بودن در خانهی تیمی اما گرفتاریهای
خاص خودش را داشت به خصوص عادت ماهانه برای من عذابی بود .انگار عیب
است ...شرمندهام میکرد ...رفقای مرد هم گویی اصال از قضیه عادت ماهانه زنها
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بیخبر بودند .شاید هم به روی خودشان نمیآوردند هر چه بود اگر وقت ورزش
میگفتم امروز نمیتوانم ورزش کنم بیمعطلی اعتراض میکردند که یعنی چه ،ورزش
جز دیسیپلین زندگی ماست و"...
زهرا آقانبی قلهکی در خانوادهای مذهبی زندگی میکرد و "اجازه انجام هیچ کاری جز
خانهداری" را نداشت .مطالعات او به کتب مذهبی محدود مانده بود و حتا به دستور پدرش
از رفتن به دبیرستان در کالس نهم باز ماند و به جای آن به کالس خیاطی فرستاده شد.
او برای برگشتن به مدرسه یک سال تمام جنگید تا نهایتا اجازهی ثبتنام مجدد در مدرسه
را یافت .او مدت کوتاهی پس از پایان تحصیل با یکی از همرزمان خود ازدواج میکند و
به جنبش چریکی میپیوندد .و در مدت کوتاهی به یکی از جسورترین افراد جنبش تبدیل
میشود 1.یکی از اعضا و یا هواداران سازمان رهاییبخش در بارهی زندگی در خانهی تیمی
و روابط بین زنان و مردان در سازمانشان در مصاحبه شفاهی ،در پاسخ به این سوال که
آیا در آن سالها در تشکیالت برابری جنسیتی بود چنین میگوید2 :
"آن موقع بیشتر بچههای تشکیالتی سعی میکردند آن طور که فکر میکردند،
زندگی کنند .یعنی نمود افکارشان در زندگیشان خود را نشان میداد .اگر تقسیم
کار در خانه بود رعایت میکردیم .بحث عدالت اگر بود ،رعایت میکردیم .اگر
تشکیالت به من میگفت این قسمت کار را انجام بده و به آن آقا هم گفته بود ،هیچ
تفاوتی بین مرد و زن نبود .برای من فرقی نداشت که رفیق من مرد است یا زن و یا
این که کاری که او دارد میکند به کاری که من میکنم ارحج است...
در تشکیالتی که من بودم هیچ گاه این احساس نبود که بین من و مردی که با هم
در یک قسمت تشکیالت کار میکردیم ،فرقی وجود دارد .تشکیالت آن موقع مانند
ادارات دولتی نبود که کارتعریف شدهای برای زنان و مردان از قبل وجود داشته باشد
 -1اسدپور ،زهره ،مقاله فراروی از "ضعیفه" به "عامل تغییر " /نگاهی به حضور زنان در جنبش چریکی علیه رژیم
شاه  19بهمن 1562
 -2سازمانی که در داخل کشور توسط سیروس نهاوندی و تعدادی از هواداران سازمان انقالبی تشکیل شد .سیروس
نهاوندی عضو نفوذی ساواک بود و عده ی بسیاری از اعضای این سازمان درتله ساواک افتاده ،دستگیر ،زندانی،
شکنجه و کشته شدند.
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که تو باید بروی و آن را انجام دهی .تشکیالت و کارهای مبارزاتی را آنقدر ارجح می
دانستی که حتا درس خواندن را که آن موقع آن قدر مهم بود ،میتوانستی کنار
بگذاری .اولویت تو کار مبارزاتی بود ...چیزی که مبارزات دههی  31یا قبلترش را با
اکنون متفاوت میکند ،همان فداکاریها و اولویت دادن به مبارزه بود ،از جان
گذشتگی .در واقع برای بسیاری از ما زنان ،شروع مبارزه ،مبارزه با تبعیض علیه زنان
بود.
برای کارها ارزشگذاری جنسیتی نمیکردیم .اولویت با کار بود و هر کس هر کاری
را که از دستش برمیآمد و در راستای فعالیت و مبارزه میدانست انجام میداد .بارها
پیش می آمد که من مسوول انجام بخشی از کار ِخانه بودم اما مسوولیت دیگری هم
در زمینه مطالعه یا تهیه مطلبی داشتم ،رفقای مرد حاضر میشدند مسوولیت کار
خانهی مرا انجام دهند تا من به مطالعهام برسم...حتا در سازمان ما بحث رابطه جنسی
و توجه به نیازهای زنان نیز صحبت میشد .اگر بچهها همدیگر را دوست داشتند می
توانستند با هم ازدواج کنند .این مساله شخصی آن آدمها بود نه دستور سازمانی .اگر
عالقهای ایجاد میشد با مسووالنشان صحبت میکردند ولی این نکته مورد نظر قرار
میگرفت که آن زن تحت تاثیر قدرت یا جایگاه آن مرد قرار نگیرد.
اما به نظر میرسد وضعیت در خانههای تیمی سازمانهای شبهنظامی مانند چریکهای
فدایی خلق و مجاهدین خلق متفاوت بود .در مقاطعی ،در خانههای تیمی چریکهای
فدایی مقرر بود که میان زن و مرد هیچ گونه رابطهی عاطفی و جنسی وجود نداشته باشد.
در خانههای تیمی معیارهای اخالقی به شدت رعایت میشد .در آییننامهی زندگی در
خانههای تیمی به نوع لباس و پوشش توجه شده بود:
به موجب آن دختران باید در خانه ،لباس تیره و گشاد و شلوار بپوشند .پوشیدن
لباس رنگ روشن و آستین کوتاه ممنوع بود .دختران در خانهها نباید آرایش کنند؛
مگر مواقعی که میخواهند از خانه بیرون بروند و بعد از مراجعت به خانه باید قبل از
مواجهه با پسران آن را پاک کنند .لباسهای زیر هیچ کدام پس از شستن نباید در
انظار قرار گیرد .بلکه همیشه باید آن را با پیراهن یا چادر پوشاند .پسران هیچگاه
نباید حتا هنگام ورزش در منزل با زیرپیراهن باشند .دختران و پسران باید همیشه
در خانه جوراب به پا داشته باشند".
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شهین توکلی در باره روابط بین زنان و مردان و تقسیم کار در خانههای تیمی بود چنین
میگوید:
"تا آنجا که من به خاطر میآورم هرگز نشنیدم که به تفکیک از زنان و مردان صحبت
شده باشد یا ضابطه و قانونی برای فاصلهگذاری وجود داشته باشد .به گمان من
رابطهی بین افرادی که در یک خانه زندگی میکردند با توجه به ویژگیهای
شخصیتی و فردی آنها شکل میگرفت نه بر مبنای قانونی تعریف شده براساس
جنسیت آنها .تا جایی که به من مربوط میشود همه با محبت و احترام با من برخورد
می کردند و اگر برای مراقبت از بچه نیازی به کمک داشتم ،حتما میپذیرفتند .در
مورد تقسیم کار باز هم نمیتوانم برنامه مدونی را به خاطر بیاورم .قطعا همه جا بر
مبنای مهارتها تقسیم کاری به وجود میآید .مثال شما راننده بهتری هستید و
دیگری تعمیر کار ماهریست .من مهارت خاصی نداشتم ولی مانعی هم برای فراگیری،
اگر مایل بودم ،وجود نداشت .در واقع زن بودن مانعی برای آموزش  ،یادگیری و قبول
مسوولیتهای متفاوت نبود ...شاید تجربه من از دوره کوتاه حضور در شرایطی که
بعدها "خانه تیمی" نام گرفت بسیار متفاوت باشد .زیرا من در مقام خواهر حمید،
همسر سعید و مادر کودک شیرخوار در خانه خودم که علنا محمل رفت و آمد
دوستان و بستگانمان بود ،زندگی میکردم.
اواسط فروردین ( 31ظاهرا بعد از وقایع سیاهکل) همسرم به من اطالع داد که میزبان
چهار تن از مبارزینی خواهم بود که نام و عکس آنها در جراید اعالم شده و برای
دستگیری آنها جایزه تعیین شده است .من پذیرفتم .با این که از عواقب چنین امری
آگاه بودم ولی از اینکه میتوانستم خدمتی انجام دهم خوشحال بودم.
وظیفه ای که همسرم برای من تعریف کرده بود ،نگه داشتن شرایط عادی زندگی بود
به نحوی که همسایگان و بستگانمان متوجه حضور کسی در خانه نشوند .کار سختی
نبود .اطاقی در طبقه دوم دراختیار آنها گذاشته شد و جز تهیه غذای ساده و مختصر
کار دیگری برای من وجود نداشت .برنامه مشترکی مثل مطالعه ،ورزش و ...در میان
نبود .چیزی به نام آییننامه یا ضوابط و تقسیم کار نیز وجود نداشت .هیچ کدام از
این افراد را نمیشناختم ولی با این وجود ،احساس صمیمیت و یگانگی داشتم .رفتار
آنها با من بر مبنای اعتماد ،محبت ،احترام و شاید قدردانی بود.
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اگر بخواهیم واقع بین باشیم به طور کلی ،زندگی در این شرایط در درازمدت باید
مشکل باشد .گویی شما همیشه در محل کار یا تحصیل یا کال در اجتماعی غیر از
خانه حضور دارید .رعایت آداب معاشرت و دیگر موازین اخالقی ،سنتی و فرهنگی،
آن هم به طور تمام وقت طبیتعا انرژی بیشتری طلب میکند .افرادی که با شما
زندگی میکنند با شما و با یکدیگر متفاوت هستند .از خانوادهها ،شهرستانها ،اقشار
و طبقات مختلف اجتماعی هستند .با عادات مختلف ،سطوح تحصیلی متفاوت و هر
چند ظاهرا از نظر فلسفی به تفاهم رسیدهاند ،باز هم این تفاهم در سطحی نیست که
جا افتاده و نهادینه شده باشد .به نظر من وقتی شما از خانه های تیمی صحبت
میکنید با اشکال قالبهای یکنواختی روبرو نیستید .مثل هر اجتماع کوچک یا
بزرگ دیگر .صدها پارامتر مختلف عمل میکنند و طبیعتا نتایج متفاوتی به بار
می آورند .برای من شخصا جز احساس احترامی عمیق و خالیی عظیم در گوشهای
از قلبم چیزی به بار نیامده است( .شاید اگر این انسان های شریف و بزرگوار را ندیده
بودم ،تحمل دیگران برایم آسانتر بود").
 -9-3-9آیا در خانههای تیمی از زنان به عنوان استتار استفاده میشد؟
زنانی که وارد زندگی مخفی میشدند ،آگاهانه مسیر مبارزه را انتخاب کرده بودند هرچند
تجربیات فردی و زندگی گذشتهشان سبب میشد برخوردها و نگرشهای شخصی
متفاوتی داشته باشند .برای آنان و مردان همرزمشان زندگی در خانههای تیمی یک انتخاب
نبود؛ گریزی ناگزیر بود .هنگامی که زندگی علنی و عادی غیرممکن میشد ،زندگی در
خانههای تیمی تنها راه ادامه مبارزه و فعالیت بود .زندگی مخفی به معنی داشتن هویت
غیرواقعی بود .این که زنان یا مردان مبارز بسته به محله و منطقه زندگیشان ،از پوشش
مرسوم جامعه استفاده کنند ،مثال زنان از چادر استفاده کنند ،یا تظاهر کنند که زن و
شوهر هستند ،دانشجو هستند و از شهرستان برای تحصیل آمدهاند و  ...همه شگردهایی
برای ادامه زندگی مخفی بوده و زن و مرد نداشته است .هیچ نمونهای وجود ندارد که
دختر ،همسر یا خواهری با وجود عدم تمایل خودش و فقط برای استتار به خانههای تیمی
برده شده باشد .بحث انتخاب بسیار مهم بود .یکی از زنانی که از نزدیکان دکتر هوشنگ
اعظمی بود ،میگفت:
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" من نسبت به دکتر ارادت خاصی داشتم و تحت تاثیر او به مبارزه گرایش پیدا کرده
بودم .روزی آمد با من صحبت کرد که آماده شو برویم کوه ...من به او گفتم که من
این شیوهی مبارزه را نمیپذیرم .من باید اینجا بمانم و ...و این گونه بود که با او به
کوه نرفتم و زندگی مخ فی را شروع نکردم  ....من به عنوان یک زن در مقابل دکتر
اعظمی که یلی بود در مبارزه ،ایستادم و راه خودم را انتخاب کردم بدون آنکه مقهور
شهرت و اقتدار او شوم و او هم این را پذیرفت به راحتی( ".مصاحبههای شفاهی)
یکی از نزدیکان مریم شاهی در سازمان چریکهای فدایی خلق از سالهای  32تا ، 33
چنین میگوید:
"زنانی که نسبت به مسایل اجتماعی حساس بودند ،به مبارزه جلب میشدند .مریم
شاهی ابتدا طرفدار شریعتی و زینب بود .جمیله بوپاشا قهرمانش بود .نسبت به
بیعدالتی در حق زنان بسیار حساس بود .حتا با پرخاشگری و عصبی با تبعیضها
علیه زنان برخورد میکرد .گرایش عاطفی شدیدی نسبت به مسایل زنان داشت .خانم
هایی که من میشناختم چه قبل از انقالب و چه بعد از آن ،از راه مواضع فمینیستی
و بیعدالتی در حق زن در اسالم و در جامعه به مبارزه کشیده میشدند و جنبش
زنان را بخشی از جنبش اجتماعی محسوب میکردند .برای عضویگیری جنسیت
فاکتوری نبود که به آن توجه شود .زنان در استتار و پنهان کردن استاد بودند .اما
نمیشود گفت که از آنها در این زمینه استفاده ابزاری میشد ..زنان دارای امکاناتی
بودند که مردان نداشتند .جزوه یا پلیکپیها را به راحتی زیر چادر میتوانستند جابه
جا کنند .اما آنان با این انگیزه دعوت به مبارزه نمیشدند که از این امکانشان استفاده
شود .مادرها در خانواده بیشتر به بچهها کمک میکردند .برای گرفتن خانه تیمی ،اگر
خانمی همراهت بود و شکل خانواده داشتی ،بهتر به تو خانه میدادند .هیچ نمونهای
را سرا غ ندارم که خود زنان و رفقای سازمانی اعالم کرده باشند که از آنها استفاده
ابزاری شده است.
ساختار تشکیالت این گونه بود .به مسوالن خانههای تیمی از باال گفته میشد که
این کار را بکنید و آن کار را نکنید .بر حسب استعدادشان مشخص میشد چه کسی
چه کاری انجام دهد .خانمهایی بودند که از لحاظ تئوریک باال بودند ،کار تئوریک
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انجام میدادند و آنهایی که عملی بودند کار عملی میکردند .در این تقسیم کار،
جنسیت نقشی نداشت.
حدود یک سوم اعضا زن بودند اما درصد زنانی که در کادر رهبری و مرکزی بودند
کم بود .میدانم مرضیه احمدی اسکویی مسوول شاخه بود و رفقای پسر زیر ِدست
او کار میکردند .نسترن آل آقا در سطح باالی تشکیالت فعال بود .اما آمار دقیقی
وجود ندارد .این سازمانها هم برآیند کل جامعه بودند .در سطح دانشگاهها واحدهای
تولیدی و سایر عرصههای اجتماعی نیز تعداد خانمها کمتر بود".
امکان رشد زنان در سازمانها وجود داشت ،خاطرات و تجربیات موید این مساله است:
"دوره کوتاه فعالیت مبارزه چریکی مانع از این قضیه بود .زمستان  35مریم شاهی به
سازمان پیوست و اردیبهشت  33بمبی در اداره کار مشهد کار گذاشت و شش ماه
بعد کشته شد .تازه ایشان در این مدت تقریبا علنی بود و نمیشناختنش که عضویتش
در سازمان دو سال طول کشید .اگر بعد از شش ماه از بین نمیرفتیم ،از خودمان
ناراحت بودیم که چرا این طور شده است  ...برخورد رفقای زن و مرد در مبارزه بسیار
دوستانه ،رفیقانه و زاهدانه بود .خیلی حریم روابط عاطفی را رعایت میکردند .روابط
باید رسمی میبود .رابطه زن و مرد یک تابو بود .یک خودسانسوری شدید حاکم بود.
حتا خندههایمان را کنترل میکردیم .این شیوه برخورد هر چند در کل کار جمعی
را راحتتر میکرد اما برخی موارد نیز ،کار را سختتر میکرد .در کل تجربه شخصی
من این بود که رفقای دختر احساس مسوولیت بیشتری میکردند و کمتر سهل
انگاری".
شهین توکلی در مورد پیوستنش به سازمان چنین میگوید:
"مثل هر زن ایرانی دیگر کاری را کردم که برای مرد خانوادهام انجام میدادم .به
نظرم حرکت خودم در همان راستاست .یعنی در بسیاری از برنامهها من نبودم .حضور
داشتم ولی من واقعیام نبود .برای من سخت نیست گفتنش ولی برای شماها
شنیدنش سخت است .واقعیت این است که اگر برادرم یا همسرم میگفتند این خوبه،
من میگفتم این خوبه .اگر میگفت این َبدِه من میگفتم این بده .منی که رشد کرده
بود و برای خودم به هرحال یک افکاری میبایست داشته باشم ،وجود نداشت .من
همان زن ایرانی قبل از دههی  31بودم .اگر شوهر من پلیس میشد من هم پلیس
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میشدم .اما اگر ساواکی میشد ،دیگر ساواکی نمیشدم .یک سری مسایل اخالقی
داشتم که نمیتوانستم از آن عدول کنم .ببینید من هیچ وقت مایل نبودم که کارهایی
که آنها میکنند را انجام دهم( .ترور و سرقت مسلحانه از بانک و )...مثال یکی دو تا
برنامه انجام دادند که من دوست نداشتم در آن مشارکت داشته باشم .االن که فکر
میکنم ،میبینیم که خوشحال بودم که من توی آن برنامهها نبودم .برای من تعریف
شده بود که میآیی تهران .یک خانه اجاره میشود شما به عنوان پوشش خواهید
بود .شما نقش یک زن خانهدار را بازی میکنید که همسایهها فکر کنند اینجا یک
خانواده زندگی میکند و آن را یک خانه معمولی ببیند .این تعریف شده بود .بنابراین
من فکر نمیکردم که چی خوبه چی بده ،اصال آنها چی بودند که من بخواهم مثل
آنها بشوم و  ...مثال بگویم من هم باید تفنگ به دست بگیرم؟!  ...اما بودند کسانی که
مبارزه را آگاهانه انتخاب کرده بودند .مثل اشرف دهقانی ...البته آن موقع این احساس
را نداشتم که من میخواهم همراه مَردَم باشم .اون موقع فکر میکردم که درست
فهمیدهام .آنها میگفتند درسته ،من هم فکر میکردم درست فهمیدهام"...
آگاهی آن موقع با آگاهی االن فرق میکرد .تعریفش متفاوت است .من آنجا آگاهانه
رفتم .گفتم شغلم را میگذارم کنار .بچهام را میسپارم به پدر و مادرم و با شما میآیم
چون این کار درست است  . ...اینها االن معنی پیدا میکند  ...نمیتوانیم قضاوت
کنیم و خودمان را بگذاریم در آن دوره.
باالترین آدم های ما آن موقع احمدزاده و پویان بودند .آنها چی میدانستند؟ حاال
وقتی میگوییم "آگاهانه" یک پاورقی میخواهد تا آن را معنی کند .کسی منو به
زور نبرد خانه تیمی .به من گفتند ما داریم میریم .تو هم اگر بخواهی میتونی بیایی،
میتونی نیای .معلمی ،بچهات را داری ،حقوقت را داری ...آگاهی من چی بود؟ آگاهی
آنها چی بود؟"
وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود در سازمان فدایی زنها فقط وسیلهای بودند
برای استتار و پوشش .آیا یک جوری از شما استفاده ابزاری شد؟ یعنی این که گفتند بیا
پوشش باش و ،...چنین میگوید:
"نه اصال .من ناراحت می شوم از این چنین حرفی .این شاید بهترین کاری بود که
میتوانستند انجام دهند .نه! اصال فکر میکنم این یک تهمت است  ...بچهها االن
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دارند اینطوری میگویند .در حالی که آن موقع در داخل زندان به هیچ وجه ،شما
چنین جوی نمیدیدید که کسی ناراضی باشه یا شاکی باشه یا احساس حقارت و
تبعیض بکنه .این اصال آن موقع نبوده  ...آن موقع چنین احساسی نداشتند و نبوده
و آنقدر آن بچههای آن دوره ،آدمهای واالیی بودند از نظر اخالقی .من نمیگویم
سیاستمدار بودند .هیچی نمیدانستند از سیاست (االن میفهمم که هیچ
نمیدانستند) ولی انسانهای واالیی بودند با آن سن کمشان .امکان نداشت چنین
احساسی را آنجا و آن موقع داشته باشید .اما حاال شدهاید پنجاه ساله ،شصت ساله،
بیست سال است که دارید توی اروپا زندگی میکنید ،یادتان رفته که آنجا ،آن موقع
این طوری فکر نمیکردید  . ...من اصال قبول نمیکنم که به عنوان ابزار از یک زن
استفاده میکردند .به هیچ وجه".
شهین توکلی در مورد این که آیا در خود سازمان فدایی در سال  31پرداختن به مساله
زن ،جایگاه ویژه و خاصی داشته یا نه ،میگوید:
" نه من .اصال ندیدم که این مساله باشه .آخه آنقدر کوتاه بود این دوره .من حداکثر
یک ماه یا دو ماه بیشتر با این بچهها نبودم .من اصال یک زن مطالعه کرده و آشنا به
این بحثها نیستم .فقط دارم حسم را میگویم .حمید برادر من قبل از اینکه به این
بچهها بپیوندد یک آدم دیگه بود .بعد سعی کرد به یک آدم دیگه تبدیل بشه .این را
باید دید .حرکت را باید دید .آن دوره اول که بچهها درگیر مساله روزمره ،مبارزه 24
ساعته مسلحانه نبودند .وقت برای این کارها بود .بعدش که دیگر من نبودم و دور
بودم که از این بچههایی که درگیر میشدند خیلی دور ماندم ...اگر فداییها منو قبول
کردند و از من کمک خواستند ،یعنی اول من را قبول کردند چرا؟ چون من آزاداندیش
بودم تا حدودی که آنها میخواستند ،نه این که آنها به من یاد داده باشند .سازمان
سراغ این جور زنان میرفت...
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در سه سال پس از سرنگونی رژیم سلطنت ،سیل سهمگین حوادث جاری بود و یکی پس از دیگری ،لحظه
لحظه زندگی تمام مردم ایران را تحت تاثیر قرار میداد 9055 .سال سلطنت از هم پاشیده بود و در فاصله
از همپاشیدگی دستگاه حکومتی شاهنشاهی و استقرار حکومت اسالمی ،فضای باز سیاسی ایجاد شده،
درنگی شد تا مردم ایران بعد از سال ها خفقان و سرکوب ،نفس تازه کنند؛ هرچند با تحکیم حکومت
جدید ،خیلی سریع این روزنه کوچک آزادی و رهایی ،با سرکوبی دهشتناک بسته شد .مبارزات زنان
ایران در این سالها ابعاد تازهای یافت .ابعادی که به دلیل از بین رفتن اسناد و مدارک و کشته شدن
بسیاری از فعاالن آن دوره ،ناشناخته مانده است.
به رغم تعداد تشکلها و سازمانهایی که در آن سالها تشکیل شده بود و حجم باالی نشریات ،کتب و
جزوات منتشره ،متاسفانه منابع اندکی از این دوره باقی مانده است .در فضای سرکوب و خفقان شدید و
نیز کتابسوزان سال  ،35بسیاری از اسناد و مدارک این سازمانها و انجمنها نابود شدند .برای بیش از
یک دهه داشتن حتا یک کتاب ،اعالمیه و نشریه از این گونه سازمانها زندان ،شکنجه و حتا اعدام به
دنبال داشت .بسیاری از فعاالن سیاسی این دوره در سالهای خونین دههی شصت کشته یا اعدام شدند.
برای بررسی مبارزات زنان و ترسیم بهتر فضای آن سالها ،ابتدا باید به وضعیت عمومی جامعه نظری
داشت .محدودیتهای روزمرهای را که بر زنان اعمال میشد ،از البه الی مقاالت و گزارشهای منتشره در
نشریات سازمانهای چپ در بارهی مسائل زنان و همچنین مواضع این سازمانها در باره این مسایل،
مرور و بررسی خواهد شد تا از این رهگذر محرومیتهای روزافزونی بازنمایی شود که در حیطههای
مختلف به سرعت بر سر راه زنان ایجاد میشد و میزان حساسیتهای این سازمانها به مسایل زنان
روشن شود.
برگزاری اولین مراسم  9مارس اسفند  01را شاید بتوان نقطهی شروع مجدد و شکلگیری جنبش زنان
محسوب کرد .به خصوص که با اعتراضات گستردهی زنان علیه حجاب همزمان شده بود و ضروری است
که به آن پرداخته شود.
در ادامه ،با معرفی تشکلهای زنان با توجه به منابع اندکی که در دست است و همچنین ،از طریق
مصاحبههای شفاهی ،تالش میشود وابستگیهای سیاسی ،اهداف و مواضع آنان در قبال مسایل خاص
زنان و مسایل روز و اقدامات مشترک این سازمانها و تالش برای ایجاد همگرایی و وحدت در میان این
گروهها ،مورد بررسی و مالحظه قرار گیرد.
در همان سالها ،نقدهایی از سوی سازمانهای مختلف نسبت به مواضع سایر سازمانها و گروهها در
مورد مسایل زنان طرح شده است که می تواند یکی از منابع مهم برای شناخت نقاط ضعف و قوت نگاه
سازمانهای چپ به مسایل زنان تلقی شود.اهمیت نقدهای بازمانده از آن دوران به دلیل نزدیکی به
شرایط آن مقطع با نقدهای کنونی متفاوت است .در ادامه ،بخشی از این نقدها بازخوانی میشود به همراه
با نقدهایی که از سوی زنان فعال در جنبش چپ در آن سالها که به شکل خاطرات و مجموعههایی
منتشر یا در مصاحبههای شفاهی طرح شده است و بیشتر ،نگاه ِزنان فعال در این سازمانها و تشکلهای
زنان را به تالشهایشان در آن سالها ،از زمان حاضر و بعد از گذشت سی و چند سال ،نشان میدهد.
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آشنایی با منابع :
منابع این بخش ،کتب ،مقاالت و نوشتههای منتشر شده در نشریات مختلف است؛ از
نشریات عمومی مانند کیهان ،اطالعات و آیندگان ،پیغام امروز ،آهنگر ،زنروز ،بانوان،
گرفته تا کتاب جمعه و فصلی برای گل سرخ و همچنین نشریات سازمانهای سیاسی
فعال در آن دوره مانند کار ،پیکار ،رهایی ،رزمندگان ،راه کارگر و  1. ...برخی از این اسناد
در سایتهای مختلف منتشر شده است.
نشریات رسمی مانند کیهان ،اطالعات و ...تا زمانی خبرهای مربوط به اعتراضات و
محدودیتهای اعمال شده برای زنان را پوشش میدادند که به تیغ سانسور یا توقیف دچار
نشده بودند .به تدریج و بعد از اسفند  ،31فشارهای حکومتی و اعمال سانسور ،رویه روزنامه
های کیهان و اطالعات را تغییر داد .این دو روزنامه که خبرهایی از اعتراضات علیه حجاب
اجباری را منتشر می کردند ،شروع به انتشار مقاالتی در تایید حجاب منتشر کردند.
نشریات سازمانهای چپ و همچنین نشریات رسمی مستقل چپ مثل روزنامهی آیندگان
و هفتهنامههای پیغام امروز و آهنگر ،خبرهای مربوط به اعتراضات زنان علیه حجاب و
مقاالتی در باره محدودیتهای ایجاد شده برای زنان را به طور مرتب منتشر میکردند ،از
آن جمله اخبار تظاهرات علیه حجاب اجباری و تعرضاتی که به زنان در طی آن شد.
آیندگان در دو شماره پیاپی صفحهای را به معرفی تفصیلی تشکلهای زنان اختصاص داده
بود .نمونههایی از بریدههای نشریات پیغام امروز ،آیندگان ،نشریات سازمانهای سیاسی و
سازمانهای زنان ،همین طور کاریکاتورها و طنزهای نشریه آهنگر و هم چنین نشریات
دولتی مانند کیهان ،اطالعات ،زنروز و بانوان در مورد مسایل زنان در بخش ضمایم این
مجموعه آورده شده است.
کتابهای منتشر شده با موضوع مسایل زنان
در فاصلهی سالهای  31تا  31کتابها بسیاری نیز در بارهی مسایل زنان منتشر شد که
بسیاری از آنان در دسترس نیستند .تیراژ کتاب در این دوره به صدهزار نسخه رسیده بود.
 -1کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو ،شماره  51آن ویژه  9مارس  39بود.
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تقریبا تمام تشکلهای فعال در آن سالها افزون بر نشریات خاص خود ،کتابهایی را نیز
منتشر میکردند و حتا یکی از منابع تامین هزینههای مالی خود را انتشار و فروش این
کتابها برمیشمردند( .اتحاد ملی زنان).
برخی از این کتابها ،نگرشهای فکری و سیاسی خاصی را نمایندگی میکنند و با دیدگاه-
های خاص مسالهی زنان را مورد توجه قرار دادهاند .در کنار کتابهای تئوریکی که نظرات
مارکس و انگلس ،لنین ،لوگزامبورگ ،تجربیات زنان انقالبی در کشورهای دیگر مانند
ویتنام ،چین ،آلبانی و ...را تبین میکرد ،مسایل زنان در خانواده ،ازدواج ،رابطهی دو
جنس ،تبعیض در قوانین ،موضوع کتابهای دیگر بود .موضوع دستهی دیگری از این
کتابها ،نقد نظرات گروههای مختلف نسبت به مسایل زنان بود .برخی از کتابهایی که
در سالهای اولیه دهه  31در خارج از کشور یا به صورت غیرقانونی در داخل منتشر شده
بود ،در این دوره تجدید چاپ شدند.
گروه تحقیق اتحاد ملی زنان 1فهرستی از کتابهایی تهیه کرده بودند .در ابتدای این
فهرست آمده است که مطالعه این کتابها را مفید میدانند ولی تمامی محتوای مطرح
شده لزوما مورد تاییداتحاد ملی نیست 2.لیست برخی از این کتابها در ضمیمه آمده
است.
نشریات زنان
نشریات زنان در این دوره را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
 -1نش ریات رسمی و دولتی و نشریاتی که از طرف زنان مسلمان و مذهبی منتشر
میشد و در راستای حمایت از سیاستهای دولت بود.
 -2دستهی دیگر نشریات سازمانها و گروههای سیاسی فعال (به خصوص سازمانهای
چپ) بود.
از دستهی اول میتوان به پیامهاجر ،مجله نهضت زنان مسلمان ،فتح ،نرجس ،مجله زن
مسلمان ،مجله الثوره ،پویندگان راه زینب اشاره کرد .نشریاتی مانند زن روز و اطالعات
 -1اتحاد ملی زنان یکی از تشکلهای مستقل زنان در این سالها بود که در ادامه به آن بیشتر پرداخته خواهد
شد.
 -2متین ،مهناز ،بازبینی تجربه اتحاد ملی زنان
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بانوان نیزکه از نشریات زرد دوران پهلوی بودند ،در ماههای اول پس از بهمن  31مواضعی
نسبتا آزاد داشتند اما با تشدید فشار سانسور و تغییر کادر تحریریه ،تبدیل به ارگان تبلیغ
سیاستهای حاکمیت در مورد مسایل زنان شدند .مسئولیت نشریه زنروز به عهدهی شهال
انصاری و مجله بانوان به عهدهی زهرا رهنورد بود .در این دو مجله به طور مستمر مقاالتی
از شریعتی ،زهرا رهنورد ،مطهری و  ...منتشر میشد که الگوی زن مسلمان و باحجاب را
تبلیغ و ترویج میکرد.
از نشریات سازمانهای مستقل و غیردولتی زنان میتوان به پیکار زن ،برابری ،زن در
مبارزه ،رهایی زن 11 ،شهریور ،رزم زن ،زن مبارز اشاره کرد .این نشریات نه فقط در
تهران ،بلکه در شهرستانها هم منتشر میشده است که امکان دسترسی به تعداد اندکی
از این نشریات وجود دارد.
کمیته ”زنان مبارز“ ،نشریه پیکار زن را به صورت ماهانه در شیراز و تهران منتشر میکرد.
"جمعیت زنان ایران" اولین شماره نشریهی خود را به نام  11شهریور ،در بهمن  31به
چاپ رساند و از آن پس به صورت ماهانه منتشر میشد .نشریه زن مبارز ارگان تبلیغاتی
و آموزشی ”جمعیت زنان مبارز“ ،که به طور هفتگی و گاه ماهانه منتشر میشد .قیمت آن
نیز ده ریال بوده است.
سپیده سرخ ارگان “اتحادیه انقالبی زنان مبارز” بود که در قطع متوسط منتشر میشد
و قیمت آن ده ریال بود .در این نشریه مقاالتی در مورد مرحله کنونی انقالب ،شعر و
داستان و گزارشهایی از وضعیت زندگی زنان و ...منتشر میشد .پس از چند بار توقیف
باالخره در تاریخ  51مرداد  39توقیف شد.
بولتن همبستگی زنان در سال  1539در تهران با قیمت سی ریال منتشر میشد .در
فهرست مطالب شماره اول این نشریه این عناوین به چشم میخورد :تحلیل از قانون
اساسی خبرگان ،نگرشی به حقوق زنان در قوانین مدنی ،ستم فرهنگی به زنان ،پیامهای
ارائه شده در کنفرانس از سوی جمعیتها و گروهها1.
”جمعیت بیداری زنان“ نشریهای به نام بیداری زن منتشر میکرد .هفتهنامه بیداری زنان
در  1شماره با تیراژ  3111نسخه منتشر شد و در شهرستانها هم به شکل گستردهای
 -1ببران ،صدیقه ،سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر ،نشریات ویژه زنان  ،ص 135
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پخش میشد .رزم زن نشریه "اتحادیه زنان" بود که هر  13روز یک بار منتشر میشد.
اولین شمارهی آن در نیمه اردیبهشت  36منتشر شده است.
“انجمن رهایی زن” نشریهای به نام رهایی زن منتشر میکرد .شعارهایی در صفحات
مختلف نسخههای باقیماندهی این نشریه به چشم میخورد .شعار اصلی این نشریه این
بوده است" :آزادی زنان معیار آزادی جامعه است".در این نشریه عالوه بر خبرهای مربوط
به مسایل زنان ،مقاالتی تئوریک و گزارشهایی منتشر میشد .نقد نظرات کولنتای
(مقالهای با عنوان کولنتای و تاریخ ستمکشی زنان ،کولنتای و جنبش زنان مارکسیست)،
تقسیم کار بر اساس جنسیت در انگلستان ،ترجمهی مقاالتی از نشریه لفت ریویو است که
به شکل ادامهدار در چند شماره نشریه به چاپ رسیدهاند .نقد نظرات گروههای دیگر در
مورد مسایل زنان " ،اتحاد ملی و فرقهگرایی" تحلیل از شرایط موجود جامعه ،قانون و
حقوق پایمال شده زنان ،حجاب و مساله زنان ایران ،نظری بر حقوق دموکراتیک در قانون
اساسی ،با تحریم انتخابات به حقوق پایمال شده مردم اعتراض و ...از جمله عناوین مقاالت
مختلف این نشریه است.
برابری نشریه ارگان "اتحاد ملی زنان" بود .از گفتهی دستاندرکاران این نشریه چنین
به نظر میرسد که قصد آنان انتشار مجله به جای روزنامه بوده است که شامل بخشهایی
از قبیل سرمقاله ،معرفی کتاب و شعر و ادبیات کودکان ،بهداشت خانواده ،آشپزی ،خیاطی،
بررسی مسایل حقوق زنان ،گزارشهایی مربوط به مسایل روز از قبیل مسکن ،گرانی... ،
مقالهای ترویجی در بارهی مساله زنان ،ترجمه مقالهای در مورد جنبشهای جهانی زنان،
تعلیم و تربیت کودکان ،اخبار ایران و جهان و بخشهای متفرقه مانند مصاحبه بوده است.
تهیه مقاالت به عهدهی کمیتههای مختلف اتحاد بود و در چاپخانه سازمان چریکهای
فدایی خلق ایران چاپ میشد .شش شماره این مجله هر دو هفته یک بار منتشر شد.
اولین شماره این نشریه با شعری از ابوالقاسم الهوتی آغاز میشود:
باید همه جا قرین شود زن با مرد /دیگر در این جهان نماند یک فرد
آن سان که به هر کسی بگویی :بیکار /دعوی شرف کند ،بگرید از درد.
عنوان مقاالت مختلف این نشریه عبارتند از :ارائه اجمالی ریشههای تاریخی ستم بر زنان،
اخبار ،گزارش و مقاالت تحلیلی و ...بود.
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پس از چند شماره ،یک نظرخواهی جمعی در مورد مضمون کیفیت نشریه ،درون اتحاد
شکل گرفت .در این نظرخواهی اعضای کمیتهها مطرح کرده بودند که معلوم نیست
مخاطب نشریه کیست ،زیرا زنان کارمند معلم و پرستار و به طورکلی زنان طبقهی متوسط
که به نشریاتی مانند زنروز گرایش بیشتری دارند و زنان طبقات پایین هم اصال نشریه
نمیخوانند .سرانجام پذیرفته شد که مخاطب نشریه زنان آگاه جامعهاند که دارای
حساسیتهایی در مورد مسایل زنان هستند.
پس از قطع انتشار برابری ،زنان در مبارزه ،نشریهی دیگری بود که اتحاد ملی زنان
منتشر کرد .از این نشریه نیز شش شماره و یک ویژه نامه قیام منتشر شد .سه شمارهی
بعدی آن به چاپخانه رفت ولی به دلیل یورش چماقداران به چاپخانهها منتشر نشد و
فقط به شکل درون گروهی بر دیوارهای دفتر اتحاد ملی برای اطالع اعضا نصب شد1.
شعار"آزادی زنان فقط زمانی تامین میگردد که تمام زحمتکشان از قید ستم و استثمار
رها شوند".در این نشریه به چشم میخورد .در تمام شمارههای این مجله ،اتحاد ملی زنان
معرفی میشود .در شمارهی اول آن این مطالب آمده است :مصاحبه با تنها نماینده زن در
مجلس خبرگان ،مبارزه با فساد ،تنها از طریق نابود ساختن عوامل ایجاد آن میسر است و
نه اعدام روسپیان ،پیام به دانش آموزان ،گزارشهایی از محلههای جنوب شهر ،مبارزات
زنان در شیلی.
جهان زنان :دورهی جدید این مجله از شهریور  1539تا اسفند  1531منتشر شد .تیراژ
آن  53هزار نسخه اعالم شده است .این نشریه ارگان تشکیالت دموکراتیک زنان ایران
(بخش زنان حزب توده) بود .مطالب شمارهی اول آن عبارت است از:
سخنان امام خمینی در اجتماع زنان ،سخنی با شما ،حقوق زنان در قانون اساسی ،نقش
زنان در انقالب اسالمی ایران ،مصاحبه با مادر پرویز حکمت جو ،زن فلسطینی حماسه
عشق و مبارزه ،نقش زنان در جنبش تنباکو ،داستانی از درویشیان ،خاطرات یک دختر
زندانی ،دانستیهای مربوط به خانهداری و آشپزی .در شمارههای بعدی الگوی لباس از
ژورنالهای خارجی خیاطی نیز به آن اضافه شد .در بقیه شمارههای آن نیز مطالبی از
همین دست مشاهده می شود.
 -1فصلی در گل سرخ ،میزگرد اتحاد ملی زنان و انجمن رهایی
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فصلی در گلسرخ فصلنامهای بود که توسط عاطفه گرگین منتشر میشد و دو ویژهنامه
برای  9مارس در سال  39و  36منتشر کرد .در ویژهنامه سال  36میزگرد اتحاد ملی زنان
و انجمن رهایی زن منتشر شده است .هما ناطق برگزاری این میزگرد را بر عهده داشت.
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 -1-5شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در ماههای قبل و پس از
سرنگونی رژیم سلطنت
فضای ملتهب سال  ،31اوج گرفتن جنبش مردم علیه حکومت شاهنشاهی ،عرصه را برای
فعالیت سیاسی همهی اقشار جامعه باز کرد .در این سال ،مردم روز به روز بیشتر به مسایل
سیاست توجه می کردند .خواستهها و اعتراضاتی که در آغاز صنفی بود ،به مطالباتی
سیاسی و به سوی ضدیت با رژیم سلطنت بدل و معطوف میشدند .تظاهرات خیابانی
افزایش مییافت .این شرایط ،تغییراتی کیفی را در حضور زنان در حوزههای اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی ایران ایجاد کرد .فضای سیاسی جامعه ،زنان بسیاری را از کنج خانهها
و آشپزخانهها به عرصهی مبارزهی اجتماعی کشاند .زنان در تمام اعتراضات حضور فعال
و موثر داشتند .در اعتصاب کارگران ،معلمان ،پرستاران ،کارمندان و حتا در جنگ و
گ ریزهای خیابانی با حکومت نظامی ،ساختن کوکتل مولوتف و  ....این زنان از تمام اقشار
و طبقات اجتماعی بودند :زنانی از پایینترین اقشار و حتا بسیار سنتی و مذهبی تا زنان
تحصیلکردهی اقشار متوسط و حتا مرفه و زنان آگاه ،مبارز و کمونیست.
پس از سقوط رژیم سلطنتی در بهمن  31ساختار اقتصادی کشور در هم ریخته بود.
بسیاری از سرمایهداران بزرگ از کشور گریخته و مستشاران نظامی و اقتصادی امریکایی
و اروپایی ایران را ترک کرده بودند .دولت موقت تشکیل شده اما هنوز قدرت کافی را برای
ساماندهی بینظمیهای سیاسی و اقتصادی به دست نیاورده بود .مردم پس از سالها
سرکوب و خفقان ،به میدان آمده و خواستار به دستگیری قدرت و تصمیمگیری در مورد
سرنوشت خود بودند.
در دو سال و نیم بعد از سرنگونی شاه ،از  22بهمن  31تا خرداد  ،31میزان آزادی بیان،
اندیشه ،ایجاد تشکل و چاپ انواع و اقسام نشریات و کتابها ،در طول تاریخ ایران بیسابقه
بود .کتابهای بسیاری در تیراژ صد هزار نسخه منتشر میشد و به فروش میرسید .مردمی
که قدرت خود را تجربه کرده بودند ،برای ایجاد تشکل یا چاپ کتاب و نشریه نیازی به
گرفتن مجوز از هیچ نهادی حس نمیکردند.
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در شش ماه اول پس از سرنگونی رژیم پهلوی شوراها ،سندیکاها و اتحادیههای مستقل
در بسیاری از واحدهای تولیدی ،ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی شکل گرفتند.
مدیریت و کنترل مردمی در این شوراها تجلی یافت و در نبود انسجام قدرت دولتی ،این
شوراها به خوبی از عهدهی اداره کارها برآمدند .بسیاری از اعضای سازمانهای سیاسی
چپ در این تشکلها حضوری فعال بر عهده داشتند .هرچند که عمر این شوراها بسیار
کوتاه بود و با قدرت گرفتن دولت جدید به تدریج در کمتر از یک سال کنار گذاشته شدند،
اما دستآوردهای عظیمی داشتند.
سازمانهای سیاسی که در رژیم پیشین به صورت مخفی برای سرنگونی رژیم مبارزه
میکردند به طور علنی به فعالیت پرداختند .در این دوره ،زنان در این شوراها بسیار فعال
بودند ،به خصوص در شوراهای کارمندان ادارات و موسسات ،بانکها و ...بسیاری از زنان
نیز در سازمانهای سیاسی گرد آمدند یا تشکلهای خود را ایجاد کردند؛ از آن جمله
میتوان به جمعیت زنان مبارز ،انجمن رهایی زن ،اتحادیه زنان انقالبی ،جمعیت بیداری
زن ،اتحاد ملی زنان و  ...اشاره کرد( .در بخش بعدی این سازمانها معرفی خواهند شد)
تمام سازمانهای سیاسی که در این سالها فعالیت میکردند ،بخش زنان داشتند یا
سازمان جداگانهای را در رابطه با مسایل زنان در کنار خود تاسیس کرده بودند .بسیاری
از این سازمانها و تشکلهای زنان به تدریج تغییراتی را از سرگذراندند و در اواخر سال
 36دیگر از بسیاری از این سازمانها اثری نمانده بود و معدودی از آنها که همچنان به
کار خود ادامه دادند ،نیز در سرکوب دهه شصت از بین رفتند.
فضای سیاسی خاص آن دوره سبب شده بود که وجه سیاسی سازمانهای صنفی و زنان
که در این سالها تشکیل شدند ،غالب باشد ،حتا سازمانهای صنفی مانند سازمان صنفی
پرستاران ،کانون مستقل معلمان .در واقع میتوان گفت شرایط عینی جامعه نشان داد که
مبارزات صنفی از سیاسی نمیتواند جدا باشد .درنمای کلی ،تشکلهای زنان آن دوره با
تشکلهای فمینیستی که فقط مبتنی بر خواستههای جنسیتی تشکیل میشوند ،بسیار
متفاوت بودند .چنین به نظر میرسد که اندیشههای فمینیستی در فضای ملتهب و انقالبی
آن روزها حتا از سوی زنان مبارز و فعال نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
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 -9-5شرایط زنان و مبارزات آنان در سالهای  1501تا 1535
پس از سرنگونی رژیم سلطنت و در زمانی که دولت موقت تالش داشت که بر اوضاع مسلط
شود ،به موازات مشارکت روزافزون زنان در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ،اعمال
محدودیتها و تبعیضهای مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی برای اقشار
خاصی از زنان نیز افزایش مییافت .این محدودیتها در زمینههای مختلف اعمال میشد،
از محدودیت در زمینه پوشش و حجاب گرفته تا ممنوعیت از اشتغال در بعضی حوزهها
مانند قضاوت ،کار در معدن و ،...تفریحات ،تغییر قوانین بر ضد منافع زنان و ...
افزایش این محدودیت ،به گسترش مبارزات و مقاومت زنان منجر شد .این مقاومتها
اشکال متفاوتی به خود میگرفت :فردی ،جمعی و غیرسازمانیافته یا گروهی و سازمان
یافته.
این شرایط انقالبی برای بخشی از زنان مذهبی و سنتی فرصتی بینظیر برای بیرون آمدن
از آشپزخانهها و چهاردیواری خانهها و حضور در عرصههای اجتماعی ایجاد کرد هر چند
برخی از این زنان به ابزاری برای ایجاد این محدودیتها برای سایر زنان تبدیل شدند1.
پس از روی کار آمدن رژیم جدید این زنان هیچگاه به خانهها بازنگشتند و برخی از آنان
سرمنشاء به اصطالح فمینیستهای اسالمی یا دولتی در دهههای بعد شدند.
نشانههای ایجاد محدودیت های جنسیتی برای زنان که در روزهای قبل از انقالب و در
جریان اعتراضات علیه رژیم شاه شروع شده بود(،حمله به زنان "بیحجاب") بالفاصله پس
از 22بهمن  31تشدید شد 1 .اسفند  31بر اساس نامهای از دفتر آیتاله خمینی قانون
حمایت از خانواده متوقف شد و حق طالق به مراجع شرعی سپرده شد .زنان عمال از
شرکت در مسابقات بینالمللی ورزشی محروم شدند .بحث حجاب در ورزش و زنانه مردانه
کردن ورزش ،تعطیلی مدارس مختلط ،ممنوعیت اشتغال زنان در مشاغلی همچون قضاوت
و  ...از بحثهای داغ آن روزها بود.
 13اسفند نطق تاریخی آیتاله خمینی در مورد زنان بیحجاب ،نقطه عطفی آشکار در
این زمینه بود .در  11اسفند دکتر سامی ،وزیر بهداشت اعالم کرد :در جمهوریاسالمی
 -1زهرا خانم نمونه بارز زنان چماقداری است که در سرکوب تظاهرات نیروهای چپ و انقالبی نقش برجستهای
داشت.
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جایی برای سقط جنین وجود ندارد و ممنوع خواهد بود( .کیهان) سن ازدواج برای دختران
از  19سال به  15سال تقلیل یافت .توزیع قرصهای ضدبارداری در مراکز رفاه خانواده و
تنظیم خانواده کامال ً محدود شد و تنها در اختیار زنان باالتر از  41سال قرار گرفت.
تحصیل دختران ازدواج کرده در دبیرستانها ممنوع شد .مهدکودک برخی موسسات و
کارخانهها و ادارات (بانک مرکزی ،وزارت آب ،سازمان برنامه و بودجه ،کارخانجات
استارالیت و مینو) تعطیل شد و...
 -1-9-5تصویب یا لغو قوانین
لغو قانون حمایت از خانواده ،عکسالعملهایی را به دنبال داشت که انعکاس آن در برخی
نشریات هم به چشم میخورد .کانون وکال نسبت به این امر اعتراض و بیانیهای منتشر
کرد .در این بیانیه آمده است:
"آیا این نشانه آن نیست که در دفتر امام و کمیته انقالب حتا یک زن برای آنکه مدافع
حقوق زنان باشد و به خصوصیتهای حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی نیمی از جامعه که
حتا در جامعه توحیدی ایدهال نیز نقش خاصی دارند توجه نماید وجود ندارد؟"1
در کیهان  15اسفند خبر این اعتراضات منتشر شده است:
"زنان و انجمنهای حمایت از زنان با نوشتهها و گفتارهای خود از لغو این قانون
انتقاد نمودند .از جمله خانمی طی درج مطلبی در روزنامه ،از لغو قانون حمایت از
خانواده انتقاد کرده و گفته است قبل از هر چیز این سؤال پیش میآید که آیا در
میان تمام این قوانین نادرست و غیرعادالنه ،تنها میبایست قانون حمایت از خانواده
لغو شود؟ تردیدی نیست که قانون حمایت از خانواده نواقص بسیاری دارد که باید
اصالح شود اما نه آنکه جدا از دیگر قوانین بیرون کشیده لغو شود .زنهایی که با
وجود تمام نواقص و معایب قانون حمایت از خانواده در حالی که ساعتها پشت
درهای دادگاه انتظار میکشیدند و سالها از پلههای آن باال و پایین میرفتند ،حداقل
این امید را داشتند که شوهرانشان نمیتوانند آنها را غیابا طالق دهند و یا همسر
تازهای به خانه بیاورند .قانون حمایت از خانواده ظاهرا به دلیل مغایر بودن با نص

 -1کیهان  15اسفند 1531
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صریح قران لغو شده است در حالی که این دو آیه از قران مفاد آن را تایید میکند:
"گر بیم آن دارید که نمیتوانید در باره آنها عادل باشید فقط با یک تن ازدواج
کنید".و "هرگز قادر نیستید نسبت به زنان خویش به طور مساوی عدالت را رعایت
کنید حتا در صورتی که چنین خواسته باشید".
در  12شهریور  39اصالحیه قانون حمایت از خانواده به تصویب هیات دولت و در اوایل
مهر به تصویب شورای انقالب رسید و در 16مهر  39در روزنامههای رسمی منتشر شد.
این قانون دادگاه حمایت خانواده را با دادگاههای مدنی خاص جایگزین کرد .بر حسب
تبصرهی  2مادهی  5این الیحه ،موارد طالق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع
مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادهی  1125قانون مدنی تقاضای طالق
کند ،دادگاه بدوا موضوع را به داوری ارجاع میکند.
 -9-9-5محدودیت و ممنوعیت شغلی
یکی دیگر از اولین ممنوعیتها و تبعیضهایی که در زمینه اشتغال برای زنان ایجاد شد ،ممانعت
از ادامهی کار زنان قاضی بود .در  21فروردین  39احکام قضایی کار آموزان زن صادر نشد .در
 23فروردین اتحادیه حقوقدانان از زنان کارآموز قضایی اعالم حمایت کردند .در بیانیه آنها آمده
بود:
" ضمن تایید بیانیه آقای الهیجی سخنگوی جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر ،از
درخواست به حق زنان کارآموز قضایی وزارت دادگستری پشتیبانی مینماید و از آن جناب
با آن پشتوانهی حقطلبی و آزادمنشی انتظار دارند حکم قضایی آنان صادر شود و اجازه
ندهند حق مسلم خانمها در زمانی که انقالب برابری انسانها را تضمین کرده ،ضایع گردد".
در  21فروردین کارآموزان قضایی برای رهایی از بالتکلیفی و روشن شدن وضعیت اجازهی
قضاوت خود نامهای نوشتند 3 .اردیبهشت اعالم شد که هفتهی آینده گردهمایی برای بررسی
مساله قضاوت زنان برگزار خواهد شد .در متن بیانیه آمده بود:
"نظر به این که آزادی و مساوات در انتخاب شغل یکی از حقوق اولیه انسان به شمار
میرود ،در تایید قطعنامه  21فروردین کارآموزان قضایی که مورد توجه مسوولین قرار
نگرفت ،از تمام سازمانها و گروهها و کسانی که با قضاوت زن از این موضع برخورد میکنند،
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دعوت میشود که در روز دوشنبه ده اردیبهشت از ساعت  2الی  4در آمفیتاتر دانشکده
حقوق دانشگاه تهران حضور به هم رسانند".
 11اردیبهشت "شورای هماهنگی زنان" 1طی اطالعیهای اطالع داد که به زودی "زنان حقوقدان
در حضور امام خمینی مشکالت مربوط به زنان را مطرح میکنند" .سازمانها و تشکلهای
بسیاری با زنان قاضی اعالم همبستگی کردند .از جمله این سازمانها میتوان به گروه زنان مبارز
هوادار جنبش نوین انقالبی ،اتحاد ملی زنان ،سازمان زنان پیشرو برای اتحاد نهضت ملی ،سازمان
زنان جبهه ملی ،گروهی از زنان وزارت بازرگانی و ...اشاره کرد.
در  16خرداد مراسم تحلیف قضایی بدون شرکت زنان قاضی برگزار شد و زنان کارآموز به شدت
به این مساله اعتراض و در دادگستری تحصن کردند .اعالم همبستگیها ابعاد بیشتری یافت .بنا
به اخبار منتشره بیش از  31گروه و سازمان ،از جمله گروههای سیاسی چپ همبستگی خود را
با آنان اعالم کردند .این تحصن در  23خرداد پایان یافت .این زنان نتوانستند قاضی شوند .زنانی
که در رشته حقوق درس خوانده بودند یا به سایر ادارات مثل آموزش و پرورش و  ...منتقل شدند
یا در بخشهای اداری و سایر قسمتهای دادگستری مشغول به کار شدند.
 -5-9-5ممنوعیت و محدودیت دخالت در سیاست
دخالت زنان در سیاست به حضور چند نماینده زن در مجلس محدود شد .تنها یک زن
در مجلس خبرگان انتخاب شد .مصاحبه نشریه "زنان مبارز" با این تنها زن نماینده که
در کتاب جمعه شمارهی  51منتشر شده خواندنی است .محدودیت در زمینه فعالیت
سیاسی رسمی برای اکثریت زنان به تدریج افزایش مییافت .نمونهای از این محدودیتهای
ایجاد شده ،در مقالهای که  11تیر  39در آیندگان به چاپ رسید ،آمده است با
عنوان”سیاست بدون روزنامهنگاران و زنان“ .در این مقاله آمده بود:
”در ابتدای هفته گذشته (هفت تیر ماه) اعالم شد که وزیر امورخارجه ،نمایندگان
همهی گروههای سیاسی را به جلسهای برای تبادل نظر در مورد مسایل سیاست
خارجی ،به آن وزارتخانه دعوت کرده است .چند روز بعد ،جلسه را به معارفه تبدیل
کردند ،اما در ممنوعیتهای آن تجدیدنظری نشد :خبرنگاران و زنان داخل نشوند!“

 -1مراجعه شود به بخش معرفی تشکلهای زنان ،شورای هماهنگی زنان
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دلیل ممنوعیت حضور خبرنگاران ،اطالعرسانی آنان عنوان شده بود ،در مورد ممنوعیت
ورود نمایندگان سازمانهای زنان به جلسهی وزارت امور خارجه ،در آن مقاله این سوال
مطرح شده بود:
”آقای وزیر امور خارجه و دیپلماتهای وزارتخانهاش ،با استناد به چه آیه ،مادهی
قانونی و بخشنامهای ،اعتقاد دارند که زنان نباید با سیاست ،کاری داشته باشند؟ ...
شمار زنانی که اکنون در سیاستاند ،کم نیستند ...سازمانهای سیاسی مردمی ،باید
به خود حق بدهند که جلسههای اسرارآمیز و مردانه را به رسمیت نشناسند و به
احتمال زیاد ،توضیح دهند که چگونه در نخستین معارفه با حکومت ،پذیرفتند که
زنان را پشت در بگذارند“.
دختران و زنان جوان بسیاری با فعالیت در سازمانهای سیاسی ،حق خود را برای مشارکت
سیاسی عملی کردند .بسیاری از این زنان و دختران در سالهای ابتدای دهه  31دستگیر،
شکنجه و اعدام شدند.
در میان کاندیداهای سازمان های مختلف اپوزیسیون برای انتخابات مجلس شورای ملی1
نیز اسامی تعدادی زن به چشم میخورد .از  431کاندیدای مجلس از تهران ،تنها  24نفر
زن هستند ،از جمله میتوان به رقیه دانشگری و مستوره احمدزاده از سازمان چریکهای
فدایی خلق ،مریم عالیی طالقانی ،عذرا عالیی طالقانی ،اشرف ربیعی ،مریم قجرعضدانلو و
معصومه شادمانی از سازمان مجاهدین خلق ،مهری حیدرزاده از سازمان پیکار در راه
رهایی طبقهی کارگر و فاطمه ایزدی ،مریم فرمانفرماییان (فیروز) از حزب توده ،اشاره
کرد .از دیگر کاندیدهای زن ،طاهره صفارزاده ،گوهرالشریعه دستغیب را میتوان نام برد.
در شهرستانها نیز کاندیداهای زن در لیست سازمانهای سیاسی چپ وجود داشت .از
جمله شهین قادریدوست از سنندج ،صدیقه صرافت از شیراز کاندیدای سازمان
چریک های فدایی خلق و فاطمه شریعت در شهرکرد ،شهناز قنبری کاندیدای سازمان
رزمندگان طبقهی کارگر از مسجدسلیمان بودند .در این انتخابات هیچ یک از کاندیداهای
 -1عنوان رسمی پارلمان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران" ،مجلس شورای ملی" بود که در اولین جلسات
تشکیل مجلس اول(هشتم خرداد  )1536با پیشنهاد شیخ صادق خلخالی ،عنوان پارلمان -بدون تغییر در قانون
اساسی -به مجلس شورای اسالمی تغییر یافت .در بازنگری قانون اساسی سال  ،1539تغییر عنوان مجلس رسما
مورد تاکید و تایید قرار گرفت.
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سازمان های چپ و مستقل به مجلس راه نیافتند .بعد از انتخابات خبرهای بسیاری از
تقلب در انتخابات منتشر شد و افرادی مانند داریوش فروهر(اولین وزیرکار دولت بازرگان)
به دلیل اعتراض به این تقلبها از شرکت در انتخابات خودداری کردند .در تبلیغات
انتخاباتی این زنان ،حمایت از خواستههای زنان طرح شده بود.
 -4-9-5تعطیلی مدارس مختلط
تعداد کمی از مدارس دولتی شهری و مدارس موسوم به ملی و خصوصی در آن زمان،
مختلط بود و دختران و پسران در کنار هم مشغول به تحصیل بودند 13 .اسفند مدیر کل
آموزش و پرورش اعالم کرد" :مدارس مختلط تهران از اول سال تحصیلی آینده منحل
خواهد شد" .در بهار  ،39اعالم شد هنرستانهای مختلط باید تعطیل شوند و آنان که در
این میان سرگردان شدند ،دختران مشغول به تحصیل در این هنرستانها بودند .مدارس
تیزهوشان از جمله مدارس مختلط دولتی بودند که این قانون سبب شد دختران از این
مدارس حذف شده و به مدارس عادی منتقل شوند .این جابهجایی برای آنان صدمات
جبرانناپذیری را از نظر روحی و آموزشی بوجود آورد .با تعطیل شدن مدارس مختلط،
ثبتنام این دانشآموزان برای سال تحصیلی آینده دشوار شده بود و همین مساله سبب
شد والدین این دانشآموزان به اعتراضات زیادی دست بزنند .از جمله در  23تیر 39
نمایندگان انجمنهای خانه و مدرسه بیانیهای با عنوان ”جدا کردن دختران و پسران در
مدارس مختلط ،صالح نیست“ صادر کردند.
در اجتماع روز بعد ،این اولیا با نمایندگانی از اداره فرهنگ (اداره آموزش و پرورش) صحبت
کردند اما با توضیحات آنان قانع نشدند .آنها عنوان کردند که تا به حال موفق نشدهاند
دانشآموزانشان را در جای دیگر ثبتنام کنند .در پی انحالل مدارس مختلط ،اولیای این
دانش آموزان ،نمایندگانی به منزل آیت اهلل طالقانی فرستادند تا نظر وی را در این مورد
بپرسند که آیا ”تحصیل دختران و پسران کوچکتر از  11سال ،در کنار هم منع شرعی
دارد یا خیر؟“ از نتیجه این مالقات اطالعی در دست نیست.
در آیندگان  9مرداد  ،39مقالهای با عنوان ”فرهنگ آتش و پنبه را تزریق میکنید“ به
طرح تفکیک دانشآموزان دختر و پسر در مدارس مختلط اشاره و پیشبینی شده بود که
این طرح ،کمبود امکانات آموزشی را افزایش خواهد داد .در بخشی از مقاله آمده است:
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”در حالی که در جوامع امروز ،زنان و مردان به طور اجتنابناپذیری در فعالیتهای
اجتماعی با یکدیگر سهیم هستند ،آیا جدا کردنشان در کودکی ،چند سال بعد آنان
را با موجود عجیبالخلقهای به نام جنس مخالف روبرو نخواهد کرد؟“
 -0-9-5تفکیک جنسیتی در دانشگاهها
تفکیک جنسیتی در دانشگاهها از مهر  39به شکل جدی در دستور کار حاکمان جدید
قرار گرفت .با توجه به فعال بودن گروههای سیاسی در دانشگاهها و فعال بودن دانشجویان،
مقاومتهای زیادی در مقابل آن صورت گرفت .مقاومتهایی که سبب شد این مساله آن
طور که باید و شاید در دانشگاهها اجرا نشود .یکی از دانشجویان دختر دانشگاه تهران از
آن روزها چنین نقل میکند:
" همان روزهای اول که در برخی از کالسها پارتیشن گذاشته شد ،دانشجویان به
محض ورود ،با لگد پارتیشها را شکستند .در آن سالها ،به طور مرسوم و معمول در
کالسها دخترها در صندلیهای جلو مینشستند و دانشجویان پسر در صندلیهای
عقب .وقتی این بحث طرح شد ،به شکلی کامال خودانگیخته ،نحوه نشستن دانشجویان
تغییر کرد .یک پسر ،یک دختر به صورت یک در میان درکنار هم مینشستیم و در
زمانی که با صحبتهای استادی مخالف بودیم (به خصوص استادهایی که موافق این
گونه جداسازیهای بودند) دستهای هم را گرفته و با صدای بلند اعتراض میکردیم.
این گونه بود که در دانشگاه تهران این طرح اجرایی نشد".
در تمام دانشگاهها و شهرها مخالفت با این مساله به صورت گستردهای از سوی دانشجویان
صورت گرفت اما نشریات رسمی آن را پوشش ندادند .خبری در نشریه شماره  6رهایی
زن در رابطه با تحصن دانشجویان دانشگاه مشهد در مخالفت با این مساله منتشر شده
است .در دانشگاه مشهد دو دانشکده الهیات ،یکی برای دختران و دیگری برای پسران
ایجاد شد .گروههای موافق و مخالف تفکیک جنسیتی در کالسها و دانشگاهها طی
بیانیهها ،سمینارها و  ...نظرات خود را در سطح دانشگاهها مطرح میکردند .در این زمان
در بیشتر دانشگاه ها شورای دانشجویان تشکیل شده و بسیار فعال بود .بسیاری از این
شوراها با این طرح مخالف بودند .بسیاری از استادان دانشگاهها نیز به طرق مختلف
مخالفت خود را مطرح میکردند .نحوه اجرایی شدن این طرح در دانشگاههای مختلف
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متفاوت بود .بیشتر مخالفتها به صورت اعالمیههای دستنویسی بر در و دیوار دانشگاهها
به اطالع عموم دانشجویان می رسید .شورای نمایندگان دانشسرای راهنمایی مشهد با
تفکیک جنسیتی مخالفت کرده و طی اطالعیه شماره  2خود اعالم کردند:
"فعال تصمیم بر این است که کالسها طبق برنامه سابق برقرار گردد و از برخورد
مدرسینی که شرایط فعلی دانشسرا را در نظر گرفتهاند و با طرح تفکیک مخالفند،
حمایت میکنیم".
در جریان انقالب فرهنگی با سرکوب تشکلهای دانشجویی ،اسناد این مقاومتهای
دانشجویان و اعتراضات آنان از بین رفته است 1.اما آنچه در تاریخنگاری دولتی از این ماجرا
باقی مانده ،به این شرح است:
"دکتر محمدعلی نجفی در خاطرات خود میگوید... :این جریان در ادامه سال  31تا
جایی پیش رفت که در دانشگاه تهران در یکی از کالسها از آنجایی که امکان تبدیل
آن کالس به دو کالس مستقل خانمها و آقایان نبود ،آمدند و بدون اطالع مقامات
وزارت علوم آن روز و همینطور مقامات دانشگاه یک دیواری بین کالس کشیدند و
اطالعیهای دادند که دختر خانمها سمت چپ پرده بنشینند و پسرها سمت راست...
خوشبختانه این مساله حتی قبل از اینکه به وزارت علوم اعالم شود که آن موقع من
مسوولیت داشتم از طریق یکی از منسوبین حضرت امام ،یعنی عروس ایشان ،سرکار
خانم فاطمه طباطبایی به عنوان یک نارضایی که در دانشگاه تهران در حال شکل
گیری است به حضرت امام منتقل شد و حضرت امام به مجرد اینکه از این موضوع
مطلع شدند برای جمع آوری آن دیوار و جمع کردن بساط این نوع تفکرات سطحی و
ظاهرگرایانه دستور دادند و فرمودند ما با دیوارکشی در دانشگاهها مخالفیم .این عوامل
باعث میشود که اسالم تضعیف و مسلمانان عقبافتاده در جهان نام برده شوند".
از همین زمان ،بحث سهمیهبندی جنسی برای رشتههای مختلف نیز مطرح بود که به
محرومیت زنان و دختران دانشجو از تحصیل در بسیاری از رشتهها منجر میشد .دخترانی
که در رشتههایی مانند کشاورزی و معدن ،مهندسی مکانیک مشغول به تحصیل بودند،
رشتههایی که به اصطالح مردانه تشخیص داده میشد ،مجبور به تغییر رشته شدند.
 - 1چند اعالمیه در این باره از دانشجویان دانشگاه مشهد در بخش ضمایم آمده است.
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 -3-9-5ورزش زنان
ورزش یکی از حوزههایی بود که محرومیتهای اجتماعی از آن برای زنان ،در آن زودتر از
سایر حوزهها آغاز شد .این تبعیض در حدی بود که مقاالت متعددی در این باره در نشریات
به چاپ میرسید 11 .فروردین  39در مقالهای با عنوان "در ورزش هم چنان خبری نیست
دو راه داریم :تعطیل ورزش بانوان یا استفاده از مرد در ورزش بانوان“ به مسایل ورزش
زنان ،از جمله شنا و کمبود نجات غریق زن اشاره شده بود .در مقالهی دیگری در 21
فروردین ،تحت عنوان ”با کنار گذاشتن زنان در ورزش ،نیمی از نیرویمان به هدر می
رود“ ،بار دیگر به این مساله پرداخته شده بود.
 51خرداد  ،39در گزارشی در آیندگان با عنوان ”به این میگویند فکر بکر ،عیال فراش
مدرسه در نقش نجات غریق بانوان“ ،به استخری تازه تاسیس اشاره شده که به دلیل اینکه
نجات غریق زن نداشت ،از پاسخگویی به زنان ناتوان بوده و در نتیجه برای جلوگیری از
اعتراض زنانی که برای شنا در پشت درهای استخر گرد آمده بودند ،از همسران سرایداران
استخر خواسته بودند که نقش نجات غریق را بازی کنند .در این گزارش ،به خطر غرق
شدن برای زنانی که در چنین استخرهایی شنا میکردند ،اشاره شده بود.
 -1-9-5تفکیک جنسیتی در سایر حوزهها
زنانه مردانه شدن ساحل دریا یکی از تفکیک هایی بود که بین زنان و مردان اعمال شد.
این بحث از ماه های اول سال  1539مطرح شد و هر چه به تابستان نزدیکتر میشد،
این بحث حادتر میشد .در هشتم تیر ماه ،فرماندار بندر انزلی طی مصاحبهای با
مجله اطالعات هفتگی اعالم کرد« :دریا باید زنانه  -مردانه باشد ،خواهران و برادران ما
باید جدا از هم به آب بروند…» بر سر در فرمانداری هم شعار بزرگی نصب کردند:
«فرماندار مسلمان تشویق باید گردد .طرح جداسازیاش اجرا باید گردد ».او دریا را به
قطعات دویست متری تقسیم کرد که با  5نوع تابلو با این عناوین جدا میشد" :مخصوص
شنای خواهران"" ،مخصوص شنای برادران" و "شنا ممنوع" .پالژداران ،صاحبان مغازهها،
جوانان و گروههای سیاسی ،با صدور اعالمیه و تشکیل میتینگ و راهپیمایی علیه این
تصمیم به اعتراض برخاستند .بندر انزلی ،در تمامی آن سه ماه ،هر هفته و هر روز شاهد
یک راهپیمایی تازه در مورد این طرح بود .طرفداران طرح شعار میدادند" :از ساحل دریای
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خزر به سوی ساحل خدا گام برمیداریم" و مخالفان طرح که این کار را ارتجاعی
میدانستند ،شعار "فرماندار انزلی ،اصالح باید گردد" را سر میدادند .هفتهنامه «امید
ایران» ،چهارم تیر  1539گزارشی درباره طرح جداسازی ساحل دریا منتشر کرد  .در این
گزارش آمده است:
" اعالمیه حزب کارگران سوسیالیست (بخش گیالن) نیز بر در و دیوار شهر نصب است:
«در طول انقالب ،زنان ایران ثابت نمودند که از مردان هیچ کمی نداشته و باید از تمام
حقوق متساوی با مردان برخوردار باشند ».و در کنار همه اینها اعالمیه بلند هواداران
سازمان چریک های فدایی خلق ایران در انزلی که با خط ماژیک بر تابلوی اعالنات در
کنار مقر فرمانداری نصب شده ،بیش از همه جلب توجه میکند« :طرح جداسازی و
تقسیم ساحل به مناطق زنانه و مردانه از نظر اقتصادی و ایمنی نادرست بوده و لطمات
اقتصادی شدیدی به زندگی اقشار زحمتکش ساحل انزلی وارد خواهد آورد".

اتحادیه پالژداران خواستار لغو این طرح بودند .فرماندار انزلی در باره نحوه اجرایی کردن
این طرح در مصاحبه ای چنین گفت:
" اساس کار این است که در خود پالژها تمامی خانوادهها میتوانند وارد پالژ بشوند،
ولی موقع شنا ،باید جدا از هم باشند .ما سفارش تابلو دادیم که به زودی آنها را به
فاصله  211متری از هم نصب میکنیم؛ یعنی  211متر از دریا اختصاص به شنای
مردها دارد 211 ،متر بعدی خالی است و  211متر بعدی زنانه است و همینطور الی
آخر! ایشان در پاسخ به این سوال که خانمها موقع رفتوآمد از پالژها تا دریا چه
بکنند؟ ،پاسخ دادند" :خواهران باید همت بکنند و خودشان را در این فاصله با حوله
یا چادر بپوشانند .برادران هم بهتر است مایوی مناسبتری بپوشند".
فرماندار در این مصاحبه اعالم کرد که از این طرح به هیچ عنوان عقب نخواهند نشست.
در مورد نجات غریق هم عنوان کردند که در حال تربیت نجات غریق زن هستند و پاسخ
فرماندار به این سوال که آیا آنان زیر نظر نجات غریقان مرد آموزش میبینند؟ فقط سکوت
بود .ماجرای بندر انزلی در سایر سواحل دریا کم و بیش تکرار شد.
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ممنوعیت آواز خواندن زنان ،یکی دیگر از این محدودیتها بود .پخش ترانه ها و آوازهای
زنان از تلویزیون بعد از بهمن  1531ممنوع شد .تفکیک در سایر حوزهها نیز در دستور
کار بود .سوم تیر  36آیتاله محمدی گیالنی حاکم شرع و رییس دادگاههای انقالب
اسالمی مرکز به آرایشگران هشدار داد که واحد صنفی خود را با موازین شرعی تطبیق
دهند و به کار خالف شرع آرایش بانوان توسط آقایان و آرایش آقایان توسط بانوان پایان
بخشند 5 .تیر  ، 36زنان حزبالهی در اعتراض به فروشندگان لباسهای زیر زنانه که به
اصطالح بدون رعایت عفت عمومی این البسه را داخل ویترین قرار میدادند به راهپیمایی
پرداختند.
 -9-9-5حجاب
مساله برخورد با زنان بیحجاب از روزهای قبل از انقالب و در همان تظاهرات ضد رژیم
پهلوی شروع شده بود .و خشونتبارترین نمود آن اسیدپاشی به زنان بیحجاب بود .این
مساله را میتوان از اولین نشانههای رشد بنیادگرایی در ایران ،در راستای ایجاد کمربند
سبز دانست .در نشریه نوید 12فروردین  31مطلبی است با عنوان":ساواک جنگ سردی
را علیه مبارزان آغاز کرده است /چه کسی بر روی زنان اسید میپاشد".
این مقاله حمله به زنان و دختران و پاره کردن لباس آنان ،ضرب و شتم و اسیدپاشی به
بهانه پوشش نامناسب را به ساواک منتسب میکند و معتقد است که ساواک به این طریق
میخواهد بین مردان و زنان مبارز و مبارزان چپ و مذهبی تفرقه ایجاد کند.
"ساواک برای طبیعی جلوه دادن نمایش دسیسهآمیز خود در گوشه و کنار شهر با
حمله به زنان ،چاقو کشیدن بر روی آنها و اسیدپاشی و تهدید و عربدهجویی وحشت
عمومی را برانگیخت و آنگاه کوشید خشم ناشی از این وحشت را به سوی مبارزان
مذهبی سرازیر کند .در شرایطی که زنان ایران دوش به دوش مردان ،پدران و
همسران خود در کوچه و خیابان به خاک و خون میافتند و در شکنجهگاهها و
زندانها سالخی میشوند و میپوسند و بدترین و سختترین تبعیض و استثمار و
ستم و تحقیر و محرومیت را تحمل میکنند ... ،در باغهای چای و مزارع شالی و
مرکبات و ...عرق میریزند ،پشت ماشین کارخانهها قطره قطره هستی ظریفشان را
وام می گذارند ،سخن گفتن از فاصله زن و مرد تقاضای بازگشت زن به کنج خانه،
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بستن دانشگاه به روی هزاران استعداد پربار زنانه و محرومیت از نیروی مادی و معنوی
نیمی از پیکر خود صدایی است که تنها میتواند از حلقوم ارتجاع خارج شود و ساواک
هم این را میداند .ساواک با این تیر زهرآلود دو هدف را نشانه رفته است :از یک سو
میخواهد بگوید که این مدعیان آزادی چه کسانی هستند آنان میخواهند چرخ
زمان را به عقب برگردانند و زنان را به حرمسراها و آشپزخانههای عهد بوق پس برانند
و از سوی دیگر با این حیله که به دست خود پخته و پرداخته نه تنها خیل زنان بلکه
به زعم خود مردان را نیز نسبت به عناصر مذهبی بدبین کنند"...
ادامهی تعرض به زنان بیحجاب و بدون چادر و تشدید برخوردها با آنان در سالهای بعد
نشان از روندی مشخص دارد .در آیندگان  23دی ماه  31بیانیه "زنان مجاهد" در مورد
تهدید زنان و دختران بیچادر منتشر شده است .البته روشن نیست این "زنان مجاهد"
چه کسانی هستند زیرا دیگر خبری از آنان در مطبوعات به چشم نمیخورد .در بخشی از
این بیانیه چنین آمده است:
" اخیرا در برخی از شهرهای میهن ما مانند تبریز ،همدان ،کرمان ،و ...دیده شده که
گروهی ناآگاه زنان و دختران بیچادر را تهدید به آتش زدن ،چاقوکشی و اسیدپاشی
میکنند و حتا تا آنجا از جریان انقالب بزرگ ملت ایران به دور ماندهاند که علت و
ریشهی این انقالب را مساله آزادی زنان و راه به ثمر رسیدن آن را در چادر به سر
کردن زنان میدانند ...در شهر همدان اعالمیههایی به دیوارها چسبانیدهاند که در آن
تاکید شده است که از رفت و آمد زنان بیچادر جلوگیری خواهد شد"...
در کیهان  21دی ماه  ،31در خبر دیگری میخوانیم که "دانشگاهیان دانشگاه آزاد"
تهدید زنان بیچادر را محکوم کردند:
"انتشار بیانیه افشاگرانه زنان مجاهد در رابطه با برخی حرکات ناآگاهانه گروههای
پراکنده همانند تهدید زنان و دختران بیچادر و آتش زدن و چاقوکشی و اسیدپاشی
که در حقیقت ناشی از عدم آگاهی آنها و تاثیر تبلیغات خائنانه عناصر مزدور میباشد
زنگ خطر تازهای را به صدا درآورد".
سپس به نقش زنان ایران در مبارزات ملی علیه استبداد و استعمار از آغاز مشروطه تا
کنون اشاره کرده و چنین ادامه داده است:
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"جمع بیشماری از زنان ایران با شکل و لباس و دیدگاههای متفاوت همگام با برادران
خود در سالها ی سیاه اخیر دلیرانه شهید شده و یا رنج زندان و شکنجه را به جان
خریدند .بنابراین سعی در دور نگه داشتن این نیروی عظیم از صحنهی مبارزات ملت
ایران به بهانههای تعصب آمیز قشری ،عملی نادرست و در جهت منافع استبداد و
استعمار است .در ادامه نیز ضمن تقبیح چنین حرکات ارتجاعی و تایید بیانیهی زنان
مجاهد از تمام گروههای مبارز ملی ،احزاب و سازمانهای مترقی به ویژه روحانیون
آزادیخواه و پیشرو و متعهد انتظار دارد با محکوم کردن این گونه انحرافات به ارشاد
عناصر ناآگاه پرداخته و از ایجاد هر گونه تفرقه در صفوف مبارزان راستین ملت
جلوگیری نمایند".
در تظاهرات این روزها از حضور زنان چادری گزارش شده است که عینک سیاه به چشم
و دستکش به دست داشتند و از کیفشان روسری در میآوردند و به زنان بیحجاب می
دادند و میگفتند" :خواهر باحجاب در تظاهرات شرکت کن"1.در روزنامهی آیندگان 29
دی ماه 1531اطالعیه زنان پیشرو مبنی بر حضور در راهپیمایی اربعین منتشر شده است.
اما مشخص نیست این "زنان پیشرو" چه کسانی بودند و چه گرایشی داشتند .در این
بیانیه آمده است :
" ...از کلیه زنان مبارز و خانهدار ،پزشک و مهندس و دانشجو و دانشآموز ...
تقاضا میکنیم که روز جمعه به طرز شایستهای در این تظاهرات شرکت کرده و
آزادانه در راه تحقق کامل انسانی و ساختن ایرانی آزاد و مستقل نهضت باشکوه
آزادمردان و آزادزنان را تحکیم بخشند".
شرکت زنان در تظاهرات اربعین با تظاهرات پیش از آن بسیار متفاوت بود .به طور مشخص
حضور زنان با چادر به نحو چشمگیری افزایش یافته بود و در بسیاری از شهرها به صفوف
زنان بیحجاب و گروههای چپ حمله شد .به خبر کیهان که در  51دی ماه منتشر شد
دقت کنیم:
"  ...برخی افراد مشکوک در دستههای کوچک سعی کردند تظاهرات را به آشوب
بکشانند .این افراد در ونک عکس دکتر مصدق را پایین کشیدند و در مقابل دانشگاه
 -1متین ،مهناز ،خیزش زنان ایران در اسفند  ،31ص  145بهنقل از محبوبه امیری
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درگیری خطرناکی ایجاد کردند  ...وقتی متوجه صف آموزگاران شدند که با در دست
داشتن عکسهای آیتاله خمینی ،شریعتمداری ،صمد بهرنگی و خسرو گلسروخی و
خسرو روزبه حرکت میکردند ،کوشیدند صف آنها را متفرق کنند .گروههای کوچکی
که در پناه شعار "حزب فقط حزباله /رهبر فقط روحاله" حرکت میکردند به صف
معلمان حمله کردند .در نتیجه چند نفر مجروح شدند  ...افراد مشکوک به زنان بی
چادر رنگ پاشیدند و سعی کردند با وانت ،صف معلمان را زیر بگیرند .چند زن و مرد
 ...که خطر را متوجه گروهی از هموطنان دیدند ،جلوی وانت دراز کشیدند" ....
در این روزها مساله زنان و موقعیت آنان در حکومت آینده یکی از مسایلی بود که
خبرنگاران خارجی در مصاحبه با روحانیون و مسووالن مطرح میکردند .آیتاله منتظری
در این مورد به خبرنگار فرانسوی گفته بود:
" اصوال حجاب اسالمی به معنی پوشیده شدن در چادر نیست و هدف آن است که
زن در جامعه لخت نباشد که وسیله شهوترانی قرار گیرد و گرنه با مراعات حجاب
اسالمی و عدم اختالط دختر و پسر از نظر اسالمی آزادیهای مورد نیاز زنان و
دختران تامین میشود و آنها از تمام مزایا و حقوق اجتماعی مشروع بهرهمند
هستند1 ".
در اول بهمن ماه ،در روزنامه آیندگان مصاحبه آیتاله خمینی با روزنامهی السفیر منتشر
شد .در این مصاحبه گفته شده بود:
" زن مسلمان چادر سر کردن را انتخاب کرده است و این به علت آموزش اسالمی
است که دیده است .در آینده زنان آزاد خواهند بود که در این باره تصمیم بگیرند ما
تنها پوشیدن لباسهای خالف عفت را ممنوع خواهیم کرد".
در بهمن  31آیتاله خمینی در پاسخ به سوال نوشابه امیری که پرسید فکر میکنید آیا
زنان ما حتما باید حجاب داشته باشند و مثال روسری رو سر داشته باشند؟ چنین گفت:

 -1کیهان  23دی  31و کیهان ،اول بهمن  31شماره  ،11319صفحه  ،5شهرک نوفل لوشاتو درحومه پاریس" :
ما فقط لباسهای جلف را ممنوع خواهیم کرد( ".به نقل از مصاحبه السفیر با آقای خمینی)
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" ترقی به کماالت انسانی و با اثر بودن یک زن در مملکت است نه به این که سینما
برویم که "دانس" برویم و اینها ترقیاتی است که محمدرضا برای شما درست کرد
که شما را به عقب رانده که ما باید بعدها جبران کنیم1".
دیگر سران آیندهی حکومت اسالمی نیز در مصاحبههایی به مسایل زنان پرداختهاند و در
این مصاحبهها به بیانهای متفاوت گفته شده بود که در اسالم زن و مرد برابر هستند اما
اسالم جلوی هر نوع فسادی را خواهد گرفت و قوانین اسالم از جمله ارث دو برابر مردان
و ...اجرا خواهد شد 2.ابراهیم یزدی در گفت و گو با حمیده امیری ،خبرنگار کیهان ،اعالم
کرد:
" آنچه در نظام اسالمی باید رعایت شود عفت و عصمت است ولو اینکه کسی معتقد
به حجاب نباشد باید یک اصولی را رعایت کند این مختص به زنان نیست5.
آیتاله ربانی شیرازی اعالم کرد که زنان در انتخاب چادر یا پوشش اسالمی آزادند .آیتاله
شریعتمداری در مورد تساوی زن و مرد چنین گفت:
" اسالم با تحصیل زن و دختر مخالفتی ندارد .منتهی امتزاج زن و مرد و مدارس
مختلط و بیعفتی و این کار البته از نظر اسالم درست نیست .اسالم درس و معلم
میخواهد ،مدرسهای که مجلس معاشقه باشد را تجویز نمیکند  ...اسالم زن را از
نظر حفاظتی و شهوتی نگاه نمیکند بلکه برای زن ارزش قائل است ،احترام قائل
است .برنامههایی دارد چنانچه روی آن برنامهها کار کند ،تحصیل هم میکنند به
مقامات عالی هم برسند .ولی خوب مطابق قوانینی که در اسالم است عفت و شخصیت
او و احترام و مقام خود را باید حفظ کنند که اگر یک حکومت اسالمی باشد هیچ
کدام از اینها ترسی ندارد".
پس از  22بهمن مساله حجاب زنان جدیتر شد .نمونهی مشهود این محدودیت ،حذف
زنان بیحجاب از تلویزیون و اخراج کسانی بود که تن به این حجاب اجباری ندادند .روز
 13اسفند آیتاله خمینی در نطقی در جمع طالب قم ضمن انتقاد از دولت بازرگان اعالم
کرد:
 -1کیهان سوم بهمن 1531
 -2کیهان  3 ،2و  11بهمن
 -5کیهان  3بهمن  31شماره  11322صفحه 1
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" شنیدهام وزارتخانهها همان است که در زمان طاغوت بود  ...وزارتخانههای فعلی
غیراسالمی است ...در وزارتخانههای اسالمی نباید زنهای لخت بیایند  ...زنها بروند
اما باحجاب باشند .مانعی ندارد بروند کار بکنند لیکن با حجاب شرعی باشد".
انتشار این مطلب ،عکسالعملهای بسیاری را به دنبال داشت ،هم از جانب موافقان و هم
مخالفان حجاب اجباری .لحن توهینآمیز این گفته و تشدید برخوردهای وحشیانه
مرتجعان به زنان به گونهای حساسیت ایجاد کرد که در  11اسفند ،اشراقی داماد آیتاله
خمینی طی مصاحبهای نظرات ایشان را در مورد حجاب این گونه اصالح کرد:
"سوال :امروز پیرو پیام امام که فرموده بودند که از فردا باید بانوان با حجاب اسالمی
در وزارتخانهها حاضر شوند ،متاسفانه عدهای تندرو با شدت عمل از بانوان بیحجاب
و اقلیتهای مذهبی خواستهاند که از فردا حتما باید چادر سرشان کنند واال با شدت
عمل مردم مواجه می شوند .خواهشمند است بفرمایید نظر امام به این شدیدی بوده
و یا اینکه اصوال ایشان نظر دیگری داشتند.
جواب :من امیدوارم که این حرف درست نباشد که با شدت عمل ،مردم بخواهند نهی
از منکر کنند .اما آنچه خواست امام است ،این است :خالصه باید حجاب اسالمی رواج
پیدا کند .البته در سطح مقداری از وزارتخانهها ،ادارات ،حتا دانشگاهها و مدارس و
دبیرستانها ،بایستی توجیه بشود که خانمها رعایت حجاب اسالمی را بکنند و معنای
حجاب اسالمی هم چادر نیست ....چه بهتر که مردم حتیالمقدور سعی کنند که
رعایت موازین اسالمی را بکنند و خانمها را نصیحت کنند و تشویق کنند و تذکر
دهند به حجاب اسالمی و از طرف دیگر خانمها هم باید این حکم اسالمی را خودشان
اجرا کنند .انشاءاله حجاب اسالمی در سطح مملکت پیاده شود و این شرافت خانم
هاست ،کرامت خانمهاست .در مورد اقلیتهای مذهبی هم البته آنها هم اگر رعایت
حجاب اسالمی را بکنند ،برای اینکه معلوم نیست که این خانم مسلمان است یا
غیرمسلمان ،البته بهتر است .بنابراین خواست امام خمینی این است که حجاب
اسالمی باید در مملکت رعایت شود و" ...
این خبر اعتراضات بسیار و همچنین تشدید حمالت به زنان بیحجاب را به دنبال داشت.
واکنشهای مقامات و مصاحبههای آنان و اطالعیهی دادستانی نشان میدهد که این گونه
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حمالت مساله ساز بوده است .زنان نیز با تمام قوا در مقابل حجاب اجباری مقاومت کرده
و بارها و بارها به اشکال مختلف مورد تعدی و آزار قرار گرفتند.
اولین بزرگداشت روز جهانی زن 11 ،اسفند  31همزمان شد با اعتراض هماهنگ ،وسیع
و خودانگیخته زنان علیه حجاب اجباری ،گو اینکه برگزارکنندگان این مراسم فراخوانی
برای این اعتراضات نداده بودند .در برخی از این مراسم به شرکتکنندگان در تظاهرات
مجال سخنرانی داده نشد ،اما برخی دیگر از برگزارکنندگان ،برای پیوستن به تظاهرات
مراسم را زودتر از موعد مقرر به پایان رساندند1.
ای ن اعتراضات خودانگیخته بود و بسیاری از زنان کارمند ،پرستار ،معلم ،دختران دانشآموز
و دانشجو در آن شرکت فعال داشتند .بخشی از زنان طبقات مرفه نیز در تظاهرات شرکت
داشتند .حضور آنان بهانهای شد تا به تظاهرکنندگان انگ "ضدانقالب" زده شود .این
اعتراضات که چهار روز طول کشید ،در روزنامه آیندگان (تنها روزنامه رسمی با مواضع
چپ) انعکاس بیشتری یافت .در نشریات رسمی مانند کیهان و اطالعات از این اعتراضات
خبر کمتری منتشر شد و صدا و سیما نیز کال آن را سانسور کرد .زنان در روز  21اسفند
در اعتراض به عملکرد صدا و سیما در پوشش ندادن این اخبار جلوی این سازمان تجمع
کردند.
برخی از سازمانها و نیروهای چپ نیز این تظاهرات را اعتراضی خودانگیخته علیه اولین
تهاجم به آزادیهای فردی ،به شمار نیاوردند و حضور "زنان بورژوا" را نشانهای از اقدامات
امپریالیسم برای به انحراف کشاندن مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران دانستند .آنان
معتقد بودند که هواداران بختیار از این گونه اعتراضات بیشترین بهرهبرداری را خواهند
کرد ،در نتیجه به شکل سازمانی و مشخص از این اعتراضات حمایت نکردند .هر چند
بسیاری از این سازمانها علیه حجاب اجباری بیانیه دادند و آزادی انتخاب پوشش را حق
زنان دانستند و تعداد زیادی از اعضای این سازمانها به طور فردی در این اعتراضات
شرکت کردند.

 -1در قسمت بعد به این اعتراضات به طور مفصل پرداخته خواهد شد.
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اما حکومت تازهتاسیس ،این اعتراضات را به درستی تحلیل کرد .آنها قدرت اعتراضات زنان
را دریافته بودند و به روشنی پیشبینی میکردند که اگر این اعتراضات مهار نشود ،چه
نیروی اجتماعی را به دنبال خود خواهد کشاند و دریافتند که نمیتوان شتابزده
محدودیتها یی برای زنان ایجاد کرد .به این دلیل به سرعت عقب نشستند و سعی کردند
به شیوههای گوناگون اعتراضات زنان را کنترل کرده و کاهش دهند .هر چند اندکی هم
از موضع خود کوتاه نیامدند ،اما با احتیاط بیشتر و گام به گام پیش رفتند .شخصیتهای
محبوبِ مذهبی در این میان دست به کار شدند و با ادبیات دیگری ،مساله را توجیه کردند.
آیتاهلل طالقانی در مصاحبهای ،نظر خود را در مورد حجاب این گونه بیان کرد:
”حجاب به معنای عامش و نه مخصوص به چادر و وضع خاص ،یعنی حفظ عفاف و
حفظ وقار و شخصیت زن  ...اشتباه میکنند خانمهای ما ،که (میپندارند) اگر یک
روسری روی سرشان بگذارند این از حیثیت آنها کم خواهد شد و از شخصیتشان
کاسته خواهد شد ...این حجاب ساخته من و فقیه و اینها نیست ،نص صریح قرآن
است ...آیا این مانع از آن است که کار اداری داشته باشند؟ نه .مانع از این است که
کار فرهنگی داشته باشند؟ نه .به شرطی که در راه خدمت باشد .ما ،اسالم ،قرآن و
مراجع دینی میخواهند زنان ما شخصیتشان حفظ شود و اصل مساله این است که
هیچ اجباری در کار نیست و مساله چادر هم نیست“.
در بخش دیگری از صحبت چنین ادامه دادند:
"هو و جنجال راه نیاندازند و همانطور که بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان در اسالم
و در محیط جمهوری اسالمی محفوظ خواهد ماند و از آنها خواهش میکنیم که با
لباس ساده با وقار ،روسری هم روی سرشان بیاندازد به جایی بر نمیخورد .آنهایی
هم که میخواهند مویشان خراب نشود اگر روی مویشان روسری بیاندازند بهتر است
و بیشتر محفوظ میماند ...چه جنگها ،چه قتلها چه فجایع که تا یک سال قبل...
دائما هر روز یک قسمت از اخبار روزنامهها همین فجایع بود .منشا اینها کی بود؟
منشا اینها از کجا بود؟ غیر از همین تحریکات بیجا بود؟ واقعا یک عده زنها ،این
جوانها را اذیت میکردند .یک عدهای شکایت داشتند جوانهای ما را اذیت میکنند.
یک جوانی که وسیله زن گرفتن ندارد ،وسیله کار ندارد ،زندگی با سر و سامان ندارد،
وقتی این زن را با این صورت میبیند که گاهی یک پیرزن پنجاه شصت ساله خودش
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را مثل یک دختر  14ساله نمایش میدهد توی خیابان یا سرِکوچه ،این بیچاره
اذیتش میکند .ناراحتاش میکند و این یک جور آزار جوانها است و امیدواریم که
بعد از این جوانهای ما هم سر و سامان پیدا کنند  ...اجباری حتا برای زنهای
مسلمان هم نیست .چه اجباری؟ حضرت آیتاله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری
که به فرزندش نصیحت میکند راهنمائیش میکند که شما این جور باشید به این
سبک باشید1".
در صحبت دیگری آیت اله طالقانی مطرح کرد:
" در اسالم به قدری حق به زنان داده شده که مردها باید قیام کنند2".
اعتراضات به حدی شدید بود که وزیر کشور ،به زنان معترض گفته بود "شلوغ نکنید از
آقا میخواهیم که فتوایش را پس بگیرد چیز زیاد مهمی نیست .نگران نباشید کسی نمی
خواهد چادر سر شما کند"5.
"معاون نخست وزیرو سخنگوی دولت طی مصاحبهای نظر دولت را در باره حجاب
اعالم کرد .وی گفت بدیهی است نخستوزیر و خانوادهاش از قدیم طرفدار و مشوق
و معتقد به حجاب در حد معقول و عملی و صحیح اسالمی آن بودهاند ولی ایشان و
همه آقایان وزرا معتقد و عامل به آیه کریمه "الاکراه فی الدین" میباشند و دستور
اجبار حجاب برای خانمها صادر نمینمایند .اعالم صریح دو روز قبل آیتاله العظمی
خمینی که احدی حق تعرض و مزاحمت خانمها را ندارد مؤید عمل دولت بر عدم
الزام خانمهای کارمند و مراجعین به ادارات میباشد ،البته نمایشگری و عریانی و
جلفی مسأله دیگری است که مسلما در ایران بعد از انقالب اسالمی و در دولتهای
اسالمی نمیتواند جواز و پذیرش داشته باشد4".

 -1کیهان  21اسفند  31شماره11339
 -2پیغام امروز11اسفند31
 -5یکی از اعضای سازمان زنان مبارز از اعتراض زنان در وزارت کشور چنین نقل میکند " :یکی از رفقای ما آناهیتا
تعریف میکرد که همراه عدهای به وزارت کشور میرود گویا عدهای در آنجا جمع شده بودند میگفت مردی بلندگو
به دست شعار میداد .آناهیتا بلندگوی او را میگیرد و شعار می دهد .هیاتی از جمعیت که شامل آناهیتا و یک زن
پرستار و یک نفر دیگر بود به داخل میروند و صباغیان این جمالت را میگوید (خیزش زنان ایران )
 -4کیهان 21اسفند 1531ص2
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طرح این نکته که حجاب نص صریح قرآن است ،نشان از آن داشت که جایی برای مماشات
در این زمینه وجود ندارد و افراطیون بیکار نخواهند نشست .آنان که قبل از پیروزی 22
بهمن دست به کار شده بودند ،اقدامات خود را ادامه دادند .دیگر ساواکی هم در کار نبود
که این برخوردها را بتوان به آن نسبت داد .حمله به زنان بیحجاب ،آنقدر گسترده و
وحشیانه صورت میگرفت که دادستانی تهران مجبور شد اطالعیهای در این مورد بدهد و
اعالم کند:
”هرکس به هر عنوان و بهانه ،اعم از نحوه لباس پوشیدن و غیر آن ،متعرض یا مزاحم
بانوان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون ،به حیثیت آنان توهین کنند ،طبق
قانون مصوب  1553تعقیب و مجازات میشود“.
اطالعیهای نیز از جانب دفتر آیتاهلل خمینی صادر شد:
”بر اساس خبرهای رسیده ،گروهی جنایتکار و خیانتپیشه ،تحت عنوان کمیته،
مزاحم بانوان محترم شده و به ایشان توهین میکنند .ماموران کمیتههای انقالب
موظفند با کمال دقت ،مراقب باشند چنین اعمالی را با نهایت شدت جلوگیری کنند“.
مختصری از اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری در روزهای  11تا  91اسفند 01
به نقل از نشریات آیندگان ،کیهان و اطالعات
پنج شنبه  11اسفند بسیاری از زنان کارمند در محل کار خود حاضر نشدند و به صورت
گروهی یا انفرادی به سوی دانشگاه تهران حرکت کردند .دختران دانشآموز مدارس را
تعطیل کرده و از دبیرستانها به سمت دانشگاه به راه افتادند .دانشگاه در آن روزها به
میعادگاه معترضان تبدیل شده بود .برخی از زنان کارمند ِبدون حجاب هم که با دربستهی
محلهای کار خود مواجه شده بودند ،به سوی دانشگاه تهران روان شدند .نماینده کارکنان
زن هواپیمایی ملی ایران به خبرنگار اطالعات میگوید" :عدهای ما را متهم کردهاند که
نیمهلخت به سر کار میرویم در حالی که یونیفورم ما کامال پوشیده است ".کارکنان
بیمارستان بهآورد اعالم کردند اگر در این مورد تصمیم قاطعی اتخاذ نشود ،نمیتوانند
سرکار بروند ...شعارهای زنان در این روز عبارت بودند از" :حجاب ما صداقت و پاکی ما"،
"زن آزاده حجاب فطری داره""،نه روسری نه توسری""،استقالل آزادی"" ،میجنگیم
میجنگیم برای آزادی"" ،مرگ بر استبداد ،درود بر آزادی"...
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در صف مقابل مردانی بودند که شعار میدادند" :حزب فقط حزباله" در برخی خبرها
آمده که برخی از آنان عورت خود را نشان زنان میدادند و فریاد میزدند ":شماها چادر
نمیخواهید این را میخواهید" .یورش به زنان راهپیما ،پاره کردن چترهایشان ،پرتاب
گلولههای برفی که درون آن سنگ بود از جمله برخوردهای طرفداران حجاب با زنان بود؛
اما این توهین و آزارها از شدت و میزان اعتراضات نکاست .زنان معترض توانستند اینان
را از میدان انقالب تا دانشگاه تهران عقب برانند و خود را به صحن دانشگاه برسانند .در
جای دیگر وقتی حزبالهیها راه را بر گروهی از زنان و دختران بستند ،دختر دانشآموزی
از صف بیرون آمد و شعار داد ":در بهار آزادی جای آزادی خالی" .این مساله سبب ایجاد
درگیری شد.
جمعیت زیادی در دانشگاه به هم رسیدند .بحث و گفت و گو در مورد حجاب فضا را
ملتهب کرده بود .در دانشکده هنرهای زیبا برنامهی  9مارس اتحادیه انقالبی زنان مبارز1
به پایان رسید و صدها تن به جمع زنان معترض پیوستند .اتحادیه بیداری زنان 2طی یک
تصمیمگیری برنامه را ناتمام گذاشته و به راهپیمایی پیوست .جمعیت به سمت کاخ
نخستوزیری حرکت کرد .هیاتی از سوی زنان به داخل نخستوزیری رفت تا با امیرانتظام
صحبت کنند .گروهی از زنان با حجاب کامل نیز وارد شده و خواستار حجاب شده بودند.
هر چند ایشان هیچ گروهی را نپذیرفتند.
 19اسفند باز هم زنان به دانشگاه تهران میروند .تعدادی سخنرانی انجام میشود .یکی از
زنان عضو اتحادیه انقالبی زنان مبارز پیشنهاد تحصن در دانشگاه را میدهد که پذیرفته
نمیشود .رای بر راهپیمایی است .شعارهای این روز" :استبداد را در هر لباسی محکوم
میکنیم"" ،مرگ بر ارتجاع"" ،در طلوع آزادی جای حق خالیست" ...این روز هم زنان
از حمله حزبالهیها در امان نبودند .در خیابان شاه یک اتومبیل پژو که شمارهی آن نیز
منتشر شد ،قصد داشت به میان جمعیت براند که مردم جلوی آن را گرفتند .کمیته هیچ
اقدامی برای محافظت از زنان نمیکرد .صدا و سیما هم از این راهپیمایی و چوب و چماق
ها هیچ نگفت.

 -1به بخش معرفی تشکلهای زنان مراجعه کنید.
 - -2به بخش معرفی تشکلهای زنان مراجعه کنید.
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در  16اسفند عدهی زیادی که اکثریت آنان را زنان تشکیل میدادند ،به منظور اعالم نظر
خود در مورد حجاب در محوطه دادگستری اجتماع کردند .این گروهها عبارت بودند از:
تعدادی از زنان وکیل ،جمعیت حقوقدانان ،کارمندان شرکت هواپیمایی ایران،
دانشجویان ،دانشآموزان ،هنرجویان موسیقی ،کارکنان وزارت دادگستری ،عدهای از
دبیران دبیرستانهای تهران و گروههای دیگر .عدهای از دانشآموزانی که قصد پیوستن به
این گروه را داشتند ،در خیابان تختجمشید (طالقانی) روبروی شرکت نفت ،توسط گروهی
از مخالفان متفرق شدند .تعدادی از دانشآموزان در مدارسشان متحصن شدند .شعارهایی
که توسط جمعیت داده میشد:
”حجاب باید در فطرت زن باشد“” ،میجنگیم میجنگیم /بر ضد استبداد“” ،استقالل،
مساوات ،آزادی“” ،زن و مرد کشته شدند /هر دو باید آزاد باشند“".وقتی جنگ حجاب
میان من و توست /پیروزی نخواهد بود"" ،برابری برادری /نه چادر نه روسری"" ،ما را به
گلوله بستند /مردم قضاوت کنید"" ،گلوله راهحل شاه بود" "،توپ تانک ،استبداد /دیگر
اثر نداره"
در این تظاهرات دستهای از پسران جوان دور زنان معترض زنجیر درست کردند و مانع از
حمله به آنان شدند .گزارش دیگری حاکی است که گروهی از میهمانداران زن و کادر زن
هواپیمایی ملی ایران نیز ،آن روز صبح به سوی دانشگاه تهران حرکت نموده و در آنجا به
عنوان اعالم همبستگی با سایر گروههای تظاهرکننده زنان ،تجمع کردند و خواستار
رسیدگی به خواستههای خود شدند .همچنین جمعی از کارمندان زن رادیو و تلویزیون،
در محل سازمان واقع در خیابان جام جم ،گرد آمدند تا به سوی کاخ دادگستری حرکت
کنند .در تجمع دادگستری ،قطعنامهای خوانده شد و زنان تجمعکننده ،خواستههای خود
را به شرح زیر اعالم کردند:
 -1پوشش متعارف زنان ،باید با توجه به عرف و عادت و اقتضای محیط ،به تشخیص
خود آنان واگذار شود.
 -2حق برخورداری از حقوق مساوی با مردان ،از حقوق مدنی برای زنان کشور
شناخته شده و هرگونه تبعیضی در این قانون و قوانین مربوط به حقوق خانواده،
از میان برداشته شود.
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 -5حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان ،بدون هیچ تبعیضی حفظ و تامین
گردد.
 -4امنیت کامل زنان در استفاده از حقوق و آزادیهای قانونی تضمین شود.
 -3برخورداری واقعی از آزادیهای سیاسی ،آزادی قلم و بیان و عقیده و آزادی
شغل و اجتماعات ،برای زنان و مردان کشور تضمین گردد.
 -3هر نوع نابرابری بین زن و مرد در قوانین موضوعه ،مرتفع شود.
روزنامهی آیندگان  21اسفند ،خبرهایی از زنانی منتشر کرد که در تظاهرات زخمی شده
بودند .چهار زن در تظاهرات روز قبل چاقو خورده بودند.
 21اسفند اطالعیه دادستانی و نظر مهندس بازرگان مبنی بر عدم تحمیل حجاب منتشر
شد .از صبح آن روز ،گروههای مختلف زنان که مخالف تحمیل حجاب بودند ،به منظور
راهپیمایی در دانشگاه تهران اجتماع کردند .بر خالف آنچه گفته میشود ،مردان هم در
این اعتراضات علیه حجاب اجباری به حمایت از زنان شرکت داشتند1.
زنان به خیابان میآیند .بر خالف روزهای قبل به زنان یورش نمیآورند بلکه میکوشند
از حرکت آنان جلوگیری کنند .کمی بعد حزباله با مشت و لگد به جان مردانی می
افتد که حفاظت از زنان را بر عهده گرفتهاند:
" بچه کو..ها ،ساواکیها ،نوکرهای امپریالیست ،عامل سیا و"...
مردان خم به ابرو نمیآورند صف زنان به پیش میرود هفت کیلومتر درازا دارد .در
مقابل بیمارستانها و مدارس میایستند  ...پرشمارتر میشوند ،مردان زیادی نیز به
آنان پیوستهاند 13 ...تا  21هزار نفر ،در پس راهپیمایان حدود  311حزبالهی روانند
و پیشاپیش هم  31زن چادری که شعار میدهند" :ساواکی منافق پیوندتان ننگین
باد"" ،بیحجاب کمونیست /طرفدار کارگر نمیشه" و زنان پاسخ میدادند "آزادی،
فرهنگ ما /خاموش بودن ،ننگ ما"2 ...

-1متین ،مهناز ،خیزش زنان ایران در اسفند  ،31به نقل ازکیت میلت ص  164و 163
 -2آیندگان ،دیلی تلگراف ،واشنگتن پست ،کیت میلت ،لوس آنجلس تایمز ،لوموند

سالهای  1307تا 1365

159

میدان آزادی محاصره شده است .حزباله و ماموران "ژ.ث" 1به دست به
تظاهرکنندگان حمله میکنند .تظاهرکنندگان و ضدتظاهرکنندگان در هم میآمیزند.
آتش و دود ،دو هزار زن به میدان میرسند اما به آنان اجازه داده نمیشود قطعنامهی
خود را بخوانند .راهبندان ایجاد میشود در صفوف زنان شکاف میافتد و صفوف زنان
نمیتوانند منسجم باقی بمانند .ساعت  3بعد از ظهر تعدادی از این زنان خود را به
تلویزیون میرسانند .در حالی که شعار میدادند "مرگ بر سانسورچی"" ،آزادی زنانه
حق مسلم ماست""،ای زن آزاده از حقت دفاع کن""،اتحاد برابری پیروزی"" ،مساله
حجاب نیست .حقوق مساوی است"" .آزادی باید نباید نداره" و...
در آیندگان اخبار این روز این گونه گزارش شده است:
«در پی تظاهرات چند روزه اخیر زنان کشور ،گروههای دیگری از زنان در تظاهرات
و راهپیماییها یی شرکت کردند .تظاهرات زنان در محوطه دانشگاه تهران ،تا حدود
ظهر ادامه داشت و طی آن ،سخنانی در باره نقش اجتماعی زنان ،مسایل و مشکالتی
که در آن روزها با آن درگیر بودند و نیز مساله حجاب ،از سوی نمایندگان گروههای
مختلف زنان ایراد شد.
در آن گردهما یی ،عده بسیاری از مردان موافق و مخالف با حجاب ،حضور داشتند
که عدهای از آنها شعار میدادند” :مساله حجاب نیست /توطئه امریکاست“ .از سوی
دیگر ،گروهی از دختران دانشآموز دبیرستانها ،در حال راهپیمایی شعار میدادند:
”مساله حجاب نیست /مساله اعدام است“” .چریک مبارز آزاد باید گردد“( .اشاره به
صدور حکم اعدام برای حشمتاله رییسی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق
است)"جمعیت زنان" و "اتحادیه انقالبی زنان مبارز" ،که در جهت هماهنگی این دو
سازمان و تاکید بر از بین رفتن استثمار طبقاتی میکوشیدند ،در دانشگاه صنعتی،
هم زمان با تظاهرات بانوان ،با انتشار پرسشنامههایی ،به عضوگیری پرداختند .هم
چنین صبح آن روز ،هزاران نفر از زنان ،به سوی میدان آزادی راهپیمایی کردند که
تا ساعت  4بعد از ظهر ادامه داشت .آنها در حالی که توسط حلقهای از مردان محافظت
میشدند ،شعار میدادند” :آزادی فرهنگ /خاموش بودن ننگ“” ،مرگ بر ساواکی“،
 -1نوعی اسلحه
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”مرگ بر سانسورچی“ .به دنبال تظاهرکنندگان زن ،عدهی بسیاری از مردان حرکت
میکردند که شعار میدادند” :ساواکی ،منافق /پیوندتان ننگ باد“” ،بیحجاب،
کمونیست /طرفدار کارگر نمیشه“.
زنان در میدان آزادی ،به علت تهاجم این عده نتوانستند سخنرانی کنند ،از این رو به
سوی میدان  24اسفند (انقالب) به راه افتادند و به تدریج پراکنده شدند .همچنین عدهای
از زنان تظاهرکننده ،پس از خارج شدن از دانشگاه ،به سوی ساختمان تلویزیون در جامجم
حرکت کردند .این عده  31نفری ،در حالی که کفشهایشان را به عنوان اعتراض در آورده
بودند 1،در مقابل ساختمان تلویزیون ،با محافظین تلویزیون روبرو شدند و بر زمین
نشستند ،در حالی که شعار میدادند” :آزادی ،استقالل ،جمهوری مردمی“” ،مرگ بر
سانسور“” ،اتحاد ،برابری ،پیروزی“” ،مرگ بر سانسورچی"
خبر دروغی نیز مبنی بر شلیک گلوله به قطبزاده از طرف یکی از زنان تظاهرکننده در
کیهان منتشر شد .در روزنامه اطالعات  21اسفند خبری با این عنوان به چاپ رسید:
"راهپیمایی زنان منتفی شد" در متن خبر آمده که از صبح امروز گروههای زنان
مخالف تحمیل حجاب به دانشگاه رفته بودند به منظور راهپیمایی ،اما پس از چند
سخنرانی اعالم شد که چون به نکات مورد نظر خود در مورد لغو تحمیل حجاب
دست یافتهایم ،دلیلی برای راهپیمایی وجود ندارد".
خبررسانی روزنامه کیهان و اطالعات با روزنامهی آیندگان متفاوت بود .بیدلیل نیست که
در  21اسفند گروهی از حزباله از صبح زود در برابر دفتر این روزنامه تظاهرات برپا کرده
بودند با شعار" :آیندگان آیندگان روزنامهی بیگانگان" .بنا به شنیدهها ،دو هزار نفر در این
تحصن شرکت داشتند .آنان قطعنامهی هشت مادهای به مدیریت روزنامه میدهند که در
مادهی اول آن چنین است ":روزنامهی آیندگان موضع و خط مشی کلی سیاسی خود را
تعیین کند 2".در روز  22اسفند آیندگان در سرمقالهاش خشونت و مشت و تفنگ را
نشانهی توطئه اعالم کرد.

-1

صادق قطب زاده ،رییس سازمان صدا وسیما بود ،اعالم کرده بود که مدافع پابرهنههاست .درحالی که کت و

شلوار و لباسهای بسیار شیک خارجی میپوشید و این مساله به موضوعی برای طنزپردازان تبدیل شده بود.
 -2آیندگان  22اسفند
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این اعتراضات فقط در تهران نبود بلکه شهرستانها را هم در بر گرفت .از جمله در تبریز
نیز دختران دانشآموز ،دانشجو و زنان شاغل در ادارات و کارخانجات ،به منظور اعتراض
به ح جاب اجباری ،در مقابل ساختمان دبیرستان پروین تبریز اجتماع کرده بودند و قصد
راهپیمایی داشتند که عدهای از راهپیمایی آنان جلوگیری کرده و چند تیر هوایی هم شلیک
شد .در بندرعباس نیز ،گروه کثیری از بانوان شاغل ،در مخالفت با حجاب اجباری ،در
خیابانهای این شهر راهپیمایی و تظاهرات کردند .در شهرهای خرمشهر و آبادان نیز افراد
بیحجاب مورد حمله و آزار قرار گرفتند و فریاد "یا حجاب یا تیزاب" را شنیدند .در
اصفهان و سنندج نیز اعتراضاتی علیه حجاب اجباری صورت گرفت .زنان در سنندج شعار
میدادند" :نه روسری نه توسری ،مرگ بر این دیکتاتوری" این اعتراض در بیستم اسفند
برگزار شد .این برنامه توسط زنانی سازماندهی شده بود که بعدها با کومله فعالیت کردند
و اقشار مختلف زنان مانند دانشآموزان ،کارمندان ،آموزگاران،کارگران و پرستاران در آن
شرکت داشتند 21 .اسفند دختران دانشآموز مهاباد علیه حجاب اجباری اعتراض کردند.
در حالی که چریکهای فدایی خلق مهاباد از آنان محافظت میکردند 1.در کرمانشاه نیز
 3هزار تن از زنان و دختران در دبستان شاهدخت سابق تجمع کردند و حمایت خود را
از زنان تهران اعالم کردند2.
این اعتراضات در صدر خبر رسانههای خارجی قرار گرفت و تظاهراتی از سوی
فمینیستهای امریکایی در واشنگتن برگزار شد .بر مبنای خبر آسوشیتدپرس ،حدود هزار
نفر در این اعتراض مقابل کنسولگری ایران شرکت داشتند از جمله بتی فریدمن و گلوریا
استیمن .در همین زمان در پاریس نیز کمیته بینالمللی حمایت از حقوق زن در ایران با
حضور یک صد زن برجسته از پانزده کشور دنیا تشکیل شده بود .کیت میلت عضو کمیتهی
بینالمللی زنان آمریکا نیز که به دعوت کمیتهی دفاع از حقوق زن به ایران آمده بود در
اعتراضات زنان در تهران شرکت داشت 23 .اسفند خبر اخراج وی از ایران توسط دولت
موقت اعالم شد .گزارش هایی که کیت میلت از این اعتراضات تهیه کرده بود در نشریات
خارج منتشر شد.

 -1اطالعات  21اسفند 31
 -2کیهان  25اسفند 1531
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همزمان با این اعتراضات ،زنان طرفدار حکومت نیز به حمایت از حجاب تظاهرات و
راهپیمایی داشتند" .عصر روز  19اسفند گروهی در محوطه روزنامه آیندگان به طرفداری
از حجاب جمع شده و شعار دادند":ما پیرو قرآنیم ،بیحجاب نمیخواهیم" "مرگ بر این
ارثیه پهلوی“" ،رهبر ما خمینی ،حجاب ما زینبی“ و1"...
 25اسفند زنان طرفدار حجاب اسالمی طی اطالعیهای ،زنان مسلمان تهران را به شرکت
در یک گردهمایی در روز جمعه دعوت کردند .متن این اطالعیه به این شرح است:
«هم وطن متعهد و مسلمان؛ به منظور دفاع از حجاب اسالمی و همچنین به خاطر
تایید و تقدیر از تالشهای خستگیناپذیر آقای صادق قطبزاده منتخب امام در برابر
عناصر ناآگاه و عوامل ضد انقالب در روز جمعه  23اسفند از ساعت دو بعد از ظهر
در خیاب ان جام جم با شرکت خود در این گردهمایی رشد اخالقی ،مذهبی و تداوم
روحیهی انقالبی خود را نشان میدهیم .زنان مسلمان تهران»
صادق قطبزاده سرپرست رادیو تلویزیون روز  23اسفند  1531در اجتماع بزرگی حضور
یافت و پس از سخنرانی خانم گوهرالشریعه دستغیب در تحسین از حجاب ،با طرح این
مساله که انقالب ایران  131هزار کشته و مجروح داشته ،ضدانقالب و ضدحجاب را محکوم
کرد .در این تجمع قطعنامه صادر شد که در بند  12آن چنین آمده بود:
" خواهران مسلمان ما حجاب را به مثابه سنگر پیکار و حصار تقوی ،به تمامی زنان
مبارز و انقالبی ابالغ و پیشنهاد مینمایند".
مواضع و اقدامات سران رژیم جدید و عقبنشینی ظاهری و موقت آنان ،عدم همراهی و
حمایت مشخص و رسمی سازمانهای سیاسی چپ و اختالفنظرهای موجود در تحلیل
این مساله ،از جمله عواملی بود که سبب شد جنبش اعتراضی زنان پس از  4روز آرام
بگیرد .مهدی بازرگان در پیامی تلویزیونی گفت:
«میروند دایما پشت گوش آقا میخوانند که اینها در ظروف طال و نقره غذا میخورند،
در وزارتخانهها زنهای لخت هستند و در کاخهای فرعونی زندگی میکنند .این گرفتاری
همیشه بوده ،در این گیرودار گرفتاریها و مسائل و مصائب ،چه موضوعات فرعی را پیش
میکشند».
 -1کیهان  19اسفند 1531
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گروههای زنان موجود از جمله جمعیت زنان مبارز به این نتیجه رسیدند که تظاهرات در
لحظه کنونی بسیار مخاطرهآمیز شده و بهتر است برای مدتی از تظاهرات صرفنظر شود
تا امکان و توان سازماندهی بهتری ایجاد شود و این گونه بود که این اعتراض بزرگ و
خودانگیخته به خاموشی گرایید.
همزمان با این رویدادها و پس از آن شخصیتها ،سازمانها و گروههای سیاسی موضع
خود را نسبت به مساله حجاب علنی و ابراز کردند .سازمان ملی دانشگاهیان انتخاب نوع
پوشش را ابتداییترین حقوق هر فرد دانست و به مناسبت  11اسفند بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده بود که:
” ...زنان باید موضوع هیچ گونه تبعیضی قرار نگیرند و از آزادی واقعی و حقوق
اجتماعی و امکان رشد و شکوفایی همهی استعدادهای خود برخوردار شوند .انتخاب
نوع پوشاک ،از ابتداییترین حقوق فرد است و هم چنان که شیوهی تحمیلی کشف
حجاب ،نتایج زیانباری به همراه داشت ،تحمیل حجاب نیز در جهت نفی آزادیهای
فردی و تهدیدی بر ایمنی اجتماعی است.“.
زنان حقوقدان از آیات عظام و مهندس بازرگان سپاسگزاری کردند و مسأله اجبار حجاب
را پایان یافته تلقی کرد 1.از سوی قضات و وکالی زن دادگستری ،بیانیهای در مورد حجاب
زنان و لزوم پرداختن به سایر مسایل مملکتی انتشار یافت .در این بیانیه گفته شده بود:
”زنان حقوقدان در کنار کلیه خواهران هموطن ،که در گردهمایی روز شنبه 16
اسفند 1531در وزارت دادگستری ،صدای حقطلبانه خود را بلند نمودند و طی
قطعنامهی صادره ،خواستههای خود را اعالم داشتهاند ،از حضرات آیات عظام و دولت
موقت جناب آقای بازرگان ،که با درایت سیاسی و انقالبی خود ،عدم اجباری بودن
حجاب را اعالم نمودند ،سپاسگذاری مینماید .همگان امیدواریم در سایهی انقالب
شکوهمند ملت( ،کمبودهای ناشی از) نابرابریهای مدنی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی زنان ایران ،به بهترین نحو ممکن تامین شود".

 -1کیهان  21اسفند1531
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نویسندگان اساتید دانشگاه و ...نسبت به این مساله موضع گرفتند .دکتر علی اصغر حاج
سید جوادی در مقالهای با عنوان «نه استالین ،نه سلطان سعید بن تیمور» در روزنامهی
اطالعات نوشت:
«این دستور که زنها باید حجاب اسالمی بپوشند [به] نتیجهای جز افزایش نارضایتی
و سرخوردگی از انقالب از طرف مردم و افزایش درگیری بین مردم و مأموران کمیتهها
نمیرسد ...این که اصول و فروع دین اسالم را کسی جز روحانیون و عالمان دین
نمیتواند و نباید بفهمد و تفسیر کند و با شرایط زمان و مکان محیط زندگی خود
توجیه نماید هیچ گونه پایه ی عقلی و منطقی ندارد و هدف اساسی آن چیزی جز
تمرکز قدرت مذهبی در دست گروهی خاص و ایجاد فاصلههای مصنوعی بین مردم
و مذهب و قرار گرفتن بین مردم و مذهب به عنوان واسطه نیست ...اگر منظور از
حجاب اجتناب و پرهیز زن ها از افراط در خودآرایی و برهنگی و جلفی است در این
صورت الزمهی حضور زن در یک فضای انقالب اجتماعی حفظ حرمت و حیثیت خود
از طریق مراعات در ایجاد تعادل اساسی در شکل و وضع و حرکت خود میباشد .اما
اگر منظور از حجاب اجبار در پوشیدن چادر و استعمال روسری است در این صورت
به افراد غیرمسئول و یا کسانی که اکنون خود را در شهرهای ایران مسئول تأمین
نظم میدانند اجازه میدهد که به بهانهی این دستور دست به اعمال خشونت نسبت
به زنها بزنند».
هما ناطق ،استاد دانشگاه نیز بیانیهی سازمان ملی دانشگاهیان را خواند که در آن آمده
بود:
« ما مخالف حجاب نیستیم ،بلکه مخالف تحمیل آن هستیم ...زنان بیحجاب هرگز
به زنان باحجاب توهین نکردهاند ،بنابر این ما خواستار احترام متقابل هستیم».
وی در در مقالهای در کیهان نوشت:
«من عضو هیچ یک از گروههای جمعیتهای زنان نیستم ...من فرد مستقلی هستم...
مبارزه زن و مرد نمیشناسد ...به ما گفتند :ما نیروهای ضدانقالبی ...ضدحجاب...
طرفداران قانون اساسی ...تفرقهانداز هستیم .ما هیچ یک از اینها نیستیم ...انتخاب
نوع پوشاک از ابتدایی ترین حقوق هر فرد است .تحمیل نوع پوشاک در جهت نفی
آزادی و در تحریف ایمنی اجتماعی است .در دوران پهلوی کدام مرد از آزادی
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برخوردار بود که زن از آزادی برخوردار شده باشد ...عنوان کردن مسالهی زن ،در این
برهه از مبارزه و در این مرحله از جنبش یک مسالهی انحرافی است .ما نباید در این
شرایط مسالهای به نام مسالهی زن داشته باشیم ...خطر انحصارطلبی و تبدیل شدن
به گروه فشار در تک تک ما نهفته و باید هشیار باشیم».
قدسی قاضی نور چنین عنوان کردند:
«برای زنان عروسکی که تمام فکرشان ،خواستهشان و وقتشان صرف زیباتر شدن
بوده ،روسری کار نهایی است؟ ...با بستن یک روسری فکر نکنیم که زنان و دختران
ما از حالت عروسکی به در می شوند ،نه ...آیا وجود ندارند زنانی که با زنانهترین و
بدننماترین لباسها یک روسری روی سر دارند؟ ...بیایید کاری کنیم که مسالهای به
نام زن وجود نداشته باشد».
سیمین دانشور هم در مقالهای با عنوان «بیایید ایران ویران را آباد کنیم ».نوشت:
«رضاخان به زور و خشم حجاب را از سر زنان برداشت و پسرش قانون حمایت خانواده
را پیش آورد .هیچ کدام اساس درستی نداشت ...من به انقالب مردم ایران عشق
می ورزم .در انقالب اسالمی ایران با ابعاد وسیع و حیرت انگیزش ،زنان همگام مردان
بودند ...من حضرت خمینی رهبر انقالب مردم ایران را کلمه الحق میدانم ...چنین
مردی بارها و بارها گفته است که مسئول نسل آینده است و آرزویش نظام حکومتی
است اسالمی و ایرانی که حافظ استقالل و دموکراسی باشد ...متأسفانه دستهای
مرئی و نامرئی در کار و در راه است و میداند که آسانترین راه مخدوش کردن
چهرهی پاک انقالب مردم ایران ،تفرقهاندازی ...است ...خوشبختانه هوشیاری حضرت
خمینی و دلآگاهیش به این بحث خاتمه داد و حق زن را در اسالم حتا برتر از مرد
شمرد .اینک مسالهی حجاب مطرح شده است ،به وسیلهی تلفن و از طریق رادیو و
آن هم نه به زبان حق خود حضرت خمینی ...خیال همه را راحت کنم که حجاب به
صورت چادر یک مسالهی اسالمی نیست ،یک مسالهی سنتی است ...سرانداز و چادر
بیشتر پوشش خاص زنان دربارهای یغمامنش و عیالم ...بوده است .اما چه مسالهی
چادر و چه حجاب شرعی اسالمی ...از مسائل فرعی و فقهی و ظاهری است در حالی
که فعال کوهی از مشکالت در برابر ما برپا ایستاده است ...درد زنها را میدانم .مساله
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بر سر این نیست که حجاب به سر بکنند یا نکنند .مساله در ترس از لچک به سر
شدن است .مساله بر سر ترس از دور ماندن از مسئولیت عظیم است».
پس از آن دیگر اعتراضاتی به این گستردگی علیه حجاب صورت نگرفت .سیر حوادث
آنقدر سریع بود که مساله حجاب در میان آنها گم شد ،هر چند تحمیل حجاب روند خود
را طی میکرد و تنها در روزنامههای رسمی گاه و بیگاه مقاالتی در مورد مساله حجاب و
فشارهای وارده بر زنان منتشر میشد .از جمله ،منصوره کفایی 19 ،اردیبهشت  39نامهای
به آیندگان نوشت با عنوان "مساله زنان و آنان که کاسهی گرمتر از آش هستند" و به
فشارهایی اشاره کرد که برای تحمیل حجاب به زنان وارد میشد .در بخشی از این نامه
چنین آمده است :
"با وجودی که قبال نوید داده میشد حقوق اجتماعی زنان در دوران جمهوری اسالمی
به مراتب بیشتر از دوران آریامهری خواهد بود ،حالیه که به لطف الهی ،حکومت مردم
بر مردم جایگزین حکومت فرد بر مردم شده ،عمال گروهی از مردان مبارز ،چنان
جبههی خود را از جامعه نسوان مبارز جدا نمودهاند که پنداری زنان ایرانی در کوران
مبارزات ،نه دست به اعتصاب زده ،نه راهپیمایی کرده و نه اینکه دوشادوش مردان،
شهید دادهاند و نه در زندانهای مخوف رژیم گذشته ،مورد وقیحانهترین شکنجهها
قرار گرفتهاند.
صرف نظر از هیاهوی حجاب ،که مسلما دلیل نجابت یک زن ،پارچه اضافی نمیتواند
باشد ،این روزها ما زنان اداری ،که شغل خارج از چارچوب منزل را ،صرفا به خاطر
مدد معاش انتخاب کردهایم ،شاهد عکسالعملهای نوظهوری هستیم که کمکم
جنبهی مخالفخوانی و جبهه گیری را از دست داده و صورت توهین به خود گرفته
است "...
برخورد با زنان بیحجاب تا سالهای دههی شصت همچنان با شدت ادامه یافت .کتک
زدن زنان در انظار عمومی ،تیغ کشیدن به صورت و لبهای زنان به جرم داشتن آرایش،
اسید پاشیدن به روی آنها ،شالق زدن ،اخراج از کار ،از جمله برخوردهایی بود که با زنان
به اصطالح بدحجاب میشد.
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در تیر  36از سوی آیتاله خمینی "انقالب اداری" اعالم شد .پس از آن مسوولین
وزارتخانهها و ادارات یکی پس از دیگری زنان کارمند را به رعایت پوشش اسالمی ملزم
کردند .در  13تیر ماه  36شورای انقالب ورود زنان بدون پوشش اسالمی را به ادارات
ممنوع کرد .آیتاله قدوسی دادستان کل انقالب با صدور اطالعیهای به تمام وزارتخانهها
و موسسات و ادارات هشدار داد که از ساعت  9صبح  11تیر ماه حقوق و مزایای زنان
کارمندی که بدون پوشش اسالمی در محل کار حاضر شوند قطع خواهد شد .شورای
خلیفهگری ارامنه نیز اعالم کرد که زنان ارمنی با پوشش اسالمی در ادارات حضور مییابند.
این بار نیز زنان به خیابان آمدند تا علیه حجاب اجباری در ادارات اعتراض کنند .هر چند
این اعتراضات به شدت اعتراضات اسفند  31نبود اما با دستگیری و سرکوب شدید روبرو
شد .در حرکتی اعتراضی ،برخی از زنان با لباس سیاه در خیابان و محل کار حاضر شدند
که این مساله به دستگیری برخی از آنها منجر شد .موج پاکسازیها و اخراجها شدت
گرفت( .اطالعات 6تیر) ،در روزنامه اطالعات 19تیر خبر دستگیری 3زن و  5مرد آمده
است .در  25تیر روزنامه اطالعات خبر اخراج  156زن سیاهپوش از ارتش و سازمان صنایع
دفاع ملی اعالم شد .برخی از این اخراجها به صورت دستهجمعی بود .در روزنامه کیهان
 16تیر ماه  36خبری منتشر شد به شرح زیر:
" بنا به فرمان امام و طبق بخشنامه صادره از سوی مقامات مسوول ملی نفت منطقه
مسجدسلمیان مبنی بر پوشش اسالمی بانوان از روز دوشنبه  36/3/14نظر به این
که  45تن از پرستاران بیمارستان مسجد سلیمان از این دستور سرپیچی نموده و از
گرفتن روسریهای مخصوص امتناع ورزیدند و با توجه به این که در جلسات ارشادی
قانع نشدند به دستور دادستان انقالب اسالمی مسجد سلیمان از کار برکنار شدند".
جای این زنان در ادارات خالی نماند و زنانی که موافق دیدگاههای رژیم جدید بودند و
حجاب را با جان و دل پذی رفته بودند ،جای آنان را پر کردند .این قشر از زنان که اکنون
به دلیل حکومت اسالمی ،احساس امنیت میکردند ،پا به عرصه فعالیتهای اجتماعی
گذاشتند.
یکی از دستگیرشدگان تیر  36علیه حجاب اجباری شهرزاد از هنرپیشههایی بود که در
فیلمهای فارسی در نقش رقاصههای کاباره بازی میکرده است .وی شاعر نیز بود و چند
کتاب منتشر کرده و در دوران انقالب نیز مقالهای تحت این عنوان " چرا دیگر در فیلمهای
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فارسی برهنه نمیشویم" نوشته و عضو کانون نویسندگان ایران شده بود .در خبرها منتشر
شد" :رقاصه مشهور کابارههای تهران" دستگیر شد .عکس ایشان در روزنامه اطالعات
منتشر شد .شهین نوایی در سخنرانیای  1به این دستگیری و ماجرای آزادی وی ،این
گونه اشاره میکند:
" در کانون نویسندگان سر حمایت از این عضو دستگیر شده بحث درگرفت و اگر
حمایتهای موثر سعید سلطانپور 2و دوستان همفکرش نبود ،بسیار ساده میتوانست
شهرزاد اعدام شود .در دوران بازداشت برخوردهای بسیار بدی با وی انجام شده بود
به حدی که پس از آزادی مشکالتی برای ایشان بوجود آمد".
در آن دوران در ادارات اطالعیههایی با عناوینی چون زنان مسلمان و ...مرتب بر در و دیوار
و تابلوهای اعالنات ادارات نصب و چسبانده میشد که در آن زنان بیحجاب را فاحشه می
نامیدند.
شدت حمالت علیه زنان بسیار زیاد و فراتر از بحث اخراج و بیکارسازی بود:
"زنانی که به جرم بیحجابی دستگیر میشدند وادار میشدند که ورقهای را امضا
کنند که روی آن نوشته شده است ":قول میدهم که دیگر دست به عمل منافی
عفت نزنم" .و یا روسری او را باز میکنند و روسری دیگری به سرش میبندند که
روی آن نوشته شده":من یک زن فاحشه هستم" و او را وادار میکنند با همین
روسری به خانه برود .زنانی به جرم دیده شدن قسمتی از مو یا گردنشان از زیر
روسری دستگیر و روانه زندان میشوند .موهای سر آنان را به شکل توهینآمیز و
زنندهای میتراشند و میگویند" :تا زمانی که موهای سرت بلند شود مجبور میشود
روسری سرکنی و آن وقت به حجاب عادت خواهی کرد" .سر زنان متهم را به داخل
کیسهای پر از حشره و موش میکنند که سبب بیماری روانی این زنان میشد...
عظمت غفاری پرستار قائمشهر و یک زن ارمنی به علت تجاوز هنگام دستگیری به
بهانه نداشتن حجاب ،خودکشی کردند5.
 -1شهین نوایی ،کنفرانس کمیته ضد سنگسار در پاریس در  12مارس 2113.
 - 2شاعر و از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق که در  51خرداد  1531اعدام شد.
 -5سازمان چریکهای فدایی خلق اکثریت ،از رنج و رزم زنان ،سال  /35سایت اسناد اپوزیسیون .اکثریت تا قبل از
سال  32از حکومت دفاع میکرد.
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 -5-5موضع سازمانها و تشکلهای چپ در رابطه با مسایل زنان ،نقش
و جایگاه زنان در این سازمانها 1501 /تا1535
موضع سازمانها و تشکلهای چپ در رابطه با مسایل زنان را میتوان از مطالب ،مقاالت و
بیانیههایی دریافت که در نشریات این سازمانها منعکس میشد .هر چند که دسترسی به
همه این نشریات ممکن نیست اما در همین حد محدود نیز میتواند نمایانگر این مواضع باشد.
تمام این سازمان و گروهها ،بخش زنان داشتند ،حتا در کادر مرکزی بیشتر این سازمانها
زنان نیز حضور داشتند هرچند تعدادشان کمتر از مردان بود .با این حال آماری در دسترس
نیست که میزان مشارکت زنان در فعالیتها ،ارتقاء و تاثیرگذاری ،ردههای تشکیالتی و تعداد
اعضای این سازمانها را به تفکیک زن و مرد نشان دهد .شوربختانه شاید تنها فهرستی که
نشان از میزان مشارکت زنان در این برهه از فعالیتهای اجتماعی سیاسی داشته باشد ،شمار
اعدام شدگان زن است .یکی از این لیستها مربوط به اعدامهای شصت تا پیش از اعدام
دستهجمعی سال 31است .این فهرست در سوئد و در ارتباط با حقوق بشر در ایران منتشر
شده است .این فهرست اعدامیان را بیش از ده هزار و  191اعدامی اعالم کرده است که از این
تعداد  1533نفرشان زن بودهاند( .حدود  1273درصد) 1البته به نظر میرسد برخی اسامی در
این فهرست وجود ندارد .آمارهای دیگری نیز در رابطه با شمار اعدامیان زن منتشر شده است:
"تا امروز به طور تقریبی بیش از  1311زن انقالبی اعدام شدهاند .در میان اعدامشدگان
بیش از  23دختر خردسال  15تا  13ساله 21 ،زن باردار 11 ،مادر و مادر بزرگ  31تا
 11ساله وجود داشتهاند .از این اعدامشدگان بیش از  911نفر تیرباران 19 ،نفر حلق
آویز 31 ،زن شجاع در زیر شکنجه به شهادت رسیدهاند2".
شمار اعدامیهای سال  31نیز زنان بسیاری هستند ،بیشتر این اعدامشدگان زنان هوادار
سازمان مجاهدین خلق بودند .زنان چپ در این سال از اعدامها جان به در بردند ،زیرا در
قوانین اسالم ،حکم زن ِمرتد ،اعدام نیست.
 - 1دو و نیم درصد رشد زنان اعدامی در دهه شصت نسبت به زنان اعدامی در سالهای  1531تا  ،1531مشاهده
میشود.
 -2از رنج و رزم زنان ایران ،رقیه دانشگری.1535 ،
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مروری کوتاه و نگاهی اجمالی به نشریات آن دوره نشان میدهد که در طرحها و عکسهای
این نشریات همه جا عکس زن و مرد دیده میشود .در البهالی صفحات این نشریهها میتوان
گزارشهایی در بارهی زنان کارگر ،بیکاری زنان ،برخورد با زندانیان زن ،مراسم بزرگداشت روز
زن و ...مشاهده کرد؛ گو این که نسبت مقاالت و گزارشهای مربوط به مسایل زنان کمتر از
سایر مطالب است.
سازمانها و گروههای سیاسی چپ آن دوره را از زاویه مواضعشان نسبت به حکومت جمهوری
اسالمی ،میتوان در دو دسته مشخص جای داد .گروههایی که جمهوری اسالمی را ضدخلق
ارزیابی میکردند و گروههایی که آن را خلقی و ضدامپریالیست میدانستند .این موضع ِکلی
در نوع سیاستها و مواضع آن سازمانها نسبت به مسایل زنان نیز بسیار تاثیرگذار بوده و چه
بسا با تغییر افراد کادر مرکزی یا قدرتگیری جناحهای راست یا چپ در سازمانها ،این
مواضع تغییر فاحش میکرده است.
در اسفند  31تنها سازمانهای به واقع متشکلتر عبارت بودند از سازمان چریکهای فدایی
خلق ،سازمان مجاهدین خلق .سایر گروهها هنوز به طور رسمی شکل سازمان و تشکل را به
خود نگرفته و نشریه ای از سوی آنها منتشر نشده بود یا اکنون این نشریات در دسترس
نیستند؛ در نتیج ه از مواضع آنها در قبال اعتراضات گسترده زنان علیه حجاب اجباری در
اسفند  31سندی در دست (نگارنده) نیست .در این دوره بسیاری از سازمانها مواضع خود را
در اعالمیههایی منتشر میکردند که بر در و دیوار مناطق پرتردد مانند دانشگاهها چسبانده
میشد .بسیاری از این سازمانها در تیر ، 36یعنی همزمان با اجباری شدن حجاب در ادارات،
در این باره واکنش نشان دادند.
 -1-5-5سازمان چریکهای فدایی خلق به نقل از نشریه کار( :تا پیش از انشعاب)1
 3اسفند  31قطعنامهای در اجتماع سازمان چریکهای فدایی خلق ایران خوانده شد که در
بند  9قطعنامه شرکتکنندگان آمده است:
 -1سازمان چریکهای فدایی خلق در سالهای ابتدای دهه  31شکل گرفت و مشی مسلحانه را به عنوان شیوهی مبارزه
انتخاب کرده بود .در ماه های اعتراضات خیابانی ،اعضای این سازمان (آنها که از زندان آزاد شده بودند به همراه سایر
هوادارانش ،در جنگ و گریز های خیابانی فعال بودند و پس از سرنگونی رژیم سلطنت با موج گستردهی هواداران روبرو
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"رژیمها ی ارتجاعی گذشته ،زنان را که نیمی از نیروی جامعه هستند ،در وضعی بسیار
نامناسب قرار داده است .باید زنان و مردان در همهی زمینهها و شئون اجتماعی برابر
باشند و هر نوع قانون و مقررات خالف این اصل ،بیدرنگ باید ملغی شود".
این اولین قطعنامهی سازمان چریکهای فدایی خلق است که در آن به مساله تبعیض علیه
زنان اشاره شده است .مضمون مقالهی اصلی نشریه کار شماره  2که در  24اسفند  31منتشر
شده است ،به خبر حمله به تظاهرات زنانی اختصاص دارد که علیه حجاب اجباری به خیابان
آمده بودند .این مقاله به همراه عکسی از این تظاهرات در صفحهی اول منتشر شده است .در
 21اسفند سازمان چریکهای فدایی خلق ،اعالمیهای در باره عکسالعمل عناصر مرتجع و
ضدانقالب در برابر خواستهای زنان صادر کرد .در این اعالمیه گفته شده بود:
”خواهران ما دوشادوش برادرانشان برای استقالل میهن و گسستن بندهای اسارت
جنگیدند و امروز نیز باید سرنگونی رژیم را با شرکت هر چه فعالتر خود جشن بگیرند.
هیچ کس به هیچ بهانهای نباید و نمیتواند از شرکت فعال زنان در همهی شئون اجتماعی
جلوگیری کند .زنان نیمی از نیروی جامعهاند و بدون شرکت فعال زنان در انقالب و در
مبارزات اجتماعی ،محو کامل سلطهی امپریالیسم و نابودی استثمار غیرممکن است .از
همین روست که ارتجاع داخلی ،در گذشته کوشیده است به هر بهانهای زنان را از شرکت
در مبارزات اجتماعی دور نگهدارد و با بندهای پوسیدهی سنتی ،آنان را در چارچوب
افکار قرون و سطایی محبوس کند و میدان فعالیت آنان را در اندرونیها و چهاردیواری
خانهها محدود نماید .ما توجه همه کسانی را که زن را ضعیفتر از مرد میپندارند ،به
مبارزات ده ساله جنبشهای انقالبی ایران جلب میکنیم .خواهران ما دوشادوش برادران

شدند و میتوان گفت به بزرگترین سازمان چپ در آن سالها تبدیل شدند .در همان ابتدا ،اشرف دهقانی به همراه گروهی
از اعضای سازمان انشعاب کرده و تحت عنوان چریکهای فدایی خلق ادامه فعالیت دادند .در سال  36انشعابی دیگر در
این سازمان روی داد و بخشی از سازمان که جمهوری اسالمی را خلقی ارزیابی میکردند و موضعی نزدیک به حزب توده
داشتند ،تحت عنوان اکثریت فعالیت خود را ادامه دادند و بخش دیگر که جمهوری اسالمی را ضدخلق ارزیابی میکردند
تحت عنوان اقلیت.
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خود ،چه در میدان نبرد با دشمن ،چه در شکنجهگاههای دژخیمان و چه در کنار
چوبههای اعدام ،همه جا حماسه آفریدند...
زنان نه برتر از مردان و نه کمتر از آنها ،بلکه کامال برابر با مردانند .رفتار ضدانقالبی
مرتجعانی که امروز ،به هتک حرمت زنان پرداختهاند و روز دیگر ،به نمایشگاه عکس
شهدای خلق حمله میکنند ،تنها به سود دشمنان ایران تمام میشود .آنکه به بهانه چادر
و روسری ،در کوچه و خیابان به خواهران بیدفاع ما حمله میکند ،آنکه در پناه مذهب،
به رکیکترین دشنامها ،خواهران ما را در کوچه و خیابان شکنجه میکند ،آنکه می
خواهد هر گونه فعالیت سیاسی را با دیدگاه قشری خود بسنجد و به ستادها و دفاتر کار
سازمانهای سیاسی هجوم می برد و آنکه در خیابان با شعار (یا روسری یا توسری) به
زنان توهین میکند ،جز مرتجع ضدانقالبی چه نام دارد؟
چنین کسانی دانسته یا ندانسته ،آلت دست امپریالیسم و ارتجاع داخلی هستند و باید
به شدیدترین وجه مجازات شوند .اعالم میداریم که اگر از جانب دولت ،برخوردی جدی
و توام با مسوولیت نسبت به این گونه تحریکات ضدانقالبی نشود ،اگر برای دستگیری و
مجازات فوری عناصر ضدمردمی ،اقدام قاطع به عمل نیاید ،بیم آن میرود که این بار،
عناصر مزدور دشمن در پناه دفاع از مذهب ،در چهره این گونه عناصر مرتجع ظاهر شوند
و زمینه را برای تدارک ضدانقالب فراهم کنند“.
این سازمان طی نامه سرگشادهای به مهندس بازرگان نیز ضمن اشاره به وقایع آن روزها ،مثل
حمله به زنان ،حمله به کارگران و حمله به اجتماعات و مراکز سازمانهای سیاسی ،خواهان
دستگیری و مجازات مسببین و محرکان اصلی آن وقایع اخیر شد .هم چنین از دولت سوال
کرده بودند که برای جلوگیری از تکرار این اعمال ضدمردمی و تضمین آزادیهای فردی و
اجتماعی ،چه اقداماتی به عمل خواهد آورد.
در این شماره مقاالت دیگری هم در مورد مسایل زنان منتشر شده است :مصاحبه با یک زن
کارگر /پیام سازمان چریکهای فدایی خلق به مناسبت  9مارس و مقاله "آزادی زنان جدا از
آزادی جامعه نیست" .در این مقاله چنین آمده است:
"  ...آزادی هدفی انسانی است که به جنسیت ارتباطی ندارد ،مختص به زن یا مرد
نیست ....آزادی واقعی برای زن ومرد یک جا به دست میآید .روزی که انسانها به آزادی
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واقعی دست یابند نیروی عظیم زنان که در اثر ستم تاریخی منزلت اجتماعی خود را از
دست داده ،دوباره شایستگی و منزلت خود را به دست میآورند".
سپس به نقش زنان در انقالبها اشاره کرده و میپرسد:
"با این همه ،چرا منزلت اجتماعی این نیروی عظیم در حکومتهای ارتجاعی انکار شده
است؟ چرا زنان عالوه بر استثمار ،ستم فرهنگی را نیز همیشه بر دوش کشیدهاند و زنان
زحمتکش از همان حداقل حقوق مردان نیز برخوردار نبودهاند؟ میگوییم زنان زحمتکش
زیرا زنان در جامعه به یک سان تحت ستم اجتماعی – اقتصادی نیستند .زنان طبقهی
حاکم همانند مردان طبقه خود ،دیگر طبقات را استثمار میکنند و با اینکه خود از ستم
فرهنگی در امان نیستند ،در عین حال مروج پر و پا قرص فرهنگ منحط طبقهی حاکم
نیز هستند ...علل این ستم دوگانه (بر زنان زحمتکش) را باید در ریشههای تاریخی
جستجو کرد .از دورانی که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید پیدا شد ،از دورانی که یک
طبقه بر طبقه ی دیگر حاکم شد ،نقش زنان در تولید کاهش یافت و به علل اقتصادی و
اجتماعی نقش زنان ...کاهش مییابد .این تنزل مقام در طول تاریخ هر چه بیشتر
گسترش یافت و فرهنگی را به دنبال آورد که باعث شد حقوق زن و آزادی فردی زن تا
حدود زیادی نفی شود .تا زمانی که سرمایهداری دوباره نیاز پیدا کرد از نیروی زن در
تولید استفاده کند ولی برای بهرهکشی بیشتر زنان زحمتکش را با دستمزد کم و بدون
حداقل حقوق به کار گرفت .سرمایهداری با سوءاستفاده از شرایط فرهنگی گذشته اجتماع
توانست با پایین نگه داشتن دستمزد زنان ،دستمزد کل کارگران را تنزل دهد  ...آزادی
زن فقط با آزادی طبقاتی امکانپذیر است .شرکت زنان در مبارزات همیشه جنبه طبقاتی
داشته .بدون شرکت فعال زنان زحمتکش هیچ انقالبی نمیتواند پیروز شود ...جداکردن
زنان از مردان و یا پیشگیری از فعالیت اجتماعی آنها ضربه مهلکی است به مبارزات
ضدامپریالیستی خلق ما .تقسیم جامعه به دو بخش زن و مرد و عمده کردن مبارزه
فرهنگی و یا زنان را در مقابل مردان قرار دادن راهی انحرافی است .هر چند که مبارزه
برای احقاق حقوق پایمال شده زنان خلق ما ضروری است از طرفی ایجاد نفاق مصنوعی
بین زنان و یا بین زنان و مردان توطئه و راهی است که ارتجاع و امپریالیسم برای پراکنده
کردن نیروی مبارزاتی خلق به کار میگیرد .جامعه به دو بخش زن و مرد و یا زن باحجاب
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و بیحجاب تقسیم نمیشود بلکه به دو طبقه استثمارگر و استثمارشونده تقسیم میشود.
رهایی و آزادی زن نیز مانند کلیهی زحمتکشان در رهایی از طبقهی استثمارگر است،
در مبارزه طبقاتی است  ...از این رو برای ارتقا مبارزات ضدامپریالیستی خلق برای ساختن
ایرانی آزاد و دموکراتیک الزم است با فروریختن دیوارهای ارتجاع ،سنتهای ارتجاعی و
ضدخلقی فرو ریزد .حقوق و آزادیهای فردی زن و حرمت زن آن طور که شایستهی
انسانهاست تامین شود .کلیه قوانین ارتجاعی که طی سالها زنان را به اسارت کشیده
لغو شود .برابری و تساوی حقوق زن و مرد در امور اقتصادی اجتماعی و سیاسی تضمین
بشود".
پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در پیامی به مناسبت  11اسفند ،روز جهانی زن،
گرامیداشت یاد مبارزان زن مبارز قهرمانی بود که علیه امپریالیسم و اختناق جنگیده بودند.
در این پیام به استثمار زنان و کسب آزادی آنان در رژیم گذشته اشاره شد:
" ما همگام با زنان زحمتکش و مبارز ایمان داریم که تنها مبارزه پیگیر علیه فرهنگ
پوسیده ارتجاعی و تمام سنتهای دست وپاگیر آن میتواند زنان را از بند آزاد کند .ما
خواهان لغو کلیه قوانین ارتجاعی علیه زنان و تامین برابری کامل زنان و مردان در کلیه
امور اقتصادی اجتماعی و سیاسی هستیم .حقوق دموکراتیک زنان باید تامین شود از هر
گونه بیحرمتی به آزادیهای فردی و اجتماعی آنها ممانعت به عمل آید .همچنین ایجاد
امکانات رفاهی برای زنان کارگر و زحمتکش کاهش ساعات کار آنان از خواستهای
ماست".
در کار شماره  5خبری مبنی بر حمله عناصر مرتجع به زنان آزادیخواه کرد آمده است .ظاهرا
این حمالت عکس العملی در مقابل تظاهرات زنان در مخالفت با سانسور و اختناق و نابرابری
حقوق زن و مرد بوده است .عده ای مسلح به کارخانه پوشاک سنندج حمله کردند که اکثر
کارگران آن زن بودند و عدهای هم به خوابگاه بهیاران سنندج حمله کردند .در بیانیه طرفداران
چریکهای فدایی خلق در سنندج که تاریخ  21اسفند  31را دارد ،آمده است:
" ...مرتجعین میپندارند که اگر به خوابگاه دختران و یا به محل کار زنان حمله نماید،
دیگر زن جرات فکر کردن و مبارزه کردن را نخواهد داشت .این برداشتی احمقانه است.
این دسیسهها و یورشها را مخالفت با مبارزات آزادیخواهانه زنان دانسته و معتقدیم
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عوامل ارتجاع با دامن زدن به ناامنی و تفرقهافکنی میخواهند زمینه را برای فعالیت مجدد
امپریالیسم و ارتجاع هموار سازند".
 4مرداد  ،39رقیه دانشگری ،کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق در انتخابات مجلس
خبرگان قانون اساسی در سخنرانی خود به اصل  22قانون اساسی و تساوی زنان و مردان در
برابر قانون اشاره کرد .وی در کنار خواستههای مردم زحمتکش که حق برخورداری از کار،
بهداشت و حق اعتصاب و  ...است و در بخشیهایی از صحبتهایش چنین گفت:
"زنان ما نیمی از جمعیت میهن را تشکیل میدهند زنان زحمتکش در شهر و روستا ...
همپای مردان زحمتکش در گرداندن چرخهای صنعت و کشاورزی ...سهم قابل مالحظه
ای دارند و عالوه بر آن وظیفهی دشوار نگهداری از خانه و فرزندان را نیز به دوش می
کشند ...عالوه بر تحمل ستم و استثمار زمینداران و سرمایهداران ...زیر فشار سنتهای
ظالمانه گذشته به جرم زن بودن بار خفت و تحقیرهای بیشماری را به دوش میکشند
و جامعه آنان را به جرم زن بودن از بسیاری حقوق محروم کرده است ...زنان ما باید از
حقوق اجتماعی مساوی با مردان برخوردار باشد ".از بین بردن تبعیض در محیط کار و
دستمزد مساوی ،ممنوعیت چند همسری ،ایجاد مهدکودک و شیرخوارگاه و استفاده از
سه ماه مرخصی زایمان با پرداخت حقوق را از خواستههای سازمان اعالم کرد" .ما هر
گونه تبعیض و نابرابری را محکوم میدانیم و معتقدیم بدون از بین بردن بهرهکشی انسان
از انسان برابری زن و مرد بوجود نمیآید .هیچ قانونی نباید زنان را به جرم مادر بودن و
زن بودن ،از شرکت در زندگی اجتماعی محروم نماید و محکوم به خانهنشینی نماید.
"برابری در برابر کدام قانون؟" قانونی که شرکت فعاالنه زنان را در پارهای از فعالیتهای
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی منع میکند؟ قانونی که اصل تعدد زوجات برای مرد را
محترم می شمارد؟ قانونی که حق گزینش همسر و یا طالق را یک جانبه و به نفع مرد،
حل میکند؟ قانونی که حق بهرهبرداری از ارث را برای مردان دو برابر زنان قایل میشود
و در حقیقت دو زن را برابر یک مرد میداند؟ قانونی که از زن فقط یک موجود خانه
نشین میسازد و این را احترام به حق زن تلقی میکند؟ پس برابری در مقابل چنین
قانون نابرابری چه معنایی دارد؟رعایت برابری زن و مرد در قانون اساسی یک کشور ،بر
پایه برابری حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنان باید پایهریزی شود .هر
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نوع تقسیمبندی افراد یک جامعه بر اساس جنسیت و یا نژاد ،تقسیمی تفرقهافکنانه در
جهت حفظ منافع سرمایهداری و برای سرپوش گذاشتن روی تقسیمات طبقاتی جامعه
است .افراد در یک جامعه طبقاتی ،چه زن و چه مرد ،به دو قطب بهرهکش و بهرهمند
تقسیم میشوند و حفظ حقوق اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،جز از طریق
نابودی نظام استثماری در کشور ما و به ویژه محو کامل ،امپریالیسم ناممکن است.
وی با برشمردن فعالیتهای زنان در عرصههای مختلف اجتماع میگوید :
"پس این حق طبیعی ماست که از حقوق کامال مساوی با مردان ،در زمینههای گوناگون
فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برخوردار باشیم .کنار گذاشتن زن از
فعالیتهای اقتصادی یعنی نابودی حقوق و ارزش اجتماعی او"
او با اشاره به پایان اصل  12پیش نویس قانون اساسی در مورد تربیت فرزندان توسط مادران
میگوید:
"این اصل ،به وضوح جدا کردن زن و مرد بر مبنای جنسیت و سوق دادن زنان به کارهای
خانگی و تبدیل آنان به موجوداتی جدا از فعالیت اجتماعی را نشان میدهد".
در نشریه "کار" شماره  31چنین آمده است:
" وظیفهی ارتقا و آگاهی زنان کارگر و زحمتکش شهر و روستا و سازماندهی مبارزات
آنان بر عهدهی تمام نیروهای انقالبی و مبارز به خصوص زنان آگاه هم میهن است".
9مارس  39این سازمان بیانیهای منتشر کرد و در آن پس از اشاره به تاریخچه این روز و زنان
کارگر شیکاگو ،در مورد مراسم  9مارس سال قبل چنین آمده است:
"روز  19اسفند سال گذشته ،روز جهانی زن با سکوت دولت موقت جمهوری اسالمی و
به علت سنت خواهی بخش اعظم روحانیت ناشناخته ماند .هر چند برای اولین بار زنان
مبارز و انقالبی و ترقیخواه به منظور بزرگداشت این روز آزادانه مراسمی برپا داشتند ،با
این همه آن چنان که درخور این روز بود ،مراسمی برگزار نشد .صدا و سیما اسالمی از
پخش مراسمی که به بزرگداشت این روز اختصاص یافته بود ،خودداری کرد و آن را یک
پدیده غربی خواند ...به دنبال اظهارات آیتاله خمینی مبنی بر این که زنان باید با حجاب
شرعی به وزارتخانهها بروند ،زنان وابسته به طبقه سرمایهدار ایران فرصت یافتند تا
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تظاهرات سیاسی و اعتراض زنان ترقیخواه و انقالبی ایران را به انحراف کشانند و مضمون
انقالبی و ترقیخواهانه جشنهای روز بینالمللی زنان را مخدوش کنند"...
سپس اشاره میکند که این روز برای زنان زحمتکش ما ناشناخته است و این را وظیفهی تمام
نیروهای آگاه میهن مان میداند که در این راه گام بردارند .در انتها نیز اعالم کرده که سازمان
چریکهای فدایی خلق "کوشش دارد که نقش فعالتری در تشکل و سازماندهی مبارزات
زنان زحمتکش و انقالبی ایران برعهده گیرد" و همهی زنان مبارز و آگاه را به تحقق این امر
فرا میخواند.
 -9-5-5چریکهای فدایی خلق (شاخه اشرف دهقانی)
این گروه اولین بخشی بود که از سازمان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران جدا شد .یکی
از دالیل اصلی این انشعاب این بود که انشعابیون حاکمیت تازهاستقراریافته را ضدخلقی تلقی
میکردند .از موضع این گروه در قبال مسایل زنان در اسناد قبل از سال 1531سندی در
دست نیست .اما در نشریه پیام فدایی ،ارگان "چریکهای فدایی خلق" سال اول شماره 5
خرداد  ،33در مقاله "جمهوری اسالمی و امر رهایی زن" پس از یک مقدمهی طوالنی درمورد
شرایط ایران در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی ،چنین نوشته شده است:
"حمایت از مبارزه زنان برای رهایی وظیفهی تخطیناپذیر پرولتاریاست و زنان نیز
پیشوای واقعی رهایی خویش را در کارگران میبینند که از تساوی کامل حقوق زن و مرد
دفاع مینمایند.
بورژوازی وابسته برای سرکوب زنان مبارز ایران از همان ابتدا با برنامهریزی حساب شدهای
توجیهات مذهبی را به خدمت گرفت و زیر لفافهی اعتقادات مذهبی شروع به محدود
ساختن حقوق زنان ستمدیده ما کرد و تا آنجا پیش رفت که حتا به همان حداقل حقوقی
هم که زنان در رژیم گذشته به دست آورده بودند ،یورش برد و با محروم کردن آنان از
حقوق بدیهیشان قید و بندهای بیشتری به دست و پای زنان زد ... .عمال اخراج زنان از
کار با لفافههای مذهبی توجیه خوبی به دست آنها میداد و باعث میشد که عامل اخراج
زنان نه سیستم سرمایهداری وابسته بحرانزده بلکه اعتقادات مذهبی سردمداران حاکم
تلقی شود.
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بورژوازی وابسته و رژیم در سالهای اخیر برای سرکوب زنان مبارز ایران آنچه از وقاحت
و سبعیت در چنته داشتند ،به کار بردند و به هر نیرنگی متوسل شدند تا نیروی انقالبی
زنان زحمتکش را که در  11شهریور خونین قهرمانانه در مقابل گلولههای مرگبار
امپریالیسم و سگ زنجیریش شاه سینه سپر نموده و همپا و همدوش برادرانشان در قیام
بهمن شرکت نموده بودند را تضعیف ،سرکوب و نابود سازد .پس کوشیدند با تحمیل به
اصطالح حجاب اسالمی و با محبوس کردن آنان در کیسههای بیقواره و ترفندهای
ارتجاعی دیگر از قبیل تدوین قوانین ارتجاعی به جای آن ،از شرکت زنان در امور اجتماعی
جلوگیری نمایند .یک روز حق قضاوت را از زنان سلب کردند و روز دیگر آنها را همردیف
دیوانگان و ناقصالعقلها قرار دادند .یک روز زنان به بهانهی فحشا مورد کثیفترین
توهینها و تحقیرها قرار گرفتند و روز دیگر با توجیه کشف رییس جمهور  11میلیونی،
یعنی همان بنیصدر  ...به بهانهی اشاعه امواج مخصوص از موی سرشان ،مجبور به
استفاده از روسری گشتند و عمال امپریالیسم وقاحت را در این زمینه به آنجا رساندند
که علنا در خیابانها شعار میدادند "یا روسری یا توسری" و باز هم در مقابل مقاومت
قهرمانانهی زنان وحشیانه در خیابانها به آنها یورش بردند و فجیعترین صحنههای ممکن
را به نمایش گذاشتند .از اسید پاشیدن به روی زنان تا حمله به آنها در مجامع مختلف،
از سنگسار کردنشان تا شنیعترین رفتار در مال عام و سرانجام طرح ایجاد اردوگاههای
مخصوص برای زنان بدحجاب  ...این که چرا رژیم تا به این حد به سرکوب زنان جامعه
اهمیت میدهد و این چنین وحشیانه به سفت کردن زنجیرهای دست و پای آنان مشغول
است ،از ماهیت ضدخلقی و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و از الزاماتی ناشی
میشود که همانطور که گفته شد پایمال کردن دستآوردهای مبارزات تودهها و خرد
کردن روحیه انقالبی آنان در صدر برنامهی ضدانقالب قرار داده است .باید به این واقعیت
توجه کرد که زنان نیمی از جمعیت جامعهی ما را تشکیل میدهند و هر قانون و مقررات
ارتجاعی که در مورد آنان اتخاذ شود ،مشتمل بر نیمی از جمعیت ما خواهد بود یا به
عبارت دیگر نیمی از زحمتکشان جامعه را در اسارت خود خواهد گرفت .بنابراین سرکوب
زنان به مفهوم سرکوب نیمی از جمعیت خلقهای تحت ستم ماست .این یک طرف مساله
می باشد که سرکوب زنان را در شرایط بحرانی کنونی برای رژیم از اهمیت خاصی
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برخوردار کرده است .از طرف دیگر باید بدانیم که رژیم با این سرکوبها در اتحاد مبارزاتی
مردان و زنان جامعه شکاف میاندازد و میکوشد نیروی پرتوان این اتحاد را مهار سازد"...
آنان معتقد بودند که:
"  ...ستم بر زنان در یک جامعه طبقاتی همواره وجود داشته و تا زمانی هم که مالکیت
خصوصی همچنان حفظ شود ،وجود خواهد داشت ...تحت روابط سرمایهداری زنان هرگز
نمی توانند از حقوق واقعا مساوی با مردان برخوردار شوند .برای تامین حقوق مساوی با
مردان و به عبارت دیگر برای آزادی زنان باید زمینهی مادی آن که همانا وجود اقتصاد
بزرگ سوسیالیستی است بوجود آید.
در ایران  ...جدا از همهی ستمهایی که به همهی اقشار و طبقات جامعه وارد میشود به
زنان ستمی بیشتر و گرانتر یعنی ستم مضاعف اعمال میگردد .زنان زحمتکش جامعهی
ما از طرفی تحت استثمار بورژوازی قرار دارند و در نتیجه بخشی از نیروی کارشان به
این ترتیب غارت میشود و از طرف دیگر در چارچوب فرهنگ حاکم و قیودات فئودالی
و فرهنگ عقب مانده موجود در جامعه وسیعا اسیر روابط خانوادگی موجود همچون
بردگان خانگی ،مجبور به کار مستمر و خستهکننده در محیط خانه و آشپزخانه میباشند.
اساسا در نظام سرمایهداری علیرغم آن که نیاز استثمار نیروی کار برای سرمایهداران
باعث آن میشود که زنان از کنج آشپزخانه بیرون بیایند ولی ماهیت استثمارگرانه و
غارتگرانه این نظام اوال امکان اشتغال همهی زنان را در کارهای بزرگ نمیدهد و ثانیا
برای بورژوازی تا آنجایی که منافعش ایجاب میکند برای به بند کشیدن هر چه بیشتر
جامعه در حفظ قیودات فئودالی میکوشد.
رهایی زنان بدون رهایی کارگران از قید سرمایه ممکن نیست .در عین حال مبارزه زنان
برای تامین حقوق دموکراتیک خود در جامعه سرمایهداری عالوه بر مبارزهای که زنان
کارگر به عنوان بخشی از طبقهی کارگر علیه سرمایهداری انجام میدهند در خدمت
سوسیالیسم قرار دارد ،بنابراین پرولتاریا وظیفه دارد هر چه وسیعتر به دفاع از زنان
برخیزد .به این ترتیب پیوندی عمیق بین مبارزه دموکراتیک زنان برای کسب حقوق
مساوی با مردان و رسیدن به آزادی با مبارزه کارگران برای نابودی سرمایهداری و استقرار
سوسیالیسم بوجود میآید .حمایت از مبارزات زنان برای رهایی وظیفهی تخطیناپدیر
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پرولتاریاست و زنان نیز پیشوای واقعی رهایی خویش را در کارگران میبینند که از تساوی
کامل حقوق زن و مرد دفاع مینمایند."..
با این تفکر ،چریکها ی فدایی خلق ضمن حمایت قاطع از تساوی کامل حقوق زن و مرد و
ضمن این که رهایی زنان را در رهایی کارگران و استقرار سوسیالیسم میبینند همهی زنان
زحمتکش میهنمان را به متشکل شدن حول پرچم سازمان برای مبارزه بر علیه سلطهی
امپریالیسم و استقرار جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقهی کارگر و گذار به
سوسیالیسم فرا میخوانند.
در مقالهی دیگری که در شمارهی  51مورخ اسفند  39منتشر شده است با عنوان "جمهوری
اسالمی و تشدید سرکوب زنان" به صحبتهای موسوی اردبیلی در نماز جمعه در مورد رعایت
حجاب پرداخته است.
" ...آیتاله یزدی نیز در جلسه پرسش و پاسخ روحانیون حوزه علمیه قم در مورد
بدحجابی و مبارزه با منکرات رسیدگی به این موارد را از وظایف دادگاههای انقالب دانسته
که با روشهای مختلف طبق قوانین موجود با کسانی که ظواهر و شعار اسالمی را رعایت
نمیکنند شدیدا برخورد میکنند".
در اطالعیهای به مناسبت  11اسفند روز جهانی زن ،خطاب به زنان چنین نوشته است:
"در شرایطی که رکود اقتصادی حاکم بر سیستم سرمایهداری وابسته ایران باعث اخراج
های دستهجمعی کارگران ،افزایش فقر و فالکت و ستم و اجحاف در جامعهی ما شده،
زنان با توجیه اسالمخواهی جمهوری اسالمی پیش از همه آماج حمله قرار گرفتند .پس
توجیهات جمهوری اسالمی برای تحقیر و توهین زنان و تحمیل قیدوبندهای فئودالی بر
دست وپای آنان در خدمت امپریالیسم و سرمایهداران وابسته قرار دارد".
 -5-5-5سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت)
در نشریه کار شماره 31به تاریخ تیر  36مقالهای با عنوان "حجاب اجباری ،تحت عنوان مبارزه
با فرهنگ امپریالیستی" در صفحه  12منتشر شده که در آن چنین آمده است:
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"مبارزه با فرهنگ امپریالیستی زمانی میتواند تحقق یابد که با یک دگرگونی ژرف در
ساخت اقتصادی اجتماعی جامعه و در هم کوبیدن مناسبات سرمایهداری وابسته همراه
باشد .در غیر این صورت از انقالب فرهنگی ،کشتار دانشجویان دانشگاهها و از پاکسازی
اداری عمدتا اخراج نیروهای مترقی و انقالبی و از مبارزه با فرهنگ امپریالیستی حجاب
اجباری نتیجه میشود ...جامعه سرمایهداری زن را به یک برده و کاال تبدیل میکند،
زمینههای رشد و شکوفایی اجتماعی آنها را از بین میبرد و شخصیت زنان را لگدمال
میکند ...زنان زحمتکش نه خواستار بیبندوباری به نام آزادی و برابری بلکه خواهان
برابری واقعی زن و مرد و تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی خود و شرکت هر چه فعالتر
در تمام امور و شئونات زندگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه بودند  ...اما جمهوری
اسالمی نه تنها به این خواستهای زنان زحمتکش پاسخ نگفت بلکه گامهای تازهای در
جهت نابرابریهای اجتماعی و سیاسی میان زن و مرد برداشت .امروز نیز با طرح مساله
حجاب اجباری که جزئی از سیاست ضددموکراتیک آن محسوب میشود ،نه تنها بیش
از پیش زنان را از زندگی اجتماعی و سیاسی دور میکند ،بلکه جهت و سمت و سوی
مبارزه آنها را نیز منحرف میسازد ...حقوق اجتماعی زنان را نادیده گرفته و حتا در پارهای
موارد این سیاست منجر به اخراج زنان کارگر و کارمند جزء شده است ...حزب جمهوری
اسالمی که میکوشد زنان را از عرصه تولید و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی دور کند
با اتکا بر احساسات مذهبی تودهها سعی دارد که حجاب اجباری را قدمی در جهت مبارزه
با فرهنگ امپریالیستی جلوه دهد که گویا یکی از علل نابسامانیهای موجود بیحجابی
زنان است ...اما تودههای زحمتکش ما به خوبی میدانند که چه بسیار زنانی که حجاب
اسالمی بر سر دارند اما در تمام رفتار و حرکات زندگی روزمره خود در جهت اشاعه فساد
و فرهنگ امپریالیستی ،مصرف کاالهای تجملی و زینتی گام برمیدارند و نیز انبوهی از
زنان که حجاب اجباری را تحمل نمیکنند اما پیگیرانه با فرهنگ امپریالیستی و
مناسباتی که زن را به کاال تبدیل کرده است ،مبارزه کرده و میکند .در این میان جناح
دیگر هیات حاکمه یعنی به اصطالح لیبرالها تالش میکنند که خود را مخالف با
شیوه های ضددموکراتیک حزب جمهوری اسالمی معرفی کنند تا خود را حامی زنان
نشان داده و بدین طریق این نیروی عظیم در جهت تثبیت و تقویت موقعیت خویش به
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کار گیرند ... .باالخره نمایندگان وابسته به سرمایههای بزرگ و انحصارات امپریالیستی
سلطنتطلبها و بختیاریها و  ...نیز از این موقعیت سود میجویند و میکوشند تا با
مخالفت با مساله حجاب اجباری خود را طرفدار آزادی (بخوان بیبندو باری) زنان قلمداد
کنند ...ما ضمن محکوم کردن مساله حجاب اجباری به عنوان سیاستی ضددموکراتیک
که هدفی جز طرد زنان از فعالیتهای اجتماعی ندارد ،آن را تنها جزیی از تضییع حقوق
دموکراتیک زنان میدانیم و از زنان زحمتکش و مبارز میخواهیم که پابهپای مبارزه علیه
سیاستهای ضددموکراتیک هیات حاکمه علیه کسانی نظیر بختیاریها و سلطنتطلبان
و لیبرالها  ...نیز مبارزه کنند.
در اسفند  36از سوی این سازمان ویژه نامه  9مارس منتشر شده است که در دسترس نیست.
کار شماره  23 ،133اسفند  31در صفحه  25به مساله زنان پرداخته است:
"دولت جدید" با طرح حجاب تحمیلی اولین یورش را به حقوق دمکراتیک زنان آغاز
نمود و اگرچه مخالفت با اجباری شدن و هرگونه تحمیلی بر پوشش ،عمدتا زنان متوسط
جامعه را به اعتراض برانگیخت و زنان زحمتکش عکسالعمل مهمی در این باره از خود
نشان ندادند ولیکن معلوم بود که این حرکت رژیم به همین جا ختم نخواهد شد .سپس
حق قضاوت از زنان سلب شد و قدم به قدم تهاجم به حقوق زنان به پیش رفت .دادگاههای
خانواده که در زمان شاه به زیر فشار زنان و الاقل در ظاهر تا حدی حقوق آنان در خانواده
را مالحظه می کرد ،لغو گردید .حق طالق به طور یک جانبه به مردان داده شد و همینطور
حق حضانت فرزندان ،تعدد زوجات و حق صیغه که این آخری که در حقیقت رسمیت
بخشیدن به فحشا و قانونی نمودن خرید و فروش زنان به عنوان کاالیی جهت ارضای
شهوات حیوانی بود .رژیم سن ازدواج دختران را به  15سال کاهش داد به ایجاد دادگاه
های مدنی خاص برای اجرای این قوانین غیرانسانی اقدام نمود .همزمان با این روند
تضییقات و شرایط سختتری برای زنان شاغل ایجاد نمود .مهدکودکها را به خصوص
در ادارات و کارخانجات محدود نمود و بسیاری از آنها را منحل کرد و به بهانههای
گوناگون – حتا در این حد که چون شوهرتان شاغل است شما لزومی ندارد که کار
کنید -به اخراج و پاکسازی وسیع زنان پرداخت .بدین ترتیب رژیم در قوانین خود
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نابرابری زن و مرد ،بردگی خانگی زن را تثبیت نمود و حتا کار را به جایی رسانید که
زنان را در رده مهجورین ،جانیان و مطرودین از جامعه قرارداد و رژیم در قانون اساسیاش
نیز با قرار دادن فرزندداری و پرورش کودک به عنوان مهمترین وظیفه زن در حقیقت به
خانه نشینی زن شکل قانونی داده و با عدم امکان انتخاب زن به عنوان رییس جمهور و
دیگر مقامات نابرابری مرد و زن را رسمیت بخشید و با طرح الیحه قصاص مشخصا زن
را نصف مرد قرار داد و در مواردی چون قتل ،کال حق شهادت را از زنان گرفت و اخیرا
نیز با پیش کشیدن طرح نیمه وقت کردن بانوان بار دیگر نشان داد که رژیمهای
سرمایهداری همواره در شرایط بحران اقتصادی زنان را در ردیف اول صف اخراج قرار
میدهند  ...جمهوری اسالمی که خود به فحشا؛ به فروش زنان و استفاده کاالیی از زن
رسمیت بخشیده است؛ آنگاه فروشانه و ریاکارانه ،اماکن عمومی را زنانه مردانه میکند و
حتا در جهت زنانه مردانه کردن اتوبوسها نیز میکوشد و از سوی دیگر حجاب اجباری
و اعمال وسیعترین فشارها برای تحمیل آن چون اسیدپاشی ،تیغکشی ،فحاشی و
شعارنویسی تعرض به خصوصیترین حریم حقوق انسانی ،اجبار در پوشاک و...اخراج به
جرم پیدا ب ودن مو ،راه ندادن به مغازه و تاکسی و...به علت نداشتن روسری و...
وقیحانهترین و وحشیانهتر از همه تجاوز به دختران و زنان مبارز در زندانها تحت عنوان
" اسیران حربی" ...و در واقع در چنین شرایطی به واقع سخن گفتن از نابرابری دستمزد
زنان با مردان در ازای کارمساوی یا به کار گماردن زن در کارهای سخت و شبکاری
و...عبث مینماید"...
در ادامه مقاله آمده که زنان ستم و تحقیر مضاعفی را نسبت به مردان تحمل میکنند و رژیم
بردگی زن را رسمیت و تداوم بخشیده و او را در تمامی عرصههای اجتماعی به عنوان موجودی
پست و درجه دوم محسوب میدارد:
" این شرایط ،وظیفهی سنگینی را بر دوش زنان میگذارد .تا کنون مبارزات زنان شکلی
خودانگیخته و بیسازمان داشته است و زنان هنوز نتوانستهاند برای مقابله با پایمال شدن
حقوقشان تشکلهای الزم را تشکیل دهند و به همین دلیل است در مقابل تمامی اعمال
وحشیانه و سرکوبهایی که علیهشان میشود مبارزه چندانی را شاهد نیستیم که
تاکیدشان بر زنان نه به معنی جداسازی زنان از مبارزه طبقاتی و مبارزه برای سرنگونی
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رژیم بلکه تاکیدی بر لزوم سازماندهی زنان حول ستم مشترکی باشد که جهت زن بودن
به آنان اعمال میشود .باید زنان را برای پیشبرد وجه دیگر مبارزه ،جهت احقاق حقوق
زنان نیز سازمان داد .زنان باید در هر کجا با تشکیل هستههایی از مبارزترین و آگاه ترین
افراد ،تبلیغ وسیع بر ضد سیاستهای ارتجاعی رژیم را سازمان دهند این عمل به خصوص
در کارخانجاتی که تمام یا اکثر کارگران را زنان تشکیل میدهند و در مشاغلی چون
بهیاری و پرستاری و ...اهمیت ویژهای مییابد".
"وظیفهای سنگین بر دوش ماست تا با کار در میان تودههای زن آگاهیهای سیاسی و
اجتماعیشان را ارتقا بخشیم .عقبماندگی فرهنگی و سیاسی تودههای زن سابقه تاریخی
دارد و این بار مسولیت ما را افزونتر میکند .فراموش نکنیم جنبش انقالبی میهنمان
نیازمند کشانده شدن زنان به عرصه مبارزه است .البته وجود هزاران زن مبارزی که در
زندانها هستند و یا به جوخه مرگ سپرده شدند ،نشان از مبارزه است ولیکن ما باید
تودهها ی وسیع زنان زحمتکش را به مبارزه برکشیم .برای اینکار بایستی که به کار
تبلیغی وسیعی در میان زنان کارگر و دهقان همت گماشت و آگاهیهای سیاسیشان را
ارتقا بخشید .ولی رفقا ،کشاندن هر چه گستردهتر زنان به عرصه مبارزه انقالبی تنها با
کار در میان زنان به انجام نمی رسد .به قول لنین :کار کمونیستی و سیاسی ما در میان
تودههای زن مستلزم بخش عمده کار تربیتی در میان مردان میباشد .باید نقطه نظر
گذشته را که مربوط به دوران بردگی است در تودهها و حزب ریشهکن سازیم .اهمیتی
که ما به جنبش زنان زحمتکش میدهیم ،جنبشی که تنها در پیوند تنگاتنگ با جنبش
انقالبی تمامی کارگران و زحمتکشان معنی و مفهوم انقالبی خواهد یافت ،صرفا با پذیرش
لفظی این مساله به جایی نخواهد رسید و هنوز به معنای پذیرش واقعی و عمیق این
ضرورت نیست  ...برنامه عمل سازمان گذشته از خواستها و اقدامات عمومی انقالبی در
جمهوری دمکراتیک خلق به عنوان رژیم و آلترناتیو مورد نظر خود خواستهای ویژه زیر
را برای زنان مطرح کرده است :
 حقوق اجتماعی برابر با مردان ،لغو هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت -شرکت آزادانه زنان در تمام فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

سالهای  1307تا 1365

130

 لغو قوانین ارت جاعی مربوط به خانواده ،نظیر حق طالق یک جانبه ،تعدد زوجات وصیغه و...
 لغو مقررات حجاب اجباری که ابزار فشار و ستم بر زنان است برخورداری از حقوق و مزایای کامل (و مساوی با مردان در ازای کار مساوی و سایرتسهیالت چون شیرخوارگاه ،مهد کودک و حق نگهداری و رسیدگی به کودکان در محل
کار و...
بایستی ضمن سازماندهی و پیشبرد مبارزات زنان زحمتکش علیه ستمی که بر آنان اعمال
میشود و حول خواستهای کنونی آنها ،مبارزات آنان را به مبارزه حول خواستهای
مطروحه در برنامه عمل ِسازمان ،ارتقا داد و به پیش راند .البته برای زنان جهت خالصی
از ستم وحشیانهای که بر آنان اعمال میگردد راهی جز قطعیت بخشیدن به انقالب جز
به پیروزی رسانیدن انقالب پیشرو نیست .زنان تنها آنگاه رها میگردند که انسانها رها
گردند پایان بخشیدن به ستم دوگانه اعمال شده بر زنان تنها آن گاه میسر است که
استثمار قانونیت خود را از دست بدهد و چپاول انسانها از رسمیت بیفتند و از این روست
که زنان باید در عین مبارزه بر حول خواستهای دمکراتیک خود بر گرد محور طبقاتی
مبارزه و به دور پرچم سرخ پرولتاریا متشکل گردند و مبارزه را تا سرنگونی انقالبی رژیم
و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق و حرکت در راستای استقرار سوسیالیسم و کمونیزم
تداوم بخشند " ...هیچ جنبش انقالبی بدون شرکت زنان به پیروزی نخواهد رسید".
 -4-5-5سازمان چریکهای فدایی خلق (اکثریت)
سرمقاله کار اکثریت شماره  33به مساله حقوق زن و حجاب اسالمی اختصاص یافته است .در
این سرمقاله چنین آمده است:
" ...طرح مساله حجاب و مجبور ساختن زنان به استفاده از حجاب اسالمی آن هم در
شرایطی که جبهه سرمایهداران لیبرال با حمایت فعال امپریالیسم امریکا تالش دارد همه
ی دستاوردهای انقالب را بر باد داده و جنبش ضدامپریالیستی دموکراتیک مردم ایران را
با شکست روبرو سازد ،عمال وحدت مردم را بیش از پیش دچار مخاطره ساخته است و
بیشتر از هر زمانی آب به آسیاب امپریالیسم امریکا و متحدان داخلی آن ریخته است... .
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حقیقت آن است که اقدامات جمهوری اسالمی در تعطیل مراکز فساد به شیوهای که
همگان از آن اطالع دارند ،امروز این نتیجه را داده است که فساد اخالقی اتفاقا در پوشش
حجاب چند برابر شود .فساد و فحشا در طول  11ماهی که از استقرار نظام جمهوری
اسالمی ایران میگذرد ،علیرغم نیات و اقدامات منزهطلبانه مقامات و مبلغان اخالق
اسالمی گسترش چشمگیری داشته است .مبارزات حماسهآفرین زنان میهن ما نشان می
دهد که آنان به مبارزه پیگیر برای نابودی علل و ریشههای فساد اجتماعی وقوف و آگاهی
دارند ،زنان زحمتکش و روشنفکر  ...امروز علیه آن روابطی که زن را به مثابه یک کاال
عرضه میدارد ،به مبارزه برخاستهاند  .جلوه دادن این مبارزه عظیم و تاریخی به تالش
برای تامین و تثبیت حجاب اسالمی در حقیقت تنها ناشی از اذهانی است که به گونهای
دیگر با زن به مثابه یک کاال مواجه میشود.
بدون تردید آنچه که امروز زیر پوشش حجاب اسالمی تبلیغ میشود نمیتواند بدون
ارتباط با عدم اعتقاد جمهوری اسالمی ایران به اصل برابری حقوق اجتماعی و سیاسی
زن و مرد مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد ... .کارنامه جمهوری اسالمی ایران در این
زمینه هیچ چیز امیدوارکنندهای در بر ندارد» تفویض حق تعدد زوجات به مردان ،سلب
حق قضاوت زنان ،به رسمیت شناختن صیغه ،تضیقات فراوان برای زنان کارمند و
متخصص و  ...از جمله اقداماتی است که زنان زحمتکش و مبارزه و آگاه میهن ما را پیش
از پیش نسبت به جمهوری اسالمی بدبین ساخته است .سیر وقایع با بهرهگیری
امپریالیسم امریکا و به ویژه دار و دسته بختیار از اجرای طرح اجباری کردن حجاب
اسالمی همراه بوده است ،یک بار دیگر آشکار کرده است که چگونه در پس هر مبارزه به
ظاهر فرهنگی نیز می باید منافع و عالیق طبقاتی را که با یکدیگر در مبارزه و ستیزند،
بازشناخت و با توجه به مواضع جهتگیریهایی را اتخاذ کرد که به سود زحمتکشان و
درجهت پیشبرد مبارزات ضدامپریالیستی عملکرد بیابد.
"س چ ف خ ا" 1ضمن محکوم ساختن هر گونه اقدامی که به محدودیت اجتماعی حقوق
زنان بیانجامد ،معتقد است که باید قاطعانه علیه روابط و باورهای پوسیدهای که شخصت

 -1سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
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اجتماعی زن را لگدمال کرده و زن را تا حد یک "عروسک" تنزل میدهد مبارزه شود،
ما معتقدیم که مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی زنان را میباید در راستای پیشرفت
مبارزه ضدامپریالیستی دموکراتیک خلقهای ایران سازمان داد .ما از همهی زنان و مردان
آگاه و مبارز ایران مصرا میخواهیم که با فعالیتهای پیگیر آگاهگرانه میان مردم اجازه
ندهند که جبهه سرمایهداری وابسته و ایادی امپریالیسم امریکا به سود خود از طرح
اجباری کردن حجاب اسالمی بهرهبرداری کند.
ما ضمن حمایت کامل از حقوق دموکراتیک تودهها از جمله حق برابری کامل زن و مرد
در همه شئون اجتماعی ،از همهی زنان آگاه و مبارز میخواهیم نیروی خود را در راه
مبارزه با امپریالیسم و امریکا و متحدان داخلی آن بسیج کنند ،فقط با نابودی کامل
سلطه امپریالیسم و سرمایهداری وابسته به آن است که زنان و مردان مبارز و زحمتکش
ایران حقوق دموکراتیک خود را باز مییابند1".
کتابچهای به مناسبت 9مارس سال  1532از طرف این سازمان منتشر شد به نام "از رنج و
رزم زنان ایران" که نوشته رقیه دانشگری بود .این جزوه شامل چندین مقاله است" :وضعیت
زنان در رژیم شاه ،نقش زنان در مبارزه علیه شاه ،زنان در زندانهای رژیم شاه ،نقش زنان در
انقالب ،تاثیر انقالب بر زنان ،عملکرد جمهوری اسالمی پیرامون حقوق زنان ،مبارزات کنونی
زنان و رئوس مطالبات زنان و وظایف زنان انقالبی.
در برنامهی فدائیان اکثریت برای زنان چنین آمده است:
" اعالم و تضمین برابری کامل حقوق زن با مرد در جامعه و خانواده ،تضمین حق
مشارکت کامل زنان در تولید اجتماعی و در ادارهی کشور و تالش درجهت تامین شرایط
آن ،تضمین حق زنان در تشکیل سازمانهای تودهای و مستقل و دفاع متشکل از حقوق
خود".
در ادامه در بخشهای مختلف به مسایل زیر پرداخته است:
" آثار شوم جنگ بر زندگی زنان ایران که آمار زیر را داده است تلفات جبههها به 431
هزار نفر رسیده است حداقل از هر  51زن ایرانی یک نفر عزیزی را در جبههها از دست
 -1نشریه کار اکثریت شماره  33سرمقاله حقوق زن و حجاب اسالمی

138

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

داده است .از هر  13زن ایرانی یکی باید حداقل از یک معلول و مجروح پرستاری کند.
از هر  3زن ایرانی حداقل یک نفر جز آوارگان جنگی است و دهها هزار کودک و نوجوان
دانشآموز در جبههها به شهادت رسیدند و  473میلیون دانشآموز تحت تعلیمات نظامی
هستند".
مطالبات زنان را قط ع جنگ ،برقراری صلح ،پایان دادن به شکنجه و اعدام و ترور و خفقان و
سرکوب سازمانهای سیاسی ،آزادی ایجاد سازمانها و تشکلهای صنفی ،رفع ستم بر پایه
جنسیت ،احقاق آزادی و برابری کامل با مردان ،فراهم آمدن امکاناتی مانند مهدکودک و
شیرخوارگاه در محل کار ،تدوین قانون کار مترقی که دستمزد مساوی در کار مساوی،
ممنوعیت کار شاق بدنی و شیفت شبانه برای زنان ،مرخصی با حقوق دوران زایمان و مراقبت
های پزشکی الزم ،رسیدگی به امور نابهسامان آوارگان .... ،عنوان کرده است.
 -0-5-5سازمان پیکار در راه آزادی طبقه

کارگر1

نشریه پیکار  19( 42بهمن  39ویژه قیام) گزارش و مقالهای دارد با عنوان "آیا در طی یک
سال گذشته وضع زنان تغییر کرده است؟ آیا در آینده قانون دستپخت خبرگان آزادی واقعی

 -1در سال  ،1534بخش بزرگی از سازمان مجاهدین خلق ایران به این نتیجه رسیدند که باید ایدئولوژی سازمان
از اسالم به مارکسیسم تغییر یابد .درسالهای  33تا  31بخش مارکسیست مجاهدین در بین کارگران و دانشجویان
فعالیت و نشریه قیام کارگر را منتشر میکردند .در سال  39بخشی از آنها با چند گروه دیگر که طرفدار اندیشههای مائو
بودند متحد شده و تحت نام سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر ،به فعالیت پرداختند .پس از قیام  1531این سازمان
بعد از سازمان چریک های فدایی خلق بزرگترین سازمان چپ بود .این سازمان معتقد به ایجاد ارتش تودهای و انحالل
ارتش بودند .دولت بازرگان را یک دولت بورژوازی می خواند و برای ایجاد انقالب سوسیالیستی دهقانان و کارگران تبلیغ
میکرد.
این سازمان امریکا را دشمن اصلی جنبش انقالبی ایران میدانست ،اتحاد شوروی را یک قدرت سوسیال امپریالیستی
مینامید .از سازمانهای جانبی این سازمان پس از انقالب میتوان سازمان دانشجویان و دانشآموزان هوادار پیکار را نام
برد که به آن اصطالحاً دال.دال میگفتند .سازمان پیکار نشریهای منتشر میکرد به نام پیکار .درجریان وقایع سال  31و
مشخصا دستگیری بخشی از کمیته مرکزی و کادرهای باالی این سازمان ،تعداد زیادی از اعضا و هواداران این سازمان
اعدام شدند.
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زنان را تضمین میکند؟" در این مقاله اشارهای به تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در
اسفند  31نمیشود .حرکت زنان در سال  31را به مبارزات و فداکاری زنان در دوران
مشروطیت و مبارزان ستارخانی تشبیه میکند.
"...بعد از قیام بهمن ماه تا چند ماه تودههای زحمتکش خلق را با شیوه صبر و انتظار
ساکت نگهداشتند اما دعوت به صبر و انتظار کارگران چندان دوامی نیاورد و ما شاهد
مبارزه د ر کارخانجاتی که زنان نقش مهمی را در تولید دارند بودیم .مانند کارخانه دکتر
عبیدی که به پیروزیهایی نیز دست یافت .نخ زرین ،استارالیت (که تجربه درسآموزی
برای همه کارگران داشت ،دوزندگی ناظمی ،کفش ملی بخش گابور ،کفش وین ،شادانپور
و قرقره زیبا .نمونههای باال نشاندهنده اوجگیری مبارزه در میان زنان کارگر است  ...در
اسفند  31امکان کار را از زنان قاضی گرفته و به آنها گفتند که حق کار در این رشته را
ندارند بهتر است به کار آموزش و پرورش کودکانشان بپردازند ... .از نظر فرهنگی شعار
آموزش بیسوادان این روزها گوش را کر میکند .ببینیم آیا زنان جامعه از این شعارهایی
که تغییر زیربنایی در وضعیت بغرنج آنان نمیدهد چه بهرهای میبرند؟ کالسهای پیکار
با بیسوادی تشکیل میشود .اما زنان کمترین افرادی هستند که در آن شرکت میکنند،
چرا که اصلیترین اشتغاالت آنان ،یعنی کار در بیرون خانه (برای زنان کارگر) و به دوش
کشیدن مسولیتهای خانه از یک طرف و فرهنگ عقبمانده از طرف دیگر اجازه یک
حرکت بنیانی را به آنها نمیدهد".
این نوشته در ادامه به بررسی نقش قوانین خبرگان میپردازد ،قوانینی که در عقب نگه داشتن
زنان سهم به سزایی دارد:
در اصل  21قانون اساسی نوشته شده " :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در
حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی – سیاسی – اقتصادی – اجتماعی –
فرهنگی با رعایت موازین اسالمی برخوردارند.
در این اصل مساوی بودن در برابر قانون تصریح نشده است .یعنی بیان نکرده که زنان و
مردان در مقابل موارد فوق مساوی هستند و استفاده از این حقوق را با شرط موازین
اسالمی در نظر گرفته است ...
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از دیدگاه ما (پیکار) شکی نیست نهضت آزادیخواهی زنان که در یک دوره در ممالک
غربی اوج گرفت دقیقا برای زیر استثمار گرفتن نیروی کار ارزان زنان بود ،بدون اینکه
زمینهای فرهنگی و اجتماعی را برای رشد او فراهم کند .بدون اینکه اجازه رشد و رسیدن
به مقامات مهم را در دستگاههای دولتی و  ...به وی بدهد .فقط و فقط استفاده از نیروی
کار ارزان وی نسبت به مردان مورد نظر بوده و نه رشد قوه ابتکار و استعداد موجود در
یک انسان .در مقابل ،موازین اسالمی نیز به نوعی از رشد زنان جلوگیری میکند.
مطهری در همان کتاب (نظام حقوق زن در اسالم) میگوید" :لذا نه تنها مصلحت زنان،
بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تالشهای اجباری
خردکننده معاش معاف باشد .مرد هم میخواهد کانون خانوادگی برای او کانون آسایش
و رفع خستگی و فراموشخانه گرفتاریهای بیرونی باشد .زنی قادر است کانون خانوادگی
را محل آسایش و فراموشخانه گرفتاریها قرار دهد که خود به اندازه مرد خسته و کوفته
کار بیرون نباشد .وای به حال مردی که خسته و کوفته پا به خانه بگذارد و با همسری
خستهتر و کوفتهتر از خود روبرو شود".
در حقیقت این فیلسوف اسالمی – علت خستگی و کوفتگی هر یک از زن و مرد را جویا
نمیشود و بر سیستم سرمایهداری و بر اینکه تمام توان زحمتکشان را در طول روز
میگیرد و به ارزش اضافی تبدیل میکنند ،سرپوش میگذارد .مساله همین جاست که
چنانچه سیستم حاکم بر جامعه منافع و خواست تودههای مردم را در نظر داشته باشد،
هیچ یک ،چه زن و چه مرد از کار روزانه خسته نخواهند شد  ...تمام مطالب باال نشان
میدهد که چگونه اصل  21قانون اساسی زن را به واسطه اختالفات از نظر جسمی به
ت دریج در کسب حقوق و مزایا در اجتماع از مردان عقب نگاه میدارد  ...ما معتقدیم که
فقط در صورت استقرار جمهوری دمکراتیک خلق ،زنان همچون بقیه اقشار ستمکش
جامعه از قید استثمار رها خواهند شد و ما معتقدیم فقط جمهوری دمکراتیک خلق قادر
خواهد بود حقوق پایمال شده زنان را احیا کند و برنامه موقت ما در مورد زنان چنین
است :
 تساوی حقوق کامل همه اتباع ،صرفنظر از جنس – دین یا نژاد.
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 تامین آزادی زنان و تامین شرایطی که استعداد آنان شکفته شده و به طور مساوی
همراه با مردان به ترمیم و جبران عقبماندگی اجتماعی خود اقدام کند".
کمیته زنان این سازمان به مناسبت روز جهانی زن متینگی در  13اسفند 1539در دانشگاه
پلیتکنیک و همزمان نمایشگاه نقاشی و عکس شهدای سازمان را برگزار کرد .در این برنامه
عالوه بر یک زن کارگر ،یک زن خانهدار و یک زن معلم و نیز کاندیدای سازمان سخنرانی
کردند .در فهرست کاندیداهای مورد تایید سازمان به جز مهری حیدرزاده از اعضای سازمان،
نام زنانی از سایر سازمانها مانند رقیه دانشگری ،مستوره احمدزاده ،مریم طالقانی ،مریم
قجرعضداانلو در تهران و شهین قادری در سنندج به چشم میخورد.
در شمارهی  5نشریه "کارگر به پیش" که از نشریات این سازمان بوده است ،مقالهای تحت
عنوان " نقش زنان مبارز در پیروزی انقالب " منتشر شد است .به بخشهایی از این مقاله
توجه کنیم:
"نباید فراموش کنیم که زنان از لحاظ فکری در اجتماع عقب نگه داشته شدهاند .بنابراین
همیشه از درک مسایل عاجز بودهاند و دیرتر از مردان متوجه مسایل میشوند و به همین
جهت حتا برای گرفتن حقوق از دست رفته خود نیز دیرتر به حرکت در میآیند و تازه
در زمان حرکت آنان ،اکثریت زنان هنوز در چارچوب کارهای خانگی (پخت و پز ،شست
و شو نگهداری از اطفال و ) ..گرفتارند و عقب میمانند .پس میبینیم که حتا در شرایط
انقالبی که عقبماندهترین اقشار مردان نیز به پا میخیزند و فریاد حقطلبانه میکشند،
عدهی بسیار کمی از زنان پابهپای آنان گام بر میدارند و پیش میروند  ...پس برای این
که این عقبماندگی جبران شود و ما پیوسته شاهد یک گام یا چندین گام عقبتر بودن
زنان زحمتکش نباشیم ،باید آنان را در سازمانهای مخصوص به خودشان جمع نموده و
زنان آگاه برای هر چه روشنتر نمودن و آگاهی دادن به آنان بکوشند و تالش نمایند که
هر چه سریعتر پایه آگاهی زنان را به پای مردان برسانند و در عین حال که زنان در
سازمانهای مربوط به خود آگاهی کسب میکنند در مبارزه انقالبی همپای شوهران و
برادران مبارز خود نیز شرکت میکنند به خصوص که در این حالت به بهترین وجهی
می توانند به برادران مبارز خود کمک نمایند .چرا که یک زن عقبمانده هیچ وقت قادر
به درک عقاید انقالبی شوهر ،پدر و برادر مبارز خود نمیتواند باشد و نه تنها کمکی به
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قوی شدن و جزم شدن عزم آنها نمیکند بلکه از قدرت و تصمیمگیری آنان هم کم می
کند .نمیتواند همفکر همسر خود باشد ،نمیتواند برای حل مسایل و گرفتن حقوق
پایمال شده خود به عنوان یار و همراه به آنها کمک کند
در پیکار شماره  33در مقالهای تحت عنوان "مساله حجاب :ادامه اقدامات ضددموکراتیک
رژیم ،سوگواری زنان بورژا" به مساله حجاب پرداخته شده است .در این مقاله ابتدا از تعرض
رژیم جمهوری اسالمی علیه دستاوردهای قیام و حقوق دموکراتیک تودهها صحبت شده و
حمله به حقوق دموکراتیک زنان مبارز را یکی از این تعرضها ارزیابی کرده است:
" ترویح انتشار افکار پوسیده و فئودالی علیه زن ،پایمال نمودن حق طالق برای زن،
کوشش در کنار گذاشتن زنان از موسسات اداری و سیاسی و امروز طرح دوباره"حجاب
اسالمی" تحت این عنوان که فحشا و فساد ناشی از عدم وجود حجاب میباشد ... .حجاب
(چاد ر و  )...جزو عادات و رسوم کهنه فئودالی بوده و بخش بسیار مهمی از زنان متعلق
به طبقه و اقشار خلقی به سبب فرهنگ عقبمانده جامعه عادات و رسوم کهنه را با خود
حمل میکنند  ...حال بخشی از هیات حاکمه ایران (به خصوص نمایندگان خردهبورژازی
مرفه سنتی) به سبب فرهنگ شدیدا ارتجاعی و فئودالی خود میکوشند تا روبنای کهن
و آثار متعلق به آن را حفظ کنند  ...فحشا هیچ رابطهای با مساله حجاب ندارد و به فقر
و فالکت ،بیکاری و محرومیت و عدم فرهنگ انقالبی و پویا و در یک کالم به جامعهای
برمیگردد که طبقات در آن وجود دارد  ...جمهوری اسالمی که خود بیحجابی را عامل
فحشا می داند ،نه تنها در پی به انحراف کشاندن مبارزه مردان و اذهان آنان از اساسی
ترین مسایل جامعه است ،بلکه همچنین حمله توهینآمیزی به زنان مترقی و مبارز
متوجه میسازد  ...زنانی که دارای حجاب اسالم و چادر نیستند اما مترقی و مبارز و
انقالبی میباشند و دارای پاکترین نجابتها و صداقتها و راستیها میباشند ...
کمونیستها بر خالف تبلیغات امپریالیستها و ارتجاع نه تنها خواهان هرزگی نیستند
بلکه با آن شدیدا مبارزه میکنند و آن را از اساس نابود مینمایند ،طرفدار حقوق
دموکراتیک تمام اقشار مردمی و نیز همهی زنانی هستند که متعلق به خلق میباشند.
کمونیستها مخالف سرسخت تجاوز به حقوق مردمی و آزادیهای دموکراتیک میباشند
 ...این موج مخالفت از سوی دو دسته از زنان صورت گرفت .از یک طرف زنان مترقی و
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مردمی و مبارز و طرف دیگر زنان متعلق به طبقات مرفه و استثمارگر .دسته اول حق
داشتند و دارند علیه حکومت اسالمی و فرهنگ ارتجاعی و عقبمانده آن اعتراض نمایند.
اما دسته دوم از زنان که شدیدا تحت تاثیر فرهنگ امپریالیستی و کمپرادوری هستند
نیز دست به اعتراض و حتا تظاهرات زدند .آنان در حالی که لباس سیاه پوشیده بودند
جلوی نخست وزیری جمع شدند  ...به نظر ما اینان نه در دفاع از حقوق خلق بلکه در
دفاع از فرهنگ امپریالیستی خود به مقابله با رژیم بلند شدند  ...اینان زمانی که رژیم
تبهکار اسالمی به خلق دالور کرد حمله کرد و فرزندان آن را قتل عام میکند سیاه
نمیپوشند ،ولی هنگا می که منافع حقیر خود را به خطر افتاده میبیننند و فرهنگ
ارتجاعی ویژه خود را در محدودیت میبینند ،سیاه میپوشند و تظاهرات میکنند .ناگفته
نماند که برخی از زنان متعلق به اقشار مردمی نیز ناآگاهانه به دنبال این دسته از زنان
به راه میافتند .کمونیستها نه تنها از اینان دفاع نکرده و نمیکنند بلکه آنان را محکوم
میکنند .اعتراض زنان مرفه ربطی به فعالیتهای کمونیستهای راستین ندارد
...کمونیست ها نه مدافع فرهنگ امپریالیستی و ارتجاعی هستند و نه مدافع فرهنگ
منحط و عقبمانده هیات حاکمه ارتجاعی ایرانی میباشند .کمونیستها مدافع فرهنگ
راستین و پویایی میباشند که پاسدار منافع طبقهی کارگر و سایر تودههای زحمتکش
می باشد ما  ...اقدامات ضددمکراتیک و ارتجاعی رژیم جمهوری اسالمی را افشا میکنیم
و با کار آگاهگرانه وسیع تودهای مانع از آن میشویم که قدرتمندان حاکم نیروهای انقالبی
و دموکرات و در اینجا زنان مبارز را در کنار ضدانقالبیون بگذارد".
در شمارهی  61و  65نشریه پیکار که در بهمن  36منتشر شده است مقالهای در دو بخش با
عنوان "پیرامون جنبش زنان زحمتکش ،مواضع سازمان را در قبال مساله زنان" این گونه
توضیح داده شده است:
"با توجه به این که سازمان ما به عنوان یک سازمان مارکسیستی لنینیستی وظیفهی
خود میداند که در سازماندهی و ارتقای جنبش زنان زحمتکش به عنوان نیمی از نیروی
انقالب در جامعه قدم بردارد و سهم خود را در حد توان نسبت به تودههای زحمتکش
ادا نماید از این رو رفقای کمیته زنان تصمیم گرفتند تا به جمعبندی و تئوریزه کردن
مجموعه فعالیتهای چند ماهه اخیر خویش پرداخته و با ارائهی آن به سطح جنبش،
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این زمینه را فراهم آورد که این بحث اساسی در میان سازمانها و گروههای دیگر پا
بگیرد.
با وجود این که کار کمیته زنان به طور ویژه بر روی زنان خانهدار و محالت انجام شده
 ...به واسطهی در هم آمیختن تجارب حاصل از کار سازمانی و تئوریهای م.ل  ...حداقل
قانونمندی از فعالیت در میان زنان برسیم .بحث ما دارای دو محور اساسی است:
چرا باید در میان زنان زحمتکش کار کرد؟ دوم با چه ابزار و تشکیالتی باید زنان
زحمتکش را متشکل نمود؟
پس از شرحی از وضعیت زنان تا به امروز چنین نوشته است:
" به طور کلی زنان در جوامع طبقاتی حکم کاال را دارند چرا که به صورت محترمانه اما
در حقیقت در مقابل پول (مهریه و شیربها) خرید و فروش میشوند .این امر به نوعی هم
در طبقات مرفه و هم به طور مشخص در طبقات زحمتکش وجود دارد  ...سرمایهداری
از طریق قانونی نمودن بهرهکشی از طبقات زحمتکش اختالف طبقاتی را به صورت امری
بدیهی جلوه گر نموده به همان شکل نیز این ستم آشکار به زنان را که مربوط به دوران
های ماقبل سرمایهداری میباشند به صورت قوانین گوناگون و تثبیت شده در آورده در
همین رابطه فرهنگ این ستمگری را در اندیشه و تفکر کلیه افراد جامعه (حتا خود زنان)
تبلیغ و ترویج نموده و آن را گریزناپذیر جلوهگر ساختهاند ... .از بین بردن چنین تفکر و
اندیشهای از ذهن تودههای مردم وابسته به دو عامل ذهنی و عینی است .عامل ذهنی
عبارت است از نقش و کوشش پیگیر کمونیستها در جهت توضیح ماهیت این نابرابریها
و  ...عامل عینی عبارت است از نابودی مناسبات سرمایهداری و نفی مالکیت خصوصی.
مبارزات زنان زحمتکش میبایست حول هدفهای اساسی طبقهی کارگر شکل گیرد که
پرچمدار انقالب تا استقرار جامعه کمونیستی میباشد .بدون شک کار آموزشی و آگاه
گرانه در بارهی زنان در جامعه سوسیالیستی هم چنان ادامه مییابد و از اینجاست که
پرولتاریا موظف است برای پیروزی جامعه سوسیالیستی و  ...تودههای زنان محروم جامعه
را که به مثابه نیمی از ارتش آزادیبخش میباشد تحت آموزش و سازماندهی خود
قراردهد تا پیروزی انقالب قطعیت یابد  ...مبارزه زنان برای رهایی واقعی مستلزم مبارزهای
مستقیم علیه سرمایه است .وجود کار خصوصی و منفرد در خانه همراه با موقعیت پایینتر
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زن در تولید اجتماعی پایه ستم مادی زن را تحت نظام سرمایهداری بنا میکند .رهایی
و برابری حقوق زن با مرد تنها در جامعهای سوسیالیستی که در آن تولید برنامهریزی
شده هر نوع جدایی بین تولید و ثروت در کل جامعه و بازتولید نوع بشر را از میان می
برد قابل حصول است  ...بدین جهت دیدگاههایی که بدون شکافتن این مساله اساسی
یعنی جنبهی سوسیالیستی مبارزات زنان ،فقط مبارزات زنان را در چارچوب هدفهای
دموکراتیک محدود میکنند در حقیقت دچار یک جانبهنگری میشوند  ...ما نمیتوانیم
جنبهی دموکراتیک مبارزات زنان در این مرحله از انقالب را نادیده گرفته و مبارزات زنان
حول اهداف دموکراتیکی چون حق طالق به طورمساوی ،حق قضاوت ،حق ارث مساوی
با پسران را نفی کنیم ... .مبارزات زنان زحمتکش در این دوره دارای مضمونی دموکراتیک
ضدامپریالیستی میباشد.
سپس این سوال مطرح میشود که "آیا کار بر روی زنان زحمتکش و متشکل نمودن آنان
مستلزم مرحلهای معین در انقالب است؟ در پاسخ نقلقولی از لنین از کتاب کاریکاتوری از
مارکسیسم در مورد حق طالق آورده و ضرورت متشکل نمودن تودهی زنان زحمتکش را برای
حل چنین خواستهای دموکراتیکی مطرح میکند.
پیکار شماره  61به تاریخ اسفند  36خبری از زنان زحمتکش منطقهی سلسبیل تهران منتشر
میکند که ماهیهای فروشگاه شیالت را مصادره کردهاند ،عالوه بر این گزارشی را با عنوان
تفتیش عقاید و توطئه پایمال کردن حقوق زنان منتشر میکند که در آن به پخش سواالتی
میان کارمندان زن مخابرات و نقد این پرسشنامه پرداخته است .سواالت این بوده" :حجاب
چه مفهومی دارد؟ /تا چه حد آزادیهای جنسی را جایز میدانید؟ /آیا زن نقش یک انسان را
بازی میکند؟ /آیا به تساوی زن و مرد اعتقاد دارید؟ /فعالیت زن در اجتماع به کانون زناشویی
صدمه میزند؟ /به چه دلیل زن را کاال میدانید؟"
در پیکار شماره  115که درهفت اردیبهشت 31منتشر شده ،در صفحه  ،23در مقالهای تحت
عنوان "زن در جمهوری اسالمی و سوسیالیسم" چنین آمده است:
" ...در عصر انقالبهای رهایی بخش و انقالبهای سوسیالیستی جمهوری اسالمی قوانین
نظامهای بردهداری و فئودالیسم را از قعر زبالهدان تاریخ بیرون میکشد و بر کارگران و
زحمتکشان خلقهای قهرمان ایران تحت عنوان" قوانین مترقی و فرامین الهی" تحمیل
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میکند  ...و در همین راستا است که تالش برای مجبور ساختن زنان به حجاب و فرستادن
زنان به کنج خانهها دیده میشود ...
مواد  3و 3ماده  25الیحه پیشنهادی شورای عالی قضایی به مجلس شورای اسالمی را که
خود جلوه دیگری از قوانین دوره بردهداری و فئودالیسم است ،آورده و نقد کرده است:
"ماده  -3هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن
باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده  -3هر گاه زن مسلمانی عمدا مرد مسلمانی را به قتل برساند فقط محکوم به قصاص
است و نباید چیزی به اولیای دم بپردازد".
 -3-5-5اتحاد

چپ1

در  19تیر  39در نشریه "اتحاد چپ" در مقالهای با عنوان "زنها انسانهای درجه دو
نیستند" 2میخوانیم:
" نداشتن استقالل مادی زن ،تنها حاکمیت بالمنازع مرد را تامین میکند  ...روزی نمی
گذرد که ما شاهد نقض ابتداییترین حقوق زنان و در نتیجه اعتراضات آنها نباشیم زیرا
"محور جمهوریاسالمی ما ،اعتالی مقام زن است" (دکتر یداله سحابی وزیر مشاور در
امور طرحهای انقالب) و هم از این رو بود که دولت انقالبی تصویب الیحه الغای حقوق
زنان را ،از ابتداییترین وظایف خود دانسته و آن را بالواسطه جزو اولین برنامههای خود
قرار داد و یک باره در روز شنبه  12اسفند ،از صدور حکم قضاوت و وکالت برای زنان
جلوگیری کرد و برای برابری زنان و مردان ،فاتحه الحمد خواند و اینها همه به این بهانه
که قضاوت و وکالت به عنوان فعالیتهای پست اجتماعی ،فقط برای مردان پیشبینی
شده و برای زنان ،وظایف متعالیتری در نظر گرفته شده است  ....ما معتقدیم که به
رسمیت نشناختن حقوق زنان به عنوان اعضای متساویالحقوق جامعه ،زنان را به اعضای
-1

اتحاد چپ یک گروه دمکرات بودند که غالبا” از سران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور ،مانند

مهدی خان بابا تهرانی ،حسن ماسالی و کالنتری تشکیل می شدند و هدف آنان ایجاد کنفدراسیون گروههای چپ در آن
وضعیت پر تشتت زمان انقالب بود .تالشی که موفق نبود.
 -2بخشهایی از این مقاله در روزنامه آیندگان به چاپ رسیده است،
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درجه دوم تنزل داده و جامعه را متکی بر امتیازات مردان و مردساالری و پدرشاهی
میکند و مقام زن را به سطح بردهای بالدفاع تنزل میدهد .حال سوال ما این است که
چه فرق است بین حکومت آفریقای جنوبی نژادپرست با حکومتی که با اتکا بر امتیازات
جنسی بنا شده است؟ آیا اختالف قایل شدن بین فرزند یک نفر سیاهپوست با فرزند یک
نفر سفیدپوست احمقانهتر و مضحکتر است یا قایل شدن اختالف بین یک خواهر و
برادر؟ و اصوال چه اختالفی بین تبعیض نژادی و تبعیض جنسی وجود دارد؟
سیاست دولت انقالبی در این خالصه میشود که زنان را به تدریج از کلیه مشاغل و
فعالیتهای اجتماعی طرد کرده و آنها را در محدودهی تنگ خانه و سنتهای پوسیده
به بند کشیده و آنان را بدون اینکه از کوچکترین حقی برخوردار باشند به ماشین
تولیدمثل و کنیز مرد تبدیل نماید که البته زمینه مادی این وابستگی نیز ،در سطوح
مختلف تدارک دیده شده است .
حق طالق ِیکطرفه ،پایین آوردن سن ازدواج به 15سال ،ممنوع شدن تحصیل زنان
متاهل در مدارس روزانه زمینههای مادی وابستگی زن به مرد را فراهم آورده است .از
ماهیت قانون قصاص که ارتجاعی است و اینکه چه طبقاتی آن را در راه تحکیم منافع
طبقاتی خود وضع کردهاند صحبت کردیم اکنون مساله این است که اگر همین قانون را
که ظاهرا عموم افراد جامعه را شامل میشود ،بخواهند اجرا کنند مسلما جز پای
زحمتکشان را نخواهد گرفت و این از همان قوانینی است که میگویند" :باید تار عنکبوت
تنها پشههای الغر را گرفتار کند" طبقات استثمارگر که موجبات قتل هزاران نفر را
فراهم میآورند طبق این قوانین از مجازات و قصاص معافند و اصال از مجازات آنها سخنی
نمی تواند در میان باشد ولی اگر دهقانی مفلوک و به جان آمده از سر ناآگاهی و عدم
شناخت دشمن خود ،دهقان دیگری را کشت ،آن وقت است که "عدالت طبقاتی"
خواستار قصاص میشود".... .
در این دو "ماده" دو مساله به وضوح و در اولین لحظات توجه هر خوانندهای را که با
فرهنگ مارکسی آشنایی داشته باشد ،جلب میکند .اول نوع برخورد با قاتل و راه مقابله
با مساله قتل در اجتماع .دوم  :فرقی که در همین مورد بین زن و مرد به رسمیت شناخته
شده است".
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در هفتهنامه رهایی شماره  24که در  14اسفند  39منتشر شده است به مناسبت هشت
مارس ،بیانیه "شورای همبستگی زنان" 2منتشر شده است .در رهایی  56که در تیر 36
منتشر شده به بحث حجاب اجباری پرداخته و بیانیه سازمان رهایی زن منتشر شده است.
عنوان بیانیه "حجاب اجباری ،گامی دیگر در به انقیاد کشیدن زنان و سلب حقوق انسانی
آنان" است و در آن چنین آمده:
" ...خلقهای ایران را سرکوب میکنند و به نام انقالب در مقابل انقالب میایستند .زنانی
را که به کار اجتماعی مشغولند ،فاحشه مینامند و دستور حجاب اجباری صادر میکنند
و عمال خود را در جهت چماق زدن و یا اسید پاشیدن به آنان به خیابانها گسیل می
دارند و اعالم میکنند که هر زنی که حجاب نداشته باشد ضدانقالب است.
این یورش جدید که در آن حجاب اجباری نقش حائز اهمیتی را ایفا میکند کوششی
است در جهت احیای توطئه برمال گشتهی مرتجعین که با حمله وحشیانه چماقداران به
دانشگاهها و ضرب و شتم شهادت و بازداشت و دستگیری توام با خشونت بینظیر عده
ای از دانشگاهیان آغاز گشت و به خاطر مقاومت قهرمانانه مبارزین و تشدید تضادهای
درونی هیات حاکمه با شکست مواجه گشت .این بار قدرتمندان تمامی توان خود را به
کار میبرند که بلکه بتوانند با یورش ضربتی کلیهی حقوق دموکراتیک مردم را سلب
نموده و...از طرفی در شرایط بحرانی کنونی بیرون راندن زنان از کار اجتماعی که نتیجه
منطقی حجاب اجباری است ،تالشی است در جهت حل بحران بیکاری یعنی جایگزین
کردن مردان به جای زنان در کار اجتماعی .البته این جایگزینسازی هدفی دیگر را نیز
به دنبال دارد و آن تحمیل نهادهای وابسته به خود در سیستم تولیدی موجود از طریق
انتصاب عناصر وابسته به جناح حاکم.

 -1پس از انقالب  1531سازمان وحدت کمونیستی یکی از معدود گروههای مارکسیستی بود که اعتقاد داشت که انقالب
اجتماعی در ایران باید ماهیت سوسیالیستی داشته باشد .بین سالهای  1539و « 1531رهایی» را به عنوان نشریه رسمی
خود منتشر میکرد ،با هر دو جناح جمهوری اسالمی (مکتبیها و لیبرالها) به مخالفت برخاست.
 -2در بخش همکاریهای میان تشکلهای زنان ،این شورا معرفی میشود.
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در چنین شرایطی مبارزه برای کسب حقوق دموکراتیک و تشدید مبارزه ضدامپریالیستی
در سرلوحه وظایف همه مبارزین قرار میگیرد .مبارزه علیه حجاب اجباری مبارزهای
است متعلق به تودههای زنان زحمتکش .از آنجا که عناصر ارتجاعی مبارزه علیه حجاب
را از دیدگاه مبارزه علیه امپریالیسم طرح نمیکنند و از این مبارزه تنها خواست تثبیت
روبنای بورژوازی را دارند ،تاکید بر تلفیق مبارزه علیه حجاب اجباری و مبارزه علیه
امپریالیسم ضروری است .گرایشات انحرافی که مبارزه علیه حجاب اجباری را به بهانه
یکی شدن با زنان بورژوا نفی میکنند در واقع به یکی از حقوق دموکراتیک قابللمس
توده زنان کم بها داده و در نهایت خواستهای ارتجاعی هیات حاکمه کنونی را تایید می
کنند.
در رهایی  31در بخش چهارم مقالهی "بررسی قانون قصاص" تحت عنوان "نفی بیشرمانهی
حقوق انسانی زنان" آمده است که به رغم ادعاها و دروغ پردازیها:
"زنان در زندگی روزمره خود دریافتند که در رژیم جمهوری اسالمی از بدویترین حقوق
انسانی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محرومند ...زن یک وسیله و یک شی
است در دست مرد و مرد هر وقت که اراده کرد میتواند او را مانند یک شی مستعمل به
دور بریزد .چه نمونهای رساتر از ماده  1155قانون مدنی که مرد هر وقت خواست زن
خود را طالق دهد .دهها نمونه از این گونه را میتوان در مباحث نکاح (دائم و موقت)،
طالق ،ارث ،اقامتگاه ،شهادت ،والیت قهری و غیره و غیره به دست داد تا مشاهده شود
که زن چگونه مقام انسانی خود را در جامعه از دست خواهدداد"...
سپس به بررسی الیحه قصاص پرداخته است.
"اینکه میگوییم زن در حقوق اسالم و در جمهوری اسالمی در بهترین حالت در صورت
مسلمان بودن نصف انسان است ،شعار نیست ،تهمت و افترا و توطئه کمونیستها هم
نیست .مستندش را در قسمت سوم مقاله از عالمه محقق حلی و شهید اسالم شیخ
فضلاله نوری به دست داده  ...در اینجا به الیحه شورای عالی قضایی استناد میکنیم".
و بعد مواده  3و  3الیحه قصاص را آورده که میگوید هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی
را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه را به او
بپردازد .در ادامه مواد دیگر این الیحه را نیز بررسی و مقاله این گونه پایان یافته است:
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"مساله اساسی برای زنا ن و مردان آگاه و نیروهای انقالبی هم اکنون این است که اجازه
ندهند که به ستم مضاعف نسبت به زنان ایرانی ابعاد جدید و هولناکی ببخشند و جسارت
این را در خود بیابند که ارزش انسانی نیمی از مردم کشور ما را این چنین وقیحانه مورد
تحقیر قرار دهند".
در رهایی  33بیانیهی سازمان وحدت کمونیستی به مناسبت  9مارس منتشر شده است .در
این بیانیه ابتدا به تاریخچه روز زن اشاره شده است و بعد به این مساله که روز کشف حجاب
رضاخان به عنوان روز زن انتخاب شده است .سپس به نقش زنان در سرنگونی رژیم شاه اشاره
کرده و محدودیتهای اعمال شده علی ه زنان را از جمله توقف قانون حمایت خانواده و کاهش
سن ازدواج به  15سال را برای دختران ،بیکارسازی زنان ،حجاب اجباری برای زنان شاغل،
منع قضاوت برای زنان و تصویب الیحه قصاص را برشمرده است.
"آنچه که در این دو سال اتفاق افتاده در ماهیت و مضمون با آنچه که در دوران حاکمیت
آریامهری انجام شده ،تفاوت اساسی ندارد .هر دو رژیم میکوشیدند و میکوشند از زنان
عروسکانی بسازند که فقط در ظاهر با یکدیگر تفاوت دارند :یکی بزک کرده و آالمد و
دیگری با حجاب و پوشش اسالمی .ولی هر دو به دور از فعالیت اجتماعی و رانده شده به
کنج خانه .به عالوه رژیم جمهوری اسالمی نیز مانند سلف آریامهری ،از اعالم روز 9
مارس به عنوان روز جهانی زن ابا داشته و برای مقابله با مبارزات زنان روز دیگری را به
عنوان روز زن اعالم نموده است .آیا این امر اتفاقی است؟ آیا اتفاقی است که دو رژیم
ستمگر ،زن را به عنوان موجودی درجه دوم پنداشته و تمام سعی و کوششان برای خارج
کردن از صحنهی فعالیتهای اجتماعی است؟ آیا این امر خود نشان از وحشت آنان از
رشد آگاهی زنان و شرکت آنها در مبارزه اجتماعی ندارد؟ آیا تا کنون زحمتکشان جهان
تاثیر مبارزات زنان در جنبشهای انقالبی را کم تجربه کردهاند؟ بدون شرکت زنان ،هیچ
جنبش انقالبی به پیروزی نخواهد رسید ... .با دفاع فعال از حقوق اجتماعی زنان ،با
کوشش برای باال رفتن آگاهی زنان زحمتکش و محروم اجتماع و با شرکت فعال در
مبارزات آنها یاد زنان انقالبی تاریخ را پاس داریم و ادامهدهندگان راستین راهشان
باشیم".
بیانیه با شعار "آزادی زنان معیار آزادی جامعه است" خاتمه یافته است.
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مقالهای که به مناسبت  9مارس و با عنوان "روز جهانی زنان زحمتکش خجسته باد" در
نشریه رزمندگان اسفند  39منتشر شده ،مروری بر "اصول کلی مساله زن و کمونیستها و
برخوردی که با برخی از این تشکلهای زنان و عملکردشان در یک سال گذشته" شده است.
در واقع می توان این مقاله را اعالم موضع این سازمان نسبت به مسایل زنان در آن مقطع
ارزیابی کرد .در بخشهایی از مقاله چنین آمده است:
" در جامعه سرمایهداری ،مساله آزادی زن به عنوان یک جنبه از مساله آزادی طبقهی
کارگر مطرح است .زیرا سرمایهداری برای استفاده از نیروی کار ارزان ،زنان را به سازمان
تولید اجتماعی میکشاند و با آزاد کردن نیروی کار آنها به استثمارشان میپردازد  ...زنان
زحمتکش به طور مستقیم از ستم سرمایهداری رنج میبرند و زنان خردهبورژوا به طور
غیرمستقیم تحت ستم سرمایه هستند .دسته دوم در عین حال که روی کاغذ دارای پاره
ای حقوق بورژوایی مثل حق شرکت در انتخابات و  )...میباشند ،به خاطر عدم توانایی
نظام سرمایهداری در حل مساله آزادی زنان عمال حتا در استفاده از همان حقوق بورژوایی
نیز محدود هستند  ...پیروزی پرولتاریا نه تنها پیروزی طبقهی کارگر بر بورژوازی است
و برای زنان کارگر و دهقان آزادی به بار میآورد بلکه پیروزی انسانیت بر ظلم و استبداد
و استثمار فرد از فرد و از جمله جنس از جنس میباشد و در نتیجه آزادی و برابری را
برای زنان اقشار بینابینی و متوسط نیز به راستی به بار خواهد آورد".
 -1سازمان رزمندگان در زمستان  31شکل گرفت ،ایجاد حزب طبقهی کارگر را وظیفه اصلی مارکسیستها میدانست
و برقراری جبهه دموکراتیک خلق را تبلیغ می کرد .این سازمان متشکل از تعدادی از روشنفکران مارکسیست ایرانی بود
که از اواسط دهه  31در تشکلی مخفی فعالیت تئوریک و سیاسی در رابطه با کارگران و دانشجویان میکرد ،با خط
چریکی مسلحانه مخالف بود و از شوروی شدیدا انتقاد میکرد .نشریه رزمندگان ،ارگان این سازمان ،جمهوری اسالمی را
ارتجاعی ارزیابی میکرد و از اقلیتهای ملی به ویژه کردها حمایت میکرد .در آذر  1539رزمندگان با سازمان پیکار و 3
سازمان مارکسیستی دیگر ائتالفی در انتخابات نمایندگان خود برای مجلس خبرگان تشکیل داد و سپس کنفرانس
وحدت را برگزار کردند .بعد از انحالل کنفرانس وحدت برخی از سازمان های درون آن مانند پیکار خلق ،کمیته نبرد و
بخشی از مبارزین آزادی خلق به سازمان رزمندگان پیوستند .این سازمان جنگ ایران و عراق را غیرعادالنه میدانست و
شعا ر جنگ را به جنگ داخلی تبدیل کنید ،سرلوحه تبلیغاتش بود .این امر همراه با مسایل دیگر ،موجب انشعاب و
متالشی شدن این سازمان در تابستان  31گردید.
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سپس به بررسی موقعیت کلی زنان ایران پرداخته و وضعیت زنان کارگر و کشاورز را بررسی
کرده است:
" از طرفی بخش مهمی از زنان شهری (عمدتا خرده بورژا) به کلی از عرصه فعالیتهای
تولید اجتماعی ب ه دور هستند و نیروی کارشان صرف کارهای عاطل و غیرمولد خانه می
شود و هویت اجتماعی آنان معموال تابع هویت طبقاتی و اجتماعی همسران و پدرانشان
میباشد .بخش کوچکی از زنان بورژوا و خردهبورژوا با راه یافتن به محیطهای آموزشی
و سپس کار در بخشهای خدماتی (دفتری ،معلمی ،فروشندگی و )...به اجتماع راه می
یابند  ...این دسته از زنان ایران در عین حال که از یک سلسله حقوق بورژوایی برخوردار
هستند به خاطر ماهیت رفرمیستی این حقوق و پایه نداشتن آنها در عمق روابط اقتصادی
و اجتماعی جامعه در عمل حتا از همین حقوق هم نمیتوانند استفادهای در حد هم
طبقهایهای مرد خود ببرند.
طبیعی است که خواستهها و برداشتهای هرکدام از طبقات و اقشار باال از مساله آزادی
زن به خاطر ماهیت طبقاتیشان با یکدیگر فرق میکند .اگر از دید یک زن بورژوا یا
خردهبورژوا ،آزادی زن یعنی وارد شدن به مشاغل مختلف یا استقالل در مسافرت به
خارجه و  ...است ،از دید یک زن کارگر ایرانی پایان گرفتن قلدریهای کارفرما ،ارزاق
ارزان ،مهدکودک و سرویس رفت وآمد به کارخانه و خالصه آزادی از قید سرمایه و
شرکت آزاد در سرنوشت خود همدوش و همپای مردان به معنای آزادی زن است".
سپس با طرح این مساله که اشکال مبارزاتی زنان نیز با هم تفاوت دارد ،به بررسی سیاست
انقالبیون کمونیست در رابطه با زنان طبقهی کارگر ،زنان خانهدار کارگران و زنان زحمتکش
شهری و دهقانان فقیر پرداخته و معتقد است که زنان طبقهی کارگر آموزش تئوریک و عملی
انقالبی و کار تشکیالتی با آگاهترین و پرشورترین کارگران زن را از وظایف سازمانیابی سیاسی
طبقه کارگر میدانند .در مورد کار میان زنان خانهدار کارگران ،کار آگاهگرانه را از وظایفی می
داند که این زنان دست کم قادر به درک افکار و وظایف انقالبی شوهر ،فرزند ،پدر و برادر خود
بشوند و دستکم مانعی برای رشد و فعالیتهای انقالبی او نباشند ،کار در میان زنان زحمتکش
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شهری و دهقانان فقیر را یکی از وظایف سازمان سیاسی طبقهی کارگر در مبارزات دموکراتیک
ضدامپریالیستی میداند تا به آنها نشان دهند که فالکت زندگی روزمره آنان شوهران و فرزندان
و پدرانشان در رابطه کامل با سیاست است .در ادامه به این نکته اشاره کرده است:
"غیراجتماعی و غیرمولد بودن کار خانهداری همراه با سنت هزاران سال محدودیت و
تحقیر و استثمار مضاعف آن چنان زمینه عقبماندگی در میان تودههای زنان زحمتکش
بوجود آورده است  ...از همین رو است که برخورد به مساله زنان مهم است که با توجه
به موقعیت توانایی و کل وضعیت جنبش کمونیستی زمانی باید به فعالیت در میان
تودههای عقب مانده زنان پرداخته شود که گردان زنان زحمتکش پیشهور انقالبی تشکیل
شده باشد .در غیر این صورت فعالیت کمونیستها جز صرف وقت در امور حزبی و خرده
کاری و در نهایت خدمت به بورژوازی و خردهبورژوازی مرفه و ضدانقالبی نخواهد بود".
در ادامه نیز اَشکال تشکیالتی فعالیت کمونیستها برای کار در میان زنان زحمتکش را این
موارد اعالم کرده است:
"سازمان سیاسی طبقهی کارگر ،در این بخش از وظایف خود شکل تشکیالتی معینی
پدید میآورد ،این شکل معموال به صورت هسته ،کمیته ... ،در داخل تشکیالت اصلی
است و کادرهای ورزیده تئوریک و عملی مناسب را در آن به کار میگمارد  ...که در
درجهی اول ایجاد گردان زنان کارگر انقالبی است.
در شمارهی  16رزمندگان که مقارن با تیر  36منتشر شده است مقالهای تحت عنوان "پوشش
اسالمی ،پردهای بر روی مشکالت رژیم" به بحث حجاب اجباری پرداخته است .معتقد است
که طرح این مساله ایجاد جو تهییج و بسیج تودههاست تا برای مدتی هم که شده مسایل و
مشکالت خویش را از دید تودهها دور کند .در این مقاله چنین آمده است:
"در رژیم کنونی مساله زن ،عالوه بر جنبه طبقاتی خویش ،از یک خصوصیت فوق
ارتجاعی و واپسگرایانه برخوردار است .اینها حقوق را که حتا بورژوازی نیز به زنان می
دهد از قبیل امکان قضاوت ،امکان رییس جمهور شدن ،استفاده از حقوق یکسان در
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مورد ازدواج و طالق با مردان را از زنان بازپس گرفتهاند و صدها حقوق دیگر را که در
جامعه سرمایهداری هم به رسمیت شناخته شده است ،زیر پا گذاشته شدهاند .آنها با هر
چیزی که بویی از آزادی زن به مشام میرسد مخالفاند .آنها بر مظاهر فساد جامعه
سرمایهدارانه انگشت میگذارند اما راهحلشان پیچاندن زنان ،میان پارچه و پوشیدن
لباس های آستین بلند است ... .اینان نه قصدشان از بین بردن فسادهای جوامع سرمایه
داری بلکه برگرداندن زنان به قرون وسطی و دور کردن نیمی از جمعیت ایران از عرصهی
اجتماعی است .آنها میدانند که زنان زیر بار این زورگویی نرفته و از دست دادن شغل
خود را به گردن نهادن به چنین اجبار قرون وسطایی ترجیح میدهند ... .مرتجعین به
این مساله کاری ندارند که اخراج تعداد وسیعی از زنان از ادارات که نانآور خانواده
خویش اند و با توجه به بیکاری وحشتناکی که در جامعه وجود دارد در واقع خود می
تواند زمینه اشاعه فساد و فحشا باشد  ...زنان آگاه و مبارز میهن ما مدتهاست که نشان
داده اند که جامعه به دو دسته زن و مرد تقسیم نشده است .جامعه به طبقات متخاصم
تقسیم شده است و زنان عالوه بر ستم طبقاتی از ستم دیگری هم که ناشی از موقعیت
نابرابرشان در جامعه است رنج میبرند.
ما معتقد یم برای رواج فرهنگ انقالبی خود با تمامی مظاهر منحط گذشته به مبارزه
برخاسته از قید تمامی جلوههای کثیف سرمایهداری رهایی یابند .زنان انقالبی و مبارز :با
مقاومت در مقابل این زورگویی و مبارزه با فضای تهدید و ارعابی که حکومت بوجود
آورده است ،و در عین حال با مرزبندی کامل و جدا کردن صفوف خود از صف آنان که
در این مقاومت ادامه فساد و بقا فرهنگ منحط سرمایهدارانه را جست وجو میکنند،
حقوق دموکراتیک خود را کسب کنید".
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اسناد و منابع این دوره از فعالیت این گروهها در دسترس (نگارنده) نیست .در برنامهی حزب
کمونیست ایران و اتحاد مبارزان کمونیست ،در فروردین  ،31یک بند به زنان اختصاص داده
شده است:
" تساوی کامل حقوق قانونی کلیه افراد کشور صرف نظر از جنسیت مذهب و مرام و
عقیده سیاسی :برابری کامل زن و مرد در کلیه حقوق قانونی رفع هرگونه تبعیض و
محدودیت قانونی از اقلیتهای مذهبی و رفع هر گونه محدودیت در قانون بر حسب مرام
و عقیدهی سیاسی"
در زمینه کار زنان نیز چنین آمده است:
ممنوعیت کار زنان در رشتههایی که از نظر جسمانی برای زنان زیانبخش است و
ممنوعیت سپردن کار سنکین به زنان باردار 13 /هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان
برای زنان کارگر بدون کسر حقوق و مزایا /کاهش روزکار مادران شیرده به  3ساعت و
دادن حداقل نیم ساعت تنفس و استراحت به زنان شیرده در فواصل حداکثر سه ساعته
یکی از فعالیتهای کوموله 2در این دوره ،بسیج و سازماندهی زنان کردستان بود .کوموله در
برنامهی سیاسی خود به روشنی مخالفت خود را با ازدواجهای مصلحتی و تنظیم شده ،اعالم
 -1اتحاد مبارزان کمونیست در اسفند  39توسط بخشی از روشنفکرانی که در سازمان سهند فعالیت داشتند ،تشکیل
شد .سهند تا گردهمایی اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر به رهبری تقی شهرام و  11سازمان چپ مارکسیستی
دیگر که به تشکیل کنفرانس وحدت در راه آزادی طبقه کارگر انجامید ،هوادار اتحاد مبارزه بود ولی به کنفرانس وحدت
نپیوست و در اسفند  39نام خود را به اتحاد مبارزان کمونیست تغییر داد .این سازمان اشاعه اندیشه سوسیالیسم علمی
و مبارزه با تمایالت ریویزونیستی از نوع خروشچ فی و سه جهانی و پوپولیستی را در صدر وظایف خود قرار داد .در سال
 31این سازمان توانست بخش قابل توجهی از اعضای سازمان رزمندگان را به سوی خود جلب بکند .ایران کشوری
سرمایهداری و تحت سلطه امریکا ارزیابی می کرد .در سال  31با سازمان کوموله و بخش هایی از پیکار ،وحدت انقالبی و
رزمندگان و اتحادیه کمونیست ها ،حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند.
 -2در شهریور  1642در مهاباد سازمانی به نام کوموله شکل گرفت .در سال  1524و تشکیل جمهوری دموکراتیک
کردستان در مهاباد ،سازمان کوموله به حزب دموکرات کردستان تغییر نام داد .پس از شکست جمهوری دموکراتیک در
دی  23و اعدام قاضی ،حزب دموکرات دو بخش شد .در ساله  43یک جنبش نسبتا چشمگیر تودهای در روستاهای
کردستان ایران توسط کمیته انقالبی حزب دموکرات کردستان سازماندهی شد و نزدیک به یک سال در مقابل یورش شاه
مقابله کرد .بعد از شکست جنبش کردستان ،دانشجویان کرد مارکسیست در دانشگاه های تهران ،تبریز و مهاباد و ارومیه،
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کرد و حق زنان کردستان در انتخاب شوهر را تبلیغ میکرد .در شهرهای مریوان و سنندج،
سازمانهای زنان برای حق کار ،تجمع و فعالیتهای سیاسی تشکیل شد .در این سالها زنان
در کردستان حق پیدا کردند که مانند مردان اسلحه حمل کنند .تا زمانی که دولت جمهوری
اسالمی یورش خود را به کردستان شروع نکرد ،کوموله درخواست مبارزه مسلحانه و استفاده
از قهر را تبلیغ نمی کرد .به خاطر بازگشایی مدارس در روستاها و ایجاد کلینیکهای متعدد،
واحدهای تعاونی و مواضعش در قبال مسایل زنان از محبوبیت و اعتبار زیادی برخوردار بود.
 -15-5-5سازمان انقالبی کارگران ایران (راه

کارگر)1

در مدت سه سال انتشار هفته نامه راهکارگر ،مطالب اندکی در مورد مسایل زنان مییابیم .در
راه کارگر شماره  1که در تاریخ  24دی  39منتشر شده ،طنزی به نقل از اطالعات هشتم دی
ماه در مورد زنان منتشر شده بود2.
سرمقاله شماره  51این نشریه ( 13تیر )36عنوان "از آزادیهای دموکراتیک در برابر تهاجم
ارتجاع دفاع کنیم" به مساله پاکسازی ادارات پرداخته است و در مورد اخراج زنان از ادارات
چنین نوشته است:
"ژنرالها و ساواکیها را الزم دارند ،بنابراین پاکسازی را از زنانی شروع میکنند که
حجاب اسالمی ندارند ... .پاکسازی در غالب موارد در دست جمهوری اسالمی بهانهای
کوموله ،سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان را در اواخر سال  49تشکیل دادند .این سازمان از حق تعیین سرنوشت
ملت کرد حمایت می کرد و استقرار جامعه دموکراتیک و سوسیالیستی را تبلیغ میکرد .پس از بهمن  31به سرعت در
سراسر کردستان بسط و گسترش یافت .در فاصله سالهای  1539تا  31در حیطه آموزش و پرورش و مبارزه علیه
بیسوادی نقش بزرگی داشت و به کمک اتحادیه معلم ین کردستان موفق شد برای اولین بار به زبان کردی به تعلیم و
تربیت مردم بپردازد( .تاریخ صد ساله احزاب سیاسی در ایران ،یوسف پارسا بناب ،ص)311
 -1سازمان راه کارگر نماینده اصلی " خط چهار" در جنبش چپ مارکسیستی ایران در دوره بعد از انقالب بود .بانیان
این سازمان در اوایل سال  39با انتشار جزواتی چون "تئوری پیشاهنگ"" ،رد رویزیونیستم خروشچفی؟ و رد تز سوسیال
امبریالیسم" فعالیت خود را آغاز کرد و در پاییز همان سال در کنفرانس بزرگی در دانشکده پلیتکنیک تهران اعالم
موجودیت کرد .این سازمان جنگ را عادالنه ارزیابی و در آن شرکت کرد .در اواخر سال  39احتمال رشد و ظهور فاشیسم
مذهبی را پیش بینی کرده بود و حاکمیت را متشکل از دو جناح می دانست .این سازمان حکومت جدید را وابسته و
امریکایی نمی دانست اما آن را ضدانقالبی ارزیابی می کرد( .تاریخ صد ساله احزاب سیاسی در ایران ،یوسف بناب)
 - 2مراجعه کنید به ضمیمه
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است برای بیرون ریختن کارمندان و کارگران انقالبی و ترقیخواه ،بهانهای است برای
پایمال کردن حقوق زنان زحمتکش و ایجاد مانع بر سر فعالیت آنها ...کمونیستها و
نیروهای ترقیخواه نمیتوانند در برابر پایمال شدن حقوق مردم ساکت بمانند .تحمیل
حجاب اسالمی به زنان همان اندازه تجاوز به آزادیهای دموکراتیک مردم است که کشف
حجاب تحمیلی .کمونیستها نمیتوانند مدافع بیبندو باریها و هرزگیهایی باشند که
بورژوازی بر زنان تحمیل میکند و همه میدانند که زنان زحمتکش و انقالبی بیشترین
نفرت را از هرزگی جامعه بورژوایی دارند .اما کمونیستها نمیتوانند به آزادیهای
دموکراتیک زنان نیز بیاعتنا بمانند .زیرا بدون چنین آزادیهایی مبارزه انقالبی
زحمتکشان و ستمدیدگان بازوی توانای خود را از دست خواهد داد  ...مبارزهی
ضدامپریالیستی را نمیتوان از مبارزه برای آزادیهای دموکرتیک جدا کرد و هر نوع
بیتوجهی به سازمان دادن مبارزات مردم برای دفاع از آزادیهای دموکراتیک عمال به
نفی مبارزه ضدامپریالیستی و بیتفاوتی سیاسی منتهی خواهد شد و بیتفاوتی سیاسی
برای عمال امریکا مانند بختیار ،اویسی ،نزیه و دیگران نعمت است".
در شماره  52راه کارگر  ،در مقالهی انقالب اداری ،بهانهای دیگر برای سرکوب و اختناق " به
این اشاره کرده است که جمهوری اسالمی انقالب اداری را فقط در زدودن آثار رژیم شاهی از
سربرگ نامهها و عکسها و نحوهی پوشش لباس زنان خالصه کرده است فقط و فقط به خاطر
این است که توجه مردم را از واقعیت مساله و ریشههای اساسی آن منحرف سازد.
در همین شماره مقاله ای تحت عنوان" تحقیر زن در جمهوری اسالمی" منتشر شده است
در این مقاله اجباری شدن پوشش را مورد بررسی قرار داده است.
"در شرایطی که گرانی بیکاری و مشکل مسکن بیداد میکند و در شرایطی که هزینهی
زندگی کمرشکن است ،تهدید به اخراج متخلفین تجاوز تازهایست به حقوق به خصوص
آن بخش از زنان میهن ما که بار تامین هزینهی زندگی یک خانواده یا القل بخشی از
این هزینه را بر دوش دارند .دستگاههای تبلیغاتی میکوشند با بزرگ کردن تظاهرات
معدودی مانکنهای آخرین مد و عروسکهای رنگ و روغن زده ،پامال کردن حقوق
صدها هزار زن شرافتمند را در چشم مردم حق جلوه دهند"...
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در ادامهی مقاله به این مساله پرداخته که رژیم دچار مشکالت عدیدهای است و میخواهد
ظاهر اسالمی به هر چیز بدهد چرا که "جنبههای اقتصادی و رفاهی انقالب مهم نیست و
جنبه ایدئولوژیک آن مهم است" (به نقل از روزنامه جمهوری اسالمی)
"در سالهای خفقان و ستم سلطنت ننگین شاه و دربار کثیفش همهی دستگاههای
تبلیغاتی خود از روزنامه و مجله گرفته تا رادیو و تلویزیون را بسیج کرده بود تا از زنان
ما ،عروسکهایی بسازند برده و بندهی لوازم آرایش و آخرین مدهای اروپا و امریکا و
خدمتگزار فرهنگ منحط امپریالیستی...
و اینکه شاه میخواست به جای زن زحمتکش ایرانی و مبارزان زن ،چهرهی مترسکهایی
که به نام نمایندهی زن آزاد شده به وسیله شاه بر کرسی وکالت مجلس نشسته بودند یا
چهره عروسکهای بزککرده درباری را به نام زن ایران عرضه کند .رژیم شاه میکوشید
به زن ایرانی بقبوالند که آزادی یعنی تسلیم در برابر فرهنگ منحط امپریالیستی ،آزادی
یعنی بی بندو باری و فساد  ...هجوم تبلیغاتی آن چنان وسیع و همه جانبه بود که حتا
بخشی از زنان ما را در ادارات تحت تاثیر قرار داده بود  ...قیام پرشکوه بهمن ماه به خوبی
نشان داد که زنان ما آن زمان از بندهای آشکار و پنهان فرهنگ مبتذل وابستگی آزاد
میشوند که در عرصه مبارزه با مظاهر ستم امپریالیستی شرکت فعال داشته باشند.
حکومت اسالمی از ابتدای استقرار خود ،نه تنها بار ستمی را که نظام سرمایهداری وابسته
به امپریالیسم و پاسدار جنایتکار آن شاه بر آنان روا میداشت از دوش زنان برنداشته
ب لکه هر روز پیش از پیش به نام اجرای احکام اسالم و به نام مبارزه با فساد و بیبندوباری،
ابتدایی ترین حقوق آنان را مورد تجاوز قرار داد .حق نگهداری فرزند از مادر سلب و به
ولی قهری او سپرده شد ،تعدد زوجات آزاد شد و حق طالق به طور یک جانبه در دست
مردان قرار گرفت  .صیغه یا عقد منقطع رسما مورد تایید قرار گرفت و سن ازدواج برای
دختران پایین آورده شد و به این ترتیب کوچکترین موانع برای تجاوز به حقوق زنان و
دختران از میان برداشته شد .ولی مقامات حکومتی نمیخواهند هنوز زنان به خانههایشان
برگردند و به آنها برای مهر تایید زدن بر برنامههای خود احتیاج دارند...
مقاله با این جمله خاتمه داده شده است:
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"زنان ما میدانند که تا ستم سرمایه و سرمایهداری پابرجاست ،رنج و محرومیت آنان دو
چندان است و تا نابودی نظام سرمایهداری در ایران از پای نخواهند نشست".
در اسفند  36و در شماره  33نشریه راه کارگر صفحاتی به  9مارس اختصاص داده شده است.
در این بخش از نشریه مطالب زیر درج شده است :تاریخچه هشت مارس /گفتههایی از رهبران
سوسیالیسم در باره زن /رهبران جمهوری اسالمی در مورد زن چه میگویند /درجمهوری
اسالمی زن از کمترین حقوق اجتماعی محروم است /زنان در پهنهی مبارزات انقالبی خلقها/
گوشههایی از دستاوردهای سوسیالیسم برای زنان.
در این مقاالت به تعدد زوجات ،صیغه ،حجاب اجباری ،محروم کردن مادر از حق قیمومیت
فرزند ،پایین آوردن سن ازدواج ،اشاره کرده است و وضعیت زنان کارگر و روستایی را بررسی
کرده و الگوی زن انقالبی و مبارز را در سراسر دنیا نشان داده است .نقش زنان در انقالب
ویتنام ،اقدامات دولت شوراها پس از انقالب  1611و دولت چین پس از انقالب برای زنان و
وضعیت زنان پس از انقالب کوبا را روشن کرده و از جمله به قوانینی مربوط به مرخصیهای
زایمان ،کارهای سخت ،زمان شیردهی ،حق طالق مساوی برای زن و مرد ،سبکتر کردن کار
خانگی ،فراهم آوردن امکانات مشارکت اجتماعی زنان و ...اشاره کرده است.
شعارهایی نیز در ذیل این مقاالت به چاپ رسیده است:
"آزادی زن در گرو حاکمیت طبقه کارگر است /زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند،
اگر آنها آزاد نباشند ،آن جامعه آزاد نیست( .هوشی مین) /نقش موثر زنان در مبارزات
ضدامپریالیستی خلقها یک حقیقت انکارناپذیر است /آزادی واقعی زنان ،با رهایی
زحمتکشان از قید ستم و استثمار تامین میگردد /جمهوری اسالمی ابتداییترین حقوق
زنان را پایمال میکند.
در راه کارگر شماره  ( 16تیر  )31به مساله کنار گذاشتن زنان مهماندار از کار اشاره شده و
در ادامه نقل قولی از وزیر کار آورده که وظیفه تربیت اطفال را برای زنان مهمتر از شرکت در
بازار کار دانسته و آن را نقد کرده است.و در ادامه به سالها مبارزه زنان کارگر برای استفاده
از حق مهدکودکهای عمومی و حقوق برابر با مردان اشاره میکند و مطرح میکند که رژیم
اسالمی نه تنها گامی در جهت احیای حقوق از دسترفتهی زنان در سرمایهداری وابسته
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برنداشته بلکه با ارتجاع قرون وسطایی خود آنها را از شرکت در حیات سیاسی اجتماعی جامعه
باز داشته است .سپس به قانون قصاص و دهها قانون ارتجاعی دیگر اشاره کرده است:
"زنان را تا حد نیم انسانهایی پایین میآورد که تنها وظیفهشان پرستاری از شوهر و
فرزند و آشپزی و کهنهشویی در چهاردیواری خانه است .آنها به زن همچون شی مینگرند
که مالک آن باید آن را در پس صندوقخانهها از انظار پنهان کند".
و این لوایح را تقالهای رژیم برای احیای مردساالری دانسته است .در تیر  31با اشاره به
مصاحبه محمدی گیالنی حاکم شرع که به محاکمه و تیرباران دختر  6ساله اعتراف کرده بود،
اعدام زن حامله و کودکان  6ساله و مجروحین را شیوهای برای از میان برداشتن زحمتکشان
انقالبی دانسته است.
-11-5-5

رنجبران1

حزب رنجبران ایران نیز از آن دسته احزابی است که به دلیل موضعی که در مقابل حکومت
گرفت ،دچار انشعاب شد .در سال  39این حزب ،دولت و جمهوری اسالمی را خلقی ارزیابی
 -1سازمان انقالبی حزب توده ایران پس از اختالفات بین حزب کمونیست چین و حزب کمونیست شوروی ،به طرفداری
از سوی حزب کمونیست چین از حزب توده ایران جدا شد .پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال  1539این سازمان
به همراه «سازمان کمونرها» و سازمان اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر ایران و چند تشکل کوچکتر حزب
رنجبران ایران تشکیل دادند .سازمان انقالبی و بعدها کمیته تشکیل دهنده حزب رنجبران ایران از انقالب اسالمی و
حکومت اسالمی (دولت مهندس مهدی بازرگان) به عنوان یک انقالب ضدامپریالیستی و یک دولت ملی دفاع کرده و به
انتخابات جمهوری اسالمی پاسخ مثبت دادند .به مرور زمان حزب رنجبران با جناح «بهشتی-رفسنجانی-خامنهای» فاصله
گرفت و از جناح «بنیصدر» به دفاع برخاست .در جنگ ایران و عراق این حزب «دفاع از میهن در برابر تجاوز امپریالیستی»
را شعار خود قرار داد و فعاالنه در جنگ شرکت کرد .تعدادی از اعضای این حزب در جنگ کشته یا توسط رژیم اسالمی
شناسائی و تیرباران شدند .با آغاز سرکوبها و فرار بنی صدر ،حزب رنجبران ایران به مخالفت با «جمهوری اسالمی»
پرداخت .حزب رنجبران در مناطق شمال (گرگان و گلستان) و جنوب ایران (فارس) دست به مبارزه مسلحانه علیه
جمهوری اسالمی زده و تعداد زیادی از اعضای خود را از دست داد .بخشی از رهبری این حزب برای ادامه فعالیت مسلحانه
و تدارک کنگره به کردستان ایران نقل مکان کرده و بخش دیگری معروف به «کمیته تهران» با مخالفت با مشی مسلحانه
و تأکید بر مبارزه تودهای علیه رژیم اسالمی ،به انشعاب دست میزند .حزب رنجبران با برگزاری کنگرهای در کردستان
از گذشته خود انتقاد تندی کرد (نقد سیاستهای مماشات با نظام اسالمی و تئوری سه جهان) و بخشی از رهبری را که
مسئول همکاری با «جمهوری اسالمی» میدانست از این حزب اخراج نمود.
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کرده بود .در روزنامه رنجبر  13اسفند  ،39مطلبی تحت عنوان "روز همبستگی بینالمللی
زنان ،سدهای شرکت زنان در انقالب را درهم بشکنیم" همراه با عکسی از زنی با چادر در
حال ساخت یا پخش کوکتل مولوتف منتشر شده است .در این مطلب به شرکت زنان در
مبارزات ضدامپریالیستی از انقالب مشروطه تا کنون اشاره شده است:
"مضمون اساسی آزادی زن در جامعهی ما به معنای آزادی زنان برای شرکت وسیع در
ادامه انقالب است و مساله مرکزی ادامه انقالب نیز مبارزه علیه امپریالیسم ،به ویژه دو
ابرقدرت برای ریشهکن نمودن وابستگیها و کسب استقالل کامل در تمام زمینهها می
باشد .از این رو برای آزادی زن در میهن ما باید مبارزه کرد تا کلیه قیدوبندها و موانعی
که در راه شرکت زنان در زندگی اجتماعی و جنبش ضدامپریالیستی و انقالبی میهن ما
قرار دارد ،برداشته شود ... .اما به علل تاریخی و اجتماعی ،زنان عالوه بر همهی مشکالت
مشترک با مردان ،مسایل و مشکالت خاص خود را نیز دارند که بار ستم بر آنها را دو
چندان میکند .مسایلی که زنان را در موقعیتی ستمدیده قرار میدهد از یک سو به علت
وجود میراث تاریخی طبقات ارتجاعی ،بردهداری و فئودالیسم و کهنهپرستی ناشی از آن
و از سوی دیگر به علت نفوذ و سلطه استعمار و امپریالیسم و فرهنگ سرمایهداری ناشی
از آن است؛ از این دو عامل در دوران ما سلطه امپریالیسم عمده است .این دو عامل دست
به دست هم کوشش کردند زن را به صورتی پستتر از مرد معرفی نمود یا او را خدمتکار
خانهنشین کنند .با دستمزد کم به کار گیرند و به صورت کاال برای استفاده مرد در آورد.
باتوجه به این واقعیات زنان مشکالت بیشتری دارند و به خصوص زنان زحمتکش و کارگر
ستم مضاعف سنگینی را تحمل میکنند .در ادامه انقالب به این مشکالت و مسایل باید
توجه شود در غیر این صورت یعنی توجه نکردن به مسایل زنان به معنی محروم کردن
نیمی از جامعه از شرکت در جنبش انقالبی و استقاللطلبانه خواهد بود ...
سپس با اشاره به بخشی از برنامهی حزب رنجبران که مبارزه برای تحکیم دموکراسی است
به حقوق زنان نیز اشاره شده است:
"باید حقوق مساوی زن و مرد در کلیه زمینههای اقتصادی ،سیاسی فرهنگی حقوقی
اجتماعی و زندگی خانوادگی تامین گردد /زن و مرد باید در برابر کار مساوی حقوق
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مساوی دریافت نمایند /ازدواج و طالق باید با میل طرفین صورت گیرد /.زنان همانند
مردان باید حق انتخاب شغل برای خود را داشته باشند".
و در بخش مبارزه به خاطر تحکیم عدالت اجتماعی عالوه بر اصل مهم دریافت حقوق مساوی
در برابر کار مساوی ،چند مورد دیگر نیز مطرح میشود از جمله:
" بیمه اجتماعی باید یک ماه قبل و دو ماه پس از زایمان ،حقوق زنان آبستن را بدون کار
تامین نماید .به وجود آوردن شیرخوارگاهها و مهد کودکها در نزدیکی محل کار والدین
در شهرها و ایجاد مراکز مشابه در روستاها با قیمت ارزان.
با آنکه این خواستهها بسیار طبیعی و عادالنه به نظر میرسد اما در قوانین تصویب شده
تقریبا هیچ کدام از اینها رعایت نشده است .به عنوان مثال در زمینه حقوق خانوادگی
طبق قوانین موجود در درجه اول مرد وَلی فرزند است و تنها در صورت نبودن مردهایی
که بتوانند ولی بشوند ،در درجه آخر مادر حق والیت فرزند را دارد .این قانون در مورد
مادران که باید سرپرست شایسته فرزندانشان باشند و در صورت طالق یا فوت پدر نیز
بتوانند فرزندشان را پروش دهند ،ظلم بیحدی روا میدارد و بسیار قوانین  ...در مورد
زنان زحمتکش و کارگر هنوز نابرابری دستمزد و مزایای دیگر بسیار زیاد است و مهم
ترین مسایلی است که باید برای اصالح آن مبارزه نمود".
سپس به دو گرایش انحرافی در برخورد به مسایل زنان اشاره شده است چپنمایان و
انحصارطلبان .به نظر رنجبران چپنمایان میخواهند:
"از هر خواست محقانهای برای مقاصد گروهی و قدرتطلبی خود سوءاستفاده و بهره
برداری نمایند و با تکیه به خواستههای دموکراتیک از قبیل حق طالق جریانی علیه
دولت ملی به راه اندازند و نهایتا همین مبارزه زنان را به صورت جریانی انحرافی زن در
مقابل مرد تبدیل میکنند .سیاست آنها سوءاستفاده از مشکالت زنان برای ایجاد حرکتی
سیاسی علیه دولت و نه از میان برداشتن سدهای جلو راه زنان برای شرکت وسیعتر در
انقالب و دفاع از استقالل کشور در برابر ابرقدرتهاست .از طرف دیگر کهنهپرستان و
انحصارطلبان که بقایای افکار بردهداری و فئودالی در آنها ریشه دارد ،به زنان با دیده
حقارت می نگرند و حقوق مساوی اجتماعی و اقتصادی آنان را نمیپذیرند و یا حداکثر
به شکلی ناقص میپذیرند  ...کهنهپرستان به نادرستی افکار و سنتهای نظام فئودالی را
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مربوط به دین اسالم تصور میکنند و کنار گذاشتن آن را نیز لزوما پذیرفتن افکار منحط
تجددطلبی و معیارهای امپریالیستی میانگارند .در حالی که هر دوی این تصاویر نادرست
است .اسالم مبارز مخالف رفع ستم از زنان و حقوق برابر آنان نیست و خواستهای
دموکراتیک زنان هم غربی و ضداسالمی نیست .زنان مبارز جامعهی ما میخواهند از قید
و بندهای فئودالی رهایی یابند و حقوق برابر اجتماعی – اقتصادی خود را به دست آورند
تا در انقالب و مبارزه ضدامپریالیست شرکت جویند و در شرایطی کامال آزاد قادرند با
مظاهر فرهنگ امپریالیستی و سوسیال امپریالیستی به خوبی مبارزه کنند".
نشریهی رنجبر در  16اسفند  39گزارشی از مراسم "جمعیت زنان ایران" در تاالر فرهنگ و
هنر دارد و در این برنامه نواقص قانون اساسی در مورد حقوق زنان و لزوم وحدت و مبارزه
برای احقاق این حقوق مطرح شده است.
در رنجبر  11تیر  36سرمقاله عنوان "زنان باید وحدت خود را حفظ کنند" به مساله حجاب
و حواشی آن پرداخته است .این مقاله با اشاره به سخنرانی آیتاله خمینی برای حضور زنان
کارمند باحجاب منتشر شده است .در بخشی از این چنین آمده است:
"  ...مساله حجاب زن در ادارات به یکی از معیارهای طاغوتی و غیرطاغوتی بودن تبدیل
گشت .طرح نادرست این مساله و به کار بردن شیوهای نادرست در اجرای آن وقایع
گوناگون و مسایلی را به دنبال داشت"...
سپس به عدم توافق مسوولین در تعریف حجاب اشاره کرد و نوشته:
"این مساله نیز بدون برنامه قبلی و ضابطهی مشخص شروع شده تا کنون یک معیار
برای حجاب یا پوشش اسالمی معرفی نشده و هر کدام از مسوولین ادارات  ...طبق میل
و سلیقه خود معیارهایی برای پوشش اسالمی انتخاب کرده و به اجرا گذاشتهاند ".و بعد
عنوان کرده که برخی مدیران این مساله را "به مثابه چماقی برای اخراج به کار میبرند".
این عده را یا انحصارطلبانی میداند که مدتها "منتظر فرصتی بودند تا زنان را از ادارات و...
به گوشهی خانهها برانند و از صحنه اجتماع خارج کنند یا بوروکراتهایی که با مبارزه واقعی
با بوروکراسی تصفیه خواهند شد و برای حفظ موقعیت خود به تصفیه دیگران از جمله زنان
به بهانه نداشتن حجاب اسالمی میپردازند .در ادامه به نقل از وزیر بهداری نقل میکند:
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"ما پرونده ی اقلیتی از زنان را که موافق حجاب نبودند در آوردیم تا آنها را اخراج کنیم
ولی آنها آمدند و معذرت خواستند و"...
نویسندگان مطلب معتقدند که با زور و تحمیل نمیتوان چیزی را به تودهها قبوالند و این
عمل را "در خدمت عوامل ضدانقالب داخلی و خارجی" میدانند و معتقدند که تمایز نگذاشتن
بین زنان زمینه ای را ایجاد کرده که عمال امپریالیسم و هواداران بختیار و  ...شدیدا فعال شده
و با دامن زدن به اختالفات و نارضایتیها به وحدت خلق در مبارزه ضدامپریالیستی ضربه وارد
آورند و زنان ناراضی از شیوه برخورد با حجاب ،نتوانند حساب خود را از هواداران بختیار جدا
کرده و آنها را از میان خود طرد کنند .سپس به اعتراض زنان به اخراجها و تظاهراتهایی که
در این زمینه برپا شده بود ،اشاره کرده و نمونهای از دو روزنامه صبح تهران میآورد که ظاهرا
عکسهای زنان شرکتکننده در تظاهرات را منتشر کرده و خواهان شناسایی زنان شده بودند:
"این روزنامهها با چاپ عکس چند زن بزککرده ،تمام زنان شرکتکننده در تظاهرات و
معترض را به لجن کشیدهاند و با نوشتن توضیحات و سخنان مخالفین و شعارهای
تحریککننده آنان ،تمامی زنان را همکار اشرف و غیره قلمداد میکنند تا بدین وسیله
بر روی خواستههای به حق زنان سرپوش گذرند".
رنجبر این کار روزنامهها را خالف عرف و قوانین مطبوعات و توهین به تمامی زنان میداند
که فقط بیاعتمادی و بدبینی تودهها را نسبت به دولت و انقالب تشدید میکند .نویسنده
مقاله وحدت زنان بر سر مساله حجاب را اصلی نمیداند:
" مساله وحدت زنان وحدت سیاسی و وحدت برای ادامه انقالب ،خدمت به خلق و
اجتماع و به دست آوردن استقالل ایران است .زنان باحجاب یا بیحجاب هوادار و
پشتیبان انقالب اسالمی باید دست در دست روحانیت مبارز و روشنبین و مسوولین
دلسوز و کاردار مملکتی از طریق تفاهم و مشورت به راهحل درست و مناسبی در مورد
مساله حجاب برسند و یک لحظه فراموش نکنند که صحنه اصلی جنگ ملت ما جنگ با
ابرقدرتهاست .هر گونه مبارزهای باید نه تنها بر این جنگ اصلی صدمه نزند بلکه باید
به تحکیم صفوف خلق در خدمت پیشبرد آن کمک نماید.
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در مقالهی دیگری که تحت عنوان "مارکسیستها و مساله حجاب" که در صفحه  3این نشریه
چاپ شده است ،مقاله خانم زهرا رهنورد را با عنوان "تحلیل مارکسیستها و غربزدهها از
کشف حجاب" (اطالعات  13تیر) ،نقد کرده است:
"البته روشن نیست که مقصود خانم رهنورد از مارکسیستها کیست زیرا در جامعه
کنونی ما به شکرانه فعالیت های دار و دسته مزدور کیانوری از سویی و گروههای چپ
نمای مدعی مارکسیسم ،به آسانی میتواند مسلمانان مبارز را در تشخیص سره از ناسره
سر درگم سازد .آنچه در مقاله خانم رهنورد تحت عنوان توضیح تحلیل مارکسیستها
ارائه میشود هیچ ارتباطی با نظرات مارکسیستها ندارد.
اگر هر آینه فراموش نکنیم که مساله حجاب در ارتباط با مبارزه با فحشا و شیءزدگی
زن در جامعه سرمایهداری و امپریالیستی از جانب مسلمانان جامعه ما مطرح میشود آن
وقت درک مواضع مارکسیستها آسان میشود  ...مارکسیستها در کشورهایی که قدرت
را به دست گرفته اند مبارزه با فحشا را همچون مبارزه با اعتیاد در کنار مبارزه با فقر و
استثمار و در بطن مبارزه با ستمدیدگی زن در سرلوحه کار خود قرار داده و موفقیتهای
بینظیری نیز به دست آوردهاند .در این ارتباط نیز مساله پوشش زنان به مثابه یک امر
ثانوی نسبت به مساله اصلی که همان مبارزه ریشهای با امپریالیسم و مظاهر آن است به
شکل پوشش های ساده روستایی و کارگری یا لباس متحدالشکل و غیره به آسانی
قابل حل شده است .این موفقیت مرهون موفقیت در مبارزه با نظامهای استثماری و
استعماری حاکم بر این جوامع قبل از انقالب است .درست به همین دلیل میبینیم که
همراه با امحا سوسیالیسم و رجعت سرمایهداری در شوروی مظاهر منفور نظام
سرمایه داری از جمله فحشا ،سکس و مد لباس و آرایش زنانه و غیره دوباره در جامعه
شوروی پدیدار شده است .از نظر ایدئولوژیک نیز کمونیستها علیه انواع ایدههای فئودالی
و بورژوایی که توجیهگر اسارت زن و ستمدیدگی و تحقیر شدن او در جامعه است از
جمله با زناشویی بدون ازدواج و به اصطالح کمونیسم جنسی مبارزه کردهاند ... .ما
مارکسیستها در همه حال اعتقادات مذهبی مردم را محترم میشماریم .ما معتقد
نیستیم که رعایت حجاب به معنی فئودالیسم است .همان طور که معتقد نیستیم کشف
حجاب به معنی رفع فئودالیسم یا آمدن سرمایهداری است .فئودالیسم و سرمایهداری
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نظامهای اجتماعی هستند که با گذاشتن و برداشتن حجاب عوض نمیشوند .آنچه مهم
است ایجاد دگرگونی بنیادی در نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی است .بدون چنین
دگرگونی ،آزادی همچنان در قلمرو جبر به حصر میماند ،حال میخواهد آزادی حجاب
باشد یا آزادی بیحجابی .بنابراین مبارزان و متفکرین ما باید بیش از آنچه به فکر حجاب
و پوشش اسالمی باشند در فکر دگرگون کردن بنیاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نظام
منفوری باشند که از گذشته برای ما به ارث مانده است .مساله حجاب تنها در این
چارچوب قابل درک و قابل حل است".
در مقاله دیگری که در رنجبر  16منتشر شده به مساله زن و قانون کار پرداخته است و مساله
مزد برابر در برابر کار برابر را تنها صوری میداند و اعالم میکند که عمال میزان استثمار و
بهره کشی از زنان کارگر در جامعه ما به شدت بیشتر از مردان است و در بسیاری از کارخانه
ها و واحدهای تولیدی کارفرمایان ترجیح میدهند کارگر زن استخدام کنند تا کارگر مرد؛
تازه این مربوط به کارخانههایی است که مشمول قانون کار هستند .اکثریت زنان شاغل کشور
در کارگاههای کوچک و به اصطالح فامیلی کار میکنند که قانون کار آنها را مستثنا کرده
است .سپس به عدم حمایت قانون از زنان کشاورز و قالیباف ،قانون مرخصی زایمان زنان
کارگر و تضمین بازگشت مجدد به کار آنان دارد و به این مساله اشاره میکند که زنان کارگر
همچون سایر زنان زحمتکش کشور زیر ستم چند الیهای قرار دارند که ناشی از شرایط
پدرساالری حاکم در جامعه است .پس از آن به جریان ناسالم انحصارطلبان در مورد حقوق
زنان اشاره میکند که بازتاب آن را ممانعت از استخدام زنان داوطلب مشاغل قضایی ،حذف
خدمت سربازی در مورد زنان ،محرومیت زنان از انتصاب به مقامات اداری ،ایجاد تضییقات و
محدودیتهای متعدد برای زنان در زمینههای استخدامی کنار گذاشتن و اخراج تدریجی زنان
از ادارات و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میداند و در انتها اشاره میکند که
الزم است:
 -1دولت موضع خود را در برخورد به حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و اشتغال زنان
به طور صریح اعالم کند و هم در قانون اساسی و هم در قانون کار موادی جداگانه به
حقوق تخطیناپذیر زنان برابر با حقوق مردان در زمینههای شغلی ،اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی اختصاص داده شود -2 .زنان کارگر در جهت به دست آوردن حقوق
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پایمال شده خود و حفظ و تحکیم حقوق خود باید :از یک طرف حمله انحصارطلبان را
که زیر شعار دفاع از اسالم قایم شده و سعی در پایمال کردن حقوق زنان و محدود کردن
آنها به کنج خانهها هستند ،را دفع نمایند  ...و زنان کارگر باید هوشیار باشند که به دام
شعارهای فریبنده گروههای به اصطالح چپ و دموکرات که قصد دارند از خواستهی به
حق زنان در جهت تخطئه انقالب سواستفاده نمانید ،نیفتند".
در انتها نیز به زنان کارگر چنین رهنمود داده است:
"در کنار برادران کارگر خود در صحنههای زندگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی شرکت
کنند و در عین حال همراه با سایر زنان زحمتکش سازمانهای خاص خود را تشکیل
دهند و به امر برابری واقعی خود با مردان را در همهی زمینهها در پیوند فشرده با کلیه
نیروهای انقالبی در جامعه به پیش برند".
 -19-5-5حزب کارگران

سوسیالیست1

در مصاحبهی مطبوعاتی موسسان حزب کارگران سوسیالیست ،آزادی زنان و حقوق کامل و
مساوی برای آنها در کنار سایر خواستهها مانند مجلس موسسان ،آزادی زبان برای ملیتها و
 -1این حزب در  51دی  1531تشکیل شد .ری شه این حزب در گروه های تروتسکیستی ایرانی است که در دهه 1631
میالدی در اروپاو امریکا فعالیت میکردند( .گروه چه باید کرد همراه با انجمن ستار و سایر تروتسکیستها) .اولین شماره
نشریه کارگر ،ارگان حزب ،در فروردین  39منتشر شد .به دلیل موضع این حزب در قبال حکومت اسالمی ،تعدادی از
اعضای آن دستگیر و تحت فشار قرار گرفتند .به تدریح اختالف بین دو جناح فکری در حزب افزایش یافت .اختالفات
این دو جناح بر سر تغییر تاکتیک ها در مورد برخورد با مساله زنان و ملی  ،شرکت یا عدم شرکت در رفراندوم محلس
خبرگان بود که به انشعاب در این حزب در اواخر بهار  39منجر شد .در دی  39یکی از از این بخشها حزب جدید "حزب
کارگران انقالبی" را تاسیس کردند .این حزب از اقدام دانشجویان پیروخط امام در گروگانگیری دفاع کرد و رهبری آیتاله
خمینی را در انقالب ایران و جنگ ایران و عراق پذیرفت .بعد از جریانات خرداد  31و برکناری بنی صدر ،این حزب به
حمایت خود از جمهوری اسالمی ادامه داد و مانند حزب توده و فداییان اکثریت ،هر نیروی اپوزسیونی را که با رژیم
مخالفت میکرد ،ضد انقالب نامید .در بهار  1535رهبران و اعضای این حزب نیز دستگیر و عمال فعالیت این حزب خاتمه
یافت .ج ناح دیگر این حزب تحت نام حزب کارگران سوسیالیست به فعالیت خود ادامه داد و مواضع ضد رژیم اسالمی
داشت .این بخش با شروع جنگ و انقالب فرهنگی نیز دچار انشعاباتی شد .با شروع سرکوب ها بخش های فعال باقیمانده
این حزب به خارج از کشور رفتند.
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 ...مطرح شد .در نخستین شمارهی "کارگر" ،ارگان حزب کارگران سوسیالیست ،در باره مساله
حجاب چنین آمده است:
" زنان ایرانی انتظار داشتند که پس از پیروزی انقالب یک باره به تمام تحقیرات و
توهینها علیه زنان خاتمه داده شود ... .به زنان امکان داده شود که انسانی کامل باشند
با تمام ابعاد انسانی  ...اما متاسفانه از همان روزهای اول پیروزی رهبران مذهبی و دولت
بازرگان به تمام آمال و خواستهای زنان پشت پا زدند به جای این که در جهت تامین
تساوی حقوقی زن و مرد قدم بردارند قانون حمایت خانواده را اگر چه به هیچ وجه
تساوی حق زن و مرد را رعایت نمیکرد ،ولی امکانات بسیار محدودی به زنان میداد ،به
خاطر مخالفت با شرع اسالم لغوکرد .دولت آقای مهدی بازرگان عالوه بر همهی اینها در
 13اسفند کوشش وسیعی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان آغاز کرد  ...در پشت این
یورش دولت به آزادیهای فردی زنان ،دستهجات اوباش و اراذل که برای ماهها در پرتو
آتشافروزان انقالب هراسان از خیابانها گریخته بودند دوباره جان گرفتند دولت به
جنایات این اشرار به دیدهی اغماض نگریست و با وجود اینکه دهها و صدها زن مورد
تعرض قرار گرفته بودند حتا یکی از این جانیان دستگیر نشدند  ...برای دفع این حمالت
به حقوق زنان برای کسب آزادی و حقوق مساوی الزم است که مبارزه ادامه یابد .نیاز به
تبلیغ و تهییج و بسیج عمومی است .باید همگی خواهران دبیرستانی و دانشگاهی ،همگی
زنان کارمند و کارگر و خانهدار را به اجتماعات ،جلسات و متینگها و تظاهرات برای
کسب حقوق حقهی زنان جلب کنیم باید همگی به برادران خود تفهیم کنیم که حمله
به حقوق زنان سرآغاز حمله به آزادی در جامعه است .ما باید کلیه کارگران را از این
حقایق مطلع کنیم  ...امروز به کفایت روشن است که هیچ حکومت از باال تعیین شدهای
برای ما زنان آزادی نخواهد آورد .ما باید نمایندگان خود را در محیطی کامال دموکراتیک
در حالی که حق آزادی بیان تمام گروهها و احزاب محترم شمرده میشود انتخاب کرده
و به مجلس موسسان بفرستیم .واقعیت این است که کوشش برای تحمیل حجاب
اجباری به هیچ وجه خاتمه نیافته است .هنوز تظاهرات آرام زنان برای احقاق حقوق
مسلم خود با دستهجات اوباش و چاقوکشان حرفهای روبهرو میشود .هنوز توهین نسبت
به زنان خاتمه نیافته است .یک نمونه آن سخنان آقای مهندس بازرگان نخست وزیر در
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شب  25اسفند است که تظاهرات باشکوه زنان آزادیخواه را "جیغ بنفش خانمها" می
خواند .هنوز خواهران به جرم بیحجاب بودن مضروب و مجروح میشوند .فشارهای دولت
برای درهمشکستن اعتراض و مقاومت زنان در مقابل حمالت اخیر به قدری وسیع است
که حتا برخی از سازمانهایی نیز که در دوران سلطنت علیه رژیم مجدانه میجنگیدند
زیر این فشار خم شده و اعالم کردهاند که ادامهی بسیج عمومی زنان علیه حجاب اجباری
و پافشاری زنان برای احقاق حقوق مساوی امری است فرعی و باعث ایجاد تفرقه و به
بیراهه کشاندن انقالب میشود هیچ چیز نمیتواند بیش از این از حقیقت دور باشد1 .
در هفتهها و ماههای بعد باز هم در ارگان این حزب ،مطالبی در اعتراض به قوانین تبعیضآمیز
قانون کار درمورد زنان کارگر مطالبی میخوانیم .در آستانهی اول ماه مه ،حزب کارگران
سوسیالیست برنامهی خود را منتشر کرد که در آن به لزوم دفاع "بیقید و شرط" کارگران از
مبارزات زنان اشاره کرد و درخواستهای ششگانهای مطرح نمود که در آن آمده است:
"بدون آزادی زنان آزادی جامعه ممکن نخواهد بود .میزان واقعی آزادی جامعه را باید با
میزان آزادی زنان آن سنجید  ...در مبارزه علیه استثمار سرمایهداری و ریشهکن ساختن
هر گونه ظلم و محرومیتی در جامعه ،کارگران و زحمتکشان ایران ،زنان ستمدیده را
متحدین نیرومند خود خواهند یافت .دفاع از کلیه مبارزات زنان برای کسب تساوی کامل
و رفع هر گونه تبعیض دفاع از منافع زحمتکشان است .کارگران و زحمتکشان ایران باید
پیگیرانه و بدون قید و شرط از مبارزات زنان برای کسب حقوق زیر دفاع کنند:
 -1تساوی کامل حقوقی ،سیاسی و اجتماعی برای زنان باید تامین گردد .هر گونه
تبعیض علیه زنان چه به اتکای قانون و چه به اتکا مذهب یا سنت باید به طور صریح
غیرقانونی اعالم شود  ...کلیه قوانین شرعی و مدنی که به نحوی مجازاتهای ویژهای
برای زنان در نظر گرفتهاند ملغی گردد ...
 -2زنان باید حق کنترل بر بدن خود را داشته باشند .حق تصمیمگیری در مورد بارداری
و یا خاتمهی به بارداری منحصرا به خود زنان تعلق دارد.
 -5کلیه قوانین ارتجاعی مربوط به خانواده که به نحوی علیه زنان تبعیض و تحقیر قائل
می شود باید لغو شوند .ازدواج امری است داوطلبانه که با یک ثبت مدنی رسمیت می
 -1تجمعات و راهپیمایی ما زنان ایرانی ،ما در بند نمیمانیم  /کارگر سال اول شمارهی  1اول فروردین 39
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یابد  ...حق طالق فوری و بدون قید وشرط باید به طور مساوی برای زوجین وجود
داشته باشد ...
 -4استقالل کامل اقتصادی برای زنان باید وجود داشته باشد.
 -3امکانات آموزشی باید به طور مساوی برای زنان و مردان فراهم شود.
 -3جامعه باید از نو سازمان یابد تا بردگی خانگی زنان خاتمه یابد 1...
در مورد تعطیل شدن مدارس مختلط نیز حزب کارگران سوسیالیست این موضع را گرفت:
"تمام کوشش بر این است که دانشآموزان دختر برای انجام کارهایی که سنتا "زنانه"
محسوب میشود مهیا شوند .در دبیرستانهای دخترانه رشتههای خانهداری ،منشیگری
و ادبی به مراتب بیشتر از رشتهای طبیعی و ریاضی است  ...تنها طریق رفع نابرابریها و
تبعیضها علیه زنان در نظام آموزشی کشور و تضمین برابری و امکانات مساوی چه از
لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی ،مختلط کردن مدارس در سراسر کشور و در کلیه سطوح
است .کالسهای آشپزی ،خیاطی و خانهداری از لیست دروس اجباری برای زنان باید
لغو گردد"
این حمله را مانند سایر حمالت علیه زنان از اقدامات دولت بازرگان ارزیابی کرده است:
"برای زنان ترازنامهی سه ماهه ی دولت آقای بازرگان در حمالت پیاپی و گسترده به
حقوق زنان خالصه می شود ،حمالتی که با کوشش ناموفق برای تحمیل حجاب اجباری
آغاز شد  ...تهاجم اخیر هیات حاکمه به حقوق زنان یک بار دیگر نشان میدهد که
سرمایهداران و زمینداران که امروز خود را با مفاهیم اسالمی پوشاندهاند ،تهاجم خود را
در هیچ سطحی متوقف نخواهند کرد2 "...
در کارگر شمارهی  3نیز مطلب دیگری تحت عنوان "افسانهی ضعیف بودن جنس زن" منتشر
شده است .این حزب از تحصن کارآموزان قضایی نیز حمایت کرد .زنانه مردانه شدن دریا نیز
مورد توجه اعضای این حزب بوده و آن را نیز حملهی جدیدی به حقوق زحمتکشان و زنان
مینامد.
 -1برنامه عمل زحمتکشان برای رفع بحران کنونی ،انتشارات حزب کارگران سوسیالیست ،جزوهی مسایل و وظایف
جنبش زنان در ایران  1531تا )31
"-2پروین نجفی ،تعطیل آموزشگاههای مختلف ،حملهای جدی علیه حقوق زنان ،کارگر شماره  15 ،3خرداد  39ص1
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در شمارهی  1نشریهی این حزب مقالهای تحت عنوان حملهی حکومت سرمایهداران به حقوق
زنان منتشر شد در این مقاله درئمورد شیوه رهایی زنان آمده است:
" تنها راه رهایی زنان از یوغ این موقعیت مادون انسانی ،تشکل و مبارزات مداوم خود
آنان است .زنان نباید حمالت دولت سرمایهداران به حقوق حقه و دموکراتیک خود را
بدون پاسخ بگذارند و به امید این یا آن شخص بنشینند که از خواستهای آنان دفاع
کند .زنان باید حقایق مبارزات خود و ستمی را که به آنها میشود برای کلیه کارگران و
زحمتکشان ایران روشن سازند .زیرا مسلم است که کارگران و ستمدیدگان جامعه  ...می
دانند که اگر زنان در مبارزه علیه رژیم جبار پهلوی شرکت نمیکردند امکان پیروزی بر
این دستگاه کمتر بود .زحمتکشان هیچ گاه از مبارزات وسیع زنان برای دستیابی به
خواستهایشان ترسی ندارند و میتوانند بهترین و پیگیرترین حامیان زنان باشند  ...زنان
طی مبارزات خود علیه " حجاب اجباری پی بردند که تنها اتحاد و همبستگی خود آنان
است که میتواند مانند سدی عظیم در مقابل دستاندازیهای دولت به حقوق آنان
باشد".
در شمارهی  11نشریه کارگر (23مرداد ) 39نیز چنین آمده است:
" تعصبات نژادی و جنسی و مذهبی دقیقا چیزهایی هستند که نیروهای ارتجاعی دست
راستی سعی در برانگیختن آنان و ایجاد نفاق در صفوف زحمتکشان دارند .در رابطه با
واقعیت مبارزهی طبقاتی در ایران ،همبستگی طبقاتی یعنی دفاع طبقهی کارگر از
مبارزات خلقهای ستمدیده کرد و عرب و ترکمن ،یعنی دفاع از مبارزهی زنان برای
حقوق مساوی و آزادی ،یعنی دفاع از آزادیاندیشه و بیان برای همه( .چون که باید با
نیروهای دست راستی مبارزه کرد").
این حزب در مقالهای در شمارهی  9نشریهی خود با عنوان "قانون اساسی جدید جواز دفع
آزادی زنان" چنین نوشت:
"انتشار پیش نویس قانون اساسی نه تنها دلهره ونگرانی زنان آزادیخواه ایرانی را برطرف
نکرد ،بلکه بر عکس نشان داد که این قانون اساسی اصوال بر پایه صحه گذاشتن بر
نابرابری مرد و زن در اجتماع و برای مسدود کردن راه زنان در مبارزه برای آزادی نوشته
شده است"...
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و در ادامه ،بندبند قانون اساسی را در رابطه با حقوق زنان بررسی کرده است .حقوق متساوی
وکامل برای زنان و آزادی زنان از جمله خواستههای این حزب برای انتخابات مجلس بود و از
میان  19کاندیدای این حزب  3نفر زن بودند.
شرکت در انتخابات یا تحریم آن ،سبب انشعاب در این حزب شد .بخشی از آنان به حمایت از
مبارزات ضدامپریالیستی حکومت ،دانشجویان پیرو خط امام گرایش پیدا کردند .این گرایش
به راست ،در مواضع آنها نسبت به مسایل زنان نیز نمود پیدا کرد و مبارزه برای آزادی خلقها
و مبارزه برای رفع تبعیضهای جنسی جای خود را به حمایت از شخص آیتاله خمینی داد.
در تیر  36در مقالهای با عنوان" برای پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم ،سمینار زنان در کانون
توحید" چنین آمده است:
"احقاق حقوق زنان مانند سایر اقشار ستمدیده تنها در گرو پیشبرد و پیروزی مبارزات
ضدامپریالیستی است از این رو نیاز به یک رهبری ضدامپریالیستی در جنبش زنان است
که بتواند از طریق درگیر کردن هر چه بیشتر خواهران مسلمان و مبارز در بحث مسایل
خود و دستیابی به راه حلهای مناسب عمل کند به شدت از جانب زنان ایران احساس
میشود".
این حزب پس از آن دیگر چندان به تبعیضهای جنسیتی واکنش نشان نداد و تنها خواستار
آزادی دو تن از اعضای زن خود شد که در زندان بودند .حتا عکسهایی که از زنان کارگر در
شمارههای نشریه کارگر به چاپ میرسید ،نیز با پوشش اسالمی بود .در اسفند  39در مورد
مسایل زنان چنین نوشت:
"یکی از جنبههای اصلی تبلیغات زهرآگین امپریالیستها علیه انقالب ما پخش و تبلیغ
این دروغ بوده است که گویا انقالب اسالمی ایران بزرگترین صدمهها را به زنان ما زده
است .مطابق این تبلیغات زنان ایران به قعر قرون تاریک گذشته رانده شده و از همهی
مواهب انسانی محروم شدهاند"..
و در ادامه به مشارکت زنان در ارتش بیست میلیونی و تظاهرات تاسوعا و عاشورا اشاره
میکند ...و در سال  36اردیبهشت گزارشی از مراسم روز زن به مناسبت تولد حضرت فاطمه
منتشر میکند .در  11تیر  36یکی از زنان عضو این حزب در مصاحبه با ارگان این حزب در
مورد اعتراضاتی که در مقابل حجاب اجباری در ادارات صورت میگیرد چنین گفته است:
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"این اعتراضات کوچک مقابل نخست وزیری از طرف کل جمعیت زنان و جمعیتهایی
که در میان خواهران مسلمان و مبارز ریشه دارند متشکل نشده است ...بسیاری از این
نیروهایی که دشمن انقالب هستند بختیاریستها و غیره پشت این راهپیماییهای خیلی
کوچک قرار دارند در نتیجه حزب کارگران انقالبی با این راهپیماییها که فقط به
تحریکات میتواند دامن بزند موافق نیست ...خواست اساسی زنان که اکثریت آنها در این
مملکت حجاب دارند مستقیما اعالم نشده است  ...حزب کارگران انقالبی معتقد است که
در چنان شرایطی که به زودی روشن خواهد شدکه مساله داشتن یا نداشتن حجاب
نیست ،بلکه مسالهی حقوق زنان و مبارزه کل جامعه با امپریالیسم امریکاست"...
به رغم این مواضع نماینده حزب کارگران انقالبی ،مهسا هاشمی از میزگرد حجاب در صدا و
سیما جمهوری اسالم کنار گذاشته شد.
نشریه "چه باید کرد" که نظرات منشعبین را منعکس میکرد ،موضعی کامال متفاوت با این
جناح داشت و میتوان آن را ادامهی رویکرد پیشین این حزب دانست .در شمارهی  3این
نشریه که در آبان  39منتشر شد در رابطه با تهاجم دارو دستههای حزبالهی به تظاهرات
زنان در اعتراض به قوانین اسالمی خانواده اشاره کرده است .این تظاهرات به دعوت اتحادیهی
انقالبی زنان مبارز برگزار شده بود:
"تحقیر زن روز بهروز ابعاد وسیعتر و وقیحانهتری به خود میگیرد  ...زمان آن رسیده که
نیرویهای مختلف سیاسی اهمیت مساله زن را درک کرده و سدهای فرقهای و
ایدئولوژیک خود را کنار گذاشته و جبهه واحدی برای مبارزه علیه ستم بر زن تشکیل
دهند .سکوت در مقابل حمالتی که علیه زنان تشدید میشوند تنها به نفع ارتجاع است.
جنبش کارگری ایران از نبود مبارزهی زنان برای احقاق حقوق خویش لطمه شدیدی
خواهد خورد .تنها سعی در ایجاد جنبش زنان در برگیرندهی کلیه اقشار صرفنظر از
ایدئولوژی و عقاید است که این مبارزه را پیش خواهد برد".
در مقالهی دیگری با عنوان "تحمیل حجاب پوششی برای یورش به حقوق زنان" که در
تاریخ 21تیر  36منتشر شد در "چه باید کرد" ،چنین نوشت:
"به دنبال  ...صدور فرمان به اصطالح "انقالب اداری" که در واقع پوششی است برای
مخفی کردن ناتوانی حاکمین جدید در حل کوچکترین مسایل اجتماعی از یک سو و
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تالش همه جانبه برای تصفیه و حذف کلیه مخالفین به ویژه نیروهای مبارز و چپ ،از
سوی دیگر حمله به زنان و تحمیل حجاب آغاز شد"...
سپس به دشواری سازماندهی اعتراضات گسترده مانند سال  31اشاره میکند و میگوید:
" هر گونه جلسه و تظاهرات احتیاج به دفاع و انتظام محکمی دارد که در قدرت تظاهرات
کمابیش خودانگیختهی زنان نامتشکل نیست "...
در "چه باید کرد" شماره  21مقالهی دیگری با عنوان "بوتهی آزمایش :مبارزه علیه حجاب
اجباری" منتشر شد که در آن مواضع گروههای سیاسی را در قبال این مساله به نقد میکشد
و مواضع سازمان وحدت کمونیستی و سازمان رهایی زن را مورد تایید قرار میدهد که می
گویند:
"گرایشات انحرافی که مبارزه علیه حجاب اجباری را به بهانهی یکی شدن با زنان بورژوا
نفی میکند ،در واقع به یکی از حقوق دموکراتیک قابل لمس تودهی زنان کم بها داده و
در نهایت خواستهای ارتجاعی هیات حاکم کنونی را تایید میکنند".
مقاله این گونه پایان مییابد:
" به عقیدهی ما گسترش مبارزات زنان برای کسب حقوق دموکراتیک خود در جهت
تحکیم کلیهی آزادیهای دموکراتیک و گسترش انقالب کارگران و زحمتکشان است .هر
گونه تسلیمطلبی در برابر حمالت هیات حاکم که تحت پوشش "حجاب اسالمی" صورت
میگیرد راه را برای شکست انقالب کنونی فراهم مینماید .پیشنهاد ما به  4گروه سیاسی
فوقالذکر (حزب توده ،فدائیان خلق (اکثریت) سازمان پیکار ،حزب کارگران انقالبی) که
خود را مدعی دفاع از زحمتکشان میدانند ،این است که صف اراذل و اوباش جمهوری
اسالمی را که روز شنبه  14تیر ماه در مقابل نخستوزیری اجتماع نموده و با بطریهای
پر از اسید تظاهرات به حق زنان مخالف حجاب تحمیلی را تهدید مینمودند و شعار می
دادند که "خلخالی مفسدش کن ،گیس شو ببر ولش کن" تقویت ننمایند .منافع
دموکراسی و سوسیالیسم ،اتخاذ موضع سیاسی روشن و صریحی در دفاع قاطع پیگیر و
عملی ازحقوق زنان را ایجاب میکند".
این گروه انتخاب تولد حضرت فاطمه به عنوان روز زن ،را ترفندی برای ایجاد تفرقه میان
مردم تلقی میکرد و معتقد بود:
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"مهم ترین قدم در راه پیشبرد مبارزات زنان اقدام به تشکیل سازمانهای مستقل زنان
میباشد1".
در تابستان  36در نشریه کندو کاو شمارهی  ،2درمقاله "زن اسالم و انقالب" ،به فروکش
کردن جنبش زنان علیه این تحمیلها و تبعیضها اشاره میکند و مینویسد:
" ...شکلگیری تشکالت اولیهی زنان عمدتا تشکل سازمانهای زنان این یا آن گروه
سیاسی و به دور برنامهی سیاسی این گروهها و بدون یک برنامهی عمل مشخص که
بتواند همهی زنان آزادیخواه را به دور خواستهای مبارزاتی روشن و مشخص متشکل
کند ،به پراکندگی و فروکش کردن این مبارزات کمک کرد ... .ولی فروکش کنونی نیز
ابدی نخواهد بود .تضاد عمیقی که بین مبارزه برای آزادی زن و کسب حقوق مساوی با
متقضیات حکومت اسالم وجود دارد ،دوباره بروز خواهد کرد  ...روشن است که این
مبارزات حول خواستها ی مبارزاتی مشخص شکل خواهد گرفت ولی به دلیل ماهیت
موازین اسالمی و ماهیت حاکمیت روحانیت از همان نخستین گامها خود را در رویارویی
هیات حاکمه خواهد یافت  ...آشتیناپذیری راسخ با حاکمیت روحانیت و ارائهی یک
برنامهی انقالبی در مقابل برنامهی حکومت اسالمی الزمهی مبارزه برای آزادی زن شده
است".
 -15-5-5حزب توده
در نشریه نوید (وابسته به حزب توده) شماره  12که در  21اسفند  31منتشر شده است در
مقالهای تحت عنوان " همهی بندها از دست و پای زنان باید فرو ریزد " پس از شرح مشارکت
زنان در انقالب چنین آمده است:
"دشمن حیلهگر و غدار هنوز خطرناک و قوی است .او روی هر غفلت و حتا خرده اشتباه
ما حساب میکند .راهی دراز و پرسنگالخ در پیش است .در چنین شرایطی است که
پیش کشیدن مسایل فرعی و غیرضروری ،جلب انظار و نیروها به موضوعاتی که به هیچ
وجه در درجهی اول اهمیت و در دستور روز نیستند ،به وظیفهی اصلی و عمده زیان می
 "-1ضرورت تشکل و اتحاد زنان ،ویژه روز جهانی زن ،کارگران سوسیالیست ،شماره  13 ،19اسفند
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رساند .... .جر و بحثهایی که این روزها در بارهی لغو قانون حمایت خانواده که با همه
ی نقایص و عیبهای اساسیاش دستاورد مبارزات طوالنی زنان جامعه ماست ،جریان
دارد و جنجال و اعتراضهایی که برای اعمال نوعی اجبار در حجاب و پوشش زنان
برانگیخته شده و مظاهر آن به یکپارچگی صفوف مبارزات دموکراتیک و ضدامپریالیستی
جامعهی ما به شکلهای گوناگون لطمه میزند و شناخت دقیق هدفهای عمده این
مرحله از انقالب را در قیل و قال و هیجانات و مناظره بر سر امور بیموقع و غیرعمده
میپوشاند .در قانون حمایت خانواده و مساله پوشش زنان و موضوعات دیگری در ردهی
آن مشکل حاد و مبرمی وجود ندارد ،برعکس خطر اینجاست که جنبش انقالبی برای به
انجام رساندن وظیفهی بنیادی خود در لحظهی حاضر نتواند همه نیروها را بسیج و
تجهیز کند و با درگیر شدن با مسایل کماهمیت و غیر ضرور و حتا زیانبخش در کار
اساسی خود که نبرد ضدامپریالیستی و ضدارتجاعی است دشواری ایجاد کند.
زنان ایران به عنوان یکی از موثرترین نیروهای انقالب ایران حق دارند که سهم خود را
از این انقالب مطالبه کنند .امام خمینی در روزهای سخت مبارزه گفته بود :خواهید دید
چقدر آزادی و احترام برای زنان قائل خواهیم شد ...هیچکس نمیتواند به زنان بیشتر از
آن آزادی که اسالم به آنها داده ،بدهد ...در این پیام به طور ضمنی حقوق و آزادی پایمال
شدهی زن ایرانی مورد توجه قرار گرفته و لزوم جبران این نقیصه تایید شده است و زنان
اینک که نخستین جوانهها بر درخت انقالب میروید خواستار اجرای این وعده ،حرکت
به سوی رفع بیعدالتی و نابرابری هستند .آنها میخواهند همان طورکه انقالب رنج و
مرگ و رزمیدن نقش مناسب خود را داشتند ،به این پیروزی نسبی به دست آمده ،در
ساختن جامعهای که به قول آیتاله خمینی به مخروبه بدل شده و دهها سال طول می
کشد تا این ویرانی ها آباد شود ،سهم و نقشی به مراتب بیشتر داشته باشند و چنین
ضرورتی است که میگوید :همهی بندها از دست و پای زنان باید فرو ریزد...
در نشریه "نامه مردم" شماره  194اطالعیه تشکیالت دموکراتیک زنان در مورد برگزاری
مراسم  9مارس در دانشگاه شریف به همراه نمایشگاه کتاب منتشر شده است .در شمارهی
 193در مقالهای تحت عنوان "همبستگی و پیوند زنان سراسر ایران" پس از بررسی وضعیت
زنان در دوره پهلوی و نقش زنان در جریان انقالب ...چنین آمده است:
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" اکنون در جریان انقالب دوم که نبرد علیه امپریالیسم امریکا این دشمن شمارهی یک
خلقهاست ،زنان همچنان از خودگذشته ،ولی خویشتندار ،در صفوف مقدم جبهه
ایستادهاند .آنها همه گونه محرومیت از بیحقوقی کامل گرفته تا تبعیض ،بیعدالتی ،فقر،
گرانی ،کمبود کاال و بیمسکنی را به جان خریدهاند تا صفوف انقالب علیه این امپریالیسم
غدار فشرده و متحد باقی بماند .زنان به یقین میدانند تا زمانی که ریشههای سلطه
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی امپریالیسم باقی است محال است مردم ایران آزاد و مستقل
باشند و ملتی که خود برده و تحت ستم است ،نمیتوان زن آزاد داشته باشد .زنان ایران
که با مشارکت فعال خود مرحله نخستین انقالب ایران را به پیروزی رساندهاند بیتردید
در مبارزه برای تامین استقالل ملی و بیرون راندن کامل امپریالیسم نیز پیروز خواهند
بود .توقع زنان مبارز ایران از انقالب آن است که بار ستم مضاعفی که رژیم طاغوت بر
زنان تحمیل کرده ،از دوش آنان برداشته شود ،تمام قوانین دوران طاغوت ملغی اعالم
گردد .در متمم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،برابری حقوق زن ومرد ،در تمام
عرصههای زندگی جامعه به صراحت تاکید شود و مجموعهی قوانینی که حقوق سیاسی،
اقتصادی اجتماعی و خانوادگی زنان را تضمین کند ،به تصویب برسد ،همهی موانع از
سر راه اجرای این قوانین برداشته شود و به زنان این امکان داده شود که درتمام عرصه
های حیات اجتماعی حضور فعال داشته باشند".
در همین شماره سخنرانی احسان طبری در مراسم هشت مارس آمده است .در این سخنرانی
وی عنوان کرده بود:
"احتماال ایرانیان در مساله حجاب و تعدد زوجات دخالت داشتهاند .زیرا چنان که گفتیم
حجاب و تعدد زوجات خاص اشرافیت ایران بود و تحقیر شخصیتی زن متاسفانه یک
سنت اشرافی ایرانی است ... .برخالف دعاوی جریانات به اصطالح زنگرایانه (فمینیست)
بورژوایی در امریکا و اروپا مساله بر سر روابط زن و مرد و یا مردانه بودن تاریخ و ضرورت
شکاندن حکومت مردان در جهان نیست .خود مردساالری نتیجه وجود بهرهکشی و ستم
طبقاتی است ...سخن بر سر رهایی اجتماعی انسان و در عین حال رهایی صنفی زن
است .این دو جهت را از هم نمی توان و نباید تفکیک کرد ... .باید از قبول نظریات زن
گرایی و دروغ و مضر بورژوایی غرب که به جای آنکه دشمن اصلی (امپریالیسم و طبقات
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ممتاز جامعه) را معرفی کند ،مرد را به عنوان دشمن اصلی زن معرفی میکند ،احتراز
ورزند و مبارزه در جای اصلی در صحنه جامعه انجام دهند  ...اکنون جشن جهانی زن از
جشنهای بزرگ عصر ماست .ما در عین حال به جشنی که برای بزرگداشت زنان نامدار
اسالمی مانند فاطمه بنت محمد و زینب بنت علی ،برپا میشود احترام میگذاریم  ...در
انقالب اخیر ایران نقش بسیار مهم و سراسر فداکارانه زنان ایران ،به عنوان مادر و همسر
و مبارز مستقیم داخل صحنه انکارناپذیر است .درست است که رهبران انقالب ما بر
اساس بینش اسالمی در برخی مسایل مربوط به حقوق زن نظر ویژه خود را دارند ولی
در مجموع این رهبران  ...نسبت به دوران پهلوی از جهت عمقی و مضمونی به حقوق
زنان ایرانی توجه کردهاند و آن را در قانون اساسی آوردهاند .مانند حق کار و تحصیل،
برابری اجتماعی حقوقها با مردان و غیر و غیره .زیرا در قانون اساسی همهی این حقوق
برای همه افراد ایرانی بدون استثنا در نظر گرفته شده است".
شماره 199منتشره در  21اسفند  39سخنرانی مریم فیروز به مناسبت  9مارس منتشر شده
است .در این مراسم که در ورزشگاه دانشگاه صنعتی برگزار شد مریم فیروز با شالی روی سر
حاضر بود .وی گفت:
"ما میدانیم که دولت انقالبی ما با دشواریهای زیادی روبروست .همه چیز در هم
ریخته ،پایههای یک نظام پوسیده فروریخته و برای بازسازی آن وقت الزم است .برای
پایهریزی نظام وقت الزم است .این زنان با همهی سختیها از خود بیتابی نشان نداده
اند .این حقیقت را پذیرفتهاند به ضدانقالب نه تنها نمیپیوندند بلکه در همه جا تحریکات
آنها را خنثی کردهاند ...زنان امروز در خیلی از شئون همپای مرد شدهاند .در امر انتخابات
بدون تبعیض شرکت کرده اند یعنی نظر آنها و شهادت آنها مساوی با مرد به شمار آمده
است .هنگام فراخوانی برای مبارزه برای تظاهرات زن و مرد را با هم دعوت میکنند پس
شرکت او را الزم میدانند  ...چندی پیش که ضدانقالب سخت به دست و پا افتاده بود و
از هر سو آتشی زبانه میکشید به راستی مردم آزاده و عالقه مند به انقالب نگران شده
بودند .امام خمینی رهبر انقالب از همهی مردم خواست که دست به یک راهپیمایی
بزرگی بزنند .امام با فروتنی که مخصوص خود ایشان است ،گفتند استدعای عاجزانه از
همهی شما دارم که در این تظاهرات شرکت کنید .مردم میلیون میلیون این دعوت را
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اجابت کردند .زنی که دیگر سنین جوانی را پشت سر گذاشته بود ،با حالی نزار
کشانکشان در میان جمعیت پرخروش میرفت از او پرسیدم چرا با این حال آمدهای ،با
شگفتی نگاهی به من کرد و گفت امام با آن صدا و آن گفتار از ما استدعا کرد مگر
می شود که روی او را به زمین بیاندازیم .پاسخ این زن پاسخ میلیونها زن در سراسر
ایران است .امام دست خود را رو به مردم دراز کرده ،زنان بیشمار از بیغولهها و زاغهها
دست او را گرفتهاند و او را در این معرکه تنها نگذاشتهاند)...
" نامه مردم" ارگان رسمی حزب توده در شماره  214به تاریخ  14تیرماه ( 36بعد از اعالم
قطعی شدن حجاب اجباری) با تیتری درشت چنین مینویسد" :چه دستهائی در کار ایجاد
تشنجاند؟" "ضدانقالب میکوشد با عمده کردن مسله "حجاب اسالمی" خود را از زیر ضربه
خارج سازد و با ایجاد تشنج و نارضائی ،انقالب و رهبری انقالب را آماج حمله کند" .در متن
مقاله چنین آمده است:
" آنها سخنان امام را به رفع آثار ظاهری رژیم منفور پهلوی که به کوشش خود آنها تا به
حال ابقا شده بود ،محدود میسازند و به جای تاکید بر تصفیه قاطع و انقالبی عوامل
رژیم پیشین ،مساله فرعی حجاب اسالمی را عمده میکنند .آنان با این کار محتوای
اصلی سخنان امام را مسخ میکنند و بیاثر میسازند  ...عوامل رژیم سابق و امپریالیسم
امریکا به ویژه میکوشند تا سخنان امام را به مساله حجاب اسالمی محدود کنند.
رادیوهای ضدانقالب نیز هم آوا با عمال داخلی امپریالیسم سخنان امام را در این امر
خالصه می کنند و متاسفانه برخی عناصر ناآگاه نیز با عمده کردن این مساله خود را در
تار و پود این دام گرفتار می سازند .ضدانقالب امیدوار است که با تاکید بر روی مساله
فرعی حجاب اسالمی و ایجاد نارضایی در میان زنان از طریق فعالیت دیگر عوامل خویش
آماج اصلی را که علیه او متمرکز است منحرف ساخته و علیه رهبری انقالب و جمهوری
اسالمی ایران متوجه کند .هم اکنون فعالیتهای گستردهای توسط خیل ساواکیها،
طرفداران بختیار و عوامل امریالیسم امریکا به عمل میآید تا گروههایی از زنان را به
اعتراض بکشانند و صحنه جامعه را متشنج سازند و مبارزه علیه عوامل ضدانقالب را به
درگیری میان نیروهای مردم بدل کنند  ...ما به زنان متعهد و انقالبی نسبت به توطئهی
ضدانقالب هشدار میدهیم".
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 -14-5-5سازمان توفان ( حزب کمونیست کارگران و دهقانان

ایران)1

در نشریه شماره  36سازمان توفان (حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران) معتقد بود که
مبارزات صنفی و سیاسی باید با هم پیوند بخورند .چنین آمده است:
" پرولتاریای متشکل در یک تشکل سیاسی هیچ گاه مسایل صنفی کارگران را از نظر
دور نمیکند و همواره میکوشد کارگران را در اتحادیههای مختلف صنفی متشکل کند
و با هدایت مبارزات صنفی آنها ،اهداف اقتصادی مبارزات صنفی کارگران را به خدمت
اهداف سیاسی پرولتاریا در آورد".
و سپس عنوان میکند که این مساله برای زنان میهن ما نیز صادق است .به این صورت که
زنان مسایل اجتماعی خاص خود را دارند که با موقعیت اجتماعی آنها در جامعه طبقاتی
مرتبط است:
"زنان برای مقابله با فشار و اختناق جامعه سرمایهداری و دفاع از منافع خود نظیر مزد
برابر با مردان در برابر کار برابر ،ایجاد مهدکودک برای فرزندان زنان زحمتکش ،استفاده
از مرخصی زایمان ،استفاده از حق طالق ،آزادی انتخاب شغل ،آزادی مسافرت ،مبارزه با
تعدد زوجات و  ...در اتحادیه خاص خود (که حل مشکالت اجتماعی زنان را در دستور
کار ،فعالیت و مبارزه خود قرار میدهد متشکل میشوند .ولی اگر زنان خواهان حل قطعی
مشکالت اجتماعی خود هستند نمیتوانند مبارزات خود را در چارچوب مبارزات اجتماعی
زن محدود کنند .زیرا که اسارت زن در زندان استثمار مضاعف ریشه در تقسیم جامعه
به طبقات دارد و زنان جامعه ما ضمن متشکل شدن در سازمانهای خاص خود و مبارزه
برای حل مشکالت خود باید به مبارزات پرولتاریا برای آزادی بشریت از یوغ هر گونه
ستم و استثمار بپیوندند و همدوش تمام اقشار و طبقات ستمدیده در ریشهکن ساختن
استثمار انسان از انسان بکوشند  ...میتوانیم بگوییم که جدایی مبارزات سیاسی از
 -1سازمان توفان در سالهای  1545تا  43به وجود آمد .از سال  46تا  33با انتشار نشریه توفان در خارج کشور فعالیت
میکرد .در سال  33بر مسایلی مانند سیاست خارجی چین و انتقاد حزب کمونیست آلبانی از آن انشعابی در آن رخ داد.
حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران در سالهای  39تا  31مواضع حزب کار آلبانی و انورخوجه را پذیرا بود و چین
را سوسیال امپریالیست میخواند .این سازمان در جریان حوادث سال  31اکثر کادرهای خود را از دست داد و انتشار
روزنامه توفان متوقف شد.
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مبارزات صنفی جدایی تئوری از عمل است که در تحلیل نهایی اولی را به گرداب انواع
تئوریهای اپورتونیستی و دومی را به منجالب دنباله روی و اکونومیسم میکشاند".
سازمان توفان در کتابچهای به نقد نظرات سازمان پیکار در مورد مسایل زنان پرداخته است
و نظرات پیکار را با اصطالح "فئودالی" ارزیابی کرده است.
 -10-5-5سازمان مجاهدین خلق ایران
 21اسفند  ،1539سازمان مجاهدین خلق ایران ،در ارتباط با مساله حجاب ،بیانیهای صادر
کرد .در ابتدای بیانیه ،در مورد انقالب و آزادی که کسب گردیده ،صحبت و تاکید شده که:
” اگر آزادی به تمامی حاصل نشود ،مخدوش و قابل بازگشت است و اگر آزادی را پاس
نداریم و بر آن ارج ننهیم ،آن را از ما خواهند ربود“.
در ادامه ،بحث اصلی و فرعی کردن مشکالت و اجتناب از خردهکاری و فشرده کردن همهی
نیروهای مردمی و از میان برداشتن پایگاه داخلی امپریالیسم ،عنوان شده بود .آنگاه در این
بیانیه آمده بود:
”درگیری هایی که تمام این روزها ،در مورد مساله حجاب ایجاد شده ...حجاب به عنوان
یک نهاد انقالبی اسالم ،فیالواقع چیزی نیست جز کوششی اجتماعی به خاطر رعایت و
حفظ سالمت اخالقی جامعه که خود بدون شک از ضروریات رشد همه جانبهی معنوی
و مادی اجتماع است...
حجاب برای زنان این میهن ،آن هم در جامعهای که تازه میخواهد نظم فاسد و منحط
آریامهری را ،که در آن هیچ مرزی بین آزادی و بیبند و باری وجود نداشت ،پشت سر
بگذارد ،نامعقول و نامقبول است ،چرا که بار گران فرهنگ امپریالیستی را هرگز نمیتوان
به یک باره و جدا از جریان درازمدت تدریجی ،از دوش مردم این میهن ،چه زن و چه
مرد ،فرونهاد.
خوشبختانه تا آنجا که ما میدانیم و مواضع اعالم شدهی کلیهی مسوولین کشور و مقامات
دولت آقای مهندس بازرگان موید آن است ،هیچ مقام و نیروی مسئولی نیز ،قصد ندارد
برای جامعهی زنان ما ،کمترین اجبار و اشکالی در این رابطه ایجاد کند و اگر هم برخی
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برخوردهای غیراصولی دیده شده باشد ،از طرف عناصر ناآگاه و یا احیانا افراد مشکوک و
عناصر ضدانقالب اعمال شده و توطئه چینی شده است“.
و در انتهای بیانیه آمده بود:
” این تاکید از آن جهت ضروری است که مبادا پیرامون مسالهای که اکنون کامال حل
شده به نظر میرسد ،جنجالی بیجهت برانگیخته شده و با دنبالگیری یک مسالهی
فرعی ،از مساله اصلی غافل بمانیم1 “...
این سازمان در رابطه با مسایل زنان موضعگیریهای خاص خود را داشت .مجموعه مقالههایی
به نام "زن در مسیر رهایی" در نشریه مجاهد به چاپ میرسید که در کتاب جداگانهای نیز
منتشر شده بود .در جلد اول این کتاب به بررسی ریشههای تاریخی تبعیضات جنسی پرداخته
شده ؛ در فصل اول در ص 3چنین آمده بود:
"با نگاهی گذرا به صحنهی جامعهی خودمان بدون شک متوجه خواهیم شد که زنان و
مردان در موقعیت مساوی قرار ندارند .در یک کالم علیرغم به دوش گرفتن بارها و
مسوولیتهای سنگین از طرف زنان چه در خانه و چه در مزرعه و چه در کارخانه و اداره
و محیطها ی آموزشی و درمانی هرگز در ازای این کار و تالش حتا در موارد مشابه زنان
از حقوق یکسان با مردان برخوردار نیستند .درکارخانهها هنوز در ازای کار مساوی و
مشابه دستمزد مردان بیشتر است .در روستاها هرچند گاهی زنان حتا بیش از مادران در
امر تولید شرکت دارند ولی درآمدها در اختیار مرد خانواده است و اوست که در مورد
خرج کردن تصمیم میگیرد .این تفاوتها وقتی نوبت مشاغل و مناصب سیاسی میرسد
کامال بارز میشود .به شکلی که به خوبی میتوان گفت زنان در ادارهی سیاسی جامعهی
ما نقش بسیار کمی دارند و سر نخ جریانات سیاسی تقریبا به طور دربست در اختیار
مردان است.
در ادامه مینویسد که "در سراسر جهان نیز زنان عمال به صورت انسانهای درجه دو در نظر
گرفته میشوند و راه بسیار طوالنی تا احراز موقعیت برابر با مردان در پیش دارند ...با واقعیت

 - 1پیام خلق  23فروردین 39
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تبعیض بین زن و مرد میتوان به شکل واقعگرایانه و توحیدی برخورد کرد ".به نظر آنان
توحید ناب مخالف هر نوع تبعیض طبقاتی ،نژادی ،ملی و جنسی است.
برای رفع این تبعیضات و برداشتن زنجیر از دست و پای زنان و ایجاد زمینههای مناسب برای
شکوفایی آنان اولین گام را شناخت ریشههای این جبرهای بازدارنده میداند و معتقد است
که پس از دستیابی به یک شناخت همه جانبه میتوان شیوههای صحیح مبارزهی همه جانبه
با این تبعیضات را ارائه کرد و با اتکای به این شیوهها در صحنهی اجتماعی صفوف زنان را در
جریان مبارزات اجتماعی متشکل نمود و به اصطالح آنان را سازمان داد تا بتوانند با شرکت
پیگیر در جریان نفی استثمار ،یعنی عامل اصلی تبعیضها ،تبعیض جنسی را نیز نفی نمود و
به تساوی حقوق زن و مرد دست یافت.
در انتهای مقدمهی کتاب چنین آمده است:
"به خصوص امروز یعنی در قرن بیستم و پس از ظهور طبقهی انقالبی کارگر در صحنهی
جامعهی انسانی یعنی طبقهای که تاریخا مصمم است ضربهی نهایی را به استثمار یعنی
ریشهی تمام تبعیضات وارد آورد ،بهترین فرصت برای پیکار در زمینههای نفی تبعیض
جنسی نیز فراهم آمده است".
و توصیه کرده:
"غلطترین برخورد با این سلسله مقاالت این است که تصور شود آنها صرفا مربوط به
زنان است .درحالی که مساله بررسی یک تضاد اجتماعی است بنابراین برادران ما نیز باید
با دقت این مقاالت را مطالعه کنند تا تئوری و عمل خود را در این زمینه ارتقا دهند.
در بررسی منشا تبعیضات از دیدگاه تاریخ نگری توحیدی آمده که شناخت عمیق علل
تاریخی غل و زنجیرهای بازدارندهای که نظامهای طبقاتی بر دست و پای زن زدهاند و
مانع شکوفایی استعدادهای فطری او شدهاند و در نتیجه انسانیت را از نیمی از سرمایه
های تعالی و تکامل یعنی توان وکارایی زنان محروم کردهاند اولین گام در مسیر نبرد
برای رهایی زن و ارتقا به قلههای برابری اجتماعی با زنان است".
به نظر آنان:
"اصوال هر گونه نگرش نسبت به تاریخ که بخواهد نقش انسانها را بر پایهی تفاوتهای
بیولوژیکی تحلیل و تبین کند در جوهر خود نمیتواند دیدگاهی تساویطلبانه،
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وحدتگرایانه و توحیدی باشد و مثالهایی از قرآن میآورد که نشان از نفی دیدگاههای
تبعیضگرایانهی جنسی در قرآن است".
سپس در بررسی نقش مناسبات اقتصادی اجتماعی در عقب ماندگی زنان به این مساله اشاره
کرده است که "اگر در این بررسیها ،عمدتا بر روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی تکیه
خواهیم کرد به این معنی نیست که نقش عامل ایدئولوژی و فرهنگی را نادیده گرفته باشیم".
سپس به بررسی جوامع مادرساالر و شکلگیری پدرساالری پرداخته است .تالشی جامعهی
اولیه و شکلگیری طبقات در ادامه بررسی شده است .جوامع بردهدار و فئودالی و سرمایهداری
نیز تحلیل شده است .در بخش جامعهی فئودالی تحت عنوان حاکمیت ستم فئودالی تحت
نام اسالم چنین آمده است:
"بررسی این قسمت حائز اهمیت است چرا که هنوز بسیاری از سنتها و ارزشها و طرز
تلقیهای فئودالی در جامعهی کنونی ما ،بر مساله زن سایه افکنده است و بسیاری از
موانع رشد زنان را باید در طرز تلقیهای فئودالی از زن را ،که متاسفانه در کشورهای
اسالمی غالبا تحت نام اسالم عرضه میشود ،جست و جو کرد .آنان معتقدند که بخشی
از این ارزشها که تحت نام دین و مذهب بر زحمتکشان تحمیل میشود مربوط به
موقعیت و حقوق زنان بوده که مخالف روح اسالم است" .
این نقلقول را از گفتههای یکی از نمایندگان مجلس خبرگان در بارهی نقش زن در جامعه
آورده:
"ایشان می گویند آیا به گوش شما خورده که یک زن در یکی از غزوات شرکت کرده یا
یک نفر زن را برای استانداری فرستاده یاشند .یکی از رفقا میگفت همان طور که زن
میتواند ولی صغیرش شود پس میتواند رییس جمهور هم بشود .حاال این چه حسابی
است که چون زن می تواند بچه را باز کند و از کثافت پاکش کند و پستان به دهانش
بکند ،پس میتواند رییس جمهور هم بشود ....یک روز صبح میرویم میبینیم که
نخستوزیری تعطیل است چرا؟ برای این که خانم دیشب زایمان کرده است .اینها برای
ما ننگ و عار است".
و سپس در نقد این نظرات نوشته که این اظهارنظرها به خوبی نشان میدهد که مساله زن و
نقش اجتماعی او چگونه تحت نام اسالم مورد تحقیر قرار گرفته و به کار حقیر و درجه دو
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خانهداری و بچهداری در گوشهی خانه پرت شده است .بعد از بررسی بقایای ستم فئودالی به
زن درجوامع امروز ،روابط زن و مرد را در فضای خانواده بررسی کرده است .در بخشی از
کتاب"زن در مسیر رهایی" سازمان مجاهدین به مساله حجاب پرداخته شده است :
" ...بدون شک در فرهنگ اسالم انقالبی بیبندوباری در پوشش به هیچ عنوان برای هیچ
کس به ویژه زنان مورد تایید نیست و در این زمینه مقررات ویژهای وجود دارد .کما این
که در سایهی گسترش مبارزات اجتماعی در جامعهی ما و در سایهی ضرورتهای ناشی
از آن این روزها تعداد زیادی از زنان مبارز مسلمان ایرانی پوششهای مناسبی تهیه کرده
اند که ضمن حفظ حجاب مانع روابط اجتماعی آنها نیست .در ادامه آمده" :سنتی تحت
عنوان حجاب به عنوان یک ضرورت و قانون اسالمی بر زنان تحمیل شده که عمال معنایی
جز نفی هر نوع فعالیت اجتماعی برای زنان نداشته است"...
بخش دیگری از کتاب"زن در مسیر رهایی" در بررسی موقعیت زن در جامعهی سرمایهداری
چنین آمده است:
" ...بنابراین در ایدئولوژی سرمایهداری ،در یک کالم آزادی زن در جوهر خود چیزی
نیست مگر آزادی برای ارائهی کار ارزان در کارخانه و آزادی مصرف هر چه بیشتر و غرق
شدن در زندگی مصرفی سرمایهداری  ...به این ترتیب زنان زحمتکش جامعهی سرمایه
داری ضمن تحمل تمام مصائب مشترک زنان جوامع طبقاتی مانند تحمل فشار کار در
کارخانه وکار در خانه و بچهداری و ...اندیشهشان هم به وسیلهی فرهنگ سرمایهداری
یعنی فرهنگ زندگی برای مصرف آلوده میشود.
برخی مشخصههای زنان در جامعهی سرمایهداری عبارتند از :نقش نازل زنان در امر
تولید دستمزد نابرابر /خانواده کانون مصرف /زن عامل ترویج مصرف /آرایش تالشی برای
تحت الشعاع قرار دادن نقش خالق زنان /برخورد کاسبکارانه با مساله ازدواج "...
و در انتهای این بخش نتیجه میگیرد:
" ...نظام طبقاتی سرمایهداری اگر چه از یک بعد نسبت به جامعهی فئودالی قدری آزادی
در اختیار زن میگذارد و او را به دلیل ضرورتهای تولیدی به میدان کار میکشد ولی از
طرف دیگر از آنجا که این آزادیها همه نه به خاطر ارج نهادن به زن بلکه به خاطر برآورده
شدن هدف گسترش مصرف و انباشت سرمایه است ،در جوهر خود مثل هر نظام طبقاتی
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دیگر زنجیرهای نوینی به دست و پای زن میزند و او را از حرکت در مسیر رهایی باز
میدارد .زنان عصر ما به حق دریافتهاند که برای رهایی گریزی جز نابود کردن این آخرین
مرحلهی تحول جامعهی طبقاتی و نفی کامل استثمار ندارند".
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سازمانها و تشکلهای زنان
در سالهای  1531تا 1531سازمانها و تشکلهای زنان بسیاری تشکیل شد که برخی دولتی،
شبهدولتی بوده و بسیاری نیز مستقل بودند .برخی از آنها ،سازمانهای صنفی و برخی دیگر
سازمانهای سیاسی بودند .سازمانهای صنفی در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی و مراکز
تولیدی تشکیل شده بود مانند سازمان ملی پرستاران و بهیاران ایران ،انجمن بهیاران ایران،
اتحادیه زنان قاضی ایران ،اتحادیه زنان حقوقدان ،کانون مستقل معلمان (که زنان بسیاری
عضو آن بودند) ،سازمان زنان برنامه و بودجه ،کانون زنان ترقیخواه بانک مرکزی و  ...در
برخی از کارخانهها هم انجمنهای زنان تشکیل شده بود از جمله کمیته زنان ماشینسازی
تبریز1.
برخی از این تشکلها مذهبی بودند مانند جمعیت مادران مسلمان که وابسته به سازمان
مجاهدین خلق ایران بود و برخی دیگر سکوالر ،مارکسیست ،مائوئیست و تروتسکیست .برخی
از آنان مانند جمعیت زنان ایران ،جامعهی انقالب اسالمی زنان ،تشکیالت دموکراتیک زنان
(وابسته به حزب توده) و ...طرفداری از حکومت جدید را در دستور کار خود داشتند و برخی
دیگر به عنوان اپوزیسیون حکومت جدید فعالیت میکردند .برخی از این تشکلها در
شهرستانها هم شعبه داشتند و برخی دیگر نیز فقط محلی بوده و بسیاری از آنها نیز فقط
در تهران فعالیت داشتند.
زنان مجاهد مسلمان در  11اسفند  1531مصادف با  9مارس اعالم موجودیت کرد .نهضت
آزادی سازمان زنان خود را در سال  1531تاسیس کرد .بخش زنان جبهه ملی نیز تحت نام
سازمان زنان جبهه ملی فعالیت میکرد.
از جمله سازمانهای سیاسی چپ زنان میتوان به جمعیت زنان مبارز (اعالم موجودیت اسفند
 ،)31جمعیت بیداری زنان ،اتحادیه زنان مبارز (بهمن  ،)31اتحاد ملی زنان (فروردین ،)39
کمیته زنان مبارز (فروردین  ،)39جامعهی زنان مبارز سقز ،انجمن رهایی زن ،اتحادیه
دموکراتیک زنان ،جمعیت زنان دموکرات ،زنان عدالتخواه ،اتحادیه زنان کردستان ،جمعیت
 - 1با توجه به اسناد موجود ،تعدادی از این تشکلها در زیر معرفی میشوند.
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زنان ،گروه زنان مبارز هوادار جنبش نوین انقالبی ،گروه زنان هوادار جنبش انقالبی ،سازمان
زنان پیشرو برای اتحاد نهضت ملی ،تشکیالت دموکراتیک زنان ،جمعیت زنان ایران ،اتحادیه
زنان ،کمیسیون زنان جبهه دموکراتیک ،گروه پژوهش و طرح مسایل زنان ،کمیته زنان سازمان
پیکار و  ...اشاره کرد.
سازمان زنان پارس (پاسداران رژیم سلطنت ) نیز یکی از سازمانهایی بود که در این دوره
تشکیل شده بود 1.حتا کانون زنان وزارت اطالعات و تبلیغات که در واقع همان ساواک سابق
بود در اردیبهشت  39اعالم موجودیت کرد .اطالعاتی در مورد کم و کیف فعالیتها ،موسسان
و اهداف این دو گروه و بسیاری از گروههای دیگر در دست نیست.
برخی از این سازمانها و تشکلها وابسته به گروههای خاص سیاسی بودند به این معنا که
اعضای این سازمانهای زنان هم زمان از اعضا و هواداران سازمانهای سیاسی خاصی بودند.
اما تقریبا تمام این سازمانها اعالم کرده بودند که به هیچ سازمان و دستهی سیاسی وابستگی
ندارند و مستقل هستند .فعاالن زنی که در تاسیس این سازمانها نقش داشتهاند در
مصاحبههای خود عنوان کردهاند که این تشکلها در واقع سازمانهای دموکراتیکی بودند که
سازمان سیاسی متبوعشان ،فعالیت در آن را برای ارتباط و نفوذ در میان مردم در دستورکار
قرار داده بود ولی به واقع از نظر تشکیالتی و عملیاتی مستقل بودهاند.
این تشکلها ،تنها سازمانهای زنان تشکیل شده در ماههای اول پس از  22بهمن  31نیستند.
در مقاله مفصلی در آیندگان اردیبهشت  ،39پس از معرفی برخی از این تشکلها چنین آمده
است:
"عالوه بر اینها سازمانهای دیگری در گوشه و کنار کشور و در شهرهای دور و نزدیک
تشکیل شده بودند که به سبب ضعف تشکیالتی و تبلیغاتی و نداشتن نشریه دسترسی
به آنها برای معرفی ممکن نشد .مگر آنکه برای معرفیشان خود قدم پیش گذارند2 ".

 -1در دو شمارهی 1و 9اردیبهشت  39روزنامهی آیندگان گزارشی طوالنی به قلم لیال رستگار در معرف برخی ازاین
انجمنها و تشکلهای زنان منتشر شده است.
 -2آیندگان 1 ،و 9اردیبهشت 1539
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بسیاری از این سازمانها  ،اهداف خود را آزادی و رهایی زنان و مبارزه علیه ارتجاع و ستم
طبقاتی میدانستند و در این راه تالش میکردند و در راه تشکیل سازمان سراسری زنان نیز
فعالیت میکردند.
در آن دوران اخذ مجوز برای ایجاد یک تشکل مرسوم نبود اما به نظر میرسد برخی تشکلها
خود را به ثبت میرساندند:
"یکی از مسئولین اتحادیه انقالبی زنان مبارز ،در جلسهای اعالم کرد که هنوز نتوانستهاند
برای اتحادیه ،اجازهی ثبت بگیرند .همچنین برای یافتن محلی به عنوان محل دائمی،
دچار مشکل هستند1".

 -1همان منبع
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 -4-5سازمانهای صنفی مستقل از دولت و نهادهای قدرت
اسناد زیادی تشکلها و سازمان های صنفی زنان در دست نیست .در زیر فقط به چند نمونه
اشاره می شود.
 -1-4-5کمیته زنان ماشینسازی تبریز
اطالعات زیادی از این کمیته در دست نیست .بیانیهای از این کمیته ،در نشریه پیغام امروز
 3خرداد  ،1539شماره  ، 33چاپ شده که در حمایت از کارگران زن آذرالکتریک صادر شده
است .در این بیانیه از برادران کارگر خواسته شده که "از خواستهای به حق  13کارگر زن
آذرالکتریک حمایت کنند.
از متن این بیانیه ،مشخص میشود که کمیته زنان ماشینسازی تبریز در  51اردیبهشت
جلسه عمومی در جهت بررسی فعالیتهای کمیته زنان و جمعبندی مسایل خاص زنان کارگر
تشکیل داده است .در این جلسه دو تن از کارگران زن کارخانه آذرالکتریک به نمایندگی از
کارگران این کارخانه شرکت داشتند و ضمن خواندن قطعنامه خود ،خواستار حمایت و
پشتیبانی کمیته زنان ماشین تبریز شده بودند .ظاهرا این کارگران به شوراهای کارخانههای
متوژن ،صدق ،ایدن ،پیستونسازی و کبریتسازی توکلی نیز مراجعه نموده بودند.
در ادامه این خبر ،متن قطعنامه کارگران کارخانه آذرالکتریک منتشر شده است .در قطعنامه
آمده است که کارخانه آذرالکتریک  25کارگر داشته که  13نفرشان زن بوده و با دستمزد
روزانه  21تومان کار می کرده اند .کارفرما به بهانه نداشتن مواد اولیه اعالم ورشکستگی کرده
و  2ماه است که کارخانه را تعطیل نموده است .این کارگران که رسمی نبوده خواستههای
خود را به این شرح اعالم نموده بودند :باز شدن کارخانه ،پایان دادن به بیکاری ،افزایش
دستمزد متناسب با افزایش هزینههای زندگی ،بیمه کردن تمام کارگران ،دادن حق مسکن
به کلیه کارگران  ،پرداخت سود ویژه ،دادن نهار بدون گرفتن پول ،رسمی شدن کلیه کارگران،
کاهش ساعات کار و دادن مرخصی به کارگران بدون کسر مزد مطابق قانون کار.
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 -9-4-5اتحادیه زنان حقوقدان
این اتحادیه  13سال پیش از انقالب تاسیس شد و وابسته به اتحادیهی بینالمللی زنان
حقوقدان ایران بود که در سال  31با هدف همراهی با شرایط انقالبی ،کار خود را ادامه داد.
این اتحادیه یک اتحادیه صنفی بود و به گفته دبیر آن بر طبقه خاصی از زنان تکیه نداشت و
هدف آن رفع تبعیض از حقوق زن بود .این اتحادیه در زمان رژیم شاهنشاهی کتابی انتقادی
از قانون مدنی نوشته و نیز طرح جدیدی برای قانون مدنی داده بود که هرگز تصویب نشد.
اتحادیه زنان حقوقدان در جریان اعتراضات علیه ممنوعیت اشتغال به کار زنان در زمینه
قضاوت ،بسیار فعال بود.
 3تن از زنان قاضی عضو آن به مصاحبه آیتاله شریعتمداری در  12بهمن مبنی بر عدم
توانایی زنان برای قضاوت پاسخی دادند که در نشریات وقت منتشر شد .در این مصاحبه به
رقت قلب زنان و بیهوش شدن زنان قاضی هنگام معاینه جسد استناد شده بود که زنان قاضی
در پاسخ ،به هزاران زن پرستار و پزشک و غسال اشاره کرده بودند که به طور مستقیم با
مجروحان و مصدومان و اجساد سر و کار دارند.
"وجود  11زن قاضی که عدهای از آنان بیش از ده سال سابقه کار دارند خود دلیل
روشن لیاقت و ثمربخشی بانوان قاضی است".
سپس به مبارزات زنانی مانند اشرف دهقانی و فاطمه امینی و محبوبه متحدین اشاره کرده و
اعالم نمودند:
"به عنوان بخشی از زنان آزادیخواه ایران اجازه نخواهیم داد از همین جزئی امتیازی که
در اثر شایستگی ،حتا از رژیم دیکتاتوری سابق گرفتهاند در روز طلوع آزادی ،آن را از
دست بدهیم".
این اتحادیه از معدود تشکلهایی بود که با موج اعدامها در سال 1531مخالفت کرد.
 -5-4-5سازمان ملی پرستاران و بهیاران ایران
سازمان ملی پرستاران و بهیاران ایران در دهم خرداد  39اعالم موجودیت کرد ،در مرامنامهی
این سازمان چنین آمده است :
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" سازمانی است ملی و مستقل و به هیچ گروه و جمعیت سیاسی و غیرسیاسی وابسته
نیست .شرکت در مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران برای برقراری حاکمیت ملی و
دموکراسی واقعی و کوشش برای ایجاد و توسعه ارتباط منطقی بین پرستار و بیمار بر
مبنای انتخابات آزاد و دموکراتیک ،از موارد ذکر شده در مرام نامه است".

 -0-5سازمانهای سیاسی
 -1-0-5سازمانها و تشکلهای دولتی و شبه دولتی
زنان سنتی و مذهبی که در روند رویدادهای پیش از سرنگونی رژیم شاه و پس از آن ،مشارکت
در تامین امکانات برای جبههها و ..به زندگی اجتماعی پا گذاشته بودند ،نمیتوانستند به خانه
بازگردند .زنان مذهبی که به گفتهی آیتاله خمینی انقالب به آنان مدیون بود ،اینک فضایی
برای فعالیت به ویژه در حوزهی زنان یافته بودند 21 .شهریور  ،39آیتاله خمینی در مالقاتی
با اعضای مجتمع آموزشی طیبه پیراسته لنگرود ،گفت:
”همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند .سیاست یک ارث نیست که مال دولت باشد
یا مال مجلس باشد یا مال افراد خاصی باشد .سیاست معنایش اداره کشور و وضعی است
که در کشور میگذرد و همهی مردم این کشور در این معنا حق دارند ،خانمها حق دارند
در سیاست دخالت کنند و تکلیفشان است“...
اول مهر  ،39در مالقات با خواهران انجمن اسالمی تربت حیدریه ،آیتاله خمینی اعالم کرد
که خانمها باید در مسایل روز مداخله کنند و در نهم مهر ،در دیدار با گروهی از زنان شهرهای
مشهد ،آمل و آبادان ،عنوان کرد که ”در انقالب ایران ،زنها پیشقدم بودند“.
بسیاری از سازمانهای زنان مذهبی ،سازمانهای خیریه بودند و برخی نیز سازمانهای شبه
نظامی .بسیاری از این سازمانها از امکانات دولتی استفاده بسیار کردند .برای نمونه به برخی
از آنها در زیر اشاره میشود:
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 -1-1-0-5بنیاد زینب کبری
بنیاد زینب کبری در سال  1539با شماره ثبت  2131در تهران به نام فاطمه برزگر (مادر
فاطمه ابتکار) به ثبت رسید .در تاریخچه این سازمان که در سایت بنیاد منتشر شده ،چنین
آمده است:
" وی پس از گذشت یک سال و نیم و همزمان با پیروزی انقالب ،با درخواست اولین
شهردار تهران (آقای توسلی) ،مسوولیت واحدهای کودکان بیسرپرست سازمان تربیتی
شهرداری تهران را پذیرفت  ...مشاهده آشفتگی موجود در این مراکز ،نظیر عدم
تقسیم بندی سنی کودگان تحت پوشش ،مسایل بهداشتی ،وجود مربیان غیرمتخصص و
بعضا فاسد و  ...او را بر آن داشت تا با همکاری بانوان نیکوکار همراهش ،ضمن انتخاب
سی نفر از دختربچههای شش تا نه ساله ،مرکزی را برای نگهداری اصولی از این کودکان
تاسیس نماید".
زمین بزرگی در منطقه شمال تهران در اختیار این خیریه قرار گرفت و از همان زمان تا کنون
مشغول فعالیت است.
-9-1-0-5بسیج خواهران
بسیج خواهران در سال  39تاسیس شد .زنان عضو بسیج آموزشهای نظامی و آمادگی دفاعی
میدیدند و در پشت جبهه برای کمک به پرستاری مجروحان ،کمک به خانوادهی شهدا و...
مشغول فعالیت بودند .بخش دیگر فعالیتهای این زنان سرکوب تظاهرات گروههای مخالف
حکومت و به خصوص زنان چپ بود.

 -9-0-5سازمان های مذهبی و ملی مستقل از دولت
 -1 -9-0-5جمعیت مادران مسلمان
بسیاری از زنان مذهبی ،پس از سرنگونی رژیم سلطنت به سازمان مجاهدین خلق پیوستند و
در خود این سازمان فعالیت سیاسی میکردند .جمعیت مادران مسلمان از جمله تشکلهای
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دموکراتیک سازمان مجاهدین خلق بود که در محالت فعالیت زیادی داشتند .در  15شهریور
” ،39جمعیت مادران مسلمان“ طی اطالعیهای ،با اشاره به نطق گالیهآمیز مهندس بازرگان،
از وی پشتیبانی کرده و از انتخاب وی به عنوان رییس جمهور آینده ایران ،صحبت به میان
آورده بودند.
انجمن مادران مسلمان را می توان بخش زنان سازمان مجاهدین محسوب کرد .سندی از
مواضع و فعالیت های این انجمن ،در دسترس نگارنده نبود .اما یکی از بزرگترین بخشهای
سازمان مجاهدین ،از لحاظ تعداد بود .یکی از اقدامات بزرگ این انجمن برپایی راهپیمایی
اعتراضی بزرگی در تهران بود که به گفتهای بیش از دویست هزار نفر در آن شرکت داشتند.
این راهپیمایی در روز 1اردیبهشت سال 31در اعتراض بهموج کشتار فرزندان مجاهد آنها در
هفته اول اردیبهشت و نیز تعرض دادستانی رژیم علیه رهبری مجاهدین صورت گرفت .در
روزهای اول اردیبهشت ،حداقل 9نفر از هداداران مجاهدین از جمله دو دختر نوجوان به
نامهای سمیه نقرهخواجا و فاطمه رحیمی در قائمشهر و فاطمه کریمی در کرج کشته شده
بودند .به گفته ی این سازمان در طول دو سال و نیم که از سرنگونی رژیم شاه میگذشت،
حدود  31نفر از اعضا و هواداران این سازمان به طرق مختلف کشته شده بودند.
این تظاهرات از میدان فلسطین بهسوی منزل آیتاله طالقانی انجام شد .در اینتظاهرات ،زنان
درحالیکه فرزندان خردسال خود را نیز بههمراه آورده بودند ،با شعارهای «مازندران و گیالن،
خونینسرای ایران»« ،از خون ما دوباره ،رنگین هر کران شد» تظاهرات را آغاز کردند .مسئول
وقت انجمن مادران مسلمان چگونگی شکلگیری تظاهرات را چنین بازگو میکند:
«مادران مجاهد همیشه از اینکه فرزندانشان در سراسر ایران دستوپایشان میشکست،
چشمانشان از حدقه درآورده میشد ،مورد شکنجه قرار میگرفتند و مظلومانه بهشهادت
میرسیدند ،نگران و در رنج بودند و میخواستند در قبال اینجنایتها  ...دست بهیکاقدام
اعتراضی جدی بزنند .سرانجام روز 1اردیبهشت ،زمان اینکار فرارسید .در اینروز ،کلیه
مادران از صبح زود در منزل عزیز ،مادر رضاییهای شهید ،جمع شدند و وصیتنامههای
خود را نوشتند .از میان آنها بهیاد میآورم که مجاهد قهرمان ،مادر کبیری (معصومه
شادمانی) با روحیهای سرشار میگفت”:دوست دارم اگر قرار است خونی ریخته شود من
هم یکی از آنها باشم“ و وصیتنامهای نوشت و روانه تظاهرات شد.
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مادر ذاکری ،مادر مصباح و بسیاری از مادران دیگر ،که بعدها اعدام شدند ،در اینتظاهرات
شرکت داشتند .اینتظاهرات بدون اطالع قبلی آغاز شد .مادران و خانوادههای مجاهدخلق
دهانبهدهان یکدیگر را خبرکرده بودند".

-9 -9-0-5جمعیت زنان ایران (سازمان زنان جبهه ملی)
جمعیت زنان ایران توسط زنان طرفدار جبهه ملی تشکیل شده بود .از نشریات این جمعیت
نسخهای در دست نیست .در نشریات روز مانند کیهان و اطالعات و نشریات جبهه ملی ،مانند
خبرنامه ها ،هفته نامه آرمان ملت برخی از مقاالت و بیانیههای آنان منتشر میشد.
جمعیت زنان جبهه ملی از همان ابتدای سرنگونی رژیم شاه فعالیت خود را آغاز کرد و علیه
تبعیضاتی که بر زنان اعمال میشد ،موضعگیریهای خاص خود را داشت .یکی از اقدامات
آنان حمایت از اعتراضات زنان قاضی بود که از کار در شغل قضاوت منع شده بودند .در ده
اردیبهشت  39زنان جبهه ملی با زنان قاضی اعالم همبستگی کردند .زنان جبهه ملی در رابطه
با سایر مسایل مربوط به زنان از جمله مساله حجاب نیز موضعگیری داشتند .آنان تغییر
پوشش را با تحمیل ،عملی نمی دانستند و عنوان میکردند که از راه ارشاد باید در پوشش
زنان تغییر بوجود آید و تحمیل حجاب و برخوردهای ناشایست با زنان بیحجاب را ناشی از
تفسیرهای نامناسب از فتواهای داده شده و دستهایی میدانستند که در کار ایجاد تفرقهاند.
سردبیر ارگان جبهه ملی ،پروانه فروهر بود .در نشریات جبهه ملی مقاالتی در رابطه با مسایل
زنان و تبعیضها به قلم وی منتشر میشد از جمله" :نه اجباری ،نه تهدیدی" ( 16اسفند
" ،)1531زن ایرانی در روند انقالب ملی ،زن ایرانی پاسدار مذهب اسالم است .زن را به گونه
یک انسان آزاد بنگریم" ( 21اسفند " )1531تزکیه را در چارچوب "وضع ظاهری زندانی
نکنید /هر گونه دگرگونی در پوشش زن را باید از راه ارشاد پدید آورد" (11تیر ، )1536
"مرزهای آزادی" (تیر " ، )1536خطر جای دیگری است /مساله حجاب چرا به آن نحو در
جامعه مطرح شد؟" (مرداد )1539
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نگاهی به محتوای برخی از این مقاالت مواضع این سازمان و زنان طرفدار آن را نسبت به
تبعیضاتی که علیه زنان اعمال میشد ،نشان میدهد .در مقاله تحت عنوان " نه اجباری ،نه
تهدیدی" نوشتهی پروانه فروهر چنین آمده است:
"با نگاهی گذرا به دور خود می بینیم که زن امروز ،زن مبارز و آگاه و داغدار امروز که از
معرکه نبرد با اهریمن استبداد و استعمار سربلند بیرون آمده هیچ وجه تشابهی با زن
عروسک سانی که نظام استبدادی ساقط شده میخواست بسازد ،ندارد ...بیگمان توطئهای
در کار است توطئهای حساب شده و خطرناک با کدام عقل سالم و منطق درست میتوان
بارو کرد ،امام خمینی که بارها و بارها زن را در جایگاه اجتماعی باالتر از مرد باور داشته،
لیاقت و شایستگی او را ستوده و در موضع سیاسی او را توانا در رسیدن به باالترین
مقامهای اجتماعی اعالم کردهاند ،اظهارنظرشان پیرامون حجاب اسالمی چنان تعبیر شود
که از حضور زن در اجتماع به شکل یک انسان شریف جلوگیری به عمل آید و مردانی در
گوشه کنار بتوانند با تکیه بر این فتوا زنان را مورد بیحرمتی قرار دهند؟ در اجتماع زنان
سراپا در حجاب در قم ،مگر امام نبود که اعالم داشت زن در اسالم از حق طالق برخوردار
است و آیا فتوای ایشان پیرامون حجاب اسالمی چرا باید این همه سر و صدا و جنجال به
دنبال داشته باشد؟  ...آیا چه کسانی درکمین بودند تا از این فرصت برای صفشکنی و
آشوب استفاده کنند؟! ...معلم  34ساله محترمی را که بهترین سالهای عمر خود را صرف
تعلیم و تربیت کودکان این سرزمین کرده  ،چرا باید چند جوان ناآگاه و تحریک شده
جلوی صدها چشم ناسزا بگویند .کتک بزنند و دست و پای او را کبود و سیاه کنند و
جرمش را نداشتن حجاب اعالم نمایند .چرا باید رفتار مشتی بداندیش با بانوی پزشکی
که از جان و مال در شب های مرگبار انقالب یاور زخمیان بوده آنقدر شرمآور باشدکه
گریهکنان راهی خانه شود و آیا حاال چرا؟
حاال که وجود اتحاد و همبستگی از هر زمان دیگری حیاتیتر است چرا؟ حاال که باید
دستهایمان را زن و مرد زنجیر کنیم و پاسدار میهن باشیم چرا؟ چرا باید برداشتهای
غلط و تفرقه افکنانه خود را از فتواهای این مراجع عالیقدر ،معیار و میزان قرار دهیم و
صفی را که به بهای شهادت هزاران عزیر متحد شده بشکنیم؟ آیا یک یک ما مسوول
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لحظات بحرانی زندگیمان نیستیم و برای هر قدمی که برمیداریم نمیبایستی دقت و
موشکافی و حتا وسواس داشته باشیم.
دو صف مختلف از زنان یکی باحجاب و دیگری بیحجاب  ...همراه با ناسزا و بدگویی و
تیراندازی اثبات چیست جز برداشتهای نفاقافکنانه ...تحریکات خجالتآوری که در طول
راهپیمایی به چشم میخورد ،کلمات چندشآوری که بر زبان میآمد ،رفتارهای ناپسندیده
چند شبه انقالبی همه و همه  ...و آسیب به انقالب بزرگ و مطهر ماست .ما هرگز ندیدیم
و نشندیم که امام خمینی در مالقاتها و مصاحبه ها و گفت و شنودهها به توسل به اجبار
دستور دهند و حاال هم مطلب جز این نیست".
آنان معتقد بودند که فتوایی نه اجباری و نه تهدیدی داده شده و عدهای دچار پیشداوری و
دچار هیجان شده و خطرهایی را نادیده میگیرند که هنوز جامعه را تهدید میکند و
میپرسیدند چرا؟
"از یاد نبریم در میهن سوخته و آشفتهای که استبدادیان برای ما برجا نهادند ،گروههای
وابستگان نظام گذشته زخم خورده از انقالب اسالمی  ...در میان ما هستند با ما همکالم
میشوند ،احساسات ما را تحریک میکنند ،آتش میافروزند و سپس شادمانه به تماشای
سوختن و فروریختن مینشینند زیرا که هدفی جز این ندارند .بیاییم آن سان که بزرگوار
و ایثارگر به میدان آمدیم ،پرپر شدن عزیزان را نظاره کردیم زخمی شدیم و تسلیم
نگردیدیم ... ،از ادامه راه سرباز نزنیم  .حاال هم پیش از آنکه به خود بیاندیشیم به میهن
در خطرمان بیاندیشیم".
تقریبا شش ماه بعد ،در مقاله "چرا مساله حجاب این گونه مطرح شد" آمده است:
اگر یک جو انصاف و صداقت داشته باشیم یک قدم با انقالب کنار آمده باشیم و یک لحظه
به واقعیت بیندیشیم ،خواهیم دید که بسیاری از مشکالت امروزی مارا کسانی به بار
آورده اند که آگاهانه قصد آسیب رساندن به انقالب و خدشهدار کردن آن را داشتهاند.
جنجال حجاب را به یاد بیاورید و پس از آن را نیز مرور کنید .در همین راهپیمایی وحدت
آیا شما زنهای بیحجاب و باحجاب را کنار مردها نواساز وحدت ندیدید؟ کی اهانتی کرد
خدای ناکرده ناسزایی گفت؟ آن جنجال بر سر چه بود جز فرصت به ضدانقالب دادن و
جامعه را به آشوب کشاندن ،روز دیگر مساله دریا مطرح شد و امروز مساله موسیقی .اینها
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کدامین هستند؟ این طراحان سوالهای موذیانه و نابهجا چه قصدی دارند که راه طوالنی
شمال تا مرکز را طی میکنند و سپس با جنجالی که دستهای مشکوک آن را دامن
میزند و روزنامههای آنچنانی با تیترهای درشت و سیاه به میان مردم میآورد،
بازمیگرداند؟ هدف چیست؟ ...و در انتها هشدار داده است که":آقایان و خانمهای بسیار
بسیار آزادیخواه ،هنردوست چیز بزرگتری در خطر است که گویا دلهای نازک شما اصال
بر آن نمیتپد!"
در تیر  1536در مقاله "تزکیه را در چارچوب "وضع ظاهری زندانی نکنید /هر گونه دگرگونی
در پوشش زن را باید از راه ارشاد پدید آورد" به این مساله اشاره میشود:
"هنگامی که شکیبایی امام خمینی سرریز میشود و با صدایی به رسایی تاریخ همه
سهلانگاری ها و سازش ها را به انتقاد میگیرد ،سخنان این یکتا رهبر را که فضای
یخزدهی میهن را گرمی میبخشد و امید میآفریند ،از غربال مصلحتاندیشی میگذرانند
و اصل را میان واژهای رنگارنگ فرع گم میکنند و سپس موضوع را به بنبست میکشانند.
تاکید و تکیه امام خمینی بر سر تزکیه است آنچه در طول زمانی نزدیک به یک سال و
نیم با وجود امکان های وسیع انقالبی و  ...به جمع اندیشیدن ،شدنی بود و ناهمگونی و
چندگانگی میراثخواران انقالب که سرنوشت کشور را به دست گرفتند ،بزرگترین دلیل
عملی نشدن و از مرز آرزو فراتر نرفتن آن گردید .اما پس از هشدار امام یک باره رفتارهای
به ظاهر انقالبی و بیشتر برخوردار از روحیه هوچیگری نمایان شد و شگفتا از آن همه
رهنمودهای سازنده تنها پوشش زن آن هم به زنندهترین و اهانتآمیزترین شکل ممکن
مورد توجه آقایان قرار گرفت ...بعد از پیروزی انقالب شعار دادن جای همهی کارها را
گرفت ....برای نمونه طرح مساله حجاب در همان نخستین ماه پیروزی در جوی که رایحه
گل های شهادت هنوز در همه جا پراکنده بود و به راستی زنان جز در لباسهای ساده و
بدون آرایش و پیرایش دیده نمیشدند و نوعی همنفسی بر اجتماع حاکم بود ،چنان
واکنش برانگیز شد که هر تماشگر بیخیالی را دچار تاسف میکرد ... .هر جا دست
اندرکاران حکومت به اشکالی برخوردند ،مردم را رودر روی یکدیگر قرار دادند و موضوع را
در یک جو احساساتی ساختگی لوث نمودند ،بیآنکه خطر تفرقه افکنیها را برای آیندهای
دورتر در نظر آورند ...ماه ها پیش از شروع فصل شنا غوغا بر سر استفاده از آب دریا که
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چه آسان می شد اگر قصد آشفتن در کار نبود ،با توضیحی احترام آمیز و بدون به کار
گرفتن سالحهای گرم و سرد ،پایان یابد که هنوز هم وسیلهای است برای بازی های
چندش اور قدرت و حتا باجگیری! و حاال مساله پوشش زنان کارمند ،که به راستی چه
نیازی به استفاده از زشتترین و اهانتآمیزترین کلمهها برای توجیه آن بود؟! با چه معیاری
زنان بیشماری که با استفاده از تخصصها و کارآراییهایشان چرخهای کشور را
میگردانند و در تنظیم بودجهی سرسامآور زندگی سهمی به سزا دارند ،آزمایش شدند و
رفوزه گردیدند! با چه معیاری مرد کارمند ،مسلمان متعهد و پاک است و زن کارمند
ضداسالم و تهی از تعهد و ناپاک!؟ خیل زنان کارمند آیا از سرزمین دیگرند و آیا آنها
مادران ،خواهران ،همسران و فرزندان همین مردان نجیب و بسیار خوب نیستند!؟ ....آیا
نظام حکومتی آگاه با پیش گرفتن برنامههای ارشادی نمیتوانست بیآوازهگری و
تشنج آفرین ،بار دیگر اجتماع را به فاز پاک روزهای پس از انقالب بازگرداند".
در رابطه با رعایت پوشش اسالمی برای زنان کارمند نیز اعالمیهای از سوی جمعیت زنان ایران
در نشریه آرمان ملت شماره  11 ( 13تیر  )1536منتشرشد که در آن چنین آمده است:
" ما معتقدیم که مبارزه با فرهنگ وابسته نه تنها در ادارات بلکه در سطح کل جامعه باید
وسیعا گسترش یابد .ولی آیا فکر نمی کنید که یک مبارزه سطحی ،یعنی دادن یک بخشنامه
و بعد هم گذاشتن یک مامور جلوی در اداره برای کنترل ،بدترین نوع مبارزه با فرهنگ
استعماری است؟ سخن بر سر این است که این مبارزه ،مبارزهای طوالنی است که باید با
آموزش ،کار توضیحی و دادن یک راه حل فرهنگ اصیل اسالمی و انقالبی و موازین اخالقی
و اجتماعی جدید همراه باشد .آیا برای دلسوزان ضدبی بندو باری ،صرف استفاده از یک
روسری در محل کار مساله مبارزه با فرهنگ استعماری را حل خواهد کرد؟"
در مطلبی تحت عنوان قانون اساسی و حقوق زنان ،در مورد برابری زن و مرد چنین نوشته
شده است:
" بر ما زنان ایرانی روشن است که برای احقاق حقوق خود در جامعه و برابری کامل و نابود
ساختن ...فرهنگی ...و امپریالیستی راه دشواری در پیش داریم و باید پیش از پیش متشکل
شویم .از مسایل خود آگاهی یابیم و راه دست یافتن به موقعیت و مقام واقعی و راستین خود
در جامعه فعالیت نماییم ....قانون اساسی باید حاوی اساسیترین مسایلی باشد که تودههای
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وسیع مردم ایران از زن و مرد برای آن مبارزه کردند یعنی استقالل ،آزادی ،عدالت اجتماعی.
این قانون باید حافظ اساسی ترین منافع اقشار وسیع  ...باشد  ...جمعیت زنان ایران به عنوان
تشکلی از زنان ایران معتقد است که قانون اساسی جدید باید اساسیترین حقوق زنان ایران
را شامل شود.
 -5-9-0-5جامعهی زنان انقالب اسالمی ایران
جامعه ی زنان انقالب اسالمی ایران به دبیرکلی اعظم عالیی طالقانی (فرزند آیتاله طالقانی)
به همراهی تعدادی از زنان فعال در امور اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در سالهای قبل از
انقالب اسالمی ،در سال  1531شروع به فعالیت کرد .در مرامنامهی جامعهی زنان انقالب
اسالمی ایران ،اهداف کلی آن حمایت از حقوق مستضعفین و مظلومین جهان و حقوق اسالمی
انسانها در سطح ایران و جهان مبارزه با استکبار شرق و غرب و نژادپرستی و صهیونیسم،
تبیین و معرفی فرهنگ متعالی اسالم و مبارزه با مبانی ضداسالمی به ویژه مظاهر سرمایهداری
و کمونیسم و ارزشهای منحط غرب اعالم شد و اهداف ویژه آن :اعتالی فکری ،فرهنگی،
علمی و شخصیتی زن در راستای آرمانهای اسالمی در داخل و خارج ایران ،ترسیم دقیق
سیاسی الگوی زنان مسلمان در ایران و جهان ،تالش در خنثیسازی تبلیغات کذب و مغرضانه
امپریالیسم خبری و کمونیسم بینالمللی علیه زن مسلمان بهطور اعم -و زن در جمهوری
اسالمی ایران بهطور اخص  -تالش در جهت احقاق حقوق زن بر پایهی بینش قرآنی و سیرهی
پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) و رهنمودهای جانشینان معصومین ،تقویت کیان خانواده و
تثبیت جایگاه زن در این نهاد واال بر اساس تعالیم اسالمی ،کوشش در ارتقای سطح فرهنگ
و بینش موجود در جامعه در رابطه با مقام رفیع زن ،ارائهی روشهای رشد و تعالی فکری و
فرهنگی زنان  ،افزایش مشارکت آنان در فعالیتهای جامعه و حمایت از حرکتهای سالم
زنان در جهان ،ایجاد ارتباط با تشکیالت مربوط به زنان در سطح جهان به منظور شناخت
آنان و معرفی فرهنگ اصیل اسالم به آنان در صورت لزوم اعالم شد.
دبیرکل جامعهی زنان انقالب اسالمی ،اعظم عالیی طالقانی ،چگونگی تشکیل این جامعه را
این گونه بیان میکند:
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"زمانیکه زندان بودم در اندیشه ی تشکیل یک تشکیالت رسمی برای زنان بودم که در
آنجا مشکالت آنان مطرح و راهکارهای مناسب بهوسیلهی تبادل نظر کارشناسان پیدا
شود و بتواند تا حدودی مشکالت مبتالبه زنان را حل کند .در شهریور  1533از زندان
آزاد شدم و پس از مدتی با همکاری برخی دیگر از خواهران ،جلسهای با حضور  51نفر
از خواهران فعال و انقالبی تشکیل شد و ضرورت ایجاد یک تشکل بر مبنای نظام شورایی
مورد تأکید قرار گرفت پس از آن گروهی از جمله بنده ،مشغول نوشتن اساسنامه برای
تشکل جدید شدیم .ابتدا به ما یک اتاق در ساختمان سازمان حقوق بشر در خیابان قباد
نزدیک مسجد قباد دادند و بودجهای برای این امر اختصاص دادند و ما در آنجا پیگیر
نوشتن اساسنامه و مرامنامه شدیم .در همین حین در سال  1531انقالب شکل گرفت.
با روی کار آمدن دولت موقت بودجهی این تشکل از سوی سازمان برنامه و بودجه قطع
شد و دیگر قادر به ادامه کار نبودیم از آنجا استعفا دادیم و به فکر تشکیل یک تشکیالت
مستقل برای زنان افتادیم .به زودی مقدمات تشکیل این تشکل که دارای کارکردهای
مختلف از جمله سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و ...بود ،انجام شد و درخواستی نیز برای
اخذ پروانهی تأسیس به وزارت کشور داده شد .آن زمان آقای ناطق نوری وزیر کشور بود.
آنها تأکید میکردند که به موسسهی زنان اجازه تأسیس میدهند ولی ما اجازه تأسیس
جامعهی زنان را میخواستیم به همین دلیل پروندهی تأسیس جامعهی زنان انقالب
اسالمی حدود  12سال در وزارت کشور ماند و ما نتوانستیم رسما پروانهی تأسیس
بگیریم .باالخره در تاریخ  1536/5/1مرامنامه و اساسنامه به تصویب مجمع عمومی و
سپس کمیسیون احزاب در وزارت کشور رسید و در  1511/6/4رسما پروانهی تأسیس
دریافت کرد ".
امکانات "سازمان زنان" حکومت پهلوی در اختیار این سازمان قرار گرفت.
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 -5-0-5سازمانهای سیاسی چپ
 -1 -5-0-5اتحادیه زنان مریوان
این اتحادیه نیز در اسفند  31و توسط تعدادی از زنان فعال با گرایشهای مختلف سیاسی
تشکیل شد .فعالیت اصلی این اتحادیه مبارزه با مالکان و زمینداران بود .کمیتههایی مانند
سوادآموزی ،روستایی ،بهداشتی و  ...داشت که به مشکالت مردم روستا و ساکنین فقیر شهرها
رسیدگی میکرد .در جریان محاصره مریوان ،خواربار توسط این اتحادیه و شورای دانشآموزان
بین مردم شهر توزیع میشد1.
 -9 -5-0-5جامعهی زنان مبارز سقز
”جامعهی زنان مبارز سقز“ حدود اردیبهشت ماه  39تشکیل شد .در اساسنامه این تشکل
میخوانیم :
" قیام مسلحانه  21و  22بهمن ماه اگر چه توانست پیروزیهایی نصیب خلق قهرمان
ایران نماید ولی به علت عدم سازماندهی مبارزات حقطلبانه نتوانست به پیروزی نهایی
دست یابد و کلیه ریشهها ی ارتجاع داخلی را برکند و دست امپریالیسم را به کلی از
مناسبات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران قطع گرداند .لذا برای خنثی نمودن کلیه
توطئههای ارتجاع و ادامه مبارزات و به ثمر رساندن آن تا آزادی کلیه نیروهای زحمتکش
و لغو استثمار فرد از فرد ،زنان مبارز سقز تشکل خود را در جمعیتی به نام جامعه زنان
مبارز سقز اعالم میدارد".
اهداف جامعهی زنان مبارز سقز عبارت بود از:
 -1تشکیل یک جمهوری دموکراتیک خلق بر اساس آزادی کامل جمعیتهای سیاسی،
مذهبی ،صنفی برای همهی طبقات و اقشار مردم و آزادی کامل مطبوعات ،بیان ،تبلیغات،
آزادی اعتصابات و تظاهرات و آزادی آموزش نظامی،
 -2تشکیل شوراهای کارگری که ناظر بر امر تولید و توزیع کاالهای کارخانهها باشد.

-1متین ،مهناز ،ناصر مهاجر ،خیزش زنان ایران در اسفند ،31
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 -5تشکیل شوراهای دهقانی و تقسیم زمینها به نسبت اعضای خانواده دهقانان.
 -4خودمختاری و حق تعیین سرنوشت برای تمام خلقهای ایران
 -3برابری زن و مرد در مسایل اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
برنامههای این جامعه شامل این موارد بود:
 -1بررسی مشکالت زنان روستایی و زنان کارگر ،زنان شاغل و خانهدار
 -2آموزش تئوریک اعضا در زمینهی فلسفه ،تاریخ و اقتصاد
 -5سوادآموزی زنان بیسواد
 -4ارتباط با سایر جمعیتهای زنان
 -3مبارزات صنفی در جهت تامین امکانات رفاهی در دوران بارداری و پس از زایمان و مهد
کودک برای زنان شاغل و کارگر و زحمتکش
 -3تشکیل شوراهای محلی زنان
 -1کوشش در راه ایجاد کالسهای آموزش نظامی
شرایط عضویت در این جامعه:
”عدم وابستگی به هیچ حزب و سازمانی که وابسته به خارج باشد ،قبول اهداف جامعه ،سن
باالتر از  13سال و صالحیت سیاسی و اجتماعی“

 -5 -5-0-5شورای زنان (سنندج)
این شورا نیز در سال  39تشکیل شد .گلی قبادی یکی از اعضای این شورا در رابطه با نحوه
تشکیل آن چنین میگوید:
"خیلی زود متوجه شدیم که ما زنان و دختران سیاسی به مقر سازمانهای سیاسی رفت
و آمد میکنیم و مردم عادی به این مراکز نمیآیند ... .به خاطر جو حاکم بر کردستان ...
به خاطر حرفهای زشت و زنندهای که پشت زنان مبارز میزدند و  ...ما به محیطهایی
که اساسا مردانه بود و یا آن وقت مردانه تلقی میشد کمتر پا میگذاشتیم ... .این گونه
عوامل ما را وادار کرد که به فکر ایجاد تشکیالت مستقلی برای زنان بیافتیم .میخواستیم
زنان هم بتوانند جایی برای خودشان داشته باشند ،آزادانه به آنجا رفت و آمد کنند ...
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درعین حال میخواستیم زنان سنندج را در مبارزهای که جریان داشت بسیج کنیم .در
آن مقطع هدف ما ایجاد تشکل زنانه نبود که صرفا و مشخصا خواستهای زنان را مطرح
کند .ما فکر میکردیم که میتوان با ایجاد تشکلی زنانه بهتر در مبارزات عمومی شرکت
کرد .بعدها که شورای زنان را تشکیل دادیم متوجه شدیم که زنان به جز خواستهای
سیاسی خواستهای دیگری هم دارند".
این شورا در برگیرنده زنان چپگرا بود و طیفهای مختلف را در بر میگرفت .در جریان
درگیری های سنندج یکی از کارهای این شورا بسیج کردن مردم برای تحصن بود1.

 -4 -5-0-5کمیته زنان مبارز
کمیته زنان مبارز حدود فروردین  1531فعالیت خود را در شیراز آغاز کرد .کمیته زنان مبارز
در نشریه شماره " 5پیکار زن" در معرفی خود چنین نوشت:
”خواستهها و اهداف کمیته زنان مبارز ،از خواستهای زنان مبارز و زحمتکش ایران و
همچنین تمام خلقهای ایران ،اعم از زن و مرد و پیر و جوان جدا نمیباشد .کمیته زنان
مبارز ،با ید در راه به وجود آمدن سازمان سراسری زنان که اکثریت قریب به اتفاق زنان
زحمتکش و مبارز ایران را در خود بسیج کند ،گامهایی بردارد و به خاطر دستیابی به
حقوق حقه زنان زحمتکش ،مبارزهای متشکل و آگاهانه را در محدودهی فعالیتهای
خود ،به راهاندازد .از آنجایی که این تشکیالت ،تشکیالتی کامال دموکراتیک و بدون
وابستگی تشکیالتی به هر جریانی میباشد ،در کنار تمام اهداف و شعارهایی که پیش
روی میگذارد به مشی و موازین جنبش دموکراتیک در کل ،معتقد است .این موازین در
این زمینهها خالصه میشود:
 -1دفاع مشروط از دولت ملی بازرگان و در عین حال روشن کردن این مساله که بازگوکننده
خواستهای بر حق زحمتکشان نمیباشد و در نتیجه دست زدن به مبارزهای سیاسی
برای احقاق حقوق حقه زحمتکشان و مشخصا زنان کارگر و دهقان و زحمتکش شهری.

-1متین ،مهناز ،ناصر مهاجر ،خیزش زنان ایران در اسفند  ،31جلد اول
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 -2انقالب واقعی در ایران زمانی صورت واقعیت به خود میگیرد که در راس قدرت سیاسی
طبقات تحتانی جامعه یعنی زحمتکشان قرارگیرد و با ابعاد یک جمهوری دموکراتیک و
ملی که در آن تمام آزادیهای دموکراتیک چون آزادی قلم ،بیان ،اجتماعات و اعتصابات
و احزاب ،ملیت ،مذهب و آزادی زنان تضمین گردد .هم چنین به نفوذ کلیه امپریالیست
ها و به خصوص امپریالیسم امریکا در تمام زمینهها پایان داده شود و کلیه قراردادهایی
که به حفظ نفوذ نیروهای امپریالیستی در ایران کمک مینماید لغو گردد و با ایجاد یک
ارتش انقالبی و خلقی در صدد حفظ استقالل ایران برآید.
 -5ملی کردن بانکها و کلیه صنایع وابسته ،معادن و تمام موسسات امپریالیستی؛
 -4حل مساله ارضی به دست دهقانان ،از طریق تقسیم رایگان زمین بین دهقانان بیزمین؛
9 -3ساعت کار در روز و  41ساعت کار در هفته برای کارگران و داشتن حق اعتصاب و
تشکیل اتحادیه و سندیکا از طریق تصویب یک قانون کار کامال انقالبی برای کارگران؛
 -3دفاع بدون قید و شرط از تمام جنبشهای آزادیبخش در اقصی نقاط جهان علیه
امپریالیسم و ارتجاع داخلی آنها و به خصوص دفاع از جنبشهای آزادیبخش فلسطین،
عمان ،اریتره ...؛
برخورد با ارتجاع و سیستم امپریالیسم جهانی و سلطهی آن در کشورهای تحت ستم و
استثمار در عین اینکه مبارزه ضد امپریالیست در میهن ما میبایست تمام مجموعه امپریالیسم
را در نظر گیرد .اما کماکان تضاد عمدهی خلقهای قهرمان ایران با امپریالیسم امریکا میباشد
و هم چنین مبارزه بر علیه دولت ضدخلقی شوروی به عنوان یکی از دشمنان خلقهای جهان
و از جمله خلقهای ایران میباید در دستور کار قرار گیرد .یکی دیگر از وظایف جنبش
دموکراتیک و تشکیالتهای دموکراتیک زنان محکوم کردن عملکرد و سیاستهای ضدانقالبی
جمهوری تودهای چین در عرصه بینالمللی میباشند .که به صورت نفی جنبشهای
آزادیبخش در جهان و ضدیت با جنبشهای خلقهای دالور ایران به خاطر دفاع از نیروهای
مرتجع و دولتهای متمایل به غرب صورت میپذیرد1.

 -1آیندگان 1و  9اردیبهشت 39
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 -0 -5-0-5اتحادیه انقالبی زنان مبارز
این اتحادیه در سوم بهمن  31اعالم موجودیت کرد و در واقع بخش زنان حزب توفان بود.
ارگان آن سپیده سرخ بود که به صورت ماهانه و حدودا دو سال منتشر شد .هر چند بارها از
سوی دولت ممنوع شد1.
در انشعابی که در سال  36در این حزب پیش آمد ،بخش زنان این سازمان گرایش راست
پیدا کرد .این اتحادیه خود را چنین معرفی نموده است:
"اتحادیه انقالبی زنان مبارز ،سازمانی است در برگیرنده زنان زحمتکش ،اعم از کارگر
(منظور کارگر کارخانه ،کارگاه ،خدمه بیمارستانها و مدارس ،خدمه منازل و ادارات)
دهقان و زنان خانهدار محروم ،کارمند ،دانشجو و کلیه زنان مبارز.
این سازمان ضدامپریالیستی ،دموکراتیک و علنی است و وابسته به هیچ سازمان سیاسی
نبوده و کامال مستقل است و مبارزات صنفی -سیاسی زنان را برای احقاق حقوق از دست
رفته و کسب حقوق انسانیشان ،هدف قرار داده است.
این سازمان بر اساس مرکزیت دموکراتیک استوار است و دارای ایدئولوژی خاصی نیست
و هر کس با هر ایدئولوژی ،به شرط اینکه برنامه و اساسنامه اتحادیه را بپذیرد ،میتواند
عضو شود .این اتحادیه اساس بردگی زن را در مالکیت خصوصی و استثمار طبقاتی می
داند و معتقد است که مبارزات بر حق زنان ایران و دیگر کشورها همدوش مردان علیه
استعمار و ست م طبقاتی نیز مبین این حقیقت است که حق گرفتنی است و آن هم به
زور و نه دادنی و آن هم به میل2.
مهری جعفری ،تنها زن عضو کمیته م رکزی سازمان توفان حزب کارگران و دهقانان؛ در مورد
نحوه تشکیل اتحادیه انقالبی زنان مبارز چنین میگوید5:
" من در اوایل دی ماه در تظاهراتها حس میکردم که میخواهند به طریقی زنان را به
گذاشتن روسری ترغیب کنند .بعضی از دوستان زن بر این عقیده بودند که بهتر است
 -1در  51مرداد  ،39در پی توقیف  22نشریه 11 ،نشریه دیگر از جمله سپیده سرخ ،شنبه سرخ ،برابری ارگان
اتحادملی زنان ،زحمت و ...نیز توقیف شدند.
 -2آیندگان  1و 9اردیبهشت 1539
 -5متین ،مهناز ،ناصر مهاجر ،خیزش زنان ایران در اسفند 31
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برای اتحاد با دیگران و جلوگیری از اختالفات روسری داشته باشیم .به نظر من این شروع
بدی بود .نوعی احساس نگرانی و خطر میکردم .در حقیقت مساله به وجود آوردن یک
سازمان زنان و به طور کلی سازمانهای تودهای فکر همسرم بود .او بر این باور بود که ما
باید با ایجاد تشکل زنان ،زنان زحمتکش را بسیج کنیم باید زنان را آگاه کنیم تا بتوانند
از حقوق خود دفاع کنند .سازمان توفان به مبارزات تودهای معتقد بود و با مشی چریکی
مرزبندی داشت .در واقع سازمانهای تودهای را حلقهی ارتباطی حزب با تودهها می
دانست .فکر میکنم بیشتر در این ارتباط بود که به وجود آوردن تشکل زنان در نظر
همسرم اهمیت پیدا کرد.
اوایل دی ماه بود به پیشنهاد همسرم و در یک گفت و گوی دو نفره تصمیم گرفتیم
تظاهراتی را سازمان بدهیم .در ان زمان تظاهرات یک حرکت عادی به حساب میآمد.
ما قطعنامهای نوشتیم .مفاد آن یادم نیست .اما ده ماده آن از مسایل عمومی صحبت می
کرد مانند :برابری حقوق کارگران زن و مرد ،قوانین مربوط به خانواده مهد کودکها و...
اما در این ده ماده به مساله خشونت خانوادگی و آزار و اذیت زنان در خانه نپرداختیم.
حتا به فکرمان هم نرسیده بود که بپردازیم .سالها بعد در یک سخنرانی مطرح کردم
که این مساله به این دلیل بود که من با یک مرد آن را نوشتم .در آن زمان تعداد اعضای
زن سازمان توفان در ایران زیاد نبود .من و چند رفیق دیگر که در شهرستان زندگی می
کردند و چند سمپات دختر که در تهران زندگی میکردند ،قطعنامه را نوشتیم .به دختران
سمپات سازمان خبر دادیم .آنها با کمک رفقای پسر هفت باندرول درست کردند .مجموعا
 3زن در سازماندهی این کار شرکت داشتیم .رفقای مرد با ما همراه نشدند .سرود
دانشجوی کنفدراسیون را کمی تغییر دادیم و در آن زن را جانشین دانشجو کردیم .متن
سرود را نوشتیم و تکثیر کردیم و بین مردم پخش کردیم .شعارهایمان به شدت مردم را
جذب کرد .با دیدن استقبال مردم این حس به من دست داد که شعارهای روی باندرولها
مشغولیت فکری خیلی از آنهاست .پس از مدتی که از دانشگاه بیرون آمدیم دیدم جمعیت
زیادی زن و مرد همراه ما به راه افتادهاند .سراپا خیس سرودخوانان به طرف دانشگاه
صنعتی به راه افتادیم .عدهای مرد به طرف ما آمدند بچهها گفتند که تودهای هستند.
مردها سعی داشتند جریان را به دست خودشان بگیرند ما نمیگذاشتیم .مذهبیها به
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طرز عجیبی به ما نگاه میکردند .پسران دانشجو دور ما زنجیر بستند  ...به دانشگاه
صنعتی رسیدیم .سالن بزرگی بود صندلی نداشت .روی زمین نشستیم .من قطعنامه را
به دختر جوانی دادم که به صف ما پیوسته بود و از او پرسیدم آیا حاضر است که آن را
بخواند .پذیرفت .پس از قرائت هر ماده جمعیت کف میزد و هورا میکشید .در مادهی
پایانی شعار "مرگ بر سوسیال امپریالیسم شوروی" بود آن را با صدای لرزانی نجوا کرد.
تصور میکنم آن دختر از هوادارن چریکها بود .غافلگیر شده بود.
پس از این حرکت ما به فکر ایجاد تشکیالتی افتادیم تا زنان را سازماندهی کنیم .با اینکه
سازمان توفان پشت این تشکل بود اما اتحادیه انقالبی زنان مبارز مستقل از توفان عمل
میکرد .ما میخواستیم یک تشکل تودهای زنان را تاسیس کنیم .البته توفان سازمان
های تودهای دیگری را هم به وجود آورد مثل سازمان دانشجویی که نشریه صدای دانشجو
را منتشر میکرد و یا سازمان دانشآموزی که شنبه سرخ را به چاپ میرساند.
ما چند روز بعد از تظاهرات ،با نام اتحادیهی انقالبی زنان مبارز اعالم موجودیت کردیم.
اولین شمارهی نشریهمان سپیده سرخ را منتشر ساختیم .ما زنان توفان این نام را
برگزیدیم .سپیده را به عنوان نمادی از زن و سرخ را برای نشان دادن کمونیست بودنمان
انتخاب کردیم .در آن زمان بین نیرویهای چپی که سازمان زنان داشتند واژههایی مانند
فمینیسم ،بورژوایی و خطرناک محسوب میشد .خود ما زنان هم کم و بیش در همین
چارچوب فکری بودیم .باید ثابت میکردیم که با وجودی که به مسایل زنان میپردازیم
اما هنوز کمونیست هستیم .مردان در اتحادیه نبودند .سرشان گرم کارهای دیگر
تشکیالتی بود .اتحادیه انقالبی زنان مبارز فقط توسط زنان اداره میشد ،مردها در جریان
کارهای ما نبودند .وقتی هم باخبر میشدند به عنوان بیننده در برنامهها شرکت می
کردند  ...تمام فعالیت و نیروی من در اتحادیه متمرکز شده بود .تعداد اعضای ما بعد از
مدتی خیلی زیاد شد .بسیاری از دختران سمپات سازمان توفان به ما پیوستند .بعضی از
زنان و دختران که خارج زندگی میکردند و به ایران آمده بودند با ما همکاری میکردند.
 ...شاید حدود  93تا  96عضو در تهران و  53تا  41عضو در شهرستانها.
یکی از زنان عضو این تشکل در باره اهداف این سازمان چنین میگوید:
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"مسایلی مانند حجاب اجباری ،لغو قانون حمایت از خانواده ،حق طالق ،قانون قصاص،
سنگسار ،چند همسری و ...از مسایل مورد توجه ما بود .بر سر این مسایل در دانشکدههای
مختلف سخنرانی میگذاشتیم .از فعالیتهای دیگرمان کار در محالت فقیرنشین بود .از
طریق کمیتههای خیاطی و سوادآموزی و  ...ما به جنبش مستقل زنان اعتقاد داشتیم ولی
با دیدی انتقادی یعنی فکر میکردیم که گروههای چپ باید در آنها نفوذ کنند و ایدههای
سوسیالیستی را ببرند ... .به مسایل خاص زنان حساس بودیم ولی آشنایی زیادی با
فمینیسم نداشتیم .به طور کلی نظر خوبی در مورد ایدههای فمینیستی وجود نداشت .هر
نوع برخورد با مساله رابطهی زن ومرد هم به عنوان ایدهای فمینیستی محکوم میشد1 .
در بخشی از طرح یا برنامه اتحادیه انقالبی زنان مبارز چنین آمده است:
"ریشههای نابرابری و بیحقی زنان به طور عمده در نابرابری اقتصادی و مناسبات
اجتماعی ناشی از آن جای دارد .لذا یکی از مهمترین اهداف اتحادیه باال بردن سطح
آگاهی زنان و نشان دادن لزوم شرکت آنان در فعالیتهای تولیدی اجتماعی میباشد.
زیرا با شرکت در فعالیت تولیدی اجتماعی زنان از چارچوب تنگ خانه بیرون آمده و با
سهیم شدن در گرداندن چرخهای اقتصادی جامعه به نیروی خود و ارزش انسانی و
اجتماعی خویش پی میبرند و لزوم مبارزه برای به دست آوردن حقوق اجتماعی اقتصادی
و سیاسی مساوی با مردان را درک میکنند .مبارزات اتحادیه انقالبی زنان مبارز در راه
کسب برابری اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در شکلهای زیر خالصه میشود:
 -1مبارزه عام سیاسی که از مبارزات توده زحمتکشان علیه امپریالیستهای رنگارنگ،
علیه سلب آزادیهای بیان ،عقیده ،اجتماعات و تظاهرات و  ...به منظور برپا داشتن
شوراهای خلقی و تشکیل ارتش خلقی و مجازات شدید تمام جنایتکاران دوران
پهلوی جدا نیست.
 -2مبارزه برای تقاضاهای صنفی و احقاق حقوق پایمال شده زنان مثال حمایت از زنان
در کسب حقوق برابر با مردان در مقابل کار مساوی ،برخورداری از بیمه ،حق اوالد،
مبارزه در راه تامین امکانات رفاهی در دوران بارداری و پس از زایمان ،ایجاد مهدکودک
برای کودکان زنان زحمتکش ،حق طالق ،مبارزه بر علیه قوانین از قبیل تعدد زوجات،
 -1همان منبع
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صیغه و  ...هدف اتحادیه ،حل اختالف بین زنان و مردان طبقه استثمارگر نیست ،بلکه
مبارزات ما ،درست علیه این طبقات ،از زن و مرد و اربابان امپریالیستشان است .ما
معتقدی م که آزادی زنان ایران ،جدا از آزادی مردان نیست و این آزادی در گرو قطع
دست کلیه امپریالیستها از ایران است .ما خواهان استقالل و آزادی کامل ایران می
باشیم و معتقدیم که کشورهایی مانند شوروی و چین که ماسک انقالبی و سوسیالیستی
بر چهره خویش کشیدهاند همانند امپریالیستهای امریکایی ،ژاپنی ،آلمانی ،انگلیسسی،
فرانسوی و ...اهداف غارتگرانه دارند.
از فعالیتهای این سازمان میتوان به مراسم  9مارس  31اشاره کرد که در دانشکده هنرهای
زیبا برپا شد و این برنامه 3شنبه ساعت نه صبح برگزار شد و مجموعهای بود از سخنرانی و
نمایش فی لم و عکس .به گزارش کیهان در این اجتماع پیامی از زنان کارگر ،صنایع نساجی
مازندران و پیامی از یک زن کارمند و یک دختر دانشآموز از مدرسهی نوربخش خوانده شد.
مهری جعفری در مورد تظاهرات ضد حجاب اجباری در اسفند  31چنین میگوید:
"تظاهرات ضدحجاب یک حرکت خودبهخودی بود که ما خیلی در جریان آن نبودیم .با
این تظاهرات مخالفتی نداشتیم اما از این که در آن حضور نداشتیم خیلی هم ناراحت
نبودیم .فکر میکردیم که زنان شرکتکننده در آن راهپیمایی بیشتر زنان سلطنتطلب
و طرفداران شاپور بختیار هستند ... .ما فکر میکردیم با این که مساله حجاب مساله
بسیار مهمی است اما شرکت در آن تظاهرات درست نیست.
او در مورد نحوه و نوع فعالیتهایشان چنین میگوید:
"عمدهی فعالیت ما ،به غیر از انتشار ماهنامهی سپیدهی سرخ این بود که به جنوب شهر
میرفتیم با زنان جنوب شهر کار میکردیم .در دانشکده و مدارس دخترانه تهران و
همچنین شهرستانها سخنرانی میگذاشتیم .در حرکات اعتراضی شرکت میکردیم در
باره مسایل سیاسی روز نظر میدادیم .مراسم  9مارس را در سالهای بعد هم برگزار
کردیم .دعوت از همهی زنان و مردان مبارز میهنپرست در  29اسفند به منظور پشتیبانی
از مبارزات ضدامپریالیستی خلق ایران در ملی کردن صنعت نفت ،تحریم رفراندم ضد
دموکراتیک  12فروردین  ...از جمله فعالیتهای ما بود .به مسایل زنان کارمند در حد
توان ذهنی و عملیمان میپرداختیم مثال مساله ایجاد مهدکودک در محل کار و یا حفظ
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مهدکودکهای قبلی ،اکثر زنانی که در اتحادیه فعال بودند کارمند یا معلم بودند یا
کسانی بودند که تازه از خارج آمده بودند و شغلی نداشتند.
دو سه نفر از دانشجویانی که از امریکا آمده بودند بر فمینیسم تاکید داشتند .ما فکر می
کردیم باید اصالح قوانین را بخواهیم .به خصوص با توجه به این که در مواردی مانند
آزادی پوشش ،حق طالق ،حضانت فرزندان که جمهوری اسالمی به قوانین محدودی هم
که از پیش وجود داشت حمله کرده بود .اما اصوال بر این عقیده بودیم که رهایی واقعی
زن پس از انقالب سوسیالیستی تحقق خواهد یافت.
با جمعیت بیداری زنان و زنان جبهه دموکراتیک ملی و  ...همکاری میکردیم .در کمیته
همبستگی زنان هم جلسات منظمی داشتیم ...کمیته همبستگی زنان جلسات منظمی
داشت .نمایندگان گروههای مختلف در آن شرکت میکردند .فعالیت عمدهمان تدارک
یک کنفرانس در اعتراض به پیشنویس قانون اساسی مصوبهی خبرگان بود .در مورد
قانون قصاص اعتراض کردیم .وقتی قانون حمایت از خانواده را لغو کردند یک تظاهرات
اعتراضی به راه انداختیم .حدود ده هزار اعالمیه منتشر کردیم".
اتحادیه با سرکوب سال  31از بین رفت .البته اختالف میان خود اعضای توفان در این مساله
بیتاثیر نبود .خانم مهری جعفری از توفان کناره گرفته بود.

 -3 -5-0-5جمعیت بیداری زنان
کمیته ایجاد جمعیت بیداری زنان ،در اواسط دی ماه  1531به وسیلهی تعدادی از زنان
آزادیخواه تشکیل شد و در تاریخ  1اسفند  31این کمیته موجودیت خود را اعالم کرد .این
جمیعت با جمعیت دیگری به نام جمعیت بیداری زنان متفاوت است که در سال  1556برای
تساوی حقوق زنان کشور تاسیس شده بود 1.ژاله بهروزی یکی از بنیانگذاران آن چنین
میگوید:
-1

موسس این جمعیت روزنامهنگاری به نام اعظم سپهر خادم است .فعالیتهای این انجمن بیشتر در زمینه خیریه و

رسیدگی به بیمارستانها و پرورشگاهها و شیرخوارگاهها و کمک به خانوادههای کمبضاعت و نجات بیماران معتاد رسیدگی
به خانوادههای آنان ،تشکیل کالسهای خیاطی ،انگلیسی ،شمع سازی تقویتی برای دانشاموزان بی بضاعت ،توزیع سوخت
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در زمان تشکیل " اکثر موسسین جمعیت مدتی کوتاهی بود که به ایران آمده بودند .ما
امیدوار بودیم با ایجاد این کمیتهی موقت با فعالیت جنبش زنان در داخل و زنان فعالی
ک ه از خارج آمده بودند تماس برقرار کرده و مشترکا در راستای ایجاد یک سازمان
دموکراتیک زنان اقدام کنیم به این دلیل این نام را انتخاب کردیم ....موضوع جنبش زنان
یکی از موضوعاتی بود که در انجمنهای دانشجویی در خارج از کشور به ویژه از سال 39
میالدی مطرح گردید .من همراه با چند تا از دختران دانشجو یکی از نخستین کمیتههای
زنان را در فدراسیون امریکایی کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران تشکیل دادیم.
این تشکل با اعالمیهای اعالم موجودیت کرد .من عضو گروه زحمت بودم .دو هدف را در
دستور کار قرار داده بودیم :یکی مساله زنان بود و دیگری نشریه عمومی و پیشرو به نام
ندای آزادی ...تعداد زیادی از زنان تقاضای عضویت در آن را داشتند اما شمارشان را به
یاد ندارم .در خبر اعالم موجودیت کمیتهی ایجاد جمعیت بیداری آمده که این جمیعت
به هیچ سازمان و گروهی وابسته نیست  ...درست است که پایهگذاران جمعیت ما از
اعضای گروه زحمت بودند اما ما استقالل داشتیم .در جستوجوی چه باید کرد بودیم.
اهمیت ایجاد جریانهای مستقل و دموکراتیک را احساس میکردیم .ما بر این باور بودیم
که تشکلهای دموکراتیک این توانایی را خواهند داشت که مردم عادی را جلب و متشکل
کنند .جمعیت بیداری زنان تشکیالت دموکراتی بود که به جز زنان عضو زحمت زنان
دیگری هم در آن عضویت داشت و فعالیتهایش متنوع بود .رهبری زحمت در ادارهی
ما دخالتی نداشت .در ابتدای کار چند تن از فعالین مرد سیاسی نیز با ما همکاری داشتند
این جمعیت توسط  9نفر بوجود آمد( ژاله بهروزی ،محمد امینی احمد تقوایی شهال
شعشعانی ،لطیف ،الهه مینا ،عباس و ...کسانی که عضو جمعیت بیداری زنان شدند فعالیت
هایشان را در کارخانهها ادامه دادند .سعی بر این بود که زنان کارگر را بسیج کنیم.
در نشریه شمارهی  2در مورد اهداف جمعیت بیداری زنان چنین نوشته شده است:
زمستانی در میان مستمندان ....این جمعیت یکی از سازمانهایی است که شورای عالی جمعیتهای زنان ایران را به
ریاست اشرف پهلوی تشکیل دادند .از اعضای آن میتوان به سیمین بهبهانی ،شهناز شریفزاده ،ظفر ظفری ،ملکه طالقانی
و ...اشاره کرد .کتاب خیزیش ،ص  531به نقل از تاریخچه و فعالیتهای سازمان زنان ایران ،مجله بانوان ،آرشیو تاریخ
شفاهی بنیاد مطالعات ایران ،کارنامهی زنان مشهور ایران ،فخری قویمی
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”هدف ایجاد تشکیالت سراسری زنان ایران است .تشکیالتی که از نظر شکل ،دموکراتیک،
مستقل از احزاب سیاسی و در برگیرندهی وسیعترین جمع زنان باشد و از نظر محتوای
سیاسی ،سازمانی ضدامپریالیستی و دموکراتیک و منعکسکننده خواستهای به حق
انقالبی اکثریت مردم این سرزمین باشد“...
در ادامه ،نکات پیش گفته به اختصار توضیح داده میشود:
"از نظر تشکیالتی ،مقصود ما (جمعیت بیداری زنان) از سازمان دمکراتیک مستقل و در
برگیرنده وسیعترین زنان ،آن چنان سازمانی است که در برگیرندهی همهی زنان طبقات
مردمی ،صرف نظر از عقاید مذهبی و یا ایدئولوژیکشان بوده و هم چنین وابسته به هیچ
دسته و یا گروه و یا جریان خاص سیاسی نباشد و اصول کامال دموکراتیک در روابط
درون آن حکمفرما باشد .واضح است که خود کمیته ایجاد جمعیت بیداری زنان و یا کلیه
تشکلهایی که هم اکنون به گرد کمیتهی اصلی تشکیل شدهاند از چنین خصوصیاتی
برخوردارند.
از نظر سیاسی هم کمیته ایجاد جمعیت بیداری زنان و هم تشکیالت سرتاسری زنان
ایران که باید در آینده نزدیک تشکیل گردد به مثابه بخشی متشکل از جنبش
ضدامپریالیستی و ضدارتجاعی مردم ایران ،میبایست خواستهای عمومی این انقالب را
که هنو ز به انتها نرسیده و تکمیل نشده است به پیش گذارده و همدوش و همراه با سایر
تشکلهای جنبش در راه برآوردن این خواستهها مبارزه کند.
ژاله بهروزی در کیهان  1اسفند  31در گردهمایی دانشگاه تهران اهداف این جمعیت را به
صورت زیر اعالم کرد:
" اشاعهیاندیشهی آزادی و برابری در میان زنان و به ویژه قشرهای تنگدست جامعه،
بسیاری از زنان دچار استثمار مضاعف هستند و از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
محروم ماندهاند"
در نشریه این گروه که در همین گردهمایی پخش شد ،آمده است:
" تصویری از شرایط زندگی و کار داده شد و در مقالهای نیز تحت عنوان زن در انقالب
ما از " ستمی که از طرف مردان به زنان به علت زن بودنشان بر آنها تحمیل میشود" و
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استثماری که کارفرمایان و یا سرمایهداران وابسته به ایشان روا میدارند سخن رفته است.
1

ژاله در مصاحبه با فیگارو اعالم میکند :
" ما فمینیست نیستیم چرا که هدفمان مبارزه با مردان نیست ...آنچه برای ما اهمیت
دارد برابری دستمزد با مردان نیست .بلکه بیش از هر چیز بیداری سیاسی زنان است...
در جریان انقالب زنان پرشماری در کنار مردان تظاهرات کردند و شماریشان کشته
شدند اما آنها انگیزه سیاسی نداشتند و این مثبت نیست.
" پس از آنکه در مطبوعات آن زمان مطرح شد که زنان حق قضاوت ندارند و نمیتوانند
قاضی شوند بعد از لغو قانون حمایت خانواده و مساله حجاب اجباری در ادارت دولتی
مشخص شد که حکومت مذهبی قصد محدود کردن حقوق زنان را در همهی زمینهها
دارد ما متوجه شدیم که فقط مساله زنان کارگر و زحمتکش مطرح نیست .باید فعالیت
ما ابعاد وسیع تری پیدا کند و عموم زنان را در بر بگیرد .به همین دلیل شعارها و فعالیت
های آن زمان دیگر محدود به کارگران و زحمتکشان نبود و ابعاد دموکراتیک وسیعتری
به خود گرفت.
اطالعیهای برای بزرگداشت مراسم 9مارس منتشر شد .در آن از زنان و مردان آزادیخواه
دعوت شده بود که در مراسم پنج شنبه ساعت ده صبح در دانشکدهی فنی شرکت کنند.
در آن اعالمیه آمده بود :جمعیت بیداری زنان خواهان مزد برابر در مقابل کار برابر با
مردان برای زنان زحمتکش؛ آزادی و برابری کامل برای زنان در زمینههای سیاسی،
اقتصادی واجتماعی ،لغو فوری همهی قوانین اسارتباری است که علیه حقوق
دموکراتیک زنان است .ایجاد امکانات رفاهی رایگان برای زنان باردار و مادران زحمتکش
 ...اما اشارهای به مساله روز که حجاب اجباری بود نشده بود.
به یاد دارم حدود  111تا  131نفر به این جلسه آمده بودند .میخواستیم جلسه  9مارس
تا حد امکان بزرگ باشد به سراغ زنان روشنفکر رفتیم .هما ناطق به ما روی خوش نشان
نداد .اطالعیهمان را وسیعا در رادیو و تلویزیون و مطبوعات پخش کردیم ...عدهای از
 - 1کیهان ،هفت اسفند 1531
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دانشجویان را صبح آن روز به مدارس دور و بر دانشگاه فرستادیم .سخنران اصلی من
بودم .متن شعارها و پالکاردها را باید درست میکردیم .حدس میزدیم که  511نفر
شرکت کنند .شعارهایی که نوشتیم همان بود که در اعالمیه آورده بودیم .شعارهایی هم
در مورد حجاب نوشتیم .مثل" :آزدی باید نباید نداره" ...هرکدام از ما مسوولیتی داشتیم.
من به تنهایی به دانشگاه رفتم .در طول راه دیدم که عدهی زیادی زن در همان جهت
من حرکت میکنند .برایم خیلی عجیب بود .ما قصد برگزاری یک گردهمایی به مناسبت
 9مارس داشتیم نه راهپیمایی ...اما آن روز سخنرانی من بیش از  21دقیقه طول نکشید.
من اواسط صحبتهایم بودم شرکتکنندگان پیشنهاد دادند به طرف نخستوزیری
حرکت کنیم .عده ای از زنان که در تظاهرات خیابانی شرکت داشتند یک باره به داخل
سالن آمدند و جو را تغییر دادند .کسانی که در داخل سالن بودند گفتند چرا اینجا
نشستهایم باید برویم راهپیمایی .وقتی دیدم خواست اکثریت این است ،سخنرانیام را
کوتاه کردم و همه به سمت نخستوزیری راه افتادیم .در خبر کیهان  11اسفند آمده
است ":زنان عضو کمیته بیداری زنان که امروز پس از یک راهپیمایی طوالنی در تهران
در دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند ،اعالم داشتند که تنها نجابت و پاکی زن را به
عنوان حجاب اجباری میپذیرند  13 ...هزار زن در دانشکدهی فنی دانشگاه تهران مراسم
سخنرانی داشتند به دنبال یک رایگیری تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی بزنند .آنها
در حالی که گروهی از مردان همراهشان بودند به طرف نخستوزیری حرکت کردند.
زنها شعار میدادند  ":ما با استبداد مخالفیم" "چادر اجباری نمیخواهیم"1
در تجمع کاخ دادگستری هم شرکت کردیم .همین طور روز  21اسفند هم در زمین
چمن دانشگاه از طرف جمعیت ما خانم شهال شعشعانی سخنرانی کرد .او حین سخنرانی
به عنوان یک حرکت سمبولیک روسریاش را از سر برداشت و به زمینانداخت .عدهای
هم به دنبال او چنین کردند .در روزنامهها نوشته بودند که اینها زنان ساواکی و
پالتوپوستپوشها هستند...

 -1متین ،مهناز ،مهاجر ناصر ،خیزیش زنان ایران در اسفند 31
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با تشکلهای زنان موجود مانند جمعیت زنان مبارز و اتحادیه انقالبی زنان مبارزه و غیره
تماس گرفتیم.
این جمعیت اطالعیهای در  24اسفند منتشر کرد که در آن آمده است:
"کسانی حجاب برایشان موضوع عمدهای است که در سایر زمینهها خواست چندانی
ندارند و هشدار ما به نیروهای مترقی و مبارز زنان همین است که شما اگر موضوع حجاب
را بی جهت به موضوع عمده بدل کنید راه را برای نفوذ زنان هوادار قانون اساسی و
هوراکشان ششم بهمنها باز خواهید کرد ...زنان آزادند که چادر یا روسری سر بکنند یا
نکنند .ما مخالف حجاب اجباری هستیم و با انتخاب حجاب از طرف زنان به هیچ وجه
مخالفتی نداریم .طبیعی است که ولنگاری فرهنگ امپریالیستی و رفتار و لباسهای
خالف عفت را که رژیم شاه و طبقات ممتاز جامعه متداول میکنند قاطعانه محکوم می
کنیم .و در بخشی از اطالعیه تاکید شده بود ":کمیته ایجاد جمعیت بیداری زنان به هیچ
وجه به طور متشکل در تظاهرات و راه پیماییهای بعد از  11اسفند که عمدتا در اعتراض
به اجباری بودن حجاب ترتیب داده شد ،شرکت نکرد و نمایندهی ما در سخنرانی روز
دوشنبه دانشگاه نظر ما را مبنی بر ناصحیح بودن راهپیمایی بیان نمود و اعالم کرد از
آنجا که دولت و مقامات مذهبی و سیاسی در مورد حجاب اجباری موضع خود را بخشا
اصالح کردهاند ،ادامهی راهپیمایی در این زمینه مشخص را کاری نادرست و غیرضروری
میدانیم  ...در آن زمان اسفند  31ما گمان میکردیم که با دورهای از فضای باز سیاسی
روبرو خواهیم بود و به همین دلیل اعتقاد داشتیم که ایجاد نهادهای دموکراتیک و تشکل
های زنان ،به ویژه تشکلهای زنان زحمتکش یکی از مهمترین وظایف نیروهای سیاسی
است ... .در عرض چند هفته از یک جمع  9-1نفره تبدیل شدیم به جمعی  511یا 411
نفره .آنقدر سریع که به سختی میتوانستیم آنها را سازمان بدهیم .علت موفقیت همان
برنامه 9مارس بود و ارزیابی ما از شرایط و آنچه میبایست انجام دهیم ...همان زمان آگاه
بودیم که مساله اصلی وسعت بخشیدن به تشکیالت زحمت نیست بلکه به وجود آوردن
یک تشکیالت دموکراتیک و فراگیر است که بتواند در سطح وسیع مردم را جذب کند...
در شمارهی  3نشریه”بیداری زن“ ،ارگان جمعیت بیداری زنان ،از دولت خواسته شده بود که
در موضع نادرست و سست خود در قبال حقوق زنان ،تجدیدنظر کند و خواستهای زنان
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زحمتکش را فورا به مرحله اجرا در آورد .همچنین این جمعیت در مورد مساله کردستان،
دولت را مقصر میدانست.

 -1 -5-0-5کمیته دفاع از حقوق زنان
این کمیته وابسته به حزب کارگران سوسیالیست بود .این حزب با تفکرات تروتسکیستی بعد
از بهمن  31تشکیل شد .بیشتر اعضای آن قبل از برگشت به ایران در اروپا و امریکا به تحصیل
و فعالیت سیاسی مشغول بودند .در اسفند  31برای برگزاری اولین  9مارس ،کمیته موقت
تدارکات روز جهانی زن در ایران تشکیل شد و بعدها به کمیته دفاع از حقوق زنان تغییر نام
داد.
از جمله فعالیتهای این کمیته میتوان به تالشهای اعضای آن در سازماندهی و شرکت در
تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در اسفند  31اشاره کرد .کمیته دفاع از حقوق زن برای
تظاهرات بزرگ  21اسفند بیانیهای صادر کرد که در آن آمده بود:
"آیا زنان حق دارند که خود تصمیم بگیرند چگونه میخواهند لباس بپوشند؟ آیا زنان
حق دارند خود تصمیم بگیرند میخواهند با حجاب باشند یا بدون حجاب؟ ...مشتی از
رهبران دولتی و مذهبی ،کسانی که بر اریکهی قدرت تکیه زدهاند ،سعی میکنند به این
حق مسلم زنان تجاوز کنند ...در چند روز گذشته زنان بسیاری به جرم این که بیحجاب
بودهاند به وسیله چاقو ،زنجیر ،پاره سنگ ،و اسید مجروح شدهاند ...امروز مساله آزادی
زنان به نقطهی کانونی آزادی همهی محرومان ،آزادی میلیونها مردم زحمتکش مبدل
شده است ...برای دفع این حمالت به حقوق دموکراتیک زنان ،احتیاج به بسیج و مبارزهی
عمومی است .الزم است که تمام طرفداران آزادی علیه این اجحاف صدای اعتراض خود
را رسا و بلند به گوش همگان برسانند ...بدین منظور راهپیمایی و تظاهراتی برای روز
شنبه  21اسفند برگزار خواهد شد".
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 -9 -5-0-5جمعیت زنان مبارز
این جمعیت در اوایل اسفندماه  1531تشکیل شد .جمعی پنج نفره هدایتجمعیت زنان مبارز
را بر عهده داشت .اطالعیه اعالم وجود آن در کیهان یک شنبه  3اسفند و پیغام امروز  6ا
سفند درج شد .از اعضای موسس آن میتوان به گلنار بدخشان و مریم جزایری اشاره کرد که
در کنفدراسیون دانشجویان ایران در امریکا فعال بودند .آنان عضو سازمان انقالبیون کمونیست
و سپس اتحادیه کمونیستهای ایران بودند و قبل از بهمن  31به ایران بازگشتند و برای
تشکیل جمعمیت زنان مبارز با جریانهای مختلف از جمله پیکار تماس گرفتند 1.در
اطالعیهی این سازمان اعالم شده بود که "جمعیت زنان مبارز تشکلی مستقل است و وابسته
به هیچ حزب و دسته و گروهی نیست" گلنار در این باره چنین توضیح میدهد:
" جمعیت تنها از اعضای اتحادیهی کمونیستهای ایران تشکیل نشده بود .افراد مستقل
چپ هم در جمعیت زنان مبارز بودند .عناصری از سازمانهای موسوم به خط سه ...
درضمن ما تالش داشتیم که در یک چارچوب دموکراتیک کار کنیم .و چشماندازمان
تشکیل یک سازمان فراگیر و فراگرایشی برای زنان بود .اما این واقعیتی است که خط
جمعیت ،خط اتحادیه بود".
در بیانیه اعالم موجودیت ،اهداف این سازمان این گونه طرح شده است:
 -1مبارزه پیگیر و بیامان علیه امپریالیستها و بقایای ارتجاع داخلی تا ریشهکن کردن قطعی
استثمار و استبداد و به دست آوردن استقالل و آزادی واقعی؛
 -2پشتیبانی بیدریغ و فعال از خواستههای مردم ،به خصوص خواستههای ضروری و به حق
کارگران و زحمتکشان؛
 -5آشنا و آگاه نمودن زنان به حقوق دموکراتیک خویش و وظایفشان در قبال خلق و میهن؛
 -4مبارزه برای احقاق حقوق دموکراتیک زنان که از جانب دولت ،کارفرما و یا دیگر موسسات
و نهادهای اجتماعی ضایع شده باشد؛

-1متین ،مهناز ،خیزش زنان ایران در اسفند  ،31جمعیت زنان مبارز ،ص 452
اعالم موجودیت در روزنامه کیهان  3اسفند و پیغام امروز  6اسفند  31منتشر شد.
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 -3مبارزه علیه فرهنگ پوسیده و مبتذل استعماری و ارتجاعی رژیم فاسد و سرسپرده گذشته
که از طرق مختلف به زنان ستمدیده ایران تحمیل گردیده است و جانشین کردن آن به
وسیله فرهنگی پویا ،ملی و مترقی؛
به اعتقاد این جمعیت زنان بدون رهایی جامعه آزاد نمیشوند و جامعه بدون رهایی زنان .به
نظر این جمعیت جنبش زنان به مثابه بخش الینفکی از جنبش کبیر خلقهای ایران خواست
هایی عمومی دارد .نظر جمعیت زنان مبارز در مورد دولت در اولین شماره نشریه زن مبارز
در مقالهای به طور صریح اعالم شده است .این جمعیت دشمنان انقالب دموکراتیک و
ضدامپریالیستی ایران را دشمنان جنبش زنان و دوستان انقالب ایران را دوستان جنبش زنان
میداند و بیان می کند که جنبش زنان بایستی با دشمنان انقالب ایران یعنی تمامی
امپریالیستها و ارتجاع جهانی و در راس آن دو ابرقدرت امپریالیستی امریکا و شوروی،
مرزبندی و با تمامی دوستان انقالب ایران و در راس آن خلقهای ستمدیده جهان صفبندی
مشترک داشته باشد .هم چنین به نظر این جمعیت در عرصهی جامعهی ایران دشمنان اصلی
جنبش زنان همانا نیروهای نظام کمپرادور فئودالی حاکم یعنی سرمایهداران وابسته به
جهانخواران امپریالیست و مالکین بزرگ و کوششهای این نظام برای پس گرفتن مواضع از
دسترفتهاش بوده و دوستان و همپیمانان جنبش زنان در درجهی اول طبقهی کارگر قهرمان
و دهقانان و سایر زحمتکشان و نیز مجموعه نیروهای خلقی هستند.
در شمارهی دوم نشریه "زن مبارز" ارگان تبلیغاتی و آموزشی جمعیت زنان مبارز ،چنین
آمده بود:
"جمعیت زنان مبارز تشکیالتی است در خدمت زنان زحمتکش و مبارز ایرانی ،این
تشکیالت به هیچ گروه و حزب داخلی یا خارجی وابستگی ندارد .این تشکیالت
دموکراتیک ،ضدامپریالیستی و مردمی میباشد .هر زن ایرانی از هر ملت ایرانی ،مذهب
و یا هر ایدئولوژی مترقی و مردمی که با اهداف ضدارتجاعی و ضدامپریالیستی و مردمی
جمعیت و اساسنامهی آن موافق باشد ،میتواند به عضویت آن در آمده و در برنامهها و
کمیتههای جمعیت شرکت ورزد .جمعیت از نظر مادی و مالی متکی به حق عضویت
اعضای خود و برنامههای مالی از قبیل فروش جزوات و نشریات  ...میباشد .برادران
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همرزم ما میتوانند به عنوان همکار جمعیت در ارتباط با فعالیتهای جمعیت قرار گیرند.
اساس فعالیتهای جمعیت در آموزش و مددکاری به زنان زحمتکش ایرانی برای ارتقای
سطح آگا هی خود و درگیر شدنشان در مبارزات ضدامپریالیستی و متشکل شدن برای
احقاق حقوق حقهی تودههای زحمتکش و ستمدیده زنان و همپایی با مبارزات سایر
قشرها و طبقات مترقی جامعه میباشد1 ".
بدخشان در مورد فعالیتهای این جمعیت چنین عنوان میکند:
"بعدها وقتی جمعیت زنان مبارز در میان اقشار مختلف زنان کشور خودمان به خصوص
زنان جوان پایهای پیدا کرد ،ما فیلمهای مختلفی را برای نمایش به ایران آوردیم  ...هسته
های متعددی در شهرستانها ایجاد کرده بودیم و برای آنها نشریه میفرستادیم .به
شهرهایی مانند سنندج ،ارومیه ،سقز ،اهواز ،آبادان و شیراز و ...نشریه میفرستادیم".
جمعیت زنان مبارز اولین گروهی است که برای برگزاری مراسم  9مارس فراخوان داد .در دو
ماههی پس از انقالب این سازمان فعالیتهای تبلیغی بسیاری داشت و در روزنامههای آن
دوره اخبار و بیانیههای آنان منتشر میشد .به گفته بدخشان برای برگزاری مراسم هشت
مارس با گروههایی مانند پیکار ،توفان ،سهند و ...تماس گرفته بودند .بدخشان عنوان میکند
که در مراسم  9مارس  31بیش از هزار نفر به میز آنها مراجعه کرده و برای عضویت در
جمعیت آمادگی کردند .اما به گفته بدخشان ،آنها نتوانستد جز تعداد معدودی را متشکل
کنند .دلیل آن را هم نداشتن کادر کافی و سیاست اتحادیهی کمونیستها عنوان میکرد.
چون بسیاری از کادرهای زن را به محالت پایین شهر و کارخانهها فرستاده بودند.
اولین شمارهی زن مبارز در  13اسفند  31منتشر شد .در این نشریه تاکید بر زنان زحمتکش
و کارگر است 9 .مارس را روز جهانی زنان زحمتکش میخواند .بعد از جنگ ایران و عراق کار
جمعیت و انتشار نشریه زن مبارز متوقف شد .اختالف در میان تشکیالت اتحادیه و گرایش به
راست در این سازمان که بخشی از حکومت را مترقی میدانست ،یکی از دالیل اصلی توقف
کار جمعیت بود.

 -1آیندگان  1و  9اردیبهشت 39
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 -2 -5-0-5اتحاد ملی زنان
یکی از اولین ،بزرگترین و پردوامترین تشکلهای زنان که در این سالها تشکیل شد ،اتحاد
ملی زنان 1بود .بیشتر اعضای این سازمان ،طرفدار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بودند.
البته زنانی از سایر گرایشهای فکری دیگر مانند راه کارگر ،اتحاد چپ و  ...نیز در آن فعال
بودند .مکان فعالیت اتحاد زنان مناطق جنوب شهر تهران مانند  6آبان ،جاده بهشت زهرا و...
بود .ابتدا نشریه "برابری" و سپس نشریه "زن در مبارزه" را منتشر کردند.
شروع شکلگیری این سازمان به اسفند  1531برمیگردد .در این زمان اطالعیهای در دانشگاه
تهران پخش شد .متن اطالعیه به این شرح بود:
"بدون شرکت آگاهانه و فعال زنان هیچ جنبش انقالبی به پیروزی نخواهد رسید .در هر
اجتماعی میزان واقعی آزادی بستگی به میزان آزادی زنان در آن اجتماع دارد  ...حقوق
انسانی زن به عنوان یک فرد جامعه در اعصار متمادی پایمال گشته و به زن همواره نقش
جانبی در اجتماع داده است  ...حال الزم است همگی با هم برای رسیدن به اهداف انقالب
در جهت نابودی کامل امپریالیسم ،تساوی حقوق دموکراتیک ،تحقق تمام خواستهها و
احتیاجات زحمتکشان به خصوص زنان زحمتکش و تحقق تساوی کامل حقوق اجتماعی
و سیاسی برای زن ومرد ،تساوی کامل زن و مرد در آموزش و پرورش ،مزد مساوی برای
کار مساوی ،ایجاد وسیع مهدکودک در سراسر کشور به خصوص برای مادران زحمتکش،
تسهیالت رفاهی برای دوران بارداری و زایمان با استفاده از مرخصی کافی با حقوق ،ایجاد
امکانات عمومی برای تسهیالت درکارخانهها و  ...بکوشیم که بدین وسیله زمینه شرکت
فعال و موثر زنان در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی فراهم گردد".
در انتهای بیانیه نیز خطاب به زنان مبارز و زحمتکش ایران ،خواسته شده تا با بسیج هرچه
بیشتر زنان ،کار آگاهگرانه بین زنان و با برگزاری جلسات بحث روشنگرانه در راه تشکل واحد
و مبارز زنان و از درون بحث و تبادل نظر همگانی زمینهی ایجاد سازمان واقعی زنان را فراهم
نمایند و نیز زمان و مکان برگزاری جلسه را مطرح کرده است.

 -1متین ،مهناز ،مهاجر ناصر ،بازبینی تجربه اتحاد ملی زنان
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در جزوهای که تعدادی از دستاندرکاران و موسسان اتحاد ملی زنان از سال  31تا  34تدوین
کردهاند ،ت اریخچه و نقد عملکرد این سازمان درج شده و در بارهی تاسیس این سازمان
توضیحاتی به شرح زیر آمده است:
"اکثر موسسان اولیهی این سازمان ،روشنفکرانی بودند که در خارج از کشور به مبارزهی
سیاسی علیه رژیم شاه اشتغال داشتند و پس از قیام به ایران بازگشتند .این افراد ابتدا
تالش زیادی را برای جلب حمایت فدائیان و مجاهدین از تشکیل یک سازمان دموکراتیک
زنان کردند  ...سازمان مجاهدین تنها به قول ظاهری حمایت اکتفا کرد و سازمان فدائیان
پس از تالش های بسیار موسسان اتحاد بدون پذیرش هیچ گونه مسوولیتی ،یک رابط
معین کرد تا فعالیتهای اتحاد را مورد بررسی قرار دهد و پس از آن در مورد این سازمان
تصمیم گرفته شود  ...قبل از اعالم موجودیت اتحاد ،موسسان اولیه تشکیل جلساتی را
از طریق روزنامهها اعالم کردند و هدف آنها بحث آزاد در بارهی مساله زنان و جلب هر
چه بیشتر زنان عالقهمند بود که سبب شد تعدادی از هواداران گروههای دیگر از جمله
"اتحاد چپ" و برخی از گروههای خط سه و عدهای از زنان منفرد غیرسیاسی در این
جلسات شرکت کرده و این سازمان زنان را پایهریزی کردند.
بحث آزاد در مدرسه عالی شمیران به دعوت این گروه از زنان تشکیل شد .محور بحث
آزاد ،مساله زن و تشکل مستقل زنان بود .بحث آزاد بعدی در دانشگاه تهران برگزار شد
و بیش از سه هزار نفر در آن شرکت کردند .بعد از این دو بحث آزاد تعدادی جلسه
خصوصی تر با افراد پیگیرتر گذاشته شد و به این نتیجه رسیدیم که ضرورت تشکل
مستقل زنان و مبارزه مستقل زنان هست1.
در این جلسات مشکالت زنان ایرانی و لزوم تشکیل سازمانهای مستقل زنان به طور خالصه
مورد بحث قرار میگرفت 9 .فروردین  39هیات موسس ”اتحاد ملی زنان“ با انتشار بیانیهای
اعالم موجودیت کرد .در ابتدای بیانیه ،به مبارزات زنانی مانند محبوبه متحدین ،مرضیه
احمدی اسکویی ،فاطمه امینی ،مهرنوش ابراهیمی ،زهرا قلهکی ،اعظم روحیآهنگران و همین

 -1میزگرد اتحاد ملی زنان و سازمان رهایی زن ،فصل گلسرخ
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طور زنانی که در  11شهریور کشته شدند ،مانند کبری صفا ،نسرین امین و میترا دقیق ،اشاره
شده و در ادامه ،خط مشی گروه اتحاد ملی زنان ،این گونه برشمرده شده است:
” -1با هیچ یک از نیروهای سیاسی و گروههای وابسته به چین و شوروی همکاری نمی
کنیم -2 .در رابطه با جمعیتهای زنان با هیچ یک از گروههایی که زنان را در مقابل
نیروهای مبارز قرار میدهند و یا با گروههای ارتجاعی ،که در مواقع حساس زنان را در
جهت مسایل انحرافی و فرعی بسیج میکنند ،همکاری نمیکنیم -5 .در رابطه با نیروهای
دموکراتیک ،آمادگی خود را برای همکاری با نیروهای دموکراتیک ملی و مستقل ،صرف
نظر از اعتقادات ایدئولوژیکی و دینی اعالم میکنیم -4 .در رابطه با دولت منتخب مردم
آمادگی خود را برای مشارکت در کلیه شئون اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در جهت
سازندگی جامعه ایران و مبارزه با نهادهای نظام سابق اعالم میداریم و خواهان سهیم
شدن در تدوین کلیه قوانین مملکتی ،خاصه مقررات مربوط به خانواده و کار هستیم-3 .
در رابطه با حرکتهای ملی ،ما مبارزه با امپریالیسم را از اساسیترین اهداف خود
میدانیم .زیرا جامعه سرمایهداران و سرمایهداری وابسته به امپریالیسم است که زنان
زحمتکش را استثمار میکند ،برابری حقوق زن و مرد را سلب و از زنان موجوداتی تجملی
و مصرفکنندگان کاالهای تجملی میسازد و از این طریق اقتصاد وابسته و جامعه مصرفی
را تحکیم میبخشد و زنان را از مشارکت و مبارزه دوشادوش مردان باز میدارد و به
مسیر انحرافی میکشاند -3 .در رابطه با مردم ،ما رهایی خود را جدا از رهایی طبقات
زحمتکش نمیدانیم .از این رو برقراری ارتباط مستقیم با طبقات محروم ،رسیدگی به
شرایط کار ،وضع رفاهی و بهداشتی زنان زحمتکش را جزو وظایف و مسوولیتهای
عمدهی خود میدانیم .هم چنین ارتقای سطح فرهنگی و سیاسی آنان را از برنامههای
اساسی برمیشماریم .ما از کلیه زنان آزاداندیش و آزادیخواه میخواهیم که با ما در راه
سازندگی ایرانی آزاد و دموکراتیک همگام شوند“ .
در انتها آمده که این منشور ،حاصل بحث آزادی است که در تاریخ  12و  21اسفند ،1531
در مدرسه عالی شمیران و تاالر فردوسی دانشکدهی ادبیات دانشگاه تهران ،برگزار شد .یک
شماره تلفن هم برای تماس عالقهمندان ذکر شده است.
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پس از اعالم تاسیس اتحاد ملی زنان در تهران ،زنانی از شهرستانهای مختلف برای ایجاد
ارتباط با این سازمان اظهار تمایل کردند که از سوی اتحاد بیپاسخ نماند و در برخی
شهرستانها فعالیتهایی برای ایجاد ارتباط و نشر این افکار انجام شد .برای نمونه در سوم آذر
 39در رشت ،این سازمان ضمن برگزاری یک برنامه سخنرانی و نمایش فیلم موجودیت خود
را اعالم کرد .در این مراسم عاطفه گرگین ،همسر خسرو گلسرخی ،در باره زنان و نقش تعیین
کنندهی آنها در تولید اجتماعی و مبارزات خلقهای قهرمان ایران ،مطالبی بیان کرد.
19دی ماه  36اتحاد ملی زنان بیانیهای تحت عنوان هشدار به زنان مبارز ایران منتشر کرد
که در آن به الیحه قصاص پرداخته است و مواد 25، 19 ،13 ،3 ،4و 23را مورد بررسی قرار
داده است .در انتها نیز هشدار داده بود:
"ما به حکم وظیفهای که در قبال تمامی نسلهای حال و آینده این سرزمین برای خود
میشناسیم به کلیه زنان آگاه و رزمنده هشدار میدهیم که نگذارند شرایط فوقالعاده و
تحمیلی زمان ج نگ و عدم وجود فضای باز سیاسی برای برخورد فعاالنه آنان نسبت به
الیحه تدوین شده که به هر حال سرنوشت زندگی اجتماعی آنان را تعیین میکند و باید
در خدمت احقاق حقوق آنان و در جهت منافع تودههای ستمدیده باشد ،در جو انفعال
و بیتفاوتی تصویب و اجرا شود .ما به تمام مردم این سرزمین به خصوص زنان هشدار
میدهیم که الیحه جدید"جزا" (قصاص و مقررات آن) غیرانسانی است و با تبعیضات
شدید جنسی پایمال کردن حقوق طبقات فرودست و کمدرآمد همراه است .باید با آن
به مقابله برخاست و مانع تصویب آن در شکل کنونی گردید".
در  13آبان  36اتحاد ملی زنان موضع خود را نسبت به نظرات سازمان چریکهای فدایی
خلق (اکثریت) منتشر و به این اشاره کرد:
" برخی از افراد و اعضا با تغییر نظرات گذشته خود برای نیروهای سرکوبگر آزادیها و
حقوق دموکراتیک بر حسب ذهنیات و فرمولهای خود ساخته خصوصیات دمکراتیک
قائل شده و آنها را در چارچوب سازمانهای دموکراتیک جای دادهاند و به این ترتیب
یکی از پایههای اساسی سازمان ما را زیر سوال کشیدهاند  ...باالخره آنکه دوستان ما با
تایید و حمایت از نیروهای سرکوبگر آزادیهای دموکراتیک و مبارزات ضدامپریالیستی
که برحسب اتفاق ،سرکوبگر حقوق و آزادیهای زنان نیز میباشند و ارتجاعیترین ایده
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ها را در مورد زنان طی دو سال گذشته داشته و به اجرا درآوردهاند ،دومین پایه اساسی
سازمان ما یعنی دفاع از حقوق زنان را نقض کردهاند "...
پس از این ماجرا ،اعضای طرفدار "اکثریت" اتحاد ملی زنان از اتحاد خارج شدند .در جمعبندی
از فعالیتهای اتحاد ملی زنان دورهی فعالیت این سازمان به چهار دوره تقسیم شده است1:
 -1دورهی اول  :از ابتدای تشکیل اتحاد تا مهر 39
در انتهای این دوره درگیریهایی در خوزستان ،بندرانزلی ،حمله به زنان بیحجاب ،لغو حق
قضاوت زنان قاضی ،ممنوعیت تحصیل زنان در رشتههای فنی ،لغو قانون حمایت خانواده،
تشکیل مجلس خبرگان به جای موسسان ،تصفیهی روزنامههای کیهان و اطالعات ،و  ...فضای
دموکراتیک حاصل از قیام مردم در سال  31به سرعت با فشار و سرکوب شدید از بین رفت.
مبارزات علنی نیروهای سیاسی به تدریج متوقف شد و دستگیریهای وسیع خیابانی و خانه
گردی ها جو وحشت را بر جامعه حاکم کرد .به تبع آن نیز فعالیت سازمانهایی مانند اتحاد
زنان و سایر سازمانهای دموکراتیک نیز با محدودیت روبرو شدند.
در ابتدای این دوره دفتر اتحاد تعطیل شد و نیروهای آن بدون برنامهریزی برای ادامهی کار،
پراکنده شدند .جلساتی در خانهی بعضی اعضا تشکیل میشد .روشن نبودن دورنمای فضای
سیاسی کشور سبب میشد که این جلسات بدون هر گونه تصمیمگیری برای ادامهی فعالیت،
خاتمه یابد.
"تنها نظری که در آن زمان مطرح شد این بود که اگر اتحاد تودهای بود یا به یک جریان قوی
سیاسی متکی بود ،میتوانست مانند سازمانهای زنان احزاب کمونیست مثال فرانسه یا سازمان
های آزادیبخش در ویتنام ،عمان و اریتره به حیات مخفی خود ادامه دهد.
 - 2دورهی دوم از مهر  39تا مهر 36

 -1جزوه بررسی شرایط و نحوه کار اتحاد ملی زنان تا سال  34و توسط تعدادی از زنان عضو اتحاد تهیه شد که در واقع
نقد و بررسی عملکرد این سازمان است که به همت مهناز متین در کتاب بازبینی یک تجربه ،منتشر شده است .بسیاری
از دست اندرکاران اتحاد به رغم اختالف نظر با نویسندگان این گزارش ،در کل اعالم کردند که بیشتر مطالب آن درست
است.
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پس از ایجاد فضای نیمهدموکراتیک ،از مهر  39فعالیت اتحاد در محل جدید دوباره آغاز شد.
در اولین جلسه تصمیم گرفته شد که امکانات فعالیت علنی با به ثبت رسانیدن نشریه و
سازمان با نام جدید حفظ شود .هر چند تا خرداد  31وزارت ارشاد هیچ کاری در این زمینه
انجام نداد.
در ابتدای این دوره تصمیم گرفته شد ابتدا شورای مرکزی و اجرایی انتخاب شود و پس از پا
گرفتن تشکیالت انتخابات برگزار شود .رابطین سازمان فدایی از قبول عضویت در هیات اجرایی
سرباز زدند و سایر اعضا نیز به دلیل تجربهی فضای خفقان چند ماهه تمایلی به شرکت در
هیات اجرایی نداشتند .درکشاکش گروهی باالخره  3نفر عضو هیات اجرایی شدند که  4نفر
هوادار سازمان (فدایی) و یک نفر منفرد بود و از اوایل آبان ماه فعالیت مجدد آن آغاز شد.
شورای مرکزی هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل میداد .کمیتههایی که در این دوره تشکیل
شدند عبارت بودند از کمیته امداد ،سوادآموزی؛ در بخش زحمتکشان ،کمیتههای کارمندی
و معلم ین ،ترجمه ،تحقیق ،هنری ،توزیع و انتشارات ،ارتباطات ،آرشیو ،کتابخانه و تدارکات و
مالی؛ کمیتههای مهد کودک ،خیاطی ،کارگری و پرستاری نیز پیشبینی شده بود.
هر یک از کمیتهها یک جلسهی  4ساعته در هفته داشتند که دو ساعت از وقت جلسه به
آموزش سیاسی( ،یک ساعت آموز ش اقتصاد و یک ساعت به بحث پیرامون مسایل روز)
اختصاص داشت .که پس از مدتی بحث در باره مسایل زنان جایگزین بحث اقتصاد شد.
اعضای کمیته امداد در شش منطقه ی شهر تهران به کار درمانی و تزریقات مشغول شدند و
برنامهی مرحلهی دوم این بود که هر تیم پزشکی با تهیه جزوههای مصور ساده مربوط به
بیماری ها و مشکالت درمانی و بهداشتی در محل و با ارائه خدمات جنبی از قبیل معرفی
پزشکان متخصص و  ...رابطه نزدیکتری را با مردم برقرار کنند .فرمهایی نیز تهیه شده بود
که اعضای هر گروه ملزم به پرکردن آن بودند.
 -5دورهی سوم از آذر  36تا خرداد 31
پس از خروج نیروهای اکثریت از اتحاد ملی زنان ،در اواخر آبان تدارک انتخابات ساالنه چیده
شد .معیار عضویت سه ماه فعالیت مستمر و پرداخت حق عضویت بود .در این مقطع فعاالن
اتحاد بیشتر از هواداران اقلیت ،راه کارگر ،جناح چپ و تعدادی نیروی منفرد بودند 3 .دبیرخانه
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برای اتحاد در نظر گرفته شد که عبارت بودند از دبیرخانه محلی (شامل کمیتههای محالت
و کارگری) ،دبیرخانه شاغلین (کمیتههای کارمندی ،معلمی ،پرستاری) ،دبیرخانه تبلیغات
(کمیتههای هنری و تبلیغی) ،دبیرخانه انتشارات (کمیتههای تحقیق ،ترجمه ،حقوقی و
تحریریه) ،دبیرخانه تشکیالت (مالی ،ارتباطات ،تدارکات)
در کمیته سوادآموزی لزوم استفاده از روش فریره 1مطرح شد و سوادآموزی زنان با این شیوه
و با استفاده از تکههای بریده روزنامه صورت میگرفت .از کلماتی مانند فقر ،ثروت ،کاخ و
کلبه و حتا تصاویر جهتدار ،قصههای کوتاه و  ...که این شیوه سبب عالقهمندی زنان به این
کالسها شد .این شیوه از سوی دیگر برای آموزش سیاسی زنان نیز بسیار مفید بود 2.درحدود

 -1پائولو فریره  16سپتامبر  2–1621می ،)1663نظریه پرداز تعلیم و تربیت انتقادی ،فیلسوف تربیتی و آموزگار برزیلی
که در زمینه آموزش به بزرگساالن تجربیات گرانبهایی دارد .کتاب آموزش ستمدیدگان وی یکی از متون پایه در تعلیم

و تربیت انتقادی است.
" -2تشکیل کالسهای سوادآموزی در کارخانهها به علت محدودتر بودن کارخانه و کنترل بیشتر انجمن اسالمی مشکل
تر بود .کالس های خیاطی نیز در چند محل تشکیل شد .زنان از این کالسها استقبال بیشتری میکردند زیرا برخالف
سوادآموزی منافع فراوانی را در یادگیری خیاطی میدیدند و به همین جهت شرکتکنندگان در کالسهای خیاطی به
مراتب بیشتر از کالسهای سوادآموزی بود .در کالس های سوادآموزی مسایلی در مورد مشکالت مسکن ،گرانی ،بیکاری
و اعتیاد از طرف زنان مطرح میشد که اعضای کمیته سوادآموزی با آنکه از سیاسیترین اعضای اتحاد بودند از علل بحران
مسکن ،تورم ،بیکاری و غیره یعنی از ابتداییترین اصول اقتصادی بیاطالع بودند و در نتیجه جلساتی آموزشی برای
اعضای اتحاد گذاشته می شد تا این مسایل را به زبان عامه فهم و با ذکر مثالهای ملموس برای زنان به اعضای کمیته
آموزش داده شود .در طول فعالیت کمیته سوادآموزی مساله تعدد زوجات و هوو و طالق یک جانبه ،سلب حق سرپرستی
و حضانت کودکان از مادر به کرات در کالسها مطرح میشد .این مساله برای زنان زحمتکش مهم بود در واقع خود
مسوولین کالسها بودند که به این گونه مسایل اهمیتی نمیدادند.
برنامهی مرحلهی بعد از تشکیل کالسها ایجاد رابطهی وسیع با زنان از طریق مراجعه به خانههایشان ،گفتوگو با آنها و
تالش در جهت رفع مشکالت مالی ،حقوقی و درمانیشان بود .معلمان کالسها باید در ضمن آموزش ،رفت و آمد به خانه
ها و ایجاد رابطهی نزدیکتر سعی میکردند از مشکالت زنان سر در آورند و این مشکالت را به ترتیبی در ارتباط با اتحاد
رفع کنند .مثال زنان را نزد پزشک متخصص بفرستند به وکیل معرفی کنند و بکوشند تا نام اتحاد را به عنوان سازمان
ارائهدهنده ی این خدمات به تدریج مطرح کنند .به عالوه آنها نیز مانند مسوولین کمیته امداد باید فرمهای گزارش و
گزارش سیاسی هفتگی تهیه می کردند و در رابطه با مشکالت محل به تشکیل نمایشگاه عکس ،سخنرانی ،فیلم و انتشار
اعالمیه در مورد این مشکالت میپرداختند .مرحلهی سوم نیز بررسی امکان فعالیت جمعی زنان محل برای رفع مشکالتی
از قبیل آب و برق و مساله مسکن و تشکیل تعاونی و غیره با تکیه بر نیروهای فعال خود آنان بود تا زمینههای تشکل در
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یک سال ،مجموعا در 13محل کالسهای سوادآموزی تشکیل شد .در بعضی از این محالت
گروهها توانستند با زنان محل رابطهی نزدیک ایجاد کنند حتا در روز جهانی زن نیز ترتیب
برگزاری نمایشگاه و نمایش فیلم را بدهند .در بعضی محالت حرکات دستهجمعی زنان برای
آب و مسکن نیز سازمان داده شد.
در پایان این دوره از فعالیتهای اتحاد ،کمیته خانهداری نیز با حضور تعدادی از زنان خانهدار
تشکیل شد که مادران بعضی هواداران سازمانهای سیاسی بودند .بحثهایی کلی پیرامون
وظایف و ماهیت سازمانهای زنان و مساله زنان و چند کتاب در مورد مسایل زنان مطالعه
شد .همهی آنها در کالسهای خیاطی مشغول به کار شدند .نتایج کار آنها در این کالسها
بسیارخوب بود .آنان به سرعت میتوانستند با زنان محالت پایین ارتباط برقرار کنند فعالیت
این بخش بیش از چندماه دوام نیافت.
 -4دورهی چهارم سی خرداد تا پایان سال31
پس از شدت گرفتن سرکوب کامل آزادیهای فردی و سیاسی ،امکان فعالیت علنی سازمان
های دموکراتیک از میان رفت .هر چند به دفتر اتحاد حملهای نشد اما چون اعضای آن در
سازمانهای سیاسی فعال بودند ،عمال فعالیتهای علنی اتحاد تعلیق شد .در این دوره پس از
برگزاری چند جلسه تصمیم گرفته شدکه در هر دبیرخانه هستههای کوچکی با توجه به
مسایل امنیتی شکل بگیرند و به فعالیتهای گذشته بپردازند .اما به تدریج تا پایان سال از
ف عالیت اتحاد فقط چند دیدارهای گاه به گاه مسوولین و رد و بدل کردن اخبار باقی ماند.
تهیه گزارشی از فعالیتهای اتحاد به منظور نقد این فعالیتها در دستور کار قرار گرفت که
ماحصل آن گزارشی مفصل و کامل است.
پس از سی خرداد اتحاد تا آبان ماه هم به کارش ادامه داد .اما به همه گفته شده بود که هر
کس مشکل امنیتی دارد به اتحاد نیاید .شورای مرکزی نیز بر حسب ضرورت جلسه می
گذاشت .در مهر  31پس از تشکیل شورای ملی مقاومت ،این بحث در اتحاد هم مطرح شد و
محل برای زنان به تدریج فراهم گردد .عالوه بر این اعضای کمیتهی سوادآموزی باید امکان تشکیل مراکز درمانی یا کالس
های خیاطی را در محل سنجیده و به کمیتهی امداد اطالع میدادند.
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بنا شد از شورا حمایت مشروط شود .هر چند اقلیت نظرش معلوم نبود .جناح چپ موافق
پ یوستن به شورا بود و منفردین هم به شدت موافق دفاع از شورای ملی مقاومت بودند ...
اعالمیه ای نوشته شد و در نشریات خارج چاپ شد این آخرین اعالمیه اتحاد ملی زنان بود1.
برای آشنایی بیشتر با نظرات و مواضع سازمان اتحاد ملی زنان ،به برخی مقاالت منتشره در
نشریات این سازمان اشاره میشود .در شمارهی دوم نشریه "زن در مبارزه" در سرمقاله چنین
آمده است:
"مساله زنان و نقش آنان در مبارزات آزادیبخش ملی یا بهتر بگوییم چگونگی شرکت
شان در این مبارزات پیوسته از دیدگاههای مختلف مورد بحث و گفت و گو قرار داشته
است .اهمیت مساله از آن روست که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند و با آنکه
میهنپرستی و مبارزه هرگز خاص مردان و در انحصار آنان نبوده و زنان در تمام جنبش
های رهایی بخش جهان از آن جمله مبارزات ضددیکتاتوری و ضدامپریالیستی ایران در
کنار مردان مبارزه کردهاند ،شاید بتوان گفت میزان شرکت زنان و رویآوریشان به
مبارزات اجتماعی و سیاسی معموال کندتر از مردان بوده است"...
در مقالهی دیگری که در این نشریه چاپ شد با عنوان "رابطه میان مبارزه زنان و جنبش
آزادیبخش ملی در ایران" که در آن چنین آمده است:
"برخوردها و نظریات گوناگون و گاه انحرافی در مورد مساله زنان چنان تشتت فکری و
پراکندهکاری را پدید آورده که نه راهگشای مساله زنان است و نه در خدمت پیشبرد
مبارزات استقاللطلبانهی خلق ایران قرار دارد .از سویی برخورد نادرست و انحرافی گروه
هایی قرار دارد که کسب برابری در زمینه حقوق مدنی و اجتماعی با مردان را هدف غایی
مبارزات آزادیطلبانه زنان قرار دادهاند  ...برخورد نادرست دیگر را بعضی نیرویهای
مترقی دارند که به مبارزات دموکراتیک زنان در چارچوب مبارزات ضدامپریالیستی و
آزادیطلبانه میهن بهای الزم را نمیدهند و معتقدند با آزاد شدن جامعه زنان نیز خود
به خود آزاد خواهند شد .آنان مبارزهی زنان جهت کسب حقوق مدنی و اجتماعی و
سیاسی برابر با مردان را جدا کردن صف زنان و مردان میدانند".

 -1متین ،مهناز ،بازبینی تجربه اتحاد ملی زنان ،شهین نوایی ،ص 111
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در بخش دیگر این مقاله چنین آمده است:
"زنان آگاه ایران میدانند سنن و معتقدات اجتماعی و مذهبی و مقررات و قوانین
ارتجاعی عامل نابرابری وابستگی و عقبماندگی آنان نیستند ،بلکه خود بازتاب نفوذ
امپریالیستی ،فرهنگ پدرساالری و نابرابری اقتصادی و اجتماعی میباشند .از همین رو
مبارزه علیه این سنن و قوانین را که میتواند مانع مبارزهی واحد و مشترک زنان و مردان
علیه استعمار و استثمار باشد ،دقیقا در خدمت گسترش مبارزات ضدامپریالیستی خلق
ایران میدانند1 ".

 -15 -5-0-5انجمن رهایی زن
اعضای این انجمن ،عضو سازمان وحدت کمونیستی بودند .به اعتقاد این انجمن:
" امروز در جهان سرمایهداری نیمی از ارتش عظیم کارگران و نیروهای تولید جوامع
بشری را زنان تشکیل میدهند که حتا در شرایط بدتر و پایینتری نسبت به مردان هم
طبقهی خویش استثمار میشوند .از آنجا که رهایی زنان در گرو آزادی مردان و آزادی
مردان وابسته به رهایی زنان و مجموعهی آزادیهای جامعهی بشری میباشد ،از این رو
زنان و مردان سهم مساوی در مبارزات و آزادسازی جوامع بشری به عهده دارند .آزادی
که تنها به دست توانای زحمتکشان و درگرو پیروزی آنان است و در رهگذر این مبارزات
تاریخساز است که زنان تواناییهای جسمانی و فکری خود را به شکوفایی و کمال می
رسانند .انجمن رهایی زن به گفته اعضایش جهت هر چه بیشتر سهیم کردن زنان ایران
در براندازی ستم مضاعفی که هنوز هم در جامعه ما بیداد میکند و رها شدن از قیود
پوسیده قرون وسطایی موجود سعی در متشکل ساختن صفوف نهضت زنان و تاختن بر
مناسبات ظالمانهای دارد که تودههای زحمتکش جامعه و به ویژه زنان را تحت انقیاد و
استثمار قرار میدهد.
در منشور انجمن رهایی زن میخوانیم:
 -1زن در مبارزه شماره 1539 ،5
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”چون نهادهای عقبگرایی که آزادیهای زنان و حق شرکت آنان را در ساختن فردای
جامعه محدود میکند ،خود ناشی از نهادهای استثماری در جوامع طبقاتی است ،مبارزات
زنان میهن ما در راه برقراری آزادی و حقوق متساوی ،نباید و نمیتواند از مبارزات کلی
ما برای استقرار جامعهای خالی از استثمار انسان از انسان ،جدا باشد و به ثمر رسیدن
این مبارزات جز از طریق سازمانی متشکل نمیتواند تحقق یابد“.
اصول انجمن -1:تساوی حقوق زن و مرد در تمام شئون جامعه و همکاری با تمام سازمان
ها و گروههای انقالبی است -2 .سازمان ما با حفظ استقالل و نظرات خود با سازمانها و
گروههای مترقی و انقالبی و نیروهایی که درجهت منافع زحمتکشان و جدا از وابستگی
به قدرتهای جهانی فعالیت میکنند ،همکاری خواهد کرد.
اهداف انجمن رهایی زن شامل موارد زیر میباشد:
مبارزه برای در هم شکستن کلیه پایههای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ارتجاع داخلی و
امپریالیسم ،که نخستین شرط برای رسیدن به آزادی واقعی زنان میباشد؛ اشاعه فرهنگ
انقالبی ،دفاع از حقانیت شوراها و اتحادیههای زنان جهت مشارکت در قدرت سیاسی به
منظور تامین کلیه حقوق زنان؛ شرکت فعاالنه و همه جانبه در مبارزات تودهای (صنفی
و سیاسی) زحمتکشان در جهت احقاق حقوق دموکراتیک کلیه زنان
این سازمان در  11تیر ماه  39طی بیانیهای اعالم کرد که با جبهه دموکراتیک ملی همکاری
میکند 13 .مرداد ،انجمن رهایی زن به عنوان اعتراض به شرایط غیردموکراتیک ،در انتخابات
مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت نکرد .انجمن طی بیانیهای ،عدم مخالفت دولت با شرکت
کاندیداهای مترقی در انتخابات را ،تنها سرپوشی بر اقدامات غیراصولی دولت در نحوه برگزاری
انتخابات مجلس خبرگان میدانست .این انجمن در مقالهای بیاعتنایی دولت را نسبت به
آزادیهای فردی و اجتماعی در مناطق مختلف را گوشزد کرد و معتقد بود که در این میان
"دولت هم با نقش غیرفعال و نظارهگر خود نگرانیها را افزایش میدهد و به جای موضعگیری
قاطع و روشن در برابر حرکاتی که کل جامعه را تهدید میکند ،فقط به گلهگزاری میپردازد
و معلوم نمیکند که به هر حال نقش دولت چیست ".انجمن رهایی زن در مقالهای به تبین
مبارزات دموکراتیک زنان پرداخته بود:
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"مبارزات تودهای چه با مضمون طبقاتی و چه با مضمون به ظاهر دموکراتیک نتیجهی
مستقیم تضادهای درونی جوامع طبقاتی بوده و ناگزیر در مرحلهای از تکامل این جوامع
در زمینه اجتماعی مطرح میشود  ...اگر مبارزین آگاه و متشکل به موقع جوانههای
تاریخساز این مبارزات تودهای را دریافته و برای جهت دادن به آن بکوشند ،میتوانند با
ارتقا سطح مبارزه و تبدیل آن به جریانی آگاه ،پیروزی نهایی مبارزهی زحمتکشان را
تسریع کنند ،واال این جنبشهای تودهای جدا از پیشتازان و پیشگامان به راه خود می
رود و چه بسا به بستری برای تحقق خواستههای ارتجاعی طبقات و اقشار واپسگرا تبدیل
میگردد.
مبارزه اقشار وسیعی از زنان تحت ستم در کشورهای سرمایهداری از جمله این مبارزات
است .چه بسیارند مواردی که مبارزات برحق زنان به کجراه کشیده شده و از دامان
فمینیستهای (زنگرایان) بورژوا سر به در آورده است .اگر تجربیات زنان مبارز کشورهای
دیگر شناخته نشود و در تحلیل و جهتگیری مبارزات زنان ایران این شناخت به کار
گرفته نشود ،خطر به انحراف کشیده شدن جنبش زنان ایران نیز بسیار است.
با تسلط روابط سرمایهداری در ایران  ....خواه در جستوجوی نیروی کار ارزان ،زنان
جامعه را از روابط بردگی در خانوارهای فرماسیونهای ماقبل سرمایهداری رها کرده و در
سطح کل جامعه آنان را به بردگان سرمایه تبدیل کرد .رشد روز افزون تعداد زنان در
بازار کار و ورود آنان به اکثر رشتههای تولید و خدمات نتیجهی اجتناب ناپذیر رشد
روابط سرمایهداری در ایران بود.
اگر سرمایهداری زنان را از روابط بردگی خانواده جدا میکند ،نه برای آزاد کردن آنان که
برای استثمار هر چه بیشتر آنان است  ...ولی همانطور که سرمایهداری در پروسهی تکوین
خود تضادهای درونی خویش را رشد میدهد و ناگزیر با دست خود گورکنان طبقاتیش
را بوجود میآورد در مورد زنان نیز دچار چنین تضاد اجتنابناپذیری شده ،زن آزاد شده
از روابط بردگی در خانه برای مدتی طوالنی بردهی سر به زیر سرمایه باقی نمیماند و
هر لحظه به تالشش برای رهایی بیشتر از بندهای بردگی گذشته خود و نیز تالشی روابط
بردگی سایر زنان و مردان زحمتکش میافزاید...
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زن زحمتکش نه به عنوان رقیب بلکه به عنوان متحد مرد زحمتکش وارد صحنهی روابط
تولیدی و مبارزات اقتصادی اجتماعی و سیاسی میگردد .از اینجاست که عناصر آگاه
زحمتکشان ،به خصوص سازمانهای پیشتاز پرولتری ،همواره مدافع سرسخت آزادی
زنان و برابری حقوق زنان و مردان در جامعه هستند .زیرا که از ورود متحدان جدید و
پرشور در صحنه مبارزات طبقاتی استقبال میکنند.
عدم درک رابطهی دیالکتیکی بین مبارزه زنان زحمتکش و مبارزهی طبقاتی پرولتاریا
و نفی مبارزات دموکراتیک زنان زحمتکش که در مقطعی از تاریخ ،به خاطر داشتن
اهداف حداقل مشترک با زنان ،در یک بستر واحد انجام مییابد ،در واقع منجر به شانه
خالی کردن نیروهای مترقی از شرکت در این مبارزات و کوشش برای ارتقای خواستههای
آن به خواستههای حداکثر زنان زحمتکش ،جلوگیری از هرز رفتن این نیروی مبارزاتی
به انحراف کشاندن آن از طرف بورژوازی است.
زندهترین و نزدیکترین مثال این مساله را میتوان در مبارزات تودهای و خودبهخودی
زنان ایران در اسفند ماه گذشته دید .این مبارزات که به طور خود به خودی درمقابل
تصمیمات ارتجاعی قشر حاکم جدید شکل گرفت چون از سازماندهی نیروها و عناصر
مترقی محروم ماند پس از مدت کوتاهی مورد سوءاستفاده مرتجعین و بعضی عناصر
طرفدار رژیم منفور قبل قرار گرفت و میرفت که به کجراه کشیده شود .این تجربه ضعف
تحلیلها و عملکردهای بسیاری از سازمانهای مترقی و چپ را نشان میداد ولی
خوشبختانه این تجربه تلخ زمینهای برای عمل بعضی عناصر آگاه اجتماعی قرار گرفت و
سازمانهای مترقی برای سازماندهی مبارزات دموکراتیک زنان ایجاد شد.
محتوای آزادی و برابری برای زن و مرد در واقع شکستن قیودی است که از نظر اجتماعی
بر دست و پای زن قرار گرفته و از ورود آزادانهاش به پروسهی تولید جلوگیری میکند.
هدف مبارزات دموکراتیک زنان ،نابودی سنتها و ضوابطی است که زن را در محیط
آشپزخانه و در روابطی که هیچ گونه امکان رشد شخصیت اجتماعی زن را به او نمیدهد
به بردگی کشانده است .زنان می خواهند همپای مردان آزاد باشند تا در تولید اجتماعی
شرکت کرده و همواره با کارشان و همگام با مردان به مبارزه با روابطی که همهی
زحمتکشان را استثمار میکند برخیزند.
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زنان زحمتکش ما راه رهایی از چنگال استثمار سرمایه را نه در بازگشت به دوران بردگی
در خانه و آشپزخانه آن چنان که خردهبورژوازی ارتجاعی توصیه میکند که در مبارزه
علیه نظام سرمایهداری و ایجاد روابط تولیدی سوسیالیستی که تنها ضامن رهایی واقعی
زنان زحمتکش است میجویند .تنها راه رهایی از استثمار دوگانه زنان نابودی زمینههای
اقتصادی اجتماعی استثمار مضاعف است .استثمار سرمایه را با نابودی سرمایهداری ریشه
کن میکند و استثمار در خانواده را با اجتماعی کردن کار خانگی و ایجاد امکانات
اشتراکی .برای انجام وظایف خانهداری خصوصی باید مهدکودکها و آموزشگاهها برای
تربیت کودکان ،در هر سطحی از اجتماع تشکیل گردد .باید سالنها غذاخوری همگانی
در هر بخش از اجتماع ایجاد گردد و باید مابقی کار ِخانه با ایجاد فرهنگی پرولتری بین
زن و مرد به طور مساوی تقسیم شود .روابط زن و مرد در خانواده نه به صورت ارباب و
بنده آن چنان که هم اکنون هست ،بلکه به صورت دو رفیق ،دو همکار و دو متحد در
آید .میزان وقتی که زن به کار خستهکننده و بردهوار در چارچوب خانه میگذراند باید
به حداقل کاهش داده شود تا زن بتواند به عنوان عضوی از اجتماع با شرکت در کار
تولیدی با آزادی کامل در کنار مردان جامعه خود خالقیت فردیش را رشد داده و تاریخ
اجتماعیاش را بسازد .از آنجا که تحقق کامل این وضع تنها با ریشهکن شدن نظام
سرمایهداری و پیروزی انقالب سوسیالیستی میسر است ،پس هر گام در مبارزه جهت
کسب آن ها گامی است در راستای تسهیل شرایط این انقالب .نه انقالب سوسیالیستی
به دست بردگان میسر است و نه بدون رسیدن به سوسیالیسم الغا بردگی کهن .این هر
دو در یک مسیرند و رابطه ارگانیک با هم دارند".
در میزگرد فصل گلسرخ ،نمایندهی رهایی زن ،در بارهی وظایف و فعالیتهایی که رهایی زن
معتقد است باید انجام شود یا انجام میدهد ،چنین میگوید:
" وظیفهی عمدهی ما به عنوان بخشی از زنان آگاه ،طرح مسایل ویژه زنان و رابطهی آن
با کل نظام اجتماعی است و از طرفی تفهیم این مساله که رهایی زنان در گروی رهایی
اجتماعی است  ...اصوال رخنه کردن بین تودهها را مسالهای لحظهای نمیبینیم یعنی با
تمام تالش و کوششمان در بسیج زنان زحمتکش این توهم را که بتوانیم این زنان را در
عرض امروز و فردا متشکل کنیم ،کنار میگذاریم .به این دلیل که معتقدیم زنان ایران
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امروزه حول مسایل صنفی خود بسیج نمیگردند  ...بنابراین کار مداوم و پیگیری الزم
است ...وظیفه ما هر چه بیشتر مسلح کردن زنان به آگاهی اجتماعی است که ما این مهم
را از طریق نشریه و جزوات انجام میدهیم که البته باید بگوییم که در این زمینه تا کنون
زیاد هم موفق نبودهایم.
 ...ما بعد از افشای کلیه سیستم موجود با دو مساله روبرو هستیم :یکی طرح مسایل کلی
زنان در جوامع سرمایهداری ،دوم طرح مسایل ویژه زنان ایران .در مورد مساله اول ،ما
لزوم شرکت زنان در کارهای تولیدی و اجتماعی شدن کار خانگی ،حقوق مساوی برای
کار مساوی ،بهبود شرایط کار زنان کارگر و ...مسایلی از این قبیل را مطرح کردیم .در
مورد مسایل ویژه زنان ایران ،ما مساله کسب حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فردی زنان را
که رژیم جمهوری اسالمی به هزاران شیوه نفی میکند مطرح میکنیم .در این زمینه
افشای قانون اساسی ،قوانین مدنی ،قوانین شغلی و غیره را جزو وظایف خود میدانیم
ولی باز معتقدیم که طرح مسایل اقتصادی از ویژگی خاصی برخوردار است مسایلی مانند
اخراج دستهجمعی زنان به دالیل مبهم ،مساله نبود مهدکودکها ،شیرخوارگاهها ،عدم
وجود حقوق برابر زن و مرد در محیط کار ،عدم برخورداری زنان کارمند و کارگر از
مرخصی استعالجی برای دوران بارداری ...از دیگر مسایلی که به نظر ما طرح آن الزم
است ،مسایلی مانند عدم وجود وسایل جلوگیری از بارداری به طور رایگان است ...یکی
دیگر از مسایلی که ما باید با آن برخورد کنیم مبارزه با فحشا توسط رژیم جمهوری
اسالمی است .مساله دیگر که به نظر ما طرح آن و مبارزه با آن بسیار الزم میآید ،مساله
حجاب اجباری است ،چرا که به نظر ما این مساله کلید ایدئولوژی حاکم در مورد زنان
است ... .به نظر ما کم بها دادن به مساله حجاب از طرف سازمانهای انقالبی و سازمانهای
مترقی زنان در واقع عدم برخورداری از درک کاالیی بودن زن در جامعه سرمایهداری
است و از آنجا نیز سکوت در مقابل این مساله را تمکین در مقابل شرایط موجود میدانیم.
ما معتقدیم که باید در حرکات خود به خودی که از طرف زنان در این مورد انجام میشود،
شرکت کنیم .اعتراضات را تشدید کنیم و بدان جهت بدهیم .این واقعیت که مبارزه علیه
حجاب اجباری از طرف زنان مرفه انجام میگیرد به مفهوم بورژوایی بودن خود خواسته
نیست ...بخش عظیمی از زنان ایران حجاب را بخشی از موجودیت خود میدانند در

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

236

نتیجه حرکتی علیه لغو حجاب اجباری نمیکنند .از اینجاست که ما معتقدیم حرکت ما
در این مورد ،نه سکوت نه تایید مساله حجاب اجباری ،بلکه مشخصا مساله کردن آن
است...مقایسه کردن حرکت خودبه خودی زنان در مورد حجاب با مساله تظاهرات زنان
بورژوایی شیلی از طرف برخی از این نیروها و از جمله برخی از سازمانهای زنان و وجود
وحشت از بختیاریسم نمودار این کمبود تئوریک میباشد .ما همانقدر که میگوییم آن
تظاهرات به دالیل مشخص و ماهوی بورژوایی بود که این دالیل در مورد مساله تظاهرات
علیه حجاب اجباری به هیچ وجه صادق نبود .اتفاقا در آن تظاهرات ارتجاعی و بورژوایی
شیلی زنان کارگر هم شرکت میکردند ولی با این حال مساله ارتجاعی بود ولی تظاهرات
علیه حجاب در ایران را نه به دلیل شرکتکنندگان بلکه به دلیل خواست واقعی آن
خواستی مترقی میدانیم و بنابراین معقدیم شرکت متحد و متشکل سازمانهای مترقی
زنان با پشتیبانی سازمانهای انقالبی میتوانست به این حرکات جهتیابی بهتری بدهد.
رهنمود ما به زنان ایران ایجاد تشکلهای صنفی در محیط کار میباشد .زیرا معتقدیم
که حرکات پراکنده و انفرادی ما نمیتواند به تنهایی کافی باشد .در این زمینه تالش
درجهت حفظ شورای همبستگی زنان در گذشته و بازسازی آن در آینده از عمده اهداف
ماست.
این انجمن از آخرین انجمنها و تشکلهای زنان است که در دوران سرکوب دهه  31از بین
رفت.

 -11 -5-0-5جمعیت زنان ایران
این جمعیت به حزب رنجبران ایران وابسته بود .یکی از اعضای این جمیعت در مورد این
تشکل چنین میگوید:
" جمعیت زنان ایران اسما مستقل ولی در حقیقت بخش زنان "حزب رنجبران" بود...
فعالیتهای ما بیشتر کار در میان تودهها بود و کار ویژهی زنان .کمیته پزشکی داشتیم
با پزشک و پرستار و مددکار اجتماعی .به کورهپزخانهها میرفتیم .کار درمانی میکردیم
شیرخشک پخش میکردیم و  ...در این میان البته با زنان رابطه برقرار میکردیم ...به
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محالت فقیرنشین هم میرفتیم .هدف این بود که پایهی تودهای برای سازمان بوجود
آوریم  ...درمود حجاب اجباری بینمان اختالف وجود داشت .اما خیلیها در تظاهرات
شرکت کردند  ...با شروع دوران سرکوب شدید جمعیت زنان ایران از هم پاشید".
این جمعیت نیز ،آزادی زن را در گرو آزادی کل جامعه میدانست .مدعی بود برای متشکل
کردن زنان زحمتکش ایجاد شده و اهداف زیر را دنبال میکرد:
”مبارزه برای حفظ استقالل کامل کشور ،قطع نفوذ و مداخالت کلیهی امپریالیستها به
ویژه امریکا و شوروی از ایران ،پشتیبانی از دستاوردهای انقالب تحت رهبری امام
خمینی ،تشویق و بسیج زنان برای شرکت در امر نوسازی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
ایجاد شرایط مناسب برای شرکت زنان در این امر و مبارزه علیه افکار و قید و بندهایی
که مانع شرکت زنان در امور جامعه میشود ،وضع قوانین عادالنه و برابر برای تامین
حقوق اجتماعی و سیاسی زنان ،تحکیم خانواده و مبارزه با فرهنگ استعماری و دیگر
ریشهها ی اقتصادی و اجتماعی فساد و فحشا ،کمک به باسواد نمودن زنان ،حمایت از
کودکان به خصوص در میان زحمتکشان“.
این جمعیت مدافع دولت بازرگان بود با این حال معتقد بود باید انتقادهای به جا و قاطعانه
مطرح شوند .جمعیت زنان ایران نتوانست اجازه ثبت برای خود بگیرد .نشریه این گروه 11
شهریور نام داشت .در مورد علت نام گذاری نشریه چنین نوشتهاند:
" چون روز  9مارس به عنوان روز زن از جانب روحانیون ملغی اعالم شد 11 ...شهریور
را که رابطهی مشخصی با مساله زنان ندارد ...روز زن نامیدند و روزنامهی خود را به این
اسم انتشار دادند".
جمعیت زنان ایرانی اطالعیهای با عنوان "طاغوتزدایی یا راندن زنان به خانهها؟" به مساله
پاکسازی در ادارات و وزارتخانهها به بهانه حجاب پرداخت .این جمعیت انگیزه این طرح را
مبارزه با فرهنگ منحط امپریالیستی و طاغوتی در ادارات و اخراج زنان و راندن آنها به خانهها
دانسته است.
"ما معتقدیم که مبارزه با فرهنگ وابسته نه تنها در ادارات بلکه در سطح کل جامعه
وسیعا باید گسترش یابد .ولی آیا فکر نمیکنید که یک مبارزه سطحی یعنی دادن یک
بخشنامه و بعد هم گذاشتن یک مامور جلوی در اداره برای کنترل و یا ایجاد جو ارعاب
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و اتخاذ شیوهی پلیسی مبتذلترین نوع مبارزه با فرهنگ استعماری است؟ محتویات آن
مغزهایی که بر رویشان پوشش مناسب قرار گرفت تکلیفشان چیست؟  ...آیا کسانی که
به این کارها دست میزنند هیچ به مغزشان خطور نکرده که در زنان ادارات نیز میشود
شور و شوق به وجود آورد تا در یک مدت زمان با کار آموزشی و توضیحی در بین خود،
آن معدود عروسکان بیبندوبار را قانع کنند که زمان و زمانهی زن عروسکی بودن نیست.
بلکه زمانهی زنان همدوش با مردان انقالبی و سازنده است" .
جمعیت زنان ایران در این اعالمیه ضمن انتقاد به شیوههای برخورد به حقوق زنان و محکوم
نمودن انگیزهی اخراج ،خواستار رسیدگی فوری مسولین به اخراجهای بیرویه زنان شده و
تاکید کرده که در این شرایط که جمهوری اسالمی تحت هزار و یک نوع فشار و توطئههای
اجانب شرق و غرب است ،بیش از این عصیان اجتماعی در بین بخشهایی از زنان را بوجود
نیاورند و اجازه ندهند که ضدانقالب از آن استفاده نمایند .در خاتمه نیز از زنان شاغل خواسته
شده که با خونسردی و هوشیاری به مساله برخورد کنند و در جهت تشکل شوراهای زنان در
ادارات و حفظ وحدت و یکپارچگی خود در راه حفظ حقوق قدم بردارند1 .

 -19 -5-0-5زنان دموکرات
پس از  22بهمن و پیش از بازگشت کمیته مرکزی حزب توده به ایران ،زنان طرفدار حزب
توده تحت این عنوان فعالیت میکردند 2.مریم فیروز در این رابطه چنین میگوید:
" فعالیت زنان قبل از پیروزی انقالب شروع شده بود .عدهای از زنان که در گذشته
فعالیت میکردند در گوشه و کنار با شرکت خود در تظاهرات وظیفهی خود را آغاز کرده
بودند .هنگامی که به ایران آمدم ( 23فروردین )1539با دکتر فاطمه ایزدی ،خانم
تبریزیان ،الما همسر ابتهاج تماس گرفتم و خواستم یک سازمان خاص زنان از هر دسته
و قشر وعقیدهای به وجود آورند که به حزب و گروه مشخصی وابسته نباشد5.
 -1روزنامه رنجبر ارگان حزب رنجبران ایران شماره تاریخ تیر 39
- 2کیهان  6و  11فروردین  ،1539نامه مردم  24اردیبهشت 1539
 - 5حزب توده ایران از شکلگیری تا فروپاشی
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زنان دموکرات برنامهای برای روز جهانی زن تدارک دیده بودند که در دانشگاه صنعتی برگزار
شد که ماجراهای خاصی داشت1.به نظر میآید پس از تشکیل تشکیالت دموکراتیک زنان این
گروه عمال ادامه فعالیت نداشته است.

 -15 -5-0-5تشکیالت دموکراتیک زنان
این تشکیالت را میتوان سازمان زنان حزب توده به شمار آورد .ابتدا نام این سازمان
"تشکیالت زنان ایران" بود و سپس به نام "تشکیالت دموکراتیک زنان" تغییر یافت و در
بهمن سال  1521خورشیدی توسط مریم فیروز و شماری دیگر تاسیس شد 2و پس از
سرنگونی رژیم پهلوی این تشکیالت فعالیت خود را مجددا در  3خرداد  39آغاز کرد .همچنان
مریم فیروز مسوول این تشکیالت بود و اولین شماره ماهنامه جهان زنان در خرداد  39منتشر
شد .اطالعیههای این تشکل ،هماهنگ با سیاستهای حزب توده و در راستای حمایت از
جمهوریاسالمی بود .پس از انشعاب در سازمان چریکهای فدایی خلق و تشکیل سازمان
اکثریت ،برخی از زنان این سازمان هم به تشکیالت زنان روی آوردند.
این تشکیالت ،در اطالعیهای در استقبال از دعوت آیتاله خمینی ،مبنی بر بسیج همگانی
علیه امپریالیسم آمریکا و مزدورانش ،خاطر نشان کرده بود:
”ما زنان و مادران آماده ایم تا در مقابله با هر گونه تجاوز امپریالیسم آمریکا ،آموزش
نظامی بگیریم و مسلح شویم و تا پای جان ،از انقالب اسالمی خود دفاع کنیم“.
 - 1در بخش مراسم هشت مارس به آن پرداخته شده است.
 -2این تشکیالت ،برنامه خود را « مبارزه علیه فاشیسم ،مبارزه در راه کسب حقوق مساوی با مردان ،مبارزه در راه حفظ
صلح ،مبارزه برای دستمزد برابر در مقابل کار برابر با مردان ،بیمههای اجتماعی و مبارزه علیه فحشا» قرار داد .این سازمان
ویژه زنان تا زمان فعالیت علنی خود در بهمن  ،1521به اقداماتی مانند تشکیل کالسهای مختلف آموزشی و بهداشت و
برگزاری کنفرانسهای هفتگی برای زنان دست زد .تشکیالت دموکراتیک زنان پس از کودتای  29مرداد سال ،1552
همانند حزب توده ایران و سایر سازمانهایی که تعلق تشکیالتی به آن حزب داشتند ،سرکوب شد .تا انقالب بهمن 1531
تشکیالت زنان در داخل ایران فعالیت متشکلی نداشت .اعضای این سازمان ،که به خارج از ایران و بیشتر به کشورهای
اردوگاه سابق سوسیالیستی پناهنده شده بودند ،در کنفرانسهای بینالمللی و عمدتا در بلوک اردوگاه شرکت میکردند
و به تشریح وضعیت زنان در ایران میپرداختند .از جمله این که در سال  1534که از جانب سازمان ملل ،سال جهانی
زن نامگذاری شده بود ،فعاالن تشکیالت در کنفرانس مکزیکو و کنگره جهانی زنان در برلین شرکت داشتند.
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در  3آذر ،در بیانیهای دیگر ،بر موارد زیر تاکید کرده بود:
”کوشش خود را صرف پیروزی انقالب میکنیم ...گروههایی برای دفاع از حقوق زن،
قانون اساسی را مورد انتقاد قرار دادهاند ،البته این کار در زمان مناسب درست است .آنها
می خواهند که موضوع زن را در این موقعیت مطرح کنند .تشکیالت دموکراتیک زنان
ایران ،با  53سال سابقه مبارزه در راه احقاق حقوق زنان ،به خوبی به نقایص قانون اساسی
و به خصوص مواد مربوط به زن واقف است ،اما ما برآنیم که امروز مردم ایران ،اعم از زن
و مرد ،بزرگ و کوچک ،باید در یک جبهه واحد همگام شوند تا در درجه اول ،سلطه
دشمن بزرگ ایران ،امپریالیسم جهانی ،به خصوص آمریکا را ،از کشور خود ریشهکن
سازند تا بتوانند ایرانی آباد و آزاد بسازند“.
در پایان بیانیه آمده بود:
”ما امروز هر حرکت و هر گفتاری را که به انقالب آسیب برساند ،برخالف مسیر ملت
میدانیم و کوشش میکنیم که هماهنگ و همگام با دیگر خواهران و برادران خویش،
قدم برداریم“.
در اساسنامه و برنامه تشکیالت دموکراتیک زنان آمده است که زنانی میتواند عضو آن شوند
که برنامه و اساسنامه را بپذیرند ،باالتر از  13سال سن داشته و سوء سابقه نداشته باشند .در
برنامه این سازمان چنین آمده است:
" زنان با وجود بندهای خانوادگی و زنجیرهای گران قوانین نادرست که آنها را به حاشیه
جامعه رانده و از جریان زندگی برکنار نگهداشته شده قدم به میدان نبرد گذاشتند و در
راه آزادی و استقالل کشور عزیزمان از هیچ فداکاری و گذشتی دریغ ننمودهاند  ...و از
همین روست که امام خمینی در مورد زنان به حق گفتهاند" :زن مربی جامعه است ،ما
نهضت خود را مرهون زن میدانیم )از گفتهها ی امام به مناسبت بزرگداشت روز زن و تولد حضرت
فاطمه در ایران(".
و در ادامه از زنان خواسته برای پاکسازی کشور از ضدانقالب و برای پایهریزی جامعه نوین
متشکل شوند و در امر انقالب عظیم ضدامپریالیستی کشور ما و احقاق حقوق حقه خویش
مبارزه کنند .خواستهای تشکیالت دموکراتیک زنان را چنین نوشته است:
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"تشکیالت دموکراتیک زنان از همهی زنان ایران از هر ملیت قشر یا طبقه و با هر گونه
مذهب و عقیدهای دعوت میکند تا برای به دست آوردن حقوق حقه خویش و دفاع از
آنها دست به دست هم داده و در زیر پرچم این تشکیالت گرد آیند… و با امپریالیسم
بجنگند و بر هر زنی است که با حفظ روحیه انقالبی ،همکاری ،همدردی و دستگیری
روحیهای که در سراسر روزهای انقالب بر جامعهی ما حاکم بود ،دستآوردهای انقالب
را پاس دارد .تشکیالت دموکراتیک زنان خواستار موارد زیر است:
رعایت کامل حقوق زن در عرصههای اجتماع ،خانواده و تولید است؛
لغو کلیه قوانین موهن به مقام واالی زن و مادر که تا کنون تعیینکننده سرنوشت آنها
بوده؛
شرکت فعال زنان در انتخابات و فراهم آوردن امکان انتخاب شدن زنان در شوراهای ده
و شهر اتحادیهها و مجلس شورای ملی؛
تایید شرکت وسیع زنان در کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی به ویژه در سازمانهایی
که مستقیما با بهداشت و آموزش و پرورش ارتباط دارند.
تشکیالت فوق یکی از علل عقبماندگی زن در اجتماع را قوانین سنگین خانوادگی میدانست
که اسارت زن را تأیید میکند و او را صغیر یا مجنون و ناقصالعقل معرفی میکند .سپس به
این اشاره شده که اکثریت زنانی که خود از آموزش بیبهرهاند وظیفهی تنظیم بودجه خانواده،
ادارهی امور خانه ،پرستاری از شوهر و کودکان و ...را به عهده دارند و خواستار آن است که
زنان و مردان ایرانی با حقوق برابر و همدوش یکدیگر در راه سازندگی گام بردارند.
"تشکیالت دموکراتیک زنان بر آن است که هیچ اجتماعی بدون شرکت فعال زن در همهی
شئون اقتصادی و تولیدی آن طور که باید پیش نخواهد رفت .نقش زن ایرانی در امر تولید
را انکارناپذیر می داند و خواستار مزد مساوی برای کار مساوی ،حقوق تامین اجتماعی و
بیمه در مورد خود و عائله تحت تکفل خود را خواستار است .امکان کسب دانش برای
تخصص در کار ،بهرهمندی از حقوق مزایای بیشتر برای زنان و دختران ،حقوق بازنشستگی
هم سطح با مردان ،فراهم آمدن امکان اشتغال همهی زنان بیکار ،استفاده زنان و دخترانی
که فصلی کار میکنند از حقوق کار و بیمههای اجتماعی ،ایجاد شبکههایی برای رسیدگی
به خانواههایی که در واحدهای تولید کارخانهها و مزارع کار میکنند ،ایجاد زایشگاه و
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مراکز درمانی برای مادر و کودک ،در نظر گرفتن مرخصی قبل و بعد از زایمان با حقوق و
حفظ محل کار برای زنان باردار ،ایجاد شیرخوارگاهها و کودکستانها و مراکز بهداشتی
برای کودک و مراکز راهنمایی مادر برای حفظ بهداشت خود و کودک در محیط زندگی
و کمک مالی به خانوادههای کم درآمد .ایجاد محیطهای تمیز و پارک در محالت
پرجمعیت"...
جلوگیری از کار کودکان ،ایجاد تسهیالت برای کار زنان ،آموزش همکانی و رایگان برای همه،
ریشهکنی بی سوادی ،مسایل بهداشت ،مبارزه با فساد نیز از مواردی است که به آن پرداخته
است و به آتش زدن "شهر نو" اشاره و عنوان کرده که راهحل ریشهکن کردن این مساله،
آتش زدن این محالت نیست.
در انتها نیز آمده که این خواستهها در ظرف یکی دو سال عملی نمیشود و دولت انقالبی از
آغاز کار باید هم زمان با دیگر وظایف خود اقدامات قاطعی در زمینه چنین برنامههایی آغاز
کند .پس از آن به نقش زنان در انقالب پرداخته و کتابچه با این جمالت خاتمه یافته است:
" زنان خود را پاسدار بیاجر و مزد انقالب میدانند .این زنان گذشت و فداکاری را به
عالیترین حد خود رساندهاند و خود را فراموش کرده و جان بر کف و آگاه به راستی،
انسان را میسازند و در این سازندگی بند و زنجیر را از پای ملتی باز میکنند"...
و بعد از نقل گفتهای از "امام خمینی ،رهبر انقالب" مینویسد:
" نیمی از جمعیت ایران ،زنان دعوت امام را از جان و دل پذیرفتهاند و اینها هستند که
با فروتنی و بدون انتظار و توقع و با علم به اینکه حق مسلمشان پایمال شده بیداردل و
آگاه در پی این هستند که گردنهها را طی کنند و کشورشان را نجات بخشند1".
سخنرانی و کنفرانس ها در دفتر مرکزی این تشکیالت در تهران برگزار میشد و اعضای
تشکیالت در محالت و خانهها نشستهایی همراه با سخنرانی و مشاوره زنان برپا میکردند و
با تشویق زنان به شرکت در شوراهای محله و تعاونیهای تولید ،تالش میکردند به شرکت
اجتماعی و استقالل اقتصادی آنان کمک کنند .ایجاد کالسهای سوادآموزی ،بهداشتی،
خیاطی و کاردستی و یا کتابخانه محلی زنان و کودکان ،نمایش فیلم و تئاتر عروسکی از دیگر
 -1سایت اسناد اپوزیسیون ،برنامه و اساسنامه تشکیالت دموکراتیک زنان
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کارکردهای این تشکیالت بود .آذر منصور ،موسس و یکی از سه مسئول تشکیالت دموکراتیک
زنان در مصاحبهای 1در مورد تشکیل و شیوهی کار تشکیالت دموکراتیک زنان در اصفهان
چنین میگوید:
" اولین شبی که در تشکیالت اصفهان کنار هم نشستیم ،هفت نفر بودیم .در آن زمان
تصمیم گرفتیم که جلسات را از اولین هفته شروع و تعدادی از زنان و خواهران و برادران
رفقای حزبی را به اولین جلسه زنان در اصفهان دعوت کنیم .خوشبختانه به سرعت نه
تنها دختران ،خواهران ،مادران و زنان پیرامون ما بلکه دوستان و خواهران و برادران
کسانی که شو هرانشان ،برادرشان یا پدرشان حزبی بودند ،از این تشکیالت استقبال
کردند .به جلسات هفتگی ما آمدند .این جلسات غالبا یا به صورت طرح بحثی کوچک
که از طرف ما شروع میشد ،یا سئواالتی که خانمهای شرکتکننده عنوان میکردند ،یا
مساله روز خود را مطرح میکردند به تدریج این جلسات بزرگتر و به سمینارهای هفتگی
تبدیل شد و کار ما وسعت پیدا کرد ...دامنه جلسات هفتگی زنان نه تنها در حیطه شهر
اصفهان ،بلکه به ذوبآهن ،بروجن ،شهرکرد و شهرضا هم کشیده شد و ما جلسات هفتگی
زنان را در این شهرها هم تشکیل میدادیم.
کار مهمی که میکردیم این بود که از این خانمها میپرسیدیم که چه حرفهای میدانند.
کسانی که خیاطی میدانستند ،کالسهای خیاطی برگزار میکردند و معلمان هم به
کالسهای سوادآموزی در مساجد میرفتند .زنان قالیباف را دور هم جمع میکردیم تا
بلکه بتوانند از لحاظ صنفی از حقوق صنفی خود دفاع کنند .زنان کارگر ذوبآهن را
جمع میکردیم تا از مواضع و منافع صنفی خود حمایت کنند .کارمان آنقدر وسعت
گرفت که واقعا در مدت زمان کوتاهی ،این جمع هفت نفره ،با احتساب زنان شهر یزد
در روزهای آخر ،به  411نفر رسیده بود که از این نظر بسیار مثبت بود ...هر بار هم جای
جلسات را تغییر میدادیم ...از یک سو بدبختانه دفتر مشخصی نداشتیم و از سوی دیگر

 -1کارونی ،بهروز ،رادیو فردا ،تشکیالت دموکراتیک زنان ،نقاط مثبت و منفی،12مهر 1561
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خوشبختانه چون دفتر مشخص نداشتیم به ما حمله نمیشد و مورد هجوم قرار نمی
گرفتیم".
به دنبال غیرقانونی شدن حزب توده ایران ،در اردیبهشت  31به دستور دادستانی انقالب ،دفتر
مرکزی تشکیالت در تهران مهر و موم و دفتر مجله"جهان زنان" نیز بسته شد.

 -14 -5-0-5کمیته زنان سازمان پیکار در راه آزادی طبقهی کارگر
این کمیته در واقع بخش زنان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بود .یکی از اعضای
این کمیته در در مورد فعالیتهای کمیته چنین میگوید:
"کار ما از یکی دو هسته محلی شروع شد که با زنان محالت کار میکردند .محله خاک
سفید ،ولی عصر ،شادشهر و ...هستههای اولیه در زمان انقالب شکل گرفتند .در تظاهرات
مثال من خودم با چندین دختر جوان آشنا شدم .وقتی در بخش زنان جا گرفتم ،اینها
هم در این بخش فعال شدند ... .فعالیتهای ما عمدتا شرکت در مبارزات روزمرهی مردم
برای کمبود مایحتاج اولیه زندگی ،تظاهرات علیه قطع آب و برق ،خانهسازی در خارح از
محدوده و غیره بود ...در محالت تحرک خیلی زیاد بود .وقایع پشت سر هم اتفاق می
افتاد .نیرو کم بود .اگر کمیته زنان نبود ،سازمان نیروی دیگری در محالت نداشت و به
خاطر کمی نیرو ،مساله زنان خیلی راحت قربانی مبارزه در محالت میشد ....کمیته در
مورد مسایل زنان هم کارهایی انجام میداد .ما کوشش میکردیم که در نشریات پیکار
محالت برخی مسایل زنان را طرح کنیم .مثال قوانین به زبان ساده ،سوادآموزی و ...البته
تمام این مسایل در بستر مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه بود و ویژه زنان نبود ...برای
زنان محالت مسایلی اهمیت داشت که به طور مستقیم به زندگیشان مربوط میشد.
مثال نگهداری از فرزندان پس از طالق ،ولی داشتن حق طالق مساله آنان نبود .در مورد
سنگسار اصال نمیشد حرف زد .چون از نظر آنها کسی که زنا کرده باید سنگسار میشد.
حجاب برای این زنان مساله نبود .البته ما خودمان در تظاهرات ضدحجاب شرکت کردیم.
به طور فردی و با روسری .هیچ رهنمودی از طرف سازمان وجود نداشت .به نوعی آن را
تحقیر میکردند .کار کردن با کمیته برای یکی دو تا از بچهها آزاردهنده بود به طوری
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که حالت افسردگی پیدا کرده بودند ...ما سعی میکردیم هر چه زودتر و هر چه بیشتر
کار را تودهای کنیم تا در چشم سازمان ارزش داشته باشد ...عمال به جایی رسیدیم که
دیگر به مساله زنان نمیپرداختیم دیگر کمیته زنان وجود نداشت" 1
یکی از اعضای اولیهی این کمیته در مصاحبهای چنین گفته است:
 ...پس از  22بهمن بنا شد یک کمیته زنان تشکیل شود .نظر بر این بود که نیمی از
جمعیت زنان هستند و باید میان آنها کار کرد .هیچ خط مشخصی برای کار وجود
نداشت .اما کسانی برای کمیته انتخاب شدند که میتوانستند کار تودهای بکنند ...یکی
از رهنمودهای مسوول کمیته برای نزدیک شدن به زنان محالت این بود " :بنداندازی
یاد بگیرید تا بتوانید با این زنان رابطه برقرار کنید؟ ما میگفتیم آخر با بنداندازی چه
قشری از زنان را میتوانیم جلب کنیم؟! بهتر است دست کم از طریق کالسهای پیکار
با بیسوادی اقدام کنیم .این زنان از حداقل آگاهی برخوردارند و در ضمن اکثر آموزگاران
هم سیاسی و چپی هستند.
سازمان پیکار بعدها ،به نقد عملکرد کار کمیته زنان پرداخت2.

-3-5خواستهای عمومی و سیاسی تشکلهای مستقل زنان
دموکراتیک و علنی بودن از مشخصههایی است که این سازمانها خود را با آن معرفی
میکردند .بسیاری از سازمانهای مستقل زنان ،مساله زنان را جدا از مسایل کالن جامعه
نمیدانستند و برای خود این حق را قائل بودند که تمام ارکان جامعه را مورد نقد قرار دهند،
در مسایل سیاسی روز اظهارنظر کنند و در برنامهها و اهدافشان حل مسایل دهقانان ،ملی
کردن بانکها ،ایجاد جمهوری دموکراتیک ،آزادی بیان ،قلم ،مذهب ،مبارزات ضدامپریالیستی
و ...اشاره شده است .حتا در سازمانهای صنفی نیز این مساله مشهود بود .این خواستهای
عمومی به نظر آنها ،به طور خالصه عبارت بودند از:
تشکیل یک جمهوری دموکراتیک خلق بر اساس آزادی کامل جمعیتهای سیاسی مذهبی
و صنفی یا تشکیل جمهوری سوسیالیستی /تشکیل شوراهای کارگری /برچیدن تمامی
 -1متین ،مهناز ،نیروهای چپ و مبارزات زنان ،مصاحبه با سارا .س از اعضای اصلی کمیته زنان پیکار ،ژانویه 61
 - 2نشریه پیکار ،شماره های  62و ،65بهمن 1536مراجعه شود به صفحه  199و  533همین مجموعه
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موسسات و شرکتهای غارتگر دولت سابق /تشکیل انجمنهای دهقانان /آزادی و حقوق
متساوی برای تمامی خلقهای ایران /تشکیل دادگاه علنی و محلی با شرکت نمایندگان مردم
جهت به کیفر رسانیدن تمامی جانیان سابق /اخراج کلیه مزدوران بیگانه و در درجه اول
مزدوران یانکی /دادن کمکهای مادی و معنوی به تمامی جنبشهای دموکراتیک و
ضدامپریالیستی /ملی کردن تمام صنایع و معادن و شرکتهای بزرگ و وابسته به نفع خلق/
بر چیدن دستگاهها ی عریض و طویل اداری و ارتشی و پلیسی که دست پرورده امپریالیسم
و ارتجاع داخلی بوده و بنیان گذاردن دستگاههای اداری و پلیس و ارتش خلقی و...
این سازمانها رهایی زنان را در گرو آزادی و رهایی مردان و کل جامعه و همهی خلقها
میدیدند و نظام امپریالیستی سرمایهداری را سبب این شرایط میدیدند .از جمله اهداف این
سازمانها متحد کردن زنان در صفوف خاص و در برخی مواقع نیز تشکیل سازمان سراسری
زنان در جهت رفع ستم مضاعف بود .مبارزه برای تقاضاهای صنفی و احقاق حقوق پایمال
شده زنان ،مثال حمایت از زنان درکسب حقوق برابر با مردان در مقابل کار مساوی ،برخورداری
از بیمه ،حق اوالد ،مبارزه در راه تامین امکانات رفاهی در دوران بارداری و پس از زایمان،
ایجاد مهد کودک برای کودکان زنان زحمتکش ،حق طالق ،مبارزه علیه قوانین از قبیل تعدد
زوجات و صیغه و ...نیز از جمله اهداف آنان بوده است .بسیاری از آنان با تاکید ،مرزبندی خود
را با شوروی و چین مشخص کرده بودند .مبارزه ضدامپریالیستی و ضدارتجاعی یکی از رئوس
و اهداف اصلی این سازمانها بوده است.

 -1-5ضرورت وجود تشکلهای مستقل و جداگانهی زنان
ضرورت ایجاد تشکلهای مستقل زنان ،یکی از عمده بحثهایی بود که در سالهای پس از
سرنگونی رژیم شاه در میان زنان مبارز و چپ مطرح بود ،بسیاری از تشکلهای زنان در این
سالها معتقد به تشکل مستقل زنان بودند .تشکیل این نهادها خود نشان از این دغدغه دارد.
جمعیت زنان مبارز در جواب به این سوال که چرا زنان باید تشکیالت جداگانهای داشته
باشند ،میگویند:
"خصوصیات و ویژگیهایی که زنان به عنوان یک بخش از جامعه با آن روبرویند ،این
امر را الزم االجرا مینماید .زنان نه تنها همچون همزنجیران برابر خود ،به وسیلهی

سالهای  1307تا 1365

247

امپریالیستها ،سرمایهداران ،فئودالها و صاحبان زور و زر استثمار میشوند ،بلکه هم
چنین به خاطر قیود و عقبماندگیهای سنتی اجتماع و بقایای جامعه پدرساالری تحت
ستم دوگانه از طرف کل نظام اجتماعی موجود میباشند .در مقابل کار مساوی زن و مرد،
زنان از حقوق اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کمتری برخوردارند .برای نمونه در جامعهی
 23میلیونی ایران قریب به  9میلیون زن فقط در امور خانهداری اشتغال دارند .هیچ گونه
حقوق و مزایای اجتماعی در این مشغله برای زنان وجود ندارد .اکثریت زنان از امر تولید
و شرکت در امور اجتماعی محرومند .به زنان عموما به عنوان کاال نگریسته میشود.
قوانین خانواده عموما بر ضد منافع زنان و  ...این محرومان جامعهاند .زنان در مقابل کار
مساوی تا 31درصد کمتر از مردان حقوق میگیرند و درصد بیسوادی در میان زنان به
مراتب بیشتر است( .از 31درصد بیسواد در کشور13 ،درصد زنان هستند) و هزاران
نمونهی دیگر .محدودیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،حقوق و اقتصادی جزء الینفکی از
جامعه حامل ستم و استثمارند.
برای از بین بردن تمام این محدودیتها و برای به دست آوردن حقوق کامال متساوی با
مردان در مقابل فعالیت اجتماعی متساوی ،زنان باید با گسترانیدن اتحاد خود با سایر
اقشار و طبقات خلقی در نهضتهای بزرگ اجتماعی میهنمان شرکت کنند .برای شرکت
در این نهضتهای اجتماعی نه تنها باید سیاست و اهداف انقالبی داشت ،بلکه ابزار پیش
برد این سیاست و اهداف یعنی تشکیالت و سازمان باید موجود باشد و بدین جهت زنان
زحمتکش و مبارز ایرانی به مثابه نیمی از شرکتکنندگان این نهضتها با متشکل شدن
در تشکیالت واحد و سراسری خود استمرار و پیروزی انقالب ایران را تضمین کنند".
"این جمعیت میداند و خود نیز میگوید که تعدد در تشکیالت که امروز به علت نبود
رهبری واحد در میان زنان یکی از معضالت است ،تنها نیروی نهضت زنان را تحلیل برده
 ....جمعیت زنان مبارز در عین پیشبرد نهضت خود برای رسیدن به آرمانها و اهداف
عالیه خلقهای ایران به طور عام و حل معضالت زنان به طور خاص میکوشد تا اکثریت
قریب به اتفاق زنان را در یک سازمان واحد و سراسری متشکل کند .تشکیالت یکی از
مه ترین سالحهای مبارزه اجتماعی ما در شرایط کنونی و وحدت کبیر زنان با یکدیگر و
با خلقهای دالور خود تضمینی مهم در استمرار و پیروزی انقالب ماست".
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در شمارهی  12نشریه ( 21اسفند " )1539چه باید کرد" که منشعبین کارگران سوسیالیست
منتشر میکردند ،در سالروز اعتراضات زنان علیه حجاب ،در مقالهای تحت عنوان" :ضرورت
تشکل مستقل زنان" چنین نوشت:
" چند هفته پس از پیروزی قیام ،ضدانقالب سیاسی با حمله به حقوق زنان ،عمال راه
حمله به حقوق دموکراتیک را گشود ،صرفا مقاومت سرسختانهی زنان ،درست یک سال
پیش در چنین روزهایی باعث شد که ارتجاع نتواند فورا تمامی برنامههای خویش را اجرا
نماید .اما در این یک سال حاکمیت نشان داده که نسبت به رژیم گذشته نه تنها نقش
باالتری برای زنان در تولید و حیات اجتماعی و سیاسی قائل نیست بلکه در موارد
متعددی دامنهی حمله به آنان را گسترش هم داده است ...در روال تداوم انقالب ایران،
تعمیق خواستههای زحمتکشان و مبارزهی آنان ،پیکار زنان جهت تشکل مستقل ایشان
مطرح میشود .پایههای مادی و واقعی و ضرورت این تشکل را به سادگی میتوان دید
به عهدهی انقالبیون است که با یاری به ایجاد این تشکل گامی در جهت پیروزی زنان
زحمتکش و انقالب ایران به پیش بردارند"...
به مناسبت  9مارس  ،1536میزگردی با عنوان "پیش به سوی تشکل و مبارزه یکپارچه
زنان" توسط نشریه "گل سرخ "برگزار شد .در این میزگرد که با حضور دو تشکل زنان (اتحاد
ملی زنان و انجمن رهایی زن) تشکیل شده بود به مساله "اهمیت مبارزات زنان و تشکلهای
مستقل آنان در شرایط مبارزات امروز" و این که"مسایل مشخص زنان در امر مبارزه چیست"
پرداخته شد .نماینده اتحاد ملی زنان بوجود آمدن این سازمان را ناشی از این ضرورت عنوان
میکند و یادآور میشود که در اسفند  1531در این راستا ،دو بحث آزاد در مدرسه عالی
شمیران و در د انشگاه تهران سازمان داده شد که در دانشگاه تهران بیش از سه هزار نفر
شرکت داشتند .نتیجه این بحثها شکلگیری "اتحاد ملی زنان" بود .انجمن رهایی زن ضمن
طرح این موضوع که مساله زنان در اساس یک مساله دموکراتیک است ،بر این نکته تاکید
میکند:
"در جوامعی مثل ایران وجود سازمانهای دموکراتیک خیلی عمدگی پیدا میکند ،برای
این است که هر قشری و هر طبقهای برای خواستهای دموکراتیک و طبقاتی خودش
باید متشکل باشد و بعد آن خواستها را مطرح کند .به نظر ما چون این خواستها در
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ایران خیلی وسیع است و اقشار و طبقاتی که درگیر هستند و در زیر این چتر اختناق
قراردارند ،باید صفوف مستقل خود را ایجاد نمایند .در نتیجه وجود سازمانهای
دموکراتیک که بر حول مسایل سیاسی خاص فعالیت میکنند ،الزامآور میگردد .تشکالت
زنان هم به عنوان یکی از عمدهترین سازمانهای دموکراتیک در ایران مطرح میشود و
به دلیل عمده بودن و جهانی بودن مساله زن و دوم به دالیل خاص  ...وجود سازمانهای
دموکراتیک زنان را در این مرحله ضروری میکند".
اما در سطح جنبش چپ ،دیدگاههایی نیز وجود داشت که مخالف ایجاد تشکل مستقل زنان
بود .سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر ،تشکل مستقل زنان را قبول نداشته و به سازمان
های زنان موجود این گونه نقد مینویسد:
"تشکیالت دموکراتیک زنان پایههای اصلی خود را بر روی دوش زنان زحمتکش
می گذارد و تا زمانی که این پایه مادی فراهم نگشته است پس ایجاد چنین تشکیالتی
فقط یک کوشش بیمحتوا است و مشخصا جنبه روشنفکرانه خواهد داشت .بدین سبب
با تشکیالتهایی چون جمعیت زنان مبارز ،جمعیت بیداری زن ،اتحادیه انقالبی زنان که
پس از قیام بدون هیچ کار متمرکزی بر روی زنان زحمتکش اعالم موجودیت نمودهاند،
مرزبندی نموده و آنها را تشکلهایی از باال ،غیرتودهای و روشنفکرانه ارزیابی میکنیم1.
بقیه سازمانها نیز نظراتی مابین این دو دیدگاه داشتند.

 -1نشریه پیکارشماره 63
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 -9-5تالش برای ایجاد همبستگی و اتحاد میان تشکلهای زنان
مساله وحدت برای تشکلهای زنان مهم بود و در این راه اقداماتی انجام میشد .ضرورت این
مساله ،با توجه به تعداد زیاد این تشکلها و تنوعشان حتا در سطح نشریات عمومی نیز مطرح
بود.
در آیندگان سوم و چهارم خرداد  ،1539در مقالهای تحت عنوان "زن ایرانی در بند نمیماند"
به معرفی تعدادی از این سازمانهای زنان پرداخته شده است .نویسنده این مقاله افزایش
تعداد جمعیتهای زنان را باعث پراکندگی نیروی عظیم زنان میداند و چنین مینویسد":
"در چند ماه اخیر ،چندین جمعیت از سوی زنان اعالم موجودیت کرده است که نخستین
هدف همهی این گروهها رهانیدن زن از اسارت است ...وجود این همه سازمانها باعث
امیدواری است .اما آنچه باعث بروز نگرانیهایی میشود این است که چرا این همه
سازمانهای متعدد زنان؟ اگر زنان آگاه نیاز بسیج جداگانهی زنان را احساس کردهاند،
چرا با تعداد بیش از حد جمعیتها یی که بعضی از آنها بسیار هم به هم نزدیکند ،باعث
پراکندگی زنان میشوند .چنانکه از گفتهها ،نشریات این جمعیتها بر میآید زمینههای
اتحاد برای بسیاری از این جمعیتها وجود دارد ،مگر آنکه این جمعیتها ،تمام آن چه
را که گفتنی است ،نگفته باشند".
در این مقاله از تمام تشکلهایی که معرفی شده ،در مورد وحدت سوال شده است .در مورد
وحدت با سایر گروههای زنان ،یکی از مسووالن اتحادیه انقالبی زنان مبارز در یکی از جلسات
خصوصی توضیح داد که وحدت از ابتدا مورد نظر اتحادیه بوده است ،ولی شرایط ضروری و
شناخت کافی در حال حاضر برای وحدت وجود ندارد .با این حال ،ما امیدواریم که در آینده
با گروههایی که دقیقا در مسیر ما حرکت میکنند به طور اجمالی به وحدت دست یابیم .در
نشریه شماره  5اتحادیه چنین میخوانیم:
" ما به عنوان اتحادیه زنان مبارز ،خواهان برقراری اتحادی اصولی با همهی گروههای
مبارزی که صادقانه و مصرانه خواهان حرکت دموکراتیک و پیشرونده به سوی آزادیها
و آگاهیهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی میباشند ،هستیم و هر گونه همکاری و کمک
را در جهت رهایی زنان و اجتماع از قید زنجیرهای استثمار تایید کرده و پشتیبان آن
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میباشیم و به خاطر آنکه از نفوذ هر گونه عوامل ناصالح ،پلیسی و خائن به داخل اتحادیه
جلوگیری نماییم الزم میدانیم خط مشی اتحادیه انقالبی زنان مبارز را مصرانه تعقیب
نموده و قواعد ،اصول و پایهی آن را همواره مد نظر داریم".
نظر جمعیت بیداری زنان در مورد وحدت با سایر گروهها چنین بود:
"آن دسته جریانات و دستههایی که زنان را به متشکل شدن گرد خواستههایی محدود
اقتصادی صنفی و پرداختن به امور زنان میخوانند ،آگاهانه و ناآگاهانه به جنبش انقالبی
مردم و جنبش انقالبی زنان زحمتکش ایران ضربه میزنند و در واقع به طور غیرمستقیم
این فکر ارتجاعی را تبلیغ میکنند که ما زنان الیق فهم همان مسایل محدود خود نیستیم
و نباید در امروز انقالب و سازندگی فردا دخالت و شرکت کنیم.
ما را با چنین دستههایی کاری نیست .با دیگر گروهها و جمعیتهای دموکراتیک و
ضدامپریالیستی زنان که اخیرا ایجاد شدهاند و یا در حال ایجاد هستند و خط و مشی و
برنامهشان متضاد با خط مشی و برنامه جمعیت بیداری زنان نباشد ،حاضر به همکاری و
وحدت کامل هستیم و در این راه حد اعلی تالش خویش را میکنیم و از آنها نیز
می خواهیم تا در این موقعیت حساس که امر بسیج زنان مبدل به یکی از مسایل مهم
جنبش و انقالب ایران شده است ،در راه وحدت و یگانگی همگی گروههای دموکراتیک
و ضدامپریالیسی زنان تالش کنند و اجازه ندهند که چندین تشکیالت زنان ایجاد شود.
پدید آمد ن چندین تشکیالت زنان سبب هدر دادن وقت و نیروی رزمنده زنان و دامن
زدن به بدبینی درمیان صفوف زنان ستمدیده ایران نسبت به امر تشکل و تشکیالت
می شود .باید از پدید آمدن چنین وضعی جلوگیری کرد .ما به سهم خود تالشمان را
خواهیم کرد".
بنا به توضیح جمعیت بیداری زنان ،دعوت این کمیته برای اتحاد زنان ،شامل آن دسته از
زنانی نمی شود که به جای دنبال کردن یک خط مشی انقالبی ،دنبال آزادی بیبند و بار و
عقبمانده جوامع سرمایهداری اروپا و آمریکا هستند .در ضمن ،این جمعیت معتقد است که
زنان نمیتوانند خود را از قید اسارت و بردگی رها کنند ،مگر اینکه همراه سایر گروهها برای
رهایی جامعه از قید ارتجاع و امپریالیسم کوشش کنند.
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برخی از این تشکلها هم با روشن کردن خط و مرز خود با تشکلهایی که نمیتوانند با آنها
همکاری کنند ،موضع خود را در رابطه با اتحاد و همکاری مشخص کرده بودند .از جمله
میتوان به کمیته زنان مبارز (شیراز) اشاره کرد:
"ضمن خطکشی قاطع با مشی و برنامهها و اهداف کمیته مرکزی حزب توده ،به عنوان
عمدهترین خطر برای جنبش دموکراتیک و نیز خطکشی با جریانهای سازشکاری که
اشاعهدهندهی برنامههای ضدانقالبی جمهوری تودهای چین ،در درون جنبش خلقهای
ما میباشند ،کمیته زنان مبارز ،باید در راه به وجود آمدن سازمان سراسری زنان تالش
کند که اکثریت قریب به اتفاق زنان زحمت کش و مبارز ایران را در خود بسیج کند".
برای انجمن رهایی زن ،ایجاد همبستگی در میان تشکلهای موجود زنان از اهمیت برخوردار
بود .شعار " اتحاد جنبش زنان ضرورت رهایی زن" در شمارههای مختلف نشریه این سازمان
به چشم میخورد .انجمن رهایی اعالم کرده بود:
"سازمان ما با حفظ استقالل و نظرات خود با سازمانها و گروههای مترقی و انقالبی و
نیروهایی که در جهت منافع زحمتکشان و جدا از وابستگی به قدرتهای جهانی فعالیت
میکنند ،همکاری خواهد کرد".
یکی از جدیترین این تالشها ،تشکیل کمیته یا شورای همبستگی زنان بود« .شورای
همبستگی زنان» متشکل از  3سازمان بود :انجمن رهایی زن ،اتحادیه انقالبی زنان مبارز،
کمیته زنان جبهه دموکراتیک ملی ایران ،1جمعیت بیداری زن ،جمعیت زنان مبارز« .کمیته
همبستگی زنان» در  4آذر  1539کنفرانس مشترک زنان را با همکاری پنج سازمان فوق و
اتحاد ملی زنان ،به عنوان اولین اقدام مشترک سازمانهای انقالبی و مبارز زنان پس از انقالب،
تشکیل داد .موفقیت این کنفرانس و تاثیر آن در جنبش مترقی زنان ایران ،لزوم همکاری
سازمانهای مترقی و انقالبی را به وضوح مشخص نمود و بدین خاطر کمیته برگزارکننده این
 -1جبهه دموکراتیک ملی ایران یکی از احزاب سیاسی ملیگرای ایران است که به رهبری هدایتاهلل متین دفتری در
اسفند سال  1531تشکیل شد .شکراهلل پاکنژاد ،یکی دیگر از بنیانگذاران بنام این جبهه است .او از زندانیان سیاسی دوره
محمد رضاشاه بود و دفاعیه او در دادگاه شاه بازتاب جهانی یافت و سارتر آن را در نشریه خود منتشر کرد .او پس از
انقالب  1531ایران آزاد شد و به فعالیت سیاسی ادامه داد وی در مرداد سال  ،31بار دیگر دستگیر و در اواخر ماه آذر
همان سال تیرباران شد.
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کنفرانس به شورای همبستگی زنان تبدیل شد .این شورا بزرگداشت روز جهانی زنان را مرکز
فعالیتهای خویش قرار داد و به این منظور به بسیج وسیع نیروهای مبارز دست زد1 .
در نخستین بیانیه این کمیته که در  23آبان 1539منتشر شد چنین آمده است:
"آزادگان و آزادیخواهان ایران بیشک شما نیز چون ما خاطرهی روزهای پرافتخاری را
که مرد و زن و پیر و جوان در خیابانها و کارخانهها در کنار هم با مشتهای گره کرده
علیه خونریزان جبار پهلوی فریاد میزدند و برای آزادی و استقالل میهن جان بر کف...
بی واهمه میرزمیدند به یاد میآورید .... .لیکن امروز با کمال تاسف میبینیم که نه تنها
قدمی درجهت بازگردانیدن حقوق و حرمت از دست رفتهی زنان برداشته نشده بلکه
اقدامات و قوانین و مصوبات حاکم تنها در جهت محدود ساختن هر چه بیشتر زنان،
تثبیت نابرابری آ نان و حتا بازپس گرفتن حقوق ناچیز گذشته جریان داشته است ... .ما
با این امید که زمینه اتحاد و همبستگی گروههای مترقی زنان را در جهت هماهنگ
ساختن فعالیتهای آنان به وجود آوریم و از مزایای تالش دستهجمعی به سود مبارزه
بهره گیریم ،تدارک برگز اری کنفرانس مشترکی را در دفاع از حقوق زنان ضروری می
بینیم و از همه دعوت میکنیم در مبارزات زنان ایران علیه ستم و نابرابری استثمار و
ارتجاع با ما همگام شوند"2 .
سپس به مساله دادگاههای حمایت خانواده ،محروم شدن زنان قاضی از قضاوت ،تعطیلی
مدارس دخترانه به دلیل نبود معلم زن ،محدودیتهای زنان در زمینه ورزش و...اشاره شده
است:
"تردید نیست که مساله زنان نمیتواند مستقل از ساخت اقتصادی -سیاسی جامعه مورد
بررسی قرار گیرد  ...مادامی که ساخت جامعه مبتنی بر امتیازات طبقاتی و استثمار فرد
از فرد است ،برابری کامل زنان با مردان نیز تحقق نخواهد یافت .ما اعتقاد داریم تالش
اصلی نیروهای انقالبی جامعهی ما اعم از زن و مرد باید معطوف مبارزه بر علیه صاحبان
زر و سرمایه و علیه نفوذ امپریالیستی باشد ،اما فراموش نمیکنیم که این مبارزه در راه
تامین حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان و رفع تبعیضات گوناگون نه با این اهداف انقالبی
 -1نشریه رهایی ،1539 ،بزرگداشت روز جهانی زن
 -2اطالعات 23 ،آبان 39
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جامعه مغایرتی دارد که بسیج نیروی عظیم زنان میتواند پیروزی جنبش حقطلبانه ملی
را تسهیل کند .شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر تشکل زنان ایران و کوشش در جهت
اعتالی آگاهی آنان را ضروری میسازد .دفاع از حقوق زنان محروم و زحمتکش این
سرزمین مستلزم وحدت عمل و مبارزه کلیه افراد و سازمانهای مترقی و آزادیخواه و
تمامی زنان رزمنده و بیدار دل ایران است.
حرکت مشترک ما کوششی است صمیمانه جهت شناخت مسایل فوری زنان و تالش در
جهت آغاز مبارزه هماهنگ و متحد علیه تجاوز به حقوق زنان ،دفاع از آزادیهای
دموکراتیک آنان و نیز مبارزه به منظورحفظ تداوم انقالب و تشکل و مبارزه زنان علیه
نفوذ امپریالیستی تا قطع کامل وابستگی اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ایران و تحقق
برابری کامل زنان.
در انتها هم با این امید که زمینه اتحاد و همبستگی گروههای مترقی زنان را در جهت
هماهنگ ساختن فعالیتهای آنان بوجود آورده و از مزایای تالش دستهجمعی به سود
مبارزه بهره گیریم ،ضرورت برگزاری کنفرانس مشترک را میبینیم و از کلیه سازمانها،
گروهها ،جمعیتها ،کانونهای دموکراتیک و مترقی و کلیه افرادی که رهایی زنان را تنها
با تشکل و مبارزهی بیامان علیه هر نوع استثمار و قطع کامل و همه جانبه نفوذ
امپریالیسم و همبسته با پیکار دالورانهی کلیه خلقهای تحت ستم ایران ممکن میدانند،
دعوت میکنیم که در برگزاری این کنفرانس و اعالم پشتیبانی از مبارزات مترقی زنان
ایران علیه ستم ،نابرابری ،استثمار و ارتجاع با ما همکاری کنند".
انجمنها و سازمانهای صنفی زنان و بسیاری از تشکلهای زنان در وزارتخانهها و ادارات
مختلف که بالغ بر  21گروه بودند ،نیز از این کنفرانس اعالم پشتیبانی کردند .از جمله انجمن
کارکنان زن سازمان برنامه و بودجه ،کانون ترقیخواه بانک مرکزی و ...اشاره کرد .شهین نوایی
از بنیانگذاران آن چنین میگوید:
"کمیته همبستگی زنان ،تشکلی از اکثر سازمانهای سیاسی و گروههای صنفی زنان بود.
در جلسات هفتگی آن نمایندگان همهی گروهها شرکت میکردند .مدتی بعد کلیه
تشکلهای فعال ،در آن شرکت کرده و برنامهی مشترکی را در رابطه با یک کنفرانس
مشترک در اعتراض به پیشنویس قانون اساسی برنامهریزی کردند .این کمیته در فرموله
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کردن خواستهای زنان در قطعنامههای کنفرانس مشترک نقش مهمی داشت .این
کنفرانس سه هفته پس از اشغال سفارت امریکا برگزار شد .هیچ کدام از سازمانهای
سیاسی مثل پیکار ،فدایی ،جبهه ملی ،مجاهدین ،حزب دموکرات ،کومله و ...با این
کنفرانس ابراز همبستگی نکردند .سازمان فدایی در همان روز و همان ساعت برای حمایت
از دانشجویان پیرو خط امام راهپیمایی به سمت سفارت برگزار کرد".
در نشریه آزادی (جبهه دموکراتیک ملی ایران) ،شمارهی  25که در تاریخ  51مهر
1539منتشر شد ،کمیته زنانِ جبهه دموکراتیک از کلیه سازمانها ،نیرویها و شخصیتهای
مستقل و ملی زنان ایران دعوت کرد که در این همگرایی شرکت کنند .این نشریه ویژهنامهای
را در این رابطه انتشار داد که در آن آمده است:
"کمیته زنانِ جبهه دموکراتیک ملی ایران به دعوت کمیته همبستگی زنان برای کنفرانس
مشترک پاسخ مثبت داده و از همهی نیروهای مترقی ،مبارز و دموکرات که در راه رفع
ستم از خلقها و تودهها ،و به ویژه زنان که پیوسته از ستم دوگانه رنج بردهاند مبارزه
کرده و دعوت میکند که با این کمیته همکاری فعاالنه کنند".
”یکی از راهها ی نفوذ امپریالیسم در کشورهای تحت ستم ...تقسیم جامعه به دو بخش
زن و مرد و سلب مستمر حقوق حقه مدنی و اجتماعی آنان و جلوگیری از رشد فرهنگی
این تودههای به ظاهر جداست .دو بخشی که در حقیقت دو بازوی سازنده اجتماع
هستند ...اتحاد زنان میهن ما ،صرفنظر از دیدگاههای خاص ایدئولوژیک و صرفا بر مبنای
مضامین مشترک و متحدی چون آزادیخواهی ،ترقیطلبی ،استقالل ،ایستادگی علیه
امپریالیسم و پیکار برای تعالی همه جانبه ملی ،ضرورتی محسوس است .از این رو کمیته
زنان جبهه دموکراتیک ملی ،از کلیه سازمانها ،نیروها و شخصیتهای مترقی مستقل و
ملی زنان ایران ،دعوت میکند به منظور پیریزی و تقویت پهنههای وحدت ،دست یاری
به هم دهند .بدیهی است که برادران همرزم ما ،در این کوشش عمومی برای احقاق
حقوق سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی برابر با ما همکاری خواهند کرد .کمیته زنان جبهه
دموکراتیک ملی ،این اقدام را وظیفهی خود میداند و همه امکانات و قوای خود را در
خدمت بیقید و شرط برای انجام این همگرایی و گردهمآیی خواهد گذارد".
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از کم و کیف این بحثها و سخنرانیهای این کنفرانس اطالع دقیقی نیست .اما بحث عمده
اعتراض به قانون جدید خانواده و قانون اساسی پیشنهادی مجلس خبرگان بود:
"  ...دو رساله در مورد قانون اساسی و قانون مدنی از طرف کمیته همبستگی و یک مقاله
از طرف کانون مستقل معلمان تهران در مورد آموزش و پرورش و زن قرائت گردید .از
طرف کمیسیون صنفی کمیته همبستگی متشکل از کانونها و تشکیالت زنانِ کارمند
نیز پیامی خوانده شد .خانم آل آقا (مادر نسترن و الدن آل اقا از شهدای سازمان فدایی)
نیز پیامی خواند .در این مراسم زنان ترکمن و کرد نیز به نمایندگی از طرف زنان خلق
های تحت ستم ایران پیامهایی به کنفرانس آوردند .در این مراسم ،پیامهایی از طرف
جمعیت حقوقدانان ،گروهی از زنان سنندج ،جبهه دموکراتیک ملی ،کانون زندانیان
سیاسی و گروهی از کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی تهران قرائت شد".
در این گردهمایی ظاهرا چند هزارنفر شرکت کرده بودند و نشریه رهایی زن این گردهمایی
را بسیار موفق ارزیابی کرده است:
" یکی از بهترین افشاگریها علیه قانون اساسی ارتجاعی که علیرغم کارشکنی
مرتجعینی که برق ساختمان را قطع کردند در زیر نور فندک و شمع ،برنامههای خود را
به بهترین وجهی اجرا کرد و گام موثری در مبارزه دموکراتیک علیه سلطهجویی و
شوونیسم برداشت".
به جز همکاری و اتحاد عمل با سایر تشکلهای زنان ،چشمانداز این زنان تلفیق مبارزات
دموکراتیک و سوسیالیستی بود .در انتهای این گزارش پس از تبریک به سازمانهای
برگزارکننده آمده است:
" امیدواریم که دومین کنفرانس در شرایطی که با تعقل و تفاهم بیشتر همگان همراه
باشد ،برگزار گردد و زنان مترقی میهن ما با تلفیق مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی
در مبارزه با رژیم و آموزش به سایر نیروهای مترقی موفق و موید باشند".
قطعنامهی پایان کنفرانس نیز این چنین بود:
"زنان ایران پیوسته همگام با برادران خود پرچم مبارزات حقطلبانه و آزادیخواهانهی
ملی را به دوش کشیدهاند و به رغم تمامی محرومیتها و محدودیتها در این مبارزات
گامی از برادران خود عقب نبودهاند .تاریخ خونین مبارزات خلق ایران و نمونههای بیشمار
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زنان رزمندهای که در حکومت سیاه پهلوی در سیاهچالهای قرون وسطایی ایران جان
باختهاند ،گواه ماست ...زنان ایران نیک آگاهند که امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی می
کوشند خواستهای بر حق زنان ایران را در جهت تامین منافع خود به انحراف بکشانند.
ما این حیلهی شناختهشده و امتحانشده را محکوم میکنیم و از پیش اعالم میداریم
اجازه نخواهیم داد مبارزهی ما علیه تبعیضات و نابرابریها ،جدای از مبارزات زحمتکشان
شناسانده شود ،لیکن تجاوزات آشکار و پنهانی را که خواه از طریق تصویب لغو قوانین و
مصوبات گوناگون و خواه با ادامهی روشهای تبعیضآمیز نسبت به زنان از هنگام پیروزی
قیام در مورد زنان اعمال شده ،محکوم میسازیم و حق مبارزه برای کسب آزادی و برابری
با مردان را برای خود محفوظ میداریم .ما اعالم میکنیم ...مبارزه در جهت برقراری
آزادیهای دموکراتیک در ایران ،از مبارزهی ضدامپریالیستی جدا نیست ...قوانین عقب
افتادهی مجلس خبرگان بیانگر خواستهای ضدامپریالیستی مردم نبوده و از این رو
محکوم است ...ما خواهان افشا و الغای کلیه قراردادهای اقتصادی ،نظامی و فرهنگی با
کشورهای امپریالیستی و در راس آنها امپریالیسم امریکا میباشیم ،خواهان تصفیه کلیه
ارگانهای حکومت از عوامل امپریالیسم و افشای نام آنها هستیم .ما خواهان تجهیز و
آموزش نظامی زنان و مردان برای مقابله با تجاوزات و تهدیدات امپریالیسم هستیم .ما
خواهان لغو قوانین مربوط به تعدد زوجات ،ازدواج منقطع ،حق طالق یک طرفه هستیم.
ما خواهان تضمین حقوق در مورد والیت فرزندان برای مادران و پدران به طور مساوی
هسیتم .حق قیمومیت را که با کنایه و استعارههای مصوبات مجلس خبرگان محدود به
حدود شرعی و اعمالنظر فردی شده کافی نمیدانیم .ما خواهان تامین حقوق کامل
سیاسی در اداره ی امور مملکت از راس تا پایه با برادرانمان هستیم که در هیچ جای آن
جنسیت دلیل انتخاب یا عدم ا نتخاب نباشد .ما خواهان حقوق برابر درخانواده و اجتماع
به عنوان نخستین قدم در راه کسب آزادی و برابری اجتماعی زنان ... ،امکانات آموزشی
رایگان در تمامی رشته ها بدون هیچ گونه تبعیض ،باز پس دادن حق قضاوت به زنان و
رفع تبعیض جنسی در انتخاب آزادانهی شغل و حرفه بر اساس تواناییها و لیاقتها...،
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برقراری امکانات رفاهی از قبیل مهد کودک و ...در محیط کار برای زنان کارگر و کارمند
هستیم1.
کمیته همبستگی از همان روز اقدام به انتشار بولتنی کرد که به قیمت  51ریال در تهران
انتشار یافت .در اولین شماره ،بولتن همبستگی ،کمیته همبستگی زنان را چنین تعریف کرده
است:
"کمیته همبستگی زنان با تشکلی از سازمانهای سیاسی و گروههای صنفی-سیاسی
زنان کار خود را برای برگزاری کنفرانس مشترک آغاز کرد .حاصل این تالش ،گردهمایی
در دانشکدهی پلیتکنیک تهران بود و مسایل مطرح شده تحلیلی از اصول قانون اساسی
مصوب مجلس خبرگان ،تجزیه و تحلیل قوانین مدنی موجود دربارهی خانواده و بحثی
پیرامون ستم فرهنگی و نتایج آن بر زندگی زن ایرانی بود .اولین شماره بولتن همبستگی
مطالب بازگو شده در کنفرانس است .مهمترین دستاورد این کنفرانس تشکل نیروهای
مترقی زنان با دیدگاههای متفاوت و بینش یکسان در قبال واقعیت مسایل مربوط به زن
در سطح جامعه و سپس امکان تداوم این همکاری در جهت سازماندهی مبارزات زنان در
همهی سطوح به عنوان یک نیروی بالقوه ضدامپریالیستی و ضد ارتجاعی در حال و آینده
میباشد".
در فهرست مطالب این شماره این عناوین به چشم میخورد :تحلیل از قانون اساسی خبرگان،
نگرشی به حقوق زنان در قوانین مدنی ،ستم فرهنگی به زنان ،پیامهای ارائه شده در کنفرانس
از سوی جمعیتها و گروهها2.
حرکت بعدی کمیته همبستگی نشستهای تدارکاتی برای برگزاری مراسم  9مارس 1539
بود .در بیانیهی آن چنین آمده است:
"تاریخ از زمانی که جوامع به طبقات تقسیم شد و روابط استثماری به نفع اقلیتی حاکم
و به قیمت ظلم و تعدی و ستم به اکثریتی رنج کشیده بوجود آمد ،صحنه خونینی است
-1

زنان در مبارزه ،ماهنامهی اتحاد ملی زنان ،شمارهی  ،2آذر 39

 -2ببران ،صدیقه ،سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر ،نشریات ویژه زنان  ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
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از جنگ و قیام و خیزش تودهها برای کسب حقوق پایمال شدهشان .تودههای رنج کشیده
و محروم در این مبارزه دائمی علیه ظلم و ستم و استثمار ایام خاص را که یادگار و
یادبود ی است از شکستی تلخ یا پیروزی عظیم همیشه به یاد سپرده و آن را گرامی می
دارند .امپریالیستها و تمامی طبقات مرتجع با هر آن چیزی که به تودههای مردم آگاهی
بخشیده و یادگاری باشد از جمله مبازرات و تالشهای آنان ضدیت میورزند .روز جهانی
زن یکی از این روزهاست ،چرا که نشانهی حرکت نیمی از نیرویهای بشریت (یعنی
زنان) برای گسستن زنجیرهای ستم و استثمار دو الیه از دست و پاهای خویش است .اما
در عوض ،نیروهای مترقی و انقالبی این روز را ارج نهاده و از آن برای آگاهی دادن به
تودههای مردم در مورد نقش پر ارزش زنان در مبارزات رهاییبخش بشریت از قید ظلم
و استثمار استفاده میکنند .انقالبیون این روز را بزرگ میدارند زیرا معتقدند پیروزی هر
انقالبی بدون شرکت فعال زنان به ویژه زنان زحمتکش در کلیه صحنههای نبرد امری
غیرممکن است...
سپس به مبدا تاریخی روز  9مارس پرداخته است و بعد در مورد زنان ایران چنین نوشته
است:
" در ایران زنان و به خصوص زنان زحمتکش قرنهاست که تحتستم و استثمار دوالیه
قرار داشتهاند .اثر زخمهای تازیانه این روابط پوسیده اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی کماکان بر پیکر و افکار آنان باقی است .با وجود این که زنان زحمتکش ایران
همواره در کار کشاورزی و صنایع به طور مستمر شرکت داشته و تحت ستم و استثمار
وحشیانه اربابان و سرمایهداران ،حاصل دسترنجشان به غارت میرفته ،اما تنها نقش
اجتماعی که طبقات مرتجع و قوانین آنها برای زنان قائل بودهاند زادن بچه و مراقبت از
مرد و خانواده بوده است و هرگز از هیچ گونه آزادی و حقوق سیاسی اجتماعی و اقتصادی
برخوردار نبودهاند.
اگر چه هزاران بند و زنجیری که بر دست و پای زنان ایران بوده آنان را از آزادی محروم
میکرده است اما در تمامی ادوار ،همیشه در پیکارهای خونین برعلیه مرتجعین حاکم و
اربابان امپریالیست آنها شرکت داشتهاند .زنان آگاه و مبارز ایران آزادی خود را در گروی
آزادی کل جامعه دیده و دقیقا با حرکت از همین اصل بوده است که در قیام و خیزشهای
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اخیر علیه رژیم مزدور شاه همواره در صف اول جبهه نبرد قرار گرفته و سنگفرش خیابان
ها را با خون خود گلگون ساختند .اما هیات حاکمه که با غصب قدرت سیاسی از جانب
میوهچینان و مرتجعین نو قدرتیافته ،زنان ایران همانند دیگر اقشار و طبقات مردم نه
تنها به حقوق خود نرسیدند بلکه با تصویب قانون اساسی خبرگان حقوق اجتماعی،
اقتصادی و سیاسیشان محدودتر هم گشته است.
خواهران و برادران مبارز:
منافع انقالب و طبقات تحتستم جامعهمان در قیام و مبارزه علیه ستم و نابرابری اعمال
شده بر زنان نهفته است .بزرگداشت روز جهانی زنان در حقیقت یادآوری این مساله و
ارج نهادن به جانفشانیها و مبارزات زنان ایران در راه کسب آزادی و استقالل نهایی
میهنمان است .بزرگداشت روز جهانی زنان همچنین تجدید پیمان با زنان آزاده و
زحمتکش فلسطین ،عمان ،اریتره ،صحرا ،نیکاراگوئه و ...راه رهایی بشریت از چنگ
امپریالیستها و نوکران آنها در سراسر جهان است".
این بیانیه به امضای شورای همبستگی (اتحادیه انقالبی زنان ،جمعیت بیداری زنان ،انجمن
رهایی زنان ،جمعیت زنان مبارز ،کمیته زنان جبهه دموکراتیک ملی) رسیده است .اتحاد ملی
زنان ،به دلیل اختالفات درونی نتوانست با این شورا همکاری کند .به نظر میرسد این شورا
نتوانست دیگر تشکلهای صنفی زنان را با خود همراه کند .این مراسم در روز  19اسفند
ساعت  3بعد از ظهر در آمفی تاتر دانشکدهی فنی دانشگاه تهران برگزار شد .شهین نوایی
یکی از اعضای اتحاد ملی زنان چنین نوشته است:
" اختالفنظرهایی در بین اعضا در این رابطه در همکاری با شورای همبستگی زنان بیشتر
متجلی می شود ...یک نظر سعی در یکی دانستن امپریالیسم و ارتجاع داشت و بخش
دیگر ارتجاع داخلی را در برخورد با زنان مورد حمله قرار میداد ...این بحث مدتی بعد
تبدیل به مهم ترین مساله برخورد نظری شدکه پس از شش ماه منجر به بیرون رفتن
عدهای معروف به طرفداران اکثریت فدایی شد .اما این اختالف نظر یک سال قبل از رفتن
این عده در همکاری با کمیتهی همبستگی زنان انعکاس داشت ....اتحاد ملی زنان که
خود از پیشگامان این همکاری بود و شرکت فعالی داشت ،پس از مدتی به دلیل اختالف
نظرهای داخلی و ناروشن بودن این مواضع بدون توضیح قانعکنندهای از همکاری با
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کمیته همبستگی زنان کناره گرفت و بزرگداشت روز جهانی زن را جداگانه برگزار کرد.
از زمان و چگونگی از هم گسیختگی کمیته همبستگی اطالعی در دست نیست".
"شورای هماهنگی زنان در امور مربوط به حقوق زنان" یکی دیگر از تالشها در زمینه اتحاد
عمل بود .این شورا در  12خرداد  1539اعالم موجودیت کرد و طی اطالعیهای از احزاب و
جمعیتهایی که "خواستار تساوی حقوق زن و مرد هستند" دعوت به عمل آورده است .این
شورا زنان را برای اعتراض به محدودیتهای ایجاد شده برای زنان مانند حمایت از کارآموزان
قضایی زن که مانع قضاوت آنان شده بودند ،به شرکت فعال فرا خواند و در  25خرداد از دولت
خواست که تصمیمهای عجوالنه و ناهماهنگ در مورد زنان نگیرد ،مانند پایین آوردن سن
ازدواج دختران و ممنوعیت تحصیل دختران ازدواج کرده در کالسهای روزانه و ...اطالعات
بیشتری از این گروه در دست نیست.
تدوین قانون اساسی از جمله مواردی بود که تشکلهای زنان هم به شکل جدا و هم گروهی
در مورد آن اعالم موضع کردند .حضور در سمینار خواستهای ملت از قانون اساسی از جمله
این فعالیتها بود .در این سمینار که در دانشگاه تهران و به ریاست عبدالکریم الهیجی برگزار
شد ،نمایندهای از اتحاد ملی زنان حضور داشت و متن پیشنهادی اتحاد ملی زنان را در رابطه
با پیشنویس قانون اساسی خواند .دستاندرکاران انجمن رهایی زن (وابسته به سازمان وحدت
کمونیستی) نظر مرتبط با سازمان خود و اتحادیه انقالبی زنان شمهای از مبارزاتشان را ارائه
دادند .یک نفر هم از سوی جمعیت زنان حقوقدان هم سخنانی ایراد کرد.
بیانیه مشترک انجمن رهایی زن و سه سازمان زنان دیگر در بارهی قانون اساسی در مرداد
 39منتشر شده است که در شماره  3رهایی ،شهریور  ،39به آن اشاره شده است .این سه
سازمان عبارتند از  :گروه پژوهش و طرح مسایل زنان ،اتحادیه زنان حقوقدان و اتحاد ملی
زنان.
این بیانیه به نقد و بررسی حقوق زنان در پیشنویس قانون اساسی پرداخته و اصول پیشنهادی
خود را در سه اصل در این رابطه طرح نموده است .در اولین بند به این اشاره شده که در اصل
 11پیشنویس با آوردن معیارهای گنگ و قابل تفسیر اخالقی به جای حقوق مساوی زن و
مرد در خانواده به تحکیم پدرساالری پرداخته است و پیشنهاد شده :
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"برای از بین بردن نابرابریهای موجود در امور مربوط به خانواده از جمله ازدواج ،طالق،
والیت فرزند ،ارث و ...برابری کامل حقوق زن و مرد در کلیه امور مربوط به خانواده تامین
گردد و لذا خانواده باید بر مبنای انتخاب آزادانه و داوطلبانه زن و مرد استوار و تساوی
حقوق زن و مرد در خانواده باید در تمام زمینهها تضمین شود"
در مورد اصل  12که بین نقش پدر و مادر در خانواده و تربیت دختر و پسر تفکیک قائل
میگردد ،این متن را پیشنهاد کرده است:
" از آنجا که نیمی از نیروی تولیدی جامعه را زنان تشکیل میدهند تربیت فرزندان به
خصوص در دوران کودکی مسوولیت و وظیفهی مشترک پدر و مادر میباشد به عالوه
باید امکانات اجتماعی الزم از قبیل مهدکودک به طور رایگان در سراسر کشور در اختیار
خانوادهها قرار گیرد تا پدر و مادر بتوانند به کار تولیدی خارج از محیط خانه بپردازند".
در مورد اصل  25نیز خواستار ذکر "تساوی زن و مرد در مقابل قانون است و این که در قانون
اساسی تصریح شود که "همهی افراد ملت صرفنظر از ملیت و جنسیت دارای حقوق مساوی
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی میباشند".
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 -2-5شیوههای اعتراضی سازمانهای زنان چپ
 -1-2-5تنظیم درخواست و طومار و جمع آوری امضا
جمعآوری امضا و ارسال آن به مجلس از اقداماتی است که در این دوره توسط تشکلهای
زنان انجام شده است .در اعتراض به تصویب اصالحیه قانون خانواده ،اتحادیه انقالبی زنان
مبارز اقدام به جمعآوری امضا علیه این قانون کرده بودند ،روشن نیست این امضاها آیا به
مجلس ارائه شد یا نه .تشکیالت دموکراتیک زنان نیز از این شیوه فعالیت استفاده میکردند.
تشکیالت دموکراتیک زنان نیز از این شیوه فعالیت استفاده میکرد.
"یکی دیگر از فعالیتهای تشکیالت دموکراتیک زنان در محالت تهران جمعآوری امضاء
و طومار بر علیه قوانین سنتی بود تا مقاومتهای مسالمتآمیزی را سازمان دهند مثال
در جلوگیری از الیحه تعدد زوجات ،تشکیالت به جمعآوری امضاء در محالت تهران
دست زد ،طومارهای جمعآوری شده در این زمینه به دست گوهرالشریعه دستغیب که
در آن زمان نماینده مجلس بود ،رسید .در زمینه گرفتن حق قضاوت از زنان هم به جمع
آوری طومار دست زدند1".
-9-2-5تظاهرات ،راهپیمایی ،تحصن
در این دوره ،برگزاری تظاهرات ،راهپیمایی ،تحصن یکی از روشهای مرسوم اعتراض بود.
زنان و تشکلهای آنان نیز از این شیوه ها بهره میبردند .تحصن زنان کارآموز قضاوت در
دادگستری ،تجمع و راهپیمایی زنان علیه حجاب اجباری در اسفند  31و تیر  ، 36تظاهرات
علیه تصویب اصالحیه قانون خانواده از جمله این تجمعات است .در آبان  1539و در اعتراض
به تصویب اصالحیه قانون خانواده نیز تظاهراتی در تهران مقابل دادگستری به دعوت اتحادیه
انقالبی زنان مبارز برگزار شد .این تظاهرات در واقع علیه قانونی بود که در  16مهر ماه در
هیات وزیران و شورای انقالب تصویب و در نشریات رسمی منتشر شده بود .به موجب این
 -1مصاحبه آذر منصور از مسئولین تشکیالت زنان در اصفهان با رادیو فردا
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قانون ،دادگاه حمایت خانواده ملغی و دادگاه خاص مدنی به امور مربوط به مسایل خانوادگی
رسیدگی میکرد .بر حسب تبصره  2مادهی  5این الیحه ،حق طالق به مرد داده شده بود .در
این رابطه در کیهان  9آبان میخوانیم:
"گروهی از زنان مبارز ایران با تسلیم نامهای به حضور امام خمینی در زمینه حق طالق
زنان سوال نمودند که متن سوال و پاسخ به شرح زیر است :مساله اختیار طالق به دست
مرد موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می
کنند که دیگر به هیچ وجه حق طالق ندارند ...نظر جنابعالی راجع به این مساله چیست؟
"برای زنان محترم شارع مقدس راه حل معین فرموده است به این معنی که در ضمن
عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طالق میتوانند خود را طالق دهند ...آیت
اله منتظری اعالم کرد مساله طالق اصال در مجلس خبرگان مطرح نخواهد شد ...دو روز
است که تلفنهای زیادی میشود  ...از دیروز شایع کردهاند که مجلس خبرگان راجع به
طالق اصلی گذراندهاند و خانمها بنا دارند تظاهراتی انجام دهند من به همهی خواهران
و برادران اطالع میدهم که مساله نکاح و طالق مربوط به قانون مدنی است و در مجلس
خبرگان اصال مطرح نشده است.
در کیهان  6آبان و زن روز  23آبان گزارش مفصلی از این تظاهرات آمده است .این تظاهرات
در پارک دانشجو صورت گرفت و راهپیمایان ضمن حمل پالکاردهایی شعارهایی مبنی بر
تساوی حقوق زن و مرد میدادند.
زن روز در این باره چنین مینویسد:
"خانمهای تظاهرکننده معترض بودند که اساسا قانون مدنی در موارد طالق و قیمومیت
فرزندان و کال تمام قوانین مربوط به زن غیرانسانی حکم داده و از حد عدل و انصاف
خارج شده و زن را تا حد یک برده پایین آورده است"....
خبرنگار زن روز در این باره با رییس دادگاه شهرستان تهران مصاحبه کرده و از ایشان پرسیده
بود که آیا زن نیز میتواند مانند مرد درخواست طالق کند .پاسخ این بود" :خیر اما زن می
تواند در موقع عقد شرط کندکه مرد اگر سوءمعاشرت یا بدرفتاری کند که مناسب شئونات
زن نباشد ،زن وکیل باشد که بتواند طالق بگیرد "..در ادامه با تعدادی از وکال نیز مصاحبه
داشته و نظر آنها را نیز درج کرده است .آنها این مساله را کامال یک طرفه دانسته و معتقد
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بودند که "حقوق خانم ها با توجه به این ماده قانون درست تامین نمیشود ...با این قانون به
مراتب طالق گرفتن یک خانم سختتر است"...
در ادامه با چند خانم خانهدار نیز صحبت داشته از جمله خانمی که عنوان کرده بود که "هر
چی امام بگوید قبول دارم" و تمام این مسایل را شایعه دانسته است .اما در عین حال عنوان
کرده که اگر قانون عوض شود درست و عادالنه نیست .خانم دیگری را که عنوان کرده بود
" نه ما همه مخالفیم .باید کاری بکنند که از قانون حمایت خانواده بهتر شود نه بدتر .باید
حتما یک دادگاه بی طرف و صالحی باشد که در هر صورت حتا اگر زن و شوهر موافق هم
باشند به آنجا مراجعه کنند ".این خانم عنوان کرده بود که از طریق یکی از دوستانش خبردار
شده و توی محله آنها همه از این تظاهرات خبر داشته و گفته بودند که حتما برای شرکت
در این تظاهرات خواهند رفت.
در مورد ترکیب جمعیت شرکتکننده در تظاهرات ،خبرنگار زنروز چنین می نویسد:
"تعداد به آناندازه که انتظار میرفت نبود ،ولی ترکیب جالبی داشت از هر تیپ و سنی،
پیر و جوان ،باحجاب و بی حجاب همه در کنار هم بودند و تعدادی مرد هم در میانشان
دیده میشد ...هنوز چند متری نرفته بودیم که هیاهویی از آن طرف خیابان نظرها را
جلب کرد .عدهای از آن طرف خیابان پیش میآمدند و ...انگار با نگاهها و خندههایشان
میخواستند بگویند" :آبجی شما را چه به این کارها ،آدم شُدید ،زَبون در آوردید".
برخوردشان جدی نبود و بیشتر از روی تحقیر و تمسخر متلک میگفتند و اعمال
ناشایست میکردند و در میانشان عدهای فریاد میزدند " :زن که حق جهاد نداره ،حق
طالق نداره" چند نفر از دخترها اعالمیههایی پخش میکردند  ...مرد و زن نسبتا مسن
و چادری اعالمیهها را گرفته و در حالی که ناسزاهای رکیکی نثار دخترها میکردند آنها
را پاره کردند ....پرسیدم آقا چرا پاره کردید...گفت برای اینکه این اعالمیه مال سازمان...
بود ...پرسیدم اینکه آنها شعار میدهند تعدد زوجات محکوم است یا طالق غیابی محکوم
است و حقوق زن باید محترم شمرده شود به نظر شما غلط است؟  ...نه اینها غلط نیست
ولی این گروهها اختالف میاندازند واال با هدفشان مخالف نیستم"...
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خبرنگار اعالمیه پاره شد را جمع میکند و "محل امضا آن را نشان میدهد ،مرد در حالی که
از خجالت سرافکنده بود گفت :من به این مطالب اعتراضی ندارم اما همه میگویند اینها ...
هستند .بله حق با شماست حمله و ناسزا درست نیست...
"خانم مسن میگوید :من فقط اسالم را قبول دارم .هر چی امام خمینی بگوید قبول دارم
اگر بگوید شوهرم چند تا زن هم بگیرد ،من باز هم قبول دارم .اگر بدون خبر من را طالق
دهد رسما قبول دارم ...مرد جوان صاحب مغازه بزرگی میگوید :اگر من بتوانم آن چهار
تا را اداره کنم چه اشکالی دارد ...دختر جوانی با اطمینان میگوید :اینها همه توطئه
است...
خبرنگار میپرسد چه چیزی توطئه است :طالق بدون دادگاه یا این تظاهرات؟ دختر جوان
میگوید :اصال در مجلس خبرگان چنین قانونی گذرانده نشده و اصال قانون جدیدی برای
طالق تصویب نشده ....چند مرد هم به خانمها اعتراض میکنند که چرا راه افتادهاید؟ نامه
بنویسید .یک یا دو نماینده بفرستید تا حرفتان را بزنند .خانم باحجابی میگوید :برو آقا خیال
میکنی کم کردهایم! کی به حرف ما گوش میدهد  ...مرد دیگری میگوید اگر این قانون
تصویب شده باشد ،اساس خانواده را به هم میزند .دیگر زن و مرد ندارد وقتی مرد راحت
زنش را بتواند طالق دهد یا هر دو به راحتی بروند محضر جدا شوند ،پس حق اجتماع چه
میشود  ...زن دیگری میگوید :اینها شایعه است دروغ است که این دخترها را بریزند بیرون.
آخر کدام زن حسابی و باآبرو میآید خیابان این طور میکند .اینها همه خرابند ،بیحیاها .زن
دیگری میگوید :خجالت بکش ،مگر آن وقت که این زنها برای تظاهرات کنار مردها جلوی
گلوله میرفتند ،خراب بودند؟  "...خبرنگار زن روز در ادامه مینویسد که بیشتر خانمها و
آقایان باور نمیکر دند که دولت انقالبی اسالمی چنین قانونی را بر دعاوی خانوادگی حاکم
گرداند و کمتر کسی برای حمایت از این قانون با تظاهرات مخالفت میکرد.
"درگیری باال میگیرد و "  ...آقایان به ظاهر مسلمان که به اسم اسالم سعی دارند مردم
را به هم بریزد ،شروع به حمله کردند و خانمها به دکانها پناه میبردند ...همکار عکاس
من و یکی دیگر از عکاسان به یک مغازه پناه برده و تا ساعت  1شب در آنجا مانده بودند...
زنی گریه میکرد و میگفت کجای این اسالمی است آخر ؟دیگر با این سن و سال و با
این چادر چرا باید به من بگویند فاحشه ...جلوی یکی از این مردان را گرفتم که فریاد
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میزد" :اگر شوهر میخواهید بیاید من همهی شما را میگیرم" ،و پرسیدم شما واقعا به
این چیزی که میگوید باور دارید ،گفت بله  ،...دختر جوان دیگری با تاثر میگفت :چرا
فکر این را میکنند که پسر جوان برای این که منحرف نشود ،صیغه کند ،هر وقت خواست
زن بگیرد و طالق بدهد ،اما فکر آن زن بدبخت صیغه را نمیکنند؟ چرا نمیگویند که
چقدر آن زن باید بدبخت باشد و محتاج که بخواهد در قبال گرفتن مبلغی پول هر چند
ماه صیغه یکی شود و این چه فرقی با انحراف دارد؟ فقط قانونی است و بس...
اتحادیه انقالبی زنان م بارز در رابطه با تغییر قانون حمایت خانواده بیش از ده هزار اعالمیه
چاپ کرده بود که در ادارات و مدارس آن را پخش میکردند .مهری جعفری یکی از اعضای
این اتحادیه چنین میگوید:
" به ادارات میرفتیم .به تک تک اتاقها سر میزدیم و اعالمیهها را به زنان کارمند
میدادیم .به مدارس هم رفتیم1".
این اعتراضات نیز بی نتیجه ماند و قانون حمایت خانواده لغو گردید و تغییرات قانون مدنی
تصویب و اجرایی شد.
 -5-2-5بزرگداشت  9مارس  1501تا1535
از اولین اقدامات و نشانههای حضور تشکلهای زنان در فضای ملتهب پس از سرنگونی رژیم
سلطنت ،برگزاری مراسم روز جهانی زن به صورت علنی و در عرصه اجتماعی بود .از ابتدای
اسفند ماه  ،1531کمیتههای متعددی برای برگزاری مراسم روز جهانی زن تشکیل شد .از
جمله کمیته موقت تدارک روز جهانی زن در ایران.
این کمیته در بهمن  31تشکیل شد .بیشتر اعضای آن زنان تروتسکیستی بودند که قبل از
این تاریخ در اروپا و امریکا به تحصیل و فعالیت سیاسی مشغول بودند .آنان در آستانهی
انقالب به ایران بازگشته و حزب کارگران سوسیالیست را تاسیس کرده بودند .اولین فراخوان
کمیته موقت تدارکات روز جهانی زن درایران ،در نشریه "چه بایدکرد" ( 29بهمن )1531
منتشر شد .در این فراخوان پس از مروری کوتاه بر تاریخچه  9مارس و اهمیت برگزاری این
روز در این شرایط ،آمده بود:
-1متین ،مهناز ،خیزش زنان ایران در اسفند 31
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" برای زنان ایرانی امسال روز جهانی زنان از معنی و مفهوم خاصی برخوردار است .پس
از یک سال و نیم مبارزهی وسیع و بیامان به نیم قرن استبداد و ظلم پهلوی و رژیم
شاهنشاهی خاتمه داده شده است .در این مبارزهی سخت و طوالنی  ...زنان دوشادوش
برادران خود برای در هم نوردیدن بساط حکومت سرنیزه و ترور و مفتوح کردن باب
آزادیهای سیاسی و مدنی مبارزه کردهاند  ...در طی سال گذشته زنان نیز درخواستهای
خود را برای احقاق حقوق پایمال شدهی خود عنوان کردند .در نواحی مختلف کشور
درخواستهای زیر از طرف زنان مبارز مطرح شده است ":مزد مساوی در مقابل کار
مساوی ،مهدکودک رایگان برای همه ،لغو قوانین پوسیده و ارتجاعی که حق تصمیم
گیری در مورد زندگی و سرنوشت زنان را در اختیار دیگران قرار میدهد ،حق تشکیل
سازمان مستقل و مبارز ...برای بزرگداشت این روز کمیته موقت تدارکاتی تشکیل شده
است .دَرِ این کمیته به روی همهی مبارزین عالقهمند باز است .ما از کلیه مبارزین تقاضا
داریم که با شرکت در این کمیته ،آن را در برنامهریزی و برگزاری هر چه وسیعتر مبارزتر
و پرشکوهتر این روز یاری رسانند".
طیف متنوعی از زنان ،این فراخوان را امضا کرده بودند .یکی از مسوولین اصلی کمیته موقت،
مراحل تدارک روز جهانی زن را چنین شرح میدهد:
"تا به ایران رسیدیم خواستیم برای زنان کاری را شروع کنیم .میخواستیم با جشن روز
جهانی زن شروع کنیم .پنجاه سال بود که روز جهانی زن در اینجا برگزار نشده بود .وقتی
این پیشنهاد را با گروهی از زنان در میان گذاشتیم ،خیلی شاد شدند ...خارج که بودیم
میشنیدیم تو روزنامهها نوشتن که اینجا زنان میخوان به قرن نوزدهم بازگردند و ما می
دانستیم که این واقعیت ندارد .دوستانم خیلی برآشفته بودند میگفتند که ما باید پا پیش
بگذاریم .اما من با خود فکر میکردم که ما به تنهایی قادر به این کار نیستیم و باید زنان
ایران درگیر شوند ...به این ترتیب در بارهی  9مارس متنی نوشتیم ،همهی تاریخچهاش
را و اعالم کردیم به خاطر این که انقالب شده میبایست دست به این کار تازه بزنیم.
میدونین ،االن فشارهای زیادی روی زنهاست .همه جا میگن که قیام را مردان و زنان
با هم به سرانجام رساندند و واقعیت هم همین است اما ما باید برای خواستهای خاص
خودمان هم فعالیت کنیم ...اوایل هر کاری که خود زنان مستقال انجام میدادند
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ضدانقالبی تلقی میشد .ما توانستیم خالفش را ثابت کنیم .جلسهای برگزار کردیم تا
پیشنهاد بدیم هر کس ،هر که میتواند باشد که میخواهد جنبش را بسازد بیاید .سالنی
داشتیم در یک کتابخانه  211زن آمدند زیباترین جلسهای بود که به عمرم دیده بودم.
"
آنها نتوانستند برای برگزاری مراسم محل مناسبی پیدا کنند با زنان دموکرات (طرفداران
حزب توده) به توافق رسیدند که برنامه را مشترکا برگزار کنند .قرار شده بود که برنامه در
دانشکدهی صنعتی برگزار شود آنها قول داده بوداند که به آنها هم فرصتی بدهند ....اما در
آستانهی شروع برنامه زنان دستاندرکار کمیته موقت دریافتند که برگزارکنندگان آنها را به
کلی کنار گذاشتهاند .در بیانیهی کمیته برگزارکننده مراسم چنین آمده است:
"کمیته تدارکاتی برای برگزاری مراسم روز جهانی زن و جامعه زنان دموکرات که هر دو
برای برگزاری این روز جهانی کوشش میکردند توافق نمودند که برای هرچه وسیعتر
ساختن این روز مشترکا در ساعت  5بعد از ظهر  13اسفند در سالن ورزشی دانشگاه
صنعتی گرد هم آیند .همچنین توافق شد که سخنگویان کمیته تدارکاتی و جمعیت زنان
دموکرات در تریبونی مشترک سخنرانیهای خود را اعالم کنند با این توافق فعاالن هر
دو گروه به اتفاق به تبلیغاتی پیرامون برپایی این جلسه دست زدند .شرکت بیش از 3
هزار نفر در استادیوم دانشگاه صنعتی امکانات عظیم ناشی از اتحاد نیروهای طرفدار
جنبش زنان ایرانی را نشان داد .متاسفانه در آخرین ساعات ،مسووالن خودکامه جمعیت
زنان دموکرات توافقهای حاصله را زیر پا گذاشتند و از سخنرانی سخنرانان کمیته
تدارکاتی جلوگیری کردند1.
کمی قبل از اجرای برنامه ،مراسم "زنان دموکرات" تبدیل شده بود به مراسم "دانشجویان
دموکرات" .سخنرانی یک زن خانهدار ،شعرخوانی سیاوشکسرایی ،سخنرانی خانم حیدری
بیگوند و ...از جمله برنامهها بود.
به نظر میرسد پس از این ماجرا ،اعضای این کمیته با چند سازمان سیاسی تماس گرفتند و
در برنامه ورزشگاه استادیوم نصیری شرکت کردند .در این مراسم ،مطابق گزارش روزنامه
اطالعات ،پیامهایی از سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
 -1بیانیه ی کمیته برگزاری روز زن ،پافشاری زنان آزادیخواه بر آرمان خویش آیندگان  3شنبه  11اسفند 1531
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خوانده شد و در پایان برگزارکنندگان خواستههایشان را مطرح کردند .عالوه بر سخنرانان
ایرانی چند فمینیست امریکایی اروپایی و عرب نیز به سخنرانی پرداختند 12( .تن از زنان
ایرانی ،عرب ،فرانسوی و امریکایی به نوبت پیرامون اهمیت روز جهانی زن سخن گفتند)
ایدهی دعوت از فمینیستها ی خارجی از سوی کمیته موقت مطرح و اجرا شده بود .از جمله
هیات فرانسوی کمیتهی بینالمللی حق زنان 1.کیت میلت (فمینیست امریکایی) نیز از سوی
این زنان برای سخنرانی در این مراسم به ایران دعوت شده بود .نقطه نظر اساسی سخنرانان
این بود که نباید پوشش خاصی را به زنان تحمیل کرد .شرکتکنندگان در این مراسم خواستار
اجرای موارد زیر شدند:
 -1برابری و تساوی حقوق زن و مرد؛
 -2تامین رفاه زنان کارگر و برابری کارمزد زنان کارگر با مردان کارگر؛
 -5تامین آزادی سیاسی و برخورداری کامل از حقوق رفاهی و اجتماعی و سیاسی زنان؛
پس از آن کمیته موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران به "کمیته دفاع از حقوق زنان"
تغییر نام داد و در حرکات اعتراضی زنان تهران علیه حجاب فعاالنه شرکت جست.
برنامههای پنجشنبه  11اسفند  1531با شعار مخالفت با حجاب اجباری در مراکز مختلف
برگزار شد .در ادامه به برخی از این مراسمها اشاره میشود.
 بزرگداشت روز زن در دانشگاه تهران :در این مراسم هزارها زن و مرد ،در آمفیتاتر هنرهای
زیبای دانشگاه تهران و محوطه دانشگاه ،گرد هم جمع شدند .ابتدا شرکتکنندگان سرودی
خواندند و سپس با دادن شعارهای ”اتحاد ،مبارزه ،آزادی“ با مشتهای گره کرده ،یک صدا با
سر دادن شعار ”مرگ بر استبداد“ خواهان مزد مساوی در برابر کار مساوی شدند.
آنگاه یک زن کارگر در مقابل جمعیت انبوهی که در آمفیتاتر جمع شده بودند ،در مورد
آزادی زنان سخنرانی کرد .سپس هزاران نفر از دختران دانشجو و دانشآموز و زنانی که پشت
درهای دانشگاه جمع شده بودند ،به راهپیمایی پرداختند و با هم و یک صدا میگفتند” :در
این انقالب زن و مرد شهید شدند بنابراین هر دو باید آزاد باشند“.

 -1جلد دوم کتاب خیزیش ،...گزارش روزنامه اطالعات از مراسم  9مارس استادیوم نصیری
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در دانشکده فنی نیز گروه زیادی از زنان و مردان و دختران گرد آمده بودند .یکی از خانمهای
عض و کمیته برگزاری روز جهانی زن ،سخنرانی کرد و یک زن به نمایندگی از جانب کمیته و
یک زن کارگر سخن گفتند .پس از این جلسه نیز راهپیمایی شروع شد.
حدود ساعت  11صبح بر تعداد زنانی که در دانشگاه حضور داشتند ،افزوده میشد .گروهی از
مردان نیز به طرفداری از آنان شعار میدادند .شعار زنان این بود” :میجنگیم علیه حجاب
اجباری“  ،گروهی از مردان نیز در بیرون از دانشگاه در مخالفت با این زنان شعار میدادند:
”ای زن به تو این گونه خطاب است /بهترین زینت زن حفظ حجاب است“.
 مراسم جمعیت زنان ایران :این مراسم در دبیرستان مرجان برگزار شد .در روزنامه
آیندگان خبر برگزاری آن منتشر شد .تعداد شرکتکنندگان این مراسم چندهزار نفر عنوان
شد .ابتدا یک زن زحمتکش که شوهر و پسرش در جریان انقالب کشته شده بودند ،صحبت
کرده و سپس خواهر معصومه طوافچیان و مادر شهید هوشمند خامنهای صحبت کرده بودند
و نمایشنامهای بر مبنای نوشتههای مرضیه احمدی اسکویی اجرا شد و  ...از برگزاری مراسم
در شهرستانها سندی یافت نشد.
 9مارس 1509
اسفند  1539با انتخابات مجلس شورای ملی همزمان شد .بسیاری از سازمانها و تشکلهای
سیاسی در روزهای نزدیک به  9مارس ،درگیر انتخابات ،متینگهای انتخاباتی ،دفع حمله به
متینگهای خود و مسایل حاشیهای آن بودند.
در روزنامههای رسمی مانند کیهان و اطالعات ،خبری از برگزاری مراسم روز زن نیست .مطابق
با خبر کوتاهی در اطالعات "تشکیالت دموکراتیک زنان" روز  13اسفند در دانشگاه شریف
مراسم بزرگداشت هشت مارس و همزمان نمایشگاه عکسی داشت .اتحاد ملی زنان روز جمعه
 11اسفند مراسمی را در آمفیتاتر دانشگاه اقتصاد در امیرآباد شمالی و نمایشگاه عکس و
نمایش فیلم در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در روزهای  13و  13برگزار کرد .شورای
همبستگی زنان (اتحادیه انقالبی زنان مبارز ،جمعیت بیداری زنان ،انجمن رهایی زن ،جمعیت
زنان مبارز ،کمیته زنان جبهه دموکراتیک ملی) در اسفند  1539طی بیانیهای اعالم کرد که
روز  19اسفند ،ساعت  3بعداز ظهر مراسمی در بزرگداشت  9مارس در آمفیتاتر دانشکده

272

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

فنی دانشگاه تهران برگزار خواهند کرد .در این بیانیه ابتدا به مبنای تاریخی  9مارس اشاره
شده است و در ادامه چنین آمده است:
این مراسم در روز مقرر برگزار شد .با توجه به اهمیت تاریخی این روز این شورا  11تا 19
اسفند را هفته جهانی زن اعالم کرد .در طول این هفته فیلمهایی از مبارزات زنان جهان به
نمایش گذاشته شد و نمایش عکس و اسالید و سخنرانی در مراکز مختلف شهر به این مناسبت
برپا بود.
در گزارش نشریه"رهایی زن" 1آمده که این برنامهها با استقبال باشکوه زنان و مردان آگاه
میهنمان روبرو شده و آن را نشانه لزوم گسترش مبارزات تشکلهای مستقل زنان دانسته
است .سازمانها و افراد و تشکلها ی مختلف برای این مراسم پیام فرستاده بودند از جمله:
شیخ عزالدین حسینی ،انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه متحدین ،گروهی از زنان سازمان
آب ،سازمان وحدت کمونیستی ،وحدت ضدامپریالیستی دانشجویان ،صدایدانشجو ،جبهه
دموکراتیک ملی ایران ،اتحادیه انقالبی دانشآموزان ایران ،حزب کمونیست کارگران و
دهقانان ،اتحاد چپ ،جنبش مستقل کارگری ،شورای موسس اتحادیههای سراسری کارگران
ایران ،کانون مستقل معلمان ،انجمن ملی پرستاران و بهیاران ،گروهی از کارکنان وزارت
کشاورزی ،اتحادیه انقالبی برای رهایی کار ،کانون نویسندگان ایران ،کمیته کارگری جبهه
دموکراتیک ملی ایران ،جمعیت کردهای مقیم مرکز ،جامعه سوسیالیستها ،ستاد جمعیت
انقالبی زنان کردستان ،کانون مستقل کارکنان بانک توسعه کشاورزی ،انجمن کارکنان زنان
سازمان برنامه و بودجه ،زنان آزادیخواه در خارج از کشور ،اتحادیه زنان حقوقدان ایران.
از سوی سازمانهای جهانی نیز این پیامها به این شورا رسید :کنفدراسیون دانشجویان ترکیه،
ویتنام ،آلبانی ،حزب کمونیست اسپانیا ،حزب کمونیست کارگران فرانسه ،اتحادیه زنان چپ
سوئد...،
در این مراسم سخنرانیها یی ارائه شده که بیانگر درک شورا از مبارزه دموکراتیک طبقاتی و
پیوند آن با مبارزات دیگر بخشهای خلقی جامعه ،لزوم مبارزه ضدامپریالیستی و ادامه این
مبارزات تا نابودی کامل هر گونه ستم و استثمار بود .مساله ستم و استثمار مضاعف زنان

 -1نشریه رهایی زن ،ارگان سازمان رهایی زن
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کارگر از سوی یک زن کارگر مطرح شد و سرودهایی مرتبط با روز جهانی زن و سرودهای
انقالبی خلقهای میهن که نشاندهندهی پیوند برگزارکنندگان با خلقهای ستمدیده ایران
است پخش شد .در شهرستانها نیز مراسم مختلفی به مناسبت  9مارس برگزار شده بود .به
عنوان مثال شورای زنان در سنندج مراسم بزرگی را تدارک دیده بودند.
9مارس 1502
گزارش مستندی از برگزاری مراسم این هشت مارس در مناطق و شهرهای مختلف در دست
نیست .سازمان چریکهای فدایی خلق اقلیت ویژهنامهای به این مناسبت منتشر کرد و در
مقاله ای با نام "بررسی کوتاهی از مبارزات دموکراتیک و مسالهی زنان" چاپ شده بود .خود
این ویژهنامه در دسترس نیست و تنها در مقالهای از سازمان رهایی زن ،ضمن بررسی مقاله،
این نقد مطرح میشود که اغلب سازمانهای زنان بعد از انقالب بیشتر گروههای جنبی سازمان
های سیاسی بودند و متاسفانه نتوانستهاند به وظیفهی بسیج زنان در عرصه مبارزات
دموکراتیک بپردازند.
در نشریه خبری انجمن رهایی زن شماره  1نیمه اول اردیبهشت  1531مقالهای با عنوان روز
جهانی زن یا روز زن جمهوری اسالمی؟"در مورد انتخاب روز زن از طرف جمهوری اسالمی
به تحلیل پرداخته و مناسبت روز جهانی زن را بیان کرده است .در مقالهی دیگری "روز
جهانی زن را از دیدگاه نیروهای سیاسی" مورد بررسی و نقد قرار داده است.
در ابتدای این مقاله آمده که روز جهانی زن در غیاب حرکت فعال تودهی زنان سپری گشته
است و به نقد مطالب دیگر سازمان های سیاسی پرداخته است.
سازمان پیکار نیز درنشریه پیکار  63نیز این روز با را نام "روز بینالمللی زنان کارگر و
زحمتکش " گرامی داشت1 .

 -1گزارشی از مراسم هشت مارس این سال پیدا نکردم (م)
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 -15-5نقد مواضع و فعالیتهای سازمانهای سیاسی چپ در مورد مساله
زنان
در بحبوحه فعالیتهای مختلف در سالهای  1531تا  ،1531نقدهای بسیاری بر عملکرد
سازمانها ،تشکلهای و کمیتهها و بخشهای زنان سازمانهای سیاسی در درون جنبش چپ
انجام میشد .صرف نظر از محتوای این نقدها ،نگاه نقادانهی موجود در آن لحظهی تاریخی
نشان از پویایی و زنده بودن مبارزات زنان در آن سالها دارد .در معدود آثار به جا مانده از
سازمانهای سیاسی و در البه الی مقاالت آنها ،میتوان به چنین نقدهایی دست یافت ،هر
چند رگههایی از فرقهگرایی در برخی از آنها مشاهده می شود .نقد سازمان طوفان از پیکار،
نقد پیکار از عملکرد کمیته زنان پیکار ،نقد سازمان رهایی زن از سازمان چریکهای فدایی
خلق ایران (اقلیت) ،پیکار و ...
یکی از این دست نقدها ،در میزگرد اتحاد ملی زنان و رهایی زن قابل مشاهده است که در
مجله فصل گلسرخ به مناسبت  9مارس 1536منتشر شد .نقد دیگر ،جمعبندی برخی از
اعضای اتحاد ملی زنان از عملکرد اتحاد ملی است که در آخرین تالشهایشان ،سنت
ارزشمند ِنگاه به گذشته و بررسی نقادانه عملکرد پیشین را عملی کردند .پس از تشدید فضای
سرکوب در سال  1531و عدم امکان فعالیت علنی ،اتحاد ملی زنان بر آن شده بودند که
عملکرد خود را مورد نقد و بررسی قرار دهند .این کار تا سال 1535در منازل شخصی و در
محافل خصوصی انجام شده است 1.فعاالن آن دوره در مصاحبههای شفاهی و مقاالتی که
منتشر کردهاند ،نقدهایی را به فعالیتهای آن دوره خود و سازمانهای متبوعشان مطرح
کردهاند.
در این بخش ،ابتدا به برخی از نقدهایی که در همان زمان نسبت به عملکرد سازمانها و
تشکلهای سیاسی و زنان انجام شده اشاره میشود و سپس مصاحبههایی را مرور میکنیم
که به صورت شفاهی یا کتبی با برخی از فعاالن زن در داخل کشور انجام شده است و سپس

 -1این نقد در در مجموعه "بازبینی یک تجربه" توسط خانم مهناز متین بازانتشار یافته است.
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برخی از نقدهایی را می خوانیم که از سوی زنانی انجام شده که در آن زمان در ایران فعال
بودهاند و اکنون در خارج از کشور هستند.
 -1-15-5نقدهای درونی جنبش چپ نسبت به مواضع سازمانهای چپ
در همان زمان سازمانهای موجود چپ مواضع خود و یا سایر گروهها و سازمانها را در مورد
مسایل زنان و سازمانهای زنان به نقد میکشیدند .این نقدها از سوی سازمانهای زنان چپ
و یا زنان مستقل نیز انجام شده است.
عدم حمایت عملی سازمان های سیاسی چپ از کنفرانس مشترک زنان در اعتراض به عدم
توجه به مسایل زنان در قانون اساسی ،موردی است که در سندی از سازمان رهایی زن ،مورد
نقد قرار گرفته است .در ابتدای این مقاله این گونه آمده است:
"بسیاری از نیروهای چپ ،مبارزات دموکراتیک زنان را نوعی مبارزه بورژوایی تفسیر
نموده و از حمایت آن خوداری مینمایند".
ماجرا را به نقل از مقاله میخوانیم .در مقدمه چنین نوشته شده است:
" هنگامی که مساله زنان یک قرن پیش در غرب به صورت جدی مطرح شد ،بسیاری از
نیروهای بسیار طبقاتی "در ابتدا به آن به دیدهی یک انحراف نگریستند و در غالب موارد
هم حق داشتند زیرا جنبشهای زنان مکررا به انحراف میگرایید .غافل از این که یکی از
عوامل انحراف خود آنان بودند .آنان تشخیص نمیدادند که مساله زنان همان قدر مربوط
به زنان است که به مردان ،آنها غالبا بدین توجیهات خودفریب متوسل میشدند که گویا
چون در جامعه سوسیالیستی این مساله حل میشود پس دیگر اقدام مشخص در مورد
آن ضروری نیست .معلوم نیست چنین مدعیانی چرا زحمت توجه به مسایل دموکراتیک
دیگر مانند مساله خلقها را به خود میدهند .مطابق این منطق ،بهتر است بگذارند اینها
هم صرفا در جامعه سوسیالیست حل شود و اکنون بدان عنایتی نکنند.
نمونه مشخص این طرز برخورد در هفته گذشته در میهن ما رخ داد .برای اولین بار در
تاریخ ایران کلیه انجمنها و سازمانهای زنان مجتمعا کنفرانسی تدارک دیدند تا در آن
به مساله اجحاف به حقوق زنان در قانون اساسی مجلس خبرگان برخورد و هیات حاکمه
و مناسبات موجود افشا شود .در جریان این تدارک با سازمانهای مترقی و منجمله
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دانشجویان پیشگام هم تماس گرفته شد .اما دانشجویان مطابق همان دیدی که ذکر آن
رفت ،مساله زنان را انحرافی تلقی کرد! به لحاظ عدم همکاری دانشجویان پیشگام و مبارز
و نیز کارشکنی عناصر ارتجاعی رژیم "کنفرانس همبستگی زنان" در محضور جدی برای
تهیه مکان کنفرانس قرار گرفت به طوری که بیم آن میرفت در شهر چند صد کیلومتر
مربعی تهران ،جایی برای برگزاری کنفرانس به دست نیاید .عاقبت ستاد گروهی از
دانشجویان مبارز دانشکده پلیتکنیک احساس مسوولیت کردند و کنفرانس همبستگی
را از محضور به در آوردند .قرار شد روز یک شنبه  4آذر ساعت  5بعد از ظهر کنفرانس
برقرار گردید .سازمان های متشکل در کنفرانس زنان این تاریخ را بالفاصله در روزنامهها
اعالم کردند و به سایر سازمانهای مترقی نیز جداگانه خبر دادند .اما دو روز بعد با کمال
تعجب مشاهده شد که سازمان چریکهای فدایی خلق درست در همان روز و همان
ساعت اعالم راهپیمایی کرده است !.نگفته پیداست که تماس با این سازمان برای تغییر
روز یا ساعت راهپیمایی بیحاصل بود .رفقا مخالفت "تئوریک" خود را در عمل نیز به
صورت شایسته ای نشان دادند! و این آموزشی بود برای کلیه زنان ایران که یاد بگیرند
بدون موافقت چریکها و دوستان دانشجویانشان حق برگزاری کنفرانس را ندارند...
خوشبختانه این انحصارطلبی (که چنانکه میبینید مختص به مذهبیون نیست) با عکس
العمل بسیار مناسب زنان مترقی روبرو شد"...
سندی از سازمان چریکهای فدایی خلق یا دانشجویان پیشگام در توضیح این مساله در
دسترس نیست .ظاهرا این راهپیمایی با هدف حمایت از دانشجویان خط امام و اشغال سفارت
انجام شده بود.
سازمان رزمندگان در مقالهی که به مناسبت  9مارس در سال  39منتشر شده در باره نقد
سایر سازمانها نسبت به مساله زنان و تشکلهای زنان ایجاد شده ،چنین مینویسد:
"پس از قیام بهمن  1531با توجه به شرایط نیمه دموکراتیک جامعه برخی از نیروهای
کمونیستی به فکر افتادند با ایجاد سازمانهای زنان از جهتی رسالت خود را در تعمیق و
تداوم مبارزات ضدامپریالیست و ضدسرمایهداری وابسته در میان زنان زحمتکش انجام
دهند و از جهتی دیگر پشت جبههای برای سازمان خود (و نه ارتش پرولتاریا) فراهم
آورند ...نسخهبرداری از تجربیات انقالبیون دیگر کشورها ،بدون توجه به ترکیب نقاط
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ضعف و وظایف مبرم و مرحلهای که در کل جنبش کمونیستی تشکلهایی متناقض در
خود بوجود می آورد که تناقضات تئوریک و تشکیالتی حاکم بر آنان به از پا افتادن برخی
و رکود و بی حرکتی و بدتر از آن افتادن به خط تشکیالت زنان بورژوا در برخی دیگر
منجر شده است .درحالی که هسته اصلی رهبریکننده این تشکلهای زنان عمدتا مجری
سیاستهای یک سازمان سیاسی معین بودند ،در کمیتههای کار ،عمدتا زنان و دختران
هواداران سازمان در کنار دیگرانی که هنوز به اصطالح خطی نداشتند ،عضوگیری و
مشغول به کار میشدند( .این امر که عمدتا در بیرون از این تشکلهای زنان ،آنها را
هوادار یک جریان سیاسی معین میشناختند ولی چرخانندگان ،ادعای استقالل کامل
تشکیالتی و حتا عقیدتی میکردند یکی از تناقضات تشکیالتی بود که هم از درون و هم
از بیرون به این تشکلها ضربه زد).
آنچه که از نشریات ،بیانیهها و جلسات آموزش برخی از این تشکلها بر میآید سیاست
اصلی آنها عبارت از جهتگیری به سمت زنان زحمتکش بود .کمی بعد این سیاست در
عمل به خوبی ماهیت اغتشاش تئوریک حاکم بر این تشکلها را نشان داد .باز هم جای
پای اکونومسیم! -جهتگیری به سمت زحمتکشان به منظور پیوند ،بسیار عالی است اما
بر اساس کدام تحلیل کدام برنامه و با چه کادرهایی...؟
نتیجه این شد که سوراخ دعا را گم کردند و شیفتهوار  ...دختران و زنانی که فاقد تجربه
نسبی برخوردهای تودهای ،دید تئوریک (حتا نسبت به کاری که میخواهند انجام دهند)
و چشم انداز فعالیت آینده بودند .بدون هیچ گونه رهنمود (مخصوصا این مورد را زنان و
دختران صادقی که برای به اصطالح کار تودهای به محالت زحمتکشی گسیل میشدند
به تلخی ولی به خوبی درک میکنند) به محالت زحمتکشی و کارگری فرستاده شدند.
اما محتوا و مضمون این کار تودهای عبارت از یک مشت کارهای خیرخواهانه مثل خدمات
پرستاری و شکل کمیتهی امداد و یا ایجاد مهد کودک برای نگهداری رایگان فرزندان
زنان زحمتکش ،کمیتههای سوادآموزی و یا کمکهای حقوقی و از این دست بوده است.
(در این رابطه به بیاعتمادی زنان زحمتکش به این دختران نیکوکار دانشجو نیز اشاره
شده است) ...این گونه برخورد از باال به تودهها هدف پیوند با زحمتکشان را به قصدی
مضحک و دور از عمل تبدیل میساخت.
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 ...آنچه در این میان نقش اساسی دارد وجود یک سازمان سیاسی قوی و دارای پایه توده
ای در طبقهی کارگر است تا به اتکای آن چه از نظر پیوند تشکیالتی با زنان و زحمتکش
و چه از نظر قدرت بسیج امکانات مادی فعالیت آگاهگرایانه تودهای را سامان دهد.
پشتوانهی این امر را نیز تجربیات انقالبی سایر کشورها میداند ...اما طرح عملی کار
دموکراتیک در میان زنان و چگونگی برخورد نیروهای کمونیستی میهنمان در حال
حاضر به مساله زنان زحمتکش و اقشار غیرپرولتر مطلبی است که امیدواریم بتوانیم در
آینده مطرح نماییم".
در نشریه خبری انجمن رهایی زن ،شمارهی  1که اول اردیبهشت  1531منتشر شده است،
و شعار "آزادی زن ،معیارآزادی جامعه است ،در باالی آن به چشم میخورد ،مقالهای تحت
عنوان" روز جهانی زن از دیدگاه نیروهای سیاسی "منتشر شده است .در این مقاله آمده است:
"سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت) در ویژهنامه روز جهانی زن ،مقالهای تحت نام
"بررسی کوتاهی از مبارزات دموکراتیک دو سالهی زنان" به درستی اشاره میکند که
اغلب سازمانهای زنان که بعد از انقالب تشکیل شدند ،بیشتر به عنوان سازمانهای
جنبی سازمان های سیاسی بودند و متاسفانه در طی این مدت نتوانستند به وظیفهی
بسیج زنان در عرصه مبارزات دموکراتیک بپردازند و بدین ترتیب بر اهمیت و ضرورت
مبارزات مستقل و دموکراتیک زنان تاکید میگذارد .ولی در همان مقاله واکنش زنان در
مقابل صدور فرمان حجاب اجباری در تیر ماه  36را ناشی از عقبماندگی عمیق فرهنگی
و متاثر از ظواهر می داند و تلویحا بر عدم حمایت نیروهای مترقی از حرکت زنان صحه
میگذارد .بدیهی است که سازمان چ ف خ (اقلیت) این مطلب را درک نمیکند که حجاب
اجباری به اندازه دیگر احجافات به حقوق زنان  ...از قبیل سلب حق طالق ،تعدد زوجات
و صیغه ،پایین آوردن سن ازدواج ،سلب حق قضاوت مهم است .اینکه زنان در این مورد
واکنش شدیدتری نشان میدهند به این علت است که این اجبار مانند زنجیر ِپای بردگان،
این بار حداقل هفتهای  3روز ،روزی  9ساعت بر فرق سر آنان سنگینی کرده و معیار
سنجش لیاقت آنان برای کار کردن در ادارات و کارخانههاست .یعنی این نه نیاز ،استعداد،
کارایی و لیاقت یک زن بلکه وجود یک تکه پارچه است که حق کار کردن و نان در آوردن
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او را تعیین میکند .درک نکردن ابعاد این مساله ،اقلیت را بر آن میدارند که واکنش
زنان را نسبت به آن بیانگر عمق عقبماندگی فرهنگی بداند"
در ادامه به نقد نظرات سازمان مجاهدین خلق ،بزرگترین سازمان سیاسی اپوزیسیون پرداخته
و مینویسد:
" تا به حال در مورد پایمال کردن حقوق زنان و به خصوص الیحه قصاص  ...سکوت
اختیار کرده است و تا کنون فقط جزوه کوچکی به نام "زن در مسیر رهایی " منتشر
نموده که مسایل زن ایران را در مقطع کنونی بدون جواب میگذارد ...و بدین ترتیب این
مساله حاد اجتماعی را مردساالرانه "زیرسیبلی" در میکند .سازمان مجاهدین ...
کوچکترین اشارهای به "روز جهانی زن" نمیکند ...ما از سازمان مجاهدین خلق که
سال روز پیروزی رفراندوم جمهوری اسالمی را گرامی میدارند (مجاهد شمارهی ،113
 21فروردین  )31میخواهیم که نظرات خود را در مورد مسایل زنان و حقوق زنان در
قوانین اسالمی به خصوص در مورد زیر پا گذاشتن ابتداییترین حقوق دموکراتیک زنان
در جمهوری اسالمی رسما اعالم دارند".
سپس به بررسی مواضع سازمان پیکار پرداخته است .و با نقد مقالهای به نام "روز بینالمللی
زنان کارگر و زحمتکش را گرامی میداریم" که در پیکار  63منتشر شده ،مینویسد:
" ولی مساله ستمی که در طول تاریخ نسبت به زنان اعمال میشود از مرز طبقات نیز
عبور میکند و شامل بخش بسیار عظیمی از اجتماع جهانی زنان میگردد .با این تفاوت
که زنان زحمتکش از سهم بیشتری از این اجحافات برخوردار میباشند .بیانات پیکار به
طور کلی این مساله را نفی میکند  ...کسانی که به بیاناتی چون پیکار معتقدند باید در
برخورد با واقعیت های تلخ زندگی زنان غیرکارگر (به ویژه در ایران) تعابیر و تفاسیر
جدیدی برای زن بیافریند .برای نمونه محروم کردن قضات زن از کار کردن و هم چنین
اخراج دختران دانشجوی دانشکده حقوق (که محتمال زحمتکش هم نمیباشند) ،بیرون
راندن بیش از صدهزار زن از ادارات ،کارخانجات و موسسات که فقط بخشی از آنان کارگر
و زحمتکش هستند ،یورش وحشیانه به خوابگاههای دخترانه( ،قشر دانشجو) تحمیل
حجاب اجباری در ادارات ...محروم کردن کلیه زنان از زندگی سیاسی اجتماعی توسط

285

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

قانون اساسی ،طرح قوانین مردساالرانه در مورد خانواده ،ازدواج ،طالق و  ...و باالخره
شاهکار بی نظیر قصاص که در آن تفاوتی بین زن کارگر ،زن دانشجو ،زن کارمند ،زن
خانهدار ،زن دهقان و ...نمیگذارد و باالخر مشتی دیگر از این نوع اجحافات را چگونه باید
پاسخ دارد؟ آیا این اجحافات بر سر کسانی نیامده که کال زن هستند؟ آیا این به خاطر
جنسیت آنان نیست؟ اگر پاسخ مثبت است ،پس تمام این حقکشیها را باید در چارچوب
مساله زن بررسی کرد و باید اذعان نمود که تمامی زنانی که شامل این نوع تحمیالت
ه ستند به نوعی تحت ستم قرار دارند و آن وقت طبقات یا اقشاری را که بیشترین سهم
از این حقکشیها را متحمل میگردند به عنوان تحت ستمترین بخش اجتماعی (نه تنها
بخش آن) متمایز نمود و به درستی اظهار کنیم این الیهها به حق پرچمدار مبارزات زنان
تا نهایت آن میباشند  ...ابرازاتی چون این بیانات پیکار نهایتا به آنجا میرود که در
لحظاتی چون امروز که زنان زحمتکش ما به خودآگاهی نرسیدهاند و به عمق اسارت خود
پی نبردهاند ،کار مشخص بر روی مساله زنان نفی میگردد ،زیرا زنان اقشار دیگر (مثال
روشنفکران ) مشمول ستم زنان نمیگردند".
در ادامه به این اشاره میکند که این مقالهی پیکار به حجاب اجباری توجهی نکرده است .در
انتهای مقاله هم به این اشاره میکند که این تنها مواضع پیکار نیست .بلکه سایر سازمانها
هم در رابطه با مساله زنان مواضعی این چنینی دارند که در شمارهی بعد مورد بررسی قرار
میگیرد .شمارهی  9این نشریه در دسترس نیست.
سازمان پیکار خود به نقد "کمیته زنان پیکار" پرداخته بود .مقالهای در دو قسمت با عنوان
"پیرامون جنبش زنان زحمتکش" که در اسفند  1536در نشریه پیکار منتشر شد ،به مساله
کار در میان زنان زحمتکش و تشکل مستقل آنان پرداخته است .ابتدا کار کمیته زنان پیکار
را مورد نقد قرار داده و مواضع خود را عنوان کرده است .سازمان پیکار معتقد است که باید بر
روی سه بخش از زنان کار کرد :زنان دارای پراتیک تولیدی مانند زنان کارگر و دهقان و زنان
دارای پراتیک اجتماعی مانند زنان کامند و معلم و ...و زنان دارای پراتیک مبارزاتی مانند زنان
خلقهای ایران مانند کرد و بلوچ و عرب و ...سپس عنوان میکند:
"بدین ترتیب زنان خانهدار زحمتکش که دارای هیچ گونه پراتیک تولید ،اجتماعی و
مبارزاتی نیستند قادر به درک و سپس جذب شدن حول تشکلهای سیاسی و دموکراتیک
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نخواهند بود .چندین ماه فعالیت ما در میان زنان زحمتکش خانهدار در محالت
کارگرنشین به خوبی نشان داد که چگونه کار تولیدی پراتیک اجتماعی و یا مبارزاتی
موجب آگاه شدن زنان میشود" .
و سپس دلیل این امر را این گونه تبین میکند:
" چرا که استثمار از طریق غیرمستقیم و از طریق مرد در یک خانواده کارگری انجام می
گیرد و در حقیقت آنان به طور غیرمستقیم در معرض استثمار سرمایهداران حاکم می
باشند بدین جهت نیز کوششی در جهت یافتن راه حل برای مبارزه و پیکار علیه دشمن
طبقاتی خویش نمیکنند و بر عکس دشمن تمام چیزهایی هستند که زندگی یکنواخت
و بخور نمیر آنها را دچار اختالل میکند".
و این گونه عملکرد کمیته زنان را نقد میکند:
" سازمان در طول یک سال اخیر کار بر روی مساله زنان را به عهدهی یک جمع تشکیالتی
یعنی کمیته زنان نهاد .این جمع بدون اینکه در یک ارتباط ارگانیک با زحمتکشان و از
جمله زنان زحمتکش) از طریق تشکیالت باشد ،میبایست امر تبلیغ و ترویج و
سازماندهی را در میان آنان به پیش برد .درحالی که بدون وجود زمینه عینی برای انجام
این وظیفه که همانا ارتباط مدام و نزدیک با مسایل مبتال به زنان زحمتکش کارگر،
محالت ،اقشار پایین خردهبورژا میباشد ،با تبلیغ زنده و ترویج تئوریهای م .ل که با
مسایل خاص پیوند خرده باشد ،امکانپذیر نبود.
ریشه چنین برخورد غلطی دقیقا از آنجاست که مساله زن ،ستم مضاعف ،وجود پیوند
میان رهایی پرولتاریا و رهایی کامل زنان و نهایتا پیوند زن و سوسیالیسم درک نشده
بود .به واسطهی عدم در ک این رابطه هیچ کوششی نیز در راه مرتبط نمودن جبنشهای
مختلف توده ای و زنان برقرار نگشت و کمیته زنان به ناچار از زمینه زندهای برای تغذیه
محروم گشت  ...ما نمیدانستیم علت اساسی رکود کار در کمیته زنان چیست ...با استفاده
از رهنمودهای جنبش کمونیستی بینالمللی به این مساله اساسی دست یافتیم که
برخورد به مساله زنان در سطح وسیع تودهای که به منظور بسیج و تشکل آنان صورت
میگیرد نه از طریق یک ارگان جدا از بخشهای دیگر سازمان بلکه از طریق یک
سازماندهی که همچون شبکهای بر سازماندهی اساسی و کلی سازمان منطبق میگردید...
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و سازماندهی جمعهای مخصوص کار در میان زنان در کلیه بخشهای سازمانی ممکن
میگردد  ...وجود این کمیسیونهای ویژه کار برای زنان به معنای یک تشکیالت مستقل
و جداگانه ای از سازمان با حقوق و اختیارات جداگانه نبوده بلکه نوعی هماهنگی میان
ارگانهای مختلف در رابطه با کار ویژهای که بر روی زنان به انجام میدهد ،بوجود می
آورد ......این کمیسیونهای کار ویژه به مثابه بخشی از سازمان قادر به پیشبرد یک آموزش
همه جانبه در مورد زنان در کل سازمان بوده تا از این طریق به بسیج و متشکل نمودن
زنان زحمتکش بپردازیم.
به نظر ما دموکراسی یا سازمان دموکراتیک به تنهایی قادر به بیان هدف چشمانداز و
منظور ما نمیباشد .چرا که مفهوم طبقاتی این دموکراسی میبایست در کنار این کلمه
باشد .دموکراسی پرولتری یا بورژوایی؟  ...بدین ترتیب جنبشهای بورژوایی زنان تحت
عنوانهای سوخراجتها در روسیه و فمنیستها در آلمان بیانگر سازمانهایی است که
به خاطر هدفهای رژیمهای سرمایهداری تشکیل شدهاند.
در ادامه تعریف خود را از سازمانهای دموکراتیک زنان این گونه مینویسد:
" سازمان دموکراتیک زنان سازمانی است تودهای و متشکل از سازمانها ،کانونها و
انجمنهای دموکراتیک و تودهای مثال کانون مادران شهدا ،انجمن حمایت از زنان بیوه
و ...که توسط سازمان حزبی هدایت میگردد .مرکزیت سازمان دموکراتیک از طریق کمک
یک جمع که از جانب سازمان برای انجام این وظیفه ماموریت یافته است ایجاد ،هدایت
و رهبری میشود ،بدون شک پس از طی یک مرحله اولیه تعیین رهبری از طریق
انتخابات دموکراتیک از پایین تا باال صورت خواهد گرفت .کلیه رفقای زن عضو سازمان
میبایست به عضویت سازمان دموکراتیک زنان در آیند....
آن تشکیالت دموکراتیکی مورد نظر ماست که بر تضادهای طبقاتی سایه نیفکنده بلکه
از طریق متشکل نمودن زنان زحمتکش حول اهداف دمکراتیک پرولتاریا ارتش
سازشناپذیر زحمتکشان را علیه سرمایه منسجمتر نماید .با توجه به این اصل هر تشکلی
که بخواهد زنان زحمتکش را حول عناوینی چون مساله عام زنان ،درد و رنج مشترک
زنان متشکل نموده و بر تضادهای موجود بین طبقات متخاصم پرده بیفکند و بدین
وسیله موجبی برای سازش میان طبقات بوجود آورده و با به دست آوردن حقوق پایمال
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شده زنان را فقط تحت رهبری پرولتاریا و در جامعهای سوسیالیستی امکانپذیر است،
تحت جامعهای سرمایهداری امکانپذیر بداند ،تشکلی انحرافی بوده و جز به بیراهه
کشاندن نیروهای زنان زحمتکش خیانت به آنان و خدمت به بورژوازی کاری انجام نخواهد
داد .از جمله چنین تشکلهایی ،تشکیالت دموکراتیک زنان ایران است که توسط نشریه
جهان زنان تزهای انحرافی خود را انتشار میدهد( "...پیکار )63
سازمان توفان در جزوهی به نام"مارکسیسم یا فئودالیسم در مسایل سازمانی" به نقد نظرات
سازمان پیکار در بارهی مساله زن" پرداخته است که در نشریه "کارگر به پیش" منتشر شده
و معتقد است که نظرات سازمان پیکار بر عقبماندگی فکری زنان نسبت به مردان به طور
عام تاکید دارد و متشکل شدن را به منظور کسب آگاهی برای رسیدن به پای مردان میدانند
و معتقد است که "کارگر به پیش" مانند روضهخوانی ،مبارزات را به زنانه و مردانه تقسیم می
کند و در آموزش های خود مبارزات و آگاهی را نه بر حسب منافع طبقاتی و یا صنفی که بر
حسب منافع نوع "جنس" توضیح میدهد .از آنها سوال میکند که:
" نظرشان در باره جنس دهقان ،جنس دانشجو ،جنس آموزگار و ...چیست و چرا آنها در
سازمانهای خاص خود متشکل میشوند ...زنانه مردانه کردن آگاهی و در نتیجه مبارزات
طبقاتی ،نادرست و ضدعلمی است .در طبقهی کارگر میتوان به کارگران مرد
(فوالدسازی) برخورد کرد که از سطح آگاهی باالتری نسبت به کارگران مرد (مثال
نساجی) برخوردارند .به عالوه آیا به این زودی زنان کارخانه قرقره زیبا را از یاد بردهاید؟
مبارزه طبقاتی زن و مرد نمیشناسد ...آزادی زنان فقط به دست خودشان میسر است و
زنان زحمتکش و مبارز میهن ما که در هر شغل و موقعیتی که باشند( ،به صورت کارگر،
دهقان ،دانشجو ،آموزگار ،فروشنده و )...همان طور که بارها نشان دادهاند بدون آنکه
منتظر اقدام و صدقه این و آن شوند با شرکت مستقیم و فعال خود در مبارزات اجتماعی،
همپای برادران مبارزه خود آزادی خود را از زندان استثمار مضاعف به دست خواهند
آورد".
در میزگرد اتحاد ملی زنان و سازمان رهایی زن ،در اواخر سال  ،36به نقد عملکرد سازمانهای
زنان و سازمانهای سیاسی چپ پرداخته شده است .در این زمان بسیاری از سازمانهای زنان
تا آن هنگام به تدریج از میان رفته یا غیر فعال شده بودند .در این میزگرد ،هما ناطق (گرداننده
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میزگرد) از شرکتکنندگان علت این امر را میپرسد .به نظر نماینده "رهایی زن" عدم
برخورداری از آگاهی کافی از مساله زنان ،دلیل این امر بوده است:
" به نظر ما ،این سازمانها دچار یک نوع از خودبیگانگی هستند و به نظر نمیآید در آن
حد از آگاهی باشند که بدانند یک تشکل زنان چه اهدافی را باید دنبال کند  ...در بسیاری
از موارد این سازمانها فعالیت در حول مساله زن را به فعالیت حول مسایل خاص نظری
تبدیل میکنند و اینجاست که در بارهی کار در بین زنان و مساله مشخص زنان کوتاهی
میکنند .مسایلی که باعث جدایی آن سازمانها از شورای همبستگی شد ،مساله زنان
نیست بلکه مسایل دیگر است".
نمایندهی "اتحاد ملی زنان" دلیل از بین رفتن این سازمانها را این میداند که خواستهای
دمکراتیکی که باید حول آن به فعالیت پرداخت ،به حاشیه رانده شد و از نظر اهمیت در
درجهی دوم قرار گرفت.
"واقعیت این بود که این تشکالت به صورت دنبالهروهایی درآمدند و در مقاطع مشخصی
آنچه که عمدتا برایشان تعیینکننده بود،ق مساله زنان نبود و من معتقدم که به علت
عدم دید درست در مورد خواستها و جنبش دموکراتیک در جنبش سیاسی ماست...
چون به اعتقاد ما تشکالتی هم که باقی ماند به هیچ وجه نتوانست در آن حد که ضرورت
دارد ،مساله زنان را در سطح جامعه مطرح کند و مشخصا تا زمانی که سازمانهای انقالبی
از چنین خواستی در جامعه ما پشتیبانی فعال نکنند ،هر چند که بعضی از آنها پشتیبانی
خود را به اشکال مختلف اعالم کردهاند ،اما تا پشتیبانی فعال نکنند ،هرگز مساله زنان از
طریق یک یا دو سازمان دموکراتیک قابل حل نخواهد بود .به این دلیل مساله عمده عدم
توجه به مساله زن و عمال برخورد نادرستی است که با تشکالت دموکراتیک در گذشته
شده است".
در بخش دیگر این مناظره ،هما ناطق با اشاره به این که در دوران شاه به رغم اختناق و
فرهنگ حاکم زنان در طی مبارزاتی توانستند به این آگاهی دست یابند که حتا مسالهای به
نام زن برایشان مطرح نشود و همهی زنجیرها را بگسلند .یعنی همراه با طرد نظام حاکم،
فرهنگ حاکم را که نظام در مورد زن اعمال میکرد ،گسستند ،میپرسد چه شده که در آن
زمان ( )1536سازمانهای زنان دچار مشکل و رکود شدهاند؟"
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نماینده رهایی زن این گونه پاسخ میدهد :
" نه در آن دوران و نه امروز زنان ایران به عنوان زن ،یعنی در راه آزادی زنان مبارزه نمی
کنند .درکی که ما داریم این است که مباررزاتی که زن مبارز از طریق سازمانهای
سیاسی در دوران رژیم شاه کردند ،به عنوان مساله زن نبود ،مبارزه طبقاتی بود که بسیار
هم با ارزش و ثمربخش بود .اما ما میخواهیم در اینجا این نکته را تفکیک کنیم ...
شرکت فعال پیگیر زنان در مسایل مبارزاتی جامعه تا آنجایی که بحث از حقوق صنفی
زنان نکند ،جنبش زنان نیست ...اول باید مشخص کنیم که بحث از شرکت زنان در مبارزه
است یا از جنبش زنان ....سازمانهای زنان یک رسالت خاص دارند .رسالت مطرح کردن
مسایل زنان و تشکل دادن زنان حول مسایل زنان .این که جنبش زنان االن هم وجود
ندارد ،آن موقع هم وجود نداشت ....این رکود دالیل مختلف دارد که جنبهای از آن
برمیخورد به سازمانهای سیاسی ... .در ایران هم به دلیل جامعهی بیمار ما ،جامعه
وابسته ما ،اختناق هزاران ساله ،االن آن مقطع به نظر ما هنوز هم وجود ندارد که جنبش
خودانگیخته زنان زاده شود و همچنین به خاطر وجود دالیل سنتی ،نقش خانواده و نقش
مذه ب که به نظر ما در ایران عمده است ،آن انگیزه خودانگیختگی در زنان ایران وجود
ندارد  ...این رسالت فعال به عهدهی زنان آگاهی است که به این پایه از آگاهی رسیدهاند
یعنی طرح کردن مساله زنان و تبدیل آن به مساله اجتماعی از عمدهترین وظایف
سازمانهای مترقی زنان است  ...مطرح کردن مساله زنان با خود زنان است و ضامن
اجرایی اش هم خود زنان هستند .خود جنبش زنان باید پرچمدار مبارزه در راه رهایی
زنان باشند و نه سازمانهای سیاسی .ولی متاسفانه سازمانهای مترقی زنان هم در این
مساله خیلی کوتاهی کردند و برخوردشان بسیار غلط و عقبافتاده بود ...هرجا که مساله
زن مطرح بود ،سازمانهای سیاسی مساله دیگری را در مقابلش گذاشتند و اجازه ندادند
که مساله شکوفا شود .حتا ارگانهای زنان هم درکی از مساله زنان ندارند  ...بنابراین این
نوع سازمانها خیلی زود تحت شرایط منحل میشوند  ...سازمانهای انقالبی چیزی
جدای از این جامعه نیستند گرچه نیروهای آگاه این جامعه هستند ،ولی تحت تاثیر
فرهنگ موجود این جامعه هستند .به هر حال فرهنگ پدرساالری در مغز همه وجود
دارد ،زدودن این راحت نیست  ...هنوز باید کلیه این سازمانهای سیاسی با خیلی از
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مسایل روبنایی فکری خودشان هم برخورد کنند .خیلی مسایل از جمله مسایل
دموکراسی که در ایران به آن برخورد نمیشود .به نظر ما اینها برمیگردد به عدم آگاهی
کافی به شرایط موجود و عدم توانایی در زدودن فرهنگ مسلطی که در این جامعه وجود
دارد".
نماینده اتحاد ملی زنان به این نکته اشاره میکند که کمکاری این سازمانها نه تنها در ربط
با مساله زنان ،بلکه به طور مشخص در مورد خواستهای دموکراتیک جامعه و حمایت از
سازمانهای دموکراتیکی است که حول این خواستها خود به خود بعد از انقالب شکل گرفت
و اشاره میکند:
"در فروردین  ،1536در حدود  16تشکل دموکراتیک حول جریان دانشگاه جمع شدند...
متاسفانه امروز شاید ما در سطح جامعه بیش از  9تشکل دموکراتیک نمیتوانیم نام ببریم.
به طور کلی این عدمتوجه جنبش انقالبی ما به خواستهای دموکراتیک اقشار مختلف
که زنان هم جزوشان میشوند ،وجود دارد که دالیل این امر ،عمال نبود آزادی خواستها
یا به اصطالح حرکات دموکراتیک در سیستم رژیم گذشته باعث این شد که تعداد زیادی
تشکل دموکراتیک برای اعالم خواستهای خودشان بوجود بیاید و برخورد سازمانهای
انقالبی برخورد فعالی نبود ...اعتقاد ندارم که به سازمانهای دموکراتیک به عنوان یک
زائده برخورد شود".
در ادامه اشاره میکند که تنها در یکی از ارگانهای سازمانهای انقالبی ،سلسله مقاالتی در
راه شناساندن مساله زن منتشر میکند ...حمایت فعال بخش انقالبی ما از این مسایل چگونه
بوده است ،در مواردی به هیچ وجه حمایت نشده ،در مواردی فقط در حد یک موضعگیری
خیلی کلی به مساله برخورد شده ...برخی از سازمانهای سیاسی که از زاویه انقالبی با مساله
برخورد نمیکنند ،طرح حقوق و آزادیهای دموکراتیک زنان و مبارزه برای به دست آوردن
آنها را نادرست دانسته و در حقیقت کل حقوق و آزادیهای دموکراتیک در جامعه را نفی می
کنند.
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 -9-15-5جمع بندی از عملکرد سه ساله اتحاد ملی زنان
جمع بندی از عملکرد سه ساله اتحاد ملی زنان ،شاید منحصر به فردترین جمعبندی در
دسترس ،پس از خاتمهی کار یک تشکل زنان باشد ،مجموعهای که در فضای سیاه و سنگین
سرکوب انجام شد ،فضایی که امکان فعالیت عملی را نه فقط از اتحاد ملی زنان که از کل
سازمان های سیاسی و انقالبی گرفته بود .هر چند این گزارش بازتاب آرای افرادی است که در
تهیه آن نقش داشتهاند ،ولی سایر اعضای اتحاد ملی زنان ،درستی تاریخچهی اتحاد و رویدادها
را تایید کردهاند .در این گزارش چنین آمده است:
"مشکل ما ت نها عدم درک اعضا از مساله زنان نبود ،بلکه درک نادرست آنان از کار
دموکراتیک تودهای نیز مشکالت فراوانی ایجاد میکرد .نقطه نظرات انحرافی در مورد کار
دموکراتیک خود در سکتاریسم پیگیر جریانات سیاسی ،عدم شناختشان از جامعه به
علت فقدان ارتباط تودهای و فقدان درک صحیح از مکانیسم کار سیاسی و تبلیغی در
میان تودهها ریشه داشت".
با مروری بر عملکرد کمیتههای مختلف اتحاد مشخص میشود که اختالفنظر شدید بین
اعضای سازمان فدایی و بحران انشعاب در این سازمان ،یکی از بزرگترین عوامل ناموفق بودن
اتحاد بوده است .نداشتن تجربه و دید همه جانبه اعضا نسبت به مسایل زنان ،نبود آگاهیهای
الزم در مورد مسایل خاص زنان ،ضرورت ارتباط با توده زنان و این واقعیت که این ارتباط
برقرار نشد از دیگر عواملی بود که به منجر به ناموفق بودن این تجربه شد.
بخش عمدهی فعالیت کمیتههای اتحاد ملی زنان جذب نیرو برای اتحاد از طریق پخش و
فروش نشریات بود .توجه به مسایل صنفی قشرهای زنان در مرتبهی بعدی قرار میگرفت.
یکی از نقاط قوت کار اتحاد ،تهیه پرسشنامههایی جهت کسب اطالعات الزم از قشرهای
مختلف زنان بود که نشان میداد به مساله تحقیق و پژوهش در مورد مسایل زنان و آگاهی از
نیازهای آنان توجه میشده است .هرچند که از این اطالعات کسب شده استفاده نشد .در این
جمعبندی به برخی از دالیل ناموفق بودن فعالیتهای اتحاد اشاره شده است .از جمله:
 در این سالها فرصتهای مناسبی برای برقراری ارتباط تنگاتنگ با توده زنان ایجادشد مانند ت حمیل حجاب اجباری ،که در جریان آن بسیاری از زنان کارمند ،پرستار
و معلم ضمن مراجعه به اتحاد تاکید میکردند که باید مرکزی برای تجمع زنان و
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تصمیمگیری کلی وجود داشته باشد ،اما اتحاد به دلیل نداشتن امکانات این فرصتها
را از دست داد.
سیاستهای اتحاد در بخشها و کمیتههای مختلف بیشتر به فرد و یا افراد مسوول
در آن برمیگشت نه سیاست کلی
خط مشی اتحاد در باره ارتباط با شهرستانهای شمال از جمله مواردی بود که
اختالف و درگیری میان جناح اکثریت و اقلیت سازمان چریکهای فدایی خلق به
فعالیتهای اتحاد ضربه زد.

 -5-15-5نقدهای کنونی
نقدهای بسیاری از سوی سازمانها و افراد فعال در آن سازمانهای چپ از زمان حال به
عملکرد این سازمان ها انجام و منتشر شده است .این نقدها یا به صورت کتبی توسط خود
افراد و سازمانها به شکل مصاحبه منتشر شده است .چند نمونه از این دست نقدها در ادامه
آمده است .سازمان کارگران انقالبی ایران(راه کارگر) در اطالعیه خود به مناسبت  9مارس در
سال  1595چنین مینویسد:
" عدم حساسیت نیروهای چپ ،مترقی و دمکرات به مسله زنان و حاکم بودن فرهنگ
مردساالرانه بر بینش سیاسی این نیروها از جمله عواملی بودند که این تظاهرات را از
پشتیبان ی الزم برخوردار نکرد .ما در اولین کنگره خود در سال 11به نقش خود دراین
رابطه ،به عنوان یک نیروی تازه شکل گرفته در آن زمان که در رابطه با حقوق زنان به
پارهای انتقادات بسنده کرده و عمأل از اعتراضات زنان در سالهای 1539-1531پشتیبانی
نکردیم ،انتقاد کردیم".
جمشید طاهریپور از کادر مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق (اکثریت) در برگهایی از
زندگی خود چنین مینویسد:
"در سال های تأمل؛ وقتی به فکر نگاه به خود و گفتگو با خود افتادم؛ دیدم سیاهترین
برگ در دفتر زندگیم؛ در مقام دبیر شعبه زنان در سازمان اکثریت ،سکوت پر از تمکین
من در برابر اجبار حجاب  ...بوده است!"

سالهای  1307تا 1365

289

رقیه دانشگری نیز در مقالهی مسوولیت فردی که در بهمن  1562منتشر شد این چنین
نوشته است:
"اندوهگینام از اینکه بر تجربه خونبار ملتها در درازای تاریخ دیده فرو بستم .دین
ساالری ،تمامیتخواهی ،استبداد فقاهتی ،چنگاندازی انگلیترین بخش سرمایهداری به
ثروتهای ملی ایران را در هالهی کژفهمی از مبارزات ضدامپریالیستی پوشاندم .حتا فریاد
آزادیخواهی زنان کشورم را در نفی حجاب اجباری ،از حافظه تاریخیام ستردم .در ردیف
اول مسولیت شعبه زنان سازمان اکثریت ،تحکیم بیش از پیش مردساالری را نادیده
گرفتم ،فریاد حقخواهی زنان را در برابر انواع تبعیض جنسیتی ،چنان که باید و شاید،
نشنیدم و از کنار آن گذشتم .بدینسان در تحکیم پایههای نظامی واپسگرا سهم گرفتم.
کتاب "بازبینی تجربه اتحاد ملی زنان" و "خیزش زنان ایران در اسفند  "31از مجموعههایی
هستند که نقدهای بسیاری از زنان فعال در آن دوره را در خود جای داده است .این نقدها
که حاوی نکات قابل توجهی هستند ،تاثیر نوع نگرش ،شخصیت ،شیوه کار ،دیدگاه و تجربیات
فردی را نیز کامال نمایان میکند.
گلنار بدخشان از موسسان جمعیت زنان مبارز ،میگوید:
" ما به این مسایل که به کل زنان جامعه مربوط میشد ،نپرداختیم :مساله حجاب،
قصاص ،حضانت کودکان ،کار زن ،اخراج از ادارات و این که قصد داشتند تا میتوانند
زنان مدرن را بازنشسته کنند ....ما کلیگویی میکردیم"...
مریم جزایری یکی دیگر از اعضای این سازمان میگوید:
"ما بهاندازهی کافی دانش فمینیستی نداشتیم ،افشاگری از ستمهای اجتماعی و فرهنگی
که بر زنان اعمال میشد در نوشتهها و بحثهای ما وجود نداشت حداکثر برای این
افشاگری میکردیم که برای کار برابر به زنان مزد برابر با مردان داده نمیشود"..
نسرین بصیری یکی از بنیانگذ اران اتحاد ملی زنان جو درون اتحاد را دموکراتیک ارزیابی
می کند در حالی که مسعوده آزاد با توجه به تجربیات خود در اتحاد آن را غیردموکراتیک
ارزیابی میکند .مسعوده چنین مینویسد:
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" با تقسیم کار بین هیات موسس و شروع کار عملی ... ،جو حاکم در اتحاد ملی زنان
ضد خارج از کشوریها بود ...در جلسه ای که با هیات موسس داشتیم به یک باره دیدم
کسانی شرکت کردهاند که جزء هیات موسس نبوده ولی از سمپاتهای پر و پاقرص
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بودند .جو جلسه گواهی میداد که قبل از آن در
جلسهای مخفی تصمیمها گرفته شده و حاال ما دو نفر من و نسرین (مخالفین حمایت از
کاندیداتوری طالقانی) باید قانع میشدیم .دو نفر از شرکتکنندگان که در جلسه فرهنگی
عمومی بودند برخورد من را در آن جلسه کنفدراسیونی خواندند ....به دنبال استدالالت
من ،هما ناطق که خود را رییس کل میدید عملکرد من را با عملکرد چماق به دستان
مقایسه کرد .من دریافتم که مساله دیگر فعالیت دموکراتیک در رابطه با زنان نیست،
بلکه ترور محض است و زورچپانی مواضع فدایی به هر قیمتی که باشد .دیگر جایی برای
ادامه ی فعالیت خود در آن سازمان ندیدم  ...و با این جمله که تاریخ درستی حرف مرا
نشان خواهد داد جلسه و نیز اتحاد را برای همیشه ترک کردم"
نسرین بصیری که خود از اعضای کنفدراسیون بوده است ،یکی از خاطرات تلخ خود را درگیری
لفظی هما ناطق و مسعوده عنوان میکند و در مورد نقش سازمان فدایی و دمکراتیک بودن
فضای اتحاد چنین مینویسد:
"رفته رفته شاید چن د ماهی از ایجاد اتحاد نگذشته بود که سازمان بیشتر شکل گرفت.
گروههای کاریاش پا و جان گرفتند و نهادهای تصمیمگیری به شکل دموکراتیک در آن
جا افتادند و نهادینه شدند .تاثیر فرد از بین رفت .هنوز هم اکثریتی وجود داشت طرفدار
سازمان چ ف خ و اقلیتی که از نظر عددی چندان بزرگ نبود .اقلیتی یا بیسازمان یا به
یکی از نیروهای گوناگون چپ جامعه وابستگی داشت .اقلیتی که من از ابتدا به نوعی
نماینده ی آن در شورای اجرایی اتحاد ملی بودم ،تا به آخر در آن حضور داشتم ،به بحثها
دامن میزد و به لحاظ کیفی برای تعیین جهت فکری سازمان سرنوشتساز بود ... .ما
بعد از دوره یا فعالیت فراکسیونی تشکیل دادیم در جوی آرام نظرات و حرکات و تاکتیک
ها را همگون میکردیم  ...می توانم به جرات بگویم که هرگز نه پیش از اتحاد و نه بعد از
آن ،آزادی خواهی در عمل ،ایجاد فضا برای دگراندیشان و احترام گذاشتن به نظر فرد را
این چنین نبوییده و تجربه نکردهام .البته من به طور کلی و نسبی سخن میگویم .باید
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اعتراف کنم که زمان هایی بود که در اتحاد ملی عرصه آن چنان به من تنگ میشد که
دلم میخواست  ...دنکیشوتوار شمشیری بردارم و تنها بجنگم ...در اینجا میخواهم از
کسانی نام ببرم که جو و زمینه را برای همکاری در محیطی دموکراتیک آماده میکردند.
دموکراسی نه از آن نوع که در بهترین حالت و بدون تقلب رای میگیرد و حکومت
31درصد بر 46درصد را برحق میداند .دموکراتهای واقعی که برای اقلیتی کوچک نیز
احترام و حق حیات قائل بودند ...میخواهم دالیل این همه شیفتگی را برای اتحاد ملی
زنان بگویم .انسانها نه واقعا خوبند و نه واقعا بد .در هر شرایط بخشی از جنبههای خوب
و یا ناخوشایند خود را به نمایش میگذارند .در سالهای پس از انقالب که مردم از جمله
زنان ،پر از امید و نیرو و شور بودند ،بهترینهایشان را به نمایش میگذاشتند و خوش
بوییدند .سوسیالیسم را نه در شعار بلکه به طور روزمره در اتحاد ملی زنان تجربه می
کردیم .از کوچکترین نیازهای آدمی شروع میشد .خوراک ملی ده ،بیست یا سی زنی که
صبح تا شب در دفتر این سازمان میکوشیدند ،نان داغ بربری و پنیر بود که تازه از راه
رسیدهها با خود میآوردند و به میان میگذشتند .به یاد ندارم که هرگز این کار را سازمان
داده باشیم یا بر سر آن بحثی در گرفته باشد .هر کس از در میرسید بر حسب وسعش
و اشتهایش یک یا چند قرص نان با خود میآورد و هر کس گرسنه بود از آن میخورد.
اگر کسی نبود که نان بیاورد و هیچ خوردنی پیدا نمیشد یکی بیرون میرفت نانی و
پنیری با خود میآورد یا اگر گرفتار بود ،میپرسید تا کسی لقمهای یا سیبی به او ببخشد.
تشنگی با قند و چای بر طرف میشد .اجارهی دفتر را از حق عضویتها تامین میکردیم.
زنان شاغل زنان کارمند که بیشتر پول داشتند ،بیشتر میدادند .بیکاران بیشتر وقت
داشتند وقتشان را در اختیار سازمان میگذاشتند .هیچ کس به دلیل پرداخت حق
عضویت کمتر یا کار کمتر و بیشتر سرزنش نمیشد .هر که هر چه داشت ،آنقدر که می
توانست بدهد در میان میگذاشت ...اگر ظاهر و طرز لباس پوشیدن من با اکثریت
شرکتکنندگان در اتحادملی فرق داشت به این دلیل انگشتنما نبودم و مرا سرزنش نمی
کردند .من با گذاشتن روسری مخالف بودم ...فکر میکردم گذاشتن روسری به طور
اختیاری حکومتگران را در اجباری کردن حجاب جریتر میکند .موافقان حجاب
اختیاری میگفتند که در محالت ،با حجاب بهتری میتوانند همرنگ جماعت شوند و با
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مردم ارتباط بگیرند و به این دلیل روسری را به بیحجابی ترجیح میدادند .نظرات
متفاوت و گفت وگوها طوالنی بود اما در جوی سالم انجام میگرفت و حرف آخر به
درستی با کسانی بود که در محلهها کار میکردند ... .همان گونه که تنوع در نوع کار را
پذیرفته بودیم ،تنوع در شکل و ظاهر را هم میپذیرفتیم اگر چه این احترام متقابل و
پذیرش همیشه به آسانی که در دو کالم ذکر کردم ،نبود".
فریده بهمنی یکی دیگر از اعضای اتحاد ملی زنان در بارهی رعایت اصول دموکراتیک در درون
اتحاد تجربه خود را چنین بیان میکند:
"درک انحرافی اتحاد از شیوهی دموکراتیک کار تشکیالتی و بیتوجهی به اهمیت اصول
دموکراتیک مواردی بودند که به طور جدی مانع رشد و باعث کندی حرکت اتحاد درجهت
تحقق اهدافش شدند .عدم رعایت شیوهی دموکراتیک – تشکیالتی بیتوجهی به برابری
افراد و آزادی بیان برای اقلیت ،عدم دخالت فعال کلیهی اعضا در پروسههای تصمیم
گیری عمال پتانسیل بخش عظیمی از فعالین را به هدر داده و قدرت تاثیرگذاری اتحاد
ملی را تضعیف مینمود".
آذر منصور ،موسس و یکی از سه مسئول تشکیالت دموکراتیک زنان 1در نقد شیوهی کار
تشکیالت دموکراتیک زنان چنین میگوید:
"تشکیالت دموکراتیک زنان در کالسهای سوادآموزی بسیار موفق بود .همچنین در
جمع کردن زنان قالیباف و کارگر بسیار موفق عمل کرد .در کمک و تجهیز جبهه جنگ
بسیار موفق بود .اما متاسفانه زمانی برنامههای ما موفق نبود که خانمها ،خصوصا بانوانی
که همسرانشان هم حزبی بودند ،نسبت به کار شبانهروزی همسرانشان در حزب،
انتقادهای خیلی جدی داشتند.ما متاسفانه نمیتوانستیم به آنها کمک کنیم ،چون این
زنان هم مسئولیت کار خانه را به عهده داشتند و مسئول رسیدگی و تربیت بچههایشان
بودند و هم اینکه در تشکیالت زنان فعالیت میکردند .این زنان از ما انتقاد میکردند که
چرا همسرانشان در حزب یاد نمیگیرند که وقت بیشتری برای خانوادههایشان بگذارند و
به تفریح و رفاه خانواده و بچههایشان اهمیت بیشتری بدهند .من نمیتوانستم به گوش
 -1کارونی ،بهروز ،رادیو فردا ،تشکیالت دموکراتیک زنان ،نقاط مثبت و منفی
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طراحان برنامههای حزبی برسانم که آقایان باید وقت بیشتری برای خانوادههایشان
بگذارند ...یکی از موارد منفی برای فعالیت تشکیالت دموکراتیک زنان این بود که در آن
زمان ،من تفاوت زیادی بین عضو یک حزب بودن و آمال و آرزوهای خودم برای جنگیدن
در یک حزب از یک سو و فعالیت در سازمان زنان و کار کردن در یک تشکیالت زنانه
قائل نبودم .به همین دلیل با همان ذهنیت حزبی که در کنار رفقای مرد کار میکردم،
در تشکیالت زنان نیز کار میکردم .ولی به تدریج در سمینارها و جلسات زنان متوجه
شدم که مشکالت زنان ،مشکالت فعال شدن در یک حزب نیست بلکه مشکالت روزانه
شخصی است .آنها در مورد مسایل انسانی همچون حسادت ،عشق ،طالق ،جمع کردن
مال ،تربیت بچهها و یا در مورد اختالفی که با رفیق حزبی من ،به عنوان شوهر یا برادر
در خانه داشتند ،بحث میکردند .این در شرایطی بود که من در مورد این قبیل مسایل
فقط میتوانستم چیزهایی کلی بیان کنم.
اینکه دایره آزادیهای اجتماعی روز به روز دارد تنگتر و محدودتر میشود و دارند ما را
محدودتر می کنند ولی متاسفانه سیاست کلی حزب به این موضوع بهای الزم را نداد و
یا نشنیده گرفت ...ولی این موضوع در باال منعکس نمیشد که تبدیل به سیاست روز
حزب شود  .رهبری حزب متاسفانه به این ترتیب ما را هم محدود میکرد .به همین
دلیل ،من به عنوان یک عضو فعال تشکیالت زنان و به عنوان یک عضو حزب فکر میکنم
از طریق حزب بیشتر محدود میشدم .از طریق رهبری حزب ،کار من و امثال من فقط
به سیاستهای روزانه حزب محدود شد .این اشتباه بزرگ حزب بود .حزب باید ورای
سیاستهای روز عمل میکرد ،نه اینکه قدم به قدم و به دنبال سیاستهای روز جمهوری
اسالمی برود.
ناهید نصرت یکی از اعضای تشکیالت دموکراتیک زنان در رابطه با نقش و جایگاه زنان در
تشکیالت و در حزب توده این چنین میگوید:
"وابستگی "تشکیالت دموکراتیک زنان ایران" به خط سیاسی حزب توده ایران ،هم
مضمون دموکراتیک را از آن میگرفت و هم آن را در رهبری زنان در مقابله با ارتجاعی
که به سوی قدرت میرفت ناتوان میکرد .مضمون دموکراتیک از این رو سلب میشد که
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تشکیالت به شیوه هرمی اداره میشد و مانند همه سازمانهای زنان وابسته به یک حزب
سیاسی ،تنها زنانی به سطوح رهبری راه مییافتند که عضو و یا همسر عضوی از آن
سازمان بودند .زنان با نظرات سیاسی دیگر حتا اگر به تشکیالت راه مییافتند ،تنها
میتوانستند پیشبرنده سیاست رسمی آن باشند ...در دهه پنجاه تشکیالت زنان به پیروی
از حزب توده ایران ،میخواست "مبارزه ضد امپریالیسم آمریکا" را زیر پرچم آیتاله
خمینی پیش ببرد ،این گونه بود که "زنستیزی بنیادگرایان اسالمی" را نادیده میگرفت.
 ...تشکیالت زنان در یک تناقض بنیادی دست و پا میزد ... .اساسنامه از جانبی از نابرابری
حقوق زنان حرف میزد و از جانب دیگر در حمایت از "روحانیت مبارز" تنها میتوانست
از آنان بخواهد که مدارا کنند .در مواردی مانند اختیار پوشش ،قضاوت و قوانین خانواده
که به روشنی حقوق فردی و اجتماعی ویژه زنان را نادیده انگاشته شده بود ،تشکیالت به
شکل کلی خواستار رعایت کامل حقوق زن در عرصههای اجتماع ،خانواده و تولید میشد
و خواست مشخصی را مطرح نمیکرد .از این رو فرمان حجاب اجباری آیت اله خمینی نه
تنها با مقاومتی در "جهان زنان" ،ارگان تشکیالت روبرو نشد بلکه واکنش اعتراضی هزاران
زن کارمند و دانشجو به صراحت در برنامه تشکیالت مورد نقد قرار میگرفت .هر چند
"حجاب اجباری" مورد اعتراض برخی از زنان ،به ویژه زنان کارمند در تشکیالت زنان هم
بود ،ولی اعتراض آنها در سیاست بیرونی تشکیالت انعکاس پیدا نمیکرد .با این ترتیب
تشکیالت زنان در دورانی که زنان اقشار متوسط و مرفه با آگاهی به حقوق اولیهشان تالش
میکردند که با گردهمایی ،افکار عمومی را به پشتیبانی جلب کنند و از پایمالی حق فردی
و اجتماعیشان جلوگیری کنند ،میکوشید که آنان را به دختران حرفشنوی آیت اله
خمینی تبدیل کند و به سکوت وا دارد .در عمل حقوق نسبی زنان که گام به گام توسط
جمهوری اسالمی باز گرفته میشد ،قربانی دیدگاه کمک به استقرار "حکومت ضد
امپریالیستی" میشد.
تشکیالت زنان ،با تجربه مبارزه در شرایط اختناق تالش میکرد با انتخاب زبان صلحآمیز
تا حد ممکن در فعالیت علنی باقی بماند .در همین چار چوب مدارا اگر حتا از
شخصیتهای کمونیست زن ،مانند رزا لوکزامبورگ و یا کالرازتکین ،که خوشایند مذهب
نبود ،مقاله داشت ،ولی دیدگاه سیاسی مانع از آن بود که حتا در یک چارچوب صلحآمیز
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مساله حجاب اجباری را مطرح کند ...مقاومت در برابر حجاب اجباری در حرکتهای
اجتماعی آنها هم نبود .در این دوره پر تناقض "مریم فیروز" مسئولیت تشکیالت
دموکراتیک زنان ایران را به عهده داشت .وی از یک سو ،به زنان توصیه میکرد" :نگذارند
آزادی فردیشان مورد تجاوز قرار گیرد"  ...از سوی دیگر ،عمیقا به خط سیاسی حزب
توده ایران و اردوگاه سوسیالیستی سابق باور داشت و زنان را به پشتیبانی از آیتاله
خمینی ،فرا میخواند و از زنان معترض به حجاب اجباری در درون تشکیالت میخواست،
که "یک وجب چارقد بلندتر شده را جدی نگیرند".
 -4-15-5مصاحبههای شفاهی و کتبی

1

برای آشنایی بیشتر با نظرات زنانی که در آن سالها فعالیت سیاسی داشتند ،پرسشنامهای
تهیه شد که تعدادی از این زنان به آن پاسخ شفاهی یا کتبی دادند .بیشتر زنان مصاحبهشونده
در سالهای  1531تا 1531بین  19تا  23سال داشتند و به سازمانهای سیاسی گوناگونی
گرایش داشتند :سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت ،اکثریت) ،سازمان مجاهدین
خلق ایران ،حزب توده ،سازمان رهایی زن ،راه کارگر ،جنبش مسلمانان مبارز ،سازمان اتحادیه
کمونیستهای ایران .بیشتر این زنان تحصیالت دانشگاهی دارند و بسیاری از آنان هم اکنون
نیز فعال در حوزهی زنان هستند .هر چند نمیتوان این پاسخها را تعمیم داد ،اما حاوی نکات
جالبی هستند .برخی از پاسخها بیکم و کاست در زیر نقل شده است .پاسخ بیشتر آنان به
سوال اول منفی بود .از آنان پرسیده شد:
آیا سازمانها یا تشکلهای مستقل زنانی را میشناسید که در آن سالها ( دهه 05
و  )35فعالیت میکردهاست؟
 تا سال  1531هیچ سازمان و تشکل سیاسی مستقل زنان را نمیشناختم که مستقل از
احزا ب سیاسی موجود در خصوص مسایل زنان و یا مسایل سیاسی مستقال اعالم حضور
و موجودیت کرده باشد .اما نهادهای خیریهای زنانه میشناختم که کامال مستقل بودند

 - 1نظرات برخی از فعاالن زن در رابطه با فعالیت سازمانهای زنان در سالهای  1531تا 1531
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و در جریان انقالب در خدمت اهداف انقالبی و انقالبیون مذهبی و کمکرسانی به مردم
در محالت عمل میکردند .در دهه 31شمسی و تا قبل از انقالب با "سازمان زنان ایران"
که نهادی ظاهرا مستقل اما وابسته به دولت و دربار بود ،از طریق نشریات آشنا بودم .اما
به دلیل داشتن تفکرات انقالبی ،آنها را نقد و در واقع نفی میکردم .پیش از انقالب با
برخی زنان عضو جبهه ملی ایران و زنان عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و زنان عضو
چریکهای فدایی خلق و زنان هوادار حزب توده و بعضا زنان عضو جامعه روحانیت مبارز
خارج کشور و زنان عضو اتحادیه اسالمی دانشجویان اروپا و امریکا آشنا بودم .سالهای
بعد از انقالب و دهه  31شمسی نهاد مستقل زنانی که از نزدیک میشناختم "جامعه
زنان انقالب اسالمی" بود که به صورت حزب با دبیرکلی اعظم طالقانی کار میکرد .در
همین دهه از طریق مجله جهان زنان با فعالیتهای تشکیالت دموکراتیک زنان ایران که
وابسته به حزب توده ایران بود آشنا شدم .با زنان عضو جمعیت زنان جمهوری اسالمی
به دبیر کلی زهرا مصطفوی دختر آیت اله خمینی هم آشنایی داشتم .تقریبا تا اواخر سال
 1531تمامی سازمانهای سیاسی موجود -چپها عموما ،ملیگراها و مذهبیها حدودا-
یک سازمان زنان داشت که در رابطه با سازمان اصلی (سازمان مادر) و در راستای اهداف
استراتژیک و تاکتیکی آن سازمان فعالیت میکرد .نام چند تایی از آنها یادم است :زنان
مبارز (که وابسته به یکی از سازمانهای سه جهانی بود) ،رهایی زن وابسته به سازمان
وحدت کمونیستی ،اتحادیه ملی زنان (سازمان چریکهای فدایی خلق) ،زنان انقالبی
(تصور میکنم وابسته به سازمان انقالبی بود) ،اتحادیه زنان و...
 به گمان من سازمانهای مستقل زنان بسیار اندک بودند و فعالیتهای زنان بیشتر حول
محور مطالبات انقالبی صورتبندی میشد .بنده اطالع دقیق از اعضای سازمانهای زنان
در دهه  31ندارم .ولی از آنجا که تعداد این تشکلها اندک بود ،طبعا نمیتوانست عضو
فعال و یا هوادار قابل توجهی داشته باشد .به نظر میرسد در این دهه بیشترین فراوانی
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زنان عضو فعال یا هوادار مربوط به سازمانها و تشکلهای شناخته شده سیاسی غیر
زنانه باشد.
خیر تشکل مستقلی وجود نداشت و زنان مثل مردان درون سازمانها و گروهها کار می
کردند.
تشکل "زنان مبارز" که یک تشکیالت دمکراتیک وابسته به اتحادیه کمونیستها بود و
"زنان پیشرو" و "کمیته ایجاد جمعیت بیداری زنان" که اسفند  1531اعالم موجودیت
کردند.
سال  1531سازمان یا تشکل زنانی را نمیشناختم اما بعدها فهمیدم سازمان و تشکل
های زنانی بودند که فعالیت میکردند ،این سازمان و تشکلهای زنان در بحبوحهی
وقایع 1531تشکیل شدند و از آنجایی که مسایل زنان جدی و مستقل دیده نمیشد،
فکر کنم در آن پروسه هوادار و عضو زیادی نداشتند.
خود من هیچ سازمان مستقل زنانی را به خاطر نمیآورم .جبهه دموکراتیک زنان را ما
بورژوایی ارزیابی میکردیم .آنها در حوزه مسایل سیاسی وارد نمیشدند و فقط مسایل
زنان را پیگیری میکردند و ما آنها را نمیپذیرفتیم .فکر میکردیم این عرصهای است
که در اختیار سرمایهداری است .در بخش معلمان ،زنان بیشتر فعال بودند.

فعالیتهای سازمانهای زنان در این دوره شامل چه چیزهایی بود؟
 فعالیتهای سازمان زنان در آن دوره اصوال و اساسا حول محور برنامههای استراتژیک و
تاکتیکی سازمانهای مادر در حوزهی زنان بود .میتوان گفت سازمانهای زنان،
دانشجویی ،کارگری و به نوعی زیر مجموعهی سازمانهای مادر و محل و وسیلهای برای
عضوگیری در این اقشار برای سازمان سیاسی مادر بودند .بدیهی است که تالششان این
بود مسائل و مشکالت این اقشار و طبقات را مطرح کرده و مورد بررسی قرار دهند .اما
هدف بیش از آنکه طرح مطالبات و یا مسائل این اقشار باشد ،جذب نیرو به سازمان مادر
و جذب سمپات به برنامههای سازمان مادر بود .اینکه چقدر عضو و هوادار داشتند ،دقیقا
نمیدانم؛ ولی تا جایی که من اطالع دارم سازمانهای زنان این جریانات سیاسی یکی از
بخشهای پرجمعیت ،نسبت به کارگری یا حتا دانشجویی و دانشآموزی ،بود .در جریانی
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که خودم کار میکردم (رهایی زنان) فعالیتهای زنان بیشتر در حوزهی کارگری و در
رابطه با آنها انجام میشد بدون اینکه واقعا عضوی از زنان کارگر در جمع حضور داشته
باشد .بحثها عمدتا حول و حوش استثمار مضاعف و ربط آن با زنان طبقهی کارگر بود.
در عمر کوتاه سازمان خودمان یادم نمیآید به مسائلی غیر از مسائل زنان کارگر پرداخته
باشیم .البته یک بار یک جزوه بزرگی در مورد تبعیض حقوقی علیه زنان در جمهوری
اسالمی (بعد از الغای دادگاه خانواده و تصویب قانون اساسی و قوانین مدنی که صراحتا
علیه زنان تبعیض برقرار کرده بود) منتشر کردیم .اما در خود رهایی زن بحثها عمدتا
در مورد مسائل زنان کارگر بود .اما با شرکت در بخش زنان «جبههی دموکراتیک»
اطالعات و دانش خودمان را در مورد مسائل زنان به طور کلی و مطالبات زنان در اقشار
و طبقات دیگر افزایش میدادیم و در این حوزهها نیز فعالیت میکردیم .به هر حال به
نظر من عمر این سازمانهای زنان بسیار کوتاهتر از آن بود که بتوان در موردشان قضاوتی
عادالنه کرد .مطمئنا این سازمانها اگر میتوانستند دوام بیاورند دانش خود را افزایش و
تعمیق داده و میتوانستند مسائل زنان را همه جانبهتر نگاه کنند.
فعالیت این قبیل سازمانها برحسب نگرش ایدئولوژیکشان حول هواداری از سازمان
های انقالبی دارای تفکر مشترک دور میزد .البته نگرش انقالبی به رغم تفاوتهای
ایدئولوژیک بر انواع تشکلها غالب بود و تشکلهای زنان نیز این نگرش را بازتولید می
کردند .هشت مارس سال  31بعضی از آنها در مورد حجاب موضعگیری کردند اما هیچ
کدام جدی نبود .اکثرا نمیخواستند به آن بپردازند .اکثرشان میگفتند که مساله حجاب
فرعی است و باید به بعد موکول شود.
خودم تجربهای ندارم اما فکر میکنم تشکلهای زنان بخشی از سازمانهای سیاسی فعال
در آن عرصه بودند و فعالیتشان در کارخانهها و کارگاههای کارگری بود و مهمترین و
تاریخیترین حرکت زنان در روز  9مارس  1531بخشی از فعالیت این تشکلها بود.
سازمان مستقلی موجود نبود و تشکلهای زنان درون گروهها و ...موجود کار میکردند.
اطالعی از وجود سازمان های مستقل زنان نداشتم .در ضمن متاسفانه مسایل زنان در
راس مبارزات قرار نگرفته بود.
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چرا با وجود سازمانهای مستقل زنان ،فعالیت در حوزههای دیگری مانند
دانشجویی ،کارگری و...فعالیت میکردید؟
 اوال همانطور که گفته شد این سازمانها مستقل نبودند .صفت مستقل برایشان نامناسب
است .من و امثال من در واقع ابتدا با یک سازمان سیاسی همکاری داشتیم و در تقسیم
کار درون سازمان ،اغلب به انتخاب خود و یا ترغیب دیگر رفقا ،کار در بخش زنان و سازمان
زنان آن جریان سیاسی را انتخاب کردیم.
 من در بخشهای دیگر سازمان از جمله کارگری و بخش انتشارات هم کار میکردم .کار
کردن در بخش زنان بیشتر به ترغیب رفقا بود .ابتدا خود تمایلی نداشتم اما بعد از مدتی
برایم جالب شد.
 در درجه نخست فکر میکردم تفکیک جنسیتی در مقوله نگرش انقالبی و امر سیاسی
نباید وجود داشته باشد .در عین حال فکر میکردم تشکلهای مستقل زنان تازهکارند و
ناکارآمدتر از احزاب موجودند که در جریان انقالب و پس از آن کارآمدی خود را نشان
دادهاند.
 با بخش دانشآموزی و رسانه "جنبش مسلمانان مبارز" کار میکردم .سالهای نخست
تاسیس و انقالب ،جنبش مسلمانان مبارز اعتقاد به تفکیک جنسیتی نداشت و معتقد به
برابری زن و مرد و شایستهساالری در کار حزبی و سازمانی بود و اساسا بخش زنان نداشت.
اما بعدها به این نتیجه رسید که باید کمیته زنان داشته باشد .ولی من در این کمیته کار
نمیکردم .چون به تفکیک بخش زن و مرد در فعالیت سیاسی حزبی اعتقادی نداشتم.
حساسیت من نسبت به مسایل زنان بسیار بسیار کمتر از مسایل کارگری بود.
سازمانهایی که در آن فعالیت میکردید در رابطه با کدام یک از مسایل زنان در آن
روزها موضعگیری میکردند و عکسالعمل نشان میدادند؟ فعالیتهایشان در کدام
بخشها بیشتر بود؟
 فعالیت زنان هوادار ایدئولوژی مارکسیستی روی انتقاد از رفتارهای ضدانقالبی و نقد
رفتارهای غیردموکراتیک و مداخله در سبک زندگی زنان و نقد گرایشات لیبرالی بود که
جایگزین گرایشات انقالبی میشد .فعالیت زنان هوادار ایدئولوژی دینی بیشتر حول محور
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دفاع از حقوقی که اسالم به زنان داده است ،میگردید .حتا زنان احزاب و سازمانهای
مذهبی منتقد که مغضوب جمهوری اسالمی واقع شده بودند نیز از همین زاویه برداشت
های مذهبی حاکم نسبت به زنان را نقد میکردند.
 به نظر من فعالیتهای تمام سازمانهای زنان در رابطه با زنان فعالیتی مستقل و برخاسته
از نیاز خود زنان نبود .بیشتر یک فعالیت دستوری و تجویز شده بود و همانطور که گفتم
علت اصلی آن جذب نیرو از اقشار و طبقات مختلف به سازمانهای زنان بود و نه لزوما
ایجاد یک جنبش مستقل زنان .جنبشی که بر مبنا و به علت نیازها و دانش و آگاهی
خود زنان شکل گرفته باشد .به همین دلیل هم زمان زیادی نیاز بود که این سازمانهای
زنان بتواند واقعا خود را به عنوا ن تشکلی مبتنی بر مسائل و مطالبات زنان عمق و گسترش
دهند و ما فرصت کافی برای این کار نیافتیم.
نحوهی برخورد با زنان در این سازمانهای سیاسی چگونه بود؟
 در سازمان سیاسی که من فعالیت میکردم (وحدت کمونیستی) به علت اینکه مدتها
خارج از کشور فعالیت میکردند ،تفاوتی بین زنان و مردان از نظر رده سیاسی وجود
نداشت و در رده های باال نیز زنانی آگاه و مبارز حضور داشتند .برخورد رفقای مرد با
زنان نیز نسبت به سازمان های سیاسی داخل کشور متفاوت و از موضعی برابرتر بود (این
امر به تجربه به من ثابت شده برای اینکه قبل از آن با یک سازمان داخل کشوری
همکاری میکردم که نمیخواهم نامش را ببرم .دانش رفقای مرد سازمان در مورد زنان
با دانش رفقای زن برابری میکرد .البته این فقط شامل اعضا میشد در سطح هواداران،
نه زنان و نه مردان آگاهی جامع و همه جانبهای نسبت به مسائل زنان نداشتند و مسالهی
زنان صرفا در رابطه با زنان کارگر مطرح میشد .فعالیتها هم بیشتر در همین حوزه
بود .میتوانم بگویم نشریهی رهایی زنان عمدتا به مسائل زنان کارگر میپرداخت و جای
مباحث نظری بسیار خالی بود.
 به نظر من در زمانی که حقوق و هویت زنان توسط جمهوری اسالمی مورد «هجمه»
قرار گرفت ،تمامی سازمانهای سیاسی به این درک رسیدند که زنان نیز نیرویی مناسب
برای مبارزه هستند و تالش کردند آنان را به برنامههای خود جذب کنند و این تالش
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زنان را به امر مبارزه کشاند و این خود به تنهایی دستاورد مهمی بود .گرد آمدن زنان
دور هم و تحت عنوان مسائل و مطالبات زنان ،به رغم عمر کوتاهش ،زنان را به مسائل
خود تا حدی آشنا کرد ،دانش آنان را در این مورد ارتقا داد و نطفههایی برای مبارزات
بعدی زنان به شکل جنبشمستقل زنان فراهم کرد .فراموش نکنیم که این زنان چپ
بودند که محافل زنان را در دوران اختناق ایجاد کردند و همین محافل بودند که در
روندی زیربنای جنبش مستقل زنان را بنیاد نهادند.
 آنچه که زنان در یک دهه مبارزهی سیاسی آموختند ،چه در بستر مبارزه ،چه در
زندانها ،چه از رفقای خود آنها را برای مبارزه در عرصهی زنان آبدیده کرد .آنها نسبت
به تازهکارهای جنبش زنان منضبطتر ،مسئولتر و متعهدتر ،قویتر ،آرمانگراتر و
آگاه ترند .بنابراین زنانی که از این حوزه به جنبش مستقل زنان پیوستهاند سرمایهی
بزرگی برای جنبش زنان محسوب میشود و به ویژه در شرایط اختناق و سرکوب
میتوانند راهنمایان خوبی برای علنیکارهای حرفهای اصالحطلب باشند!
 گروههایی که از پیش از انقالب فعالیت داشتند به ویژه گروههای چریکی خواهان سهمی
در قدرت بودند و از این زاویه قدرت حاکم را نقد میکردند .برخی سازمانها از همان
ابتدا راهشان را از انقالبیون حاکم جدا کردند و به جنگ با آنها برخاستند که بدیهی
است مواضع آنها نفی انقالبیون حاکم بود .برخی دیگر احزاب منتقد اغلب در رابطه با
رفتار های غیردموکراتیک انقالبیون حاکم مواضع سخت با ادبیات انقالبی میگرفتند.
بسیاری از ما واقعا باور داشتیم که میتوان از طریق ادبیات و رفتار انقالبی یک شبه ره
صد ساله برویم و به دموکراسی سیاسی اجتماعی دسترسی پیدا کنیم .رفتار بسیاری از
سران انقالبی احزاب چپ و راست درون گروه و با یکدیگر رفتار دموکراتیک نبود .اما از
منظر غیردموکرات بودن سایر احزاب و حکومت را مورد انتقاد قرار میداند .به گمانم
این قبیل رفتارهای درون گروهی باعث شد که زنان در تدارک ساختن تشکلهای
مستقل زنان برآمدند که البته این تشکلها با ادبیات و رفتار انقالبی فاصله و مرزبندی
آشکار داشت.
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 فعالیت سازمانی که در آن کار میکردید در رابطه با مسایل خاص زنان چه بود؟
 دفاع از حق انتخاب زنان در سبک زندگی و پوشش – دفاع از مداخله زنان در سرنوشت
سیاسی اجتماعی خود و جامعه ،تاکید بر دیدگاه نواندیشی دینی که نقش موثر زنان در
عرصه خانواده و جامعه را باور دارد و با به حاشیه راندن زنان مخالفت میکند.
 آن قدر کمرنگ بود که به خاطرم نمیآید.
 ما برداشتی اصولی از مکانیزم مناسبات میان دو جنس نداشتیم که ذهن ما را به
نابرابریهای موجود رهنمون شود .ستم بر زنان را مقولهای صرفا طبقاتی میدانستیم و
الغای قطعی آن را نیز در گرو محو طبقات و بس! در چنین فضایی بود که به نظر من
زنان چپ بدون توجه به ضرورت طرح خواستههای مستقل خود در کنار دیگر
مطالبات شان ،عمالً از خود دست شستند و جنسیت خود را و هر آنچه با آن در پیوند
قرار میگرفت به کناری نهادند و بدین ترتیب با نفی صوری تفاوتهای موجود که در
عرصههای مختلف ،جایگاه کهتر زنان را باعث میشد ،تالش کردند جایگاه خود را در
کنار رفقای مردشان تثبیت کنند .مسایل اقتصادی  -برابری حقوقی زن و مرد -و بعد از
موضعگیری خمینی بر سر حجاب اجباری عکسالعمل و مخالفتهایی از طرف زنان
صورت گرفت که متاسفانه از طرف گروهها و سازمانهای سیاسی جدی گرفته نشد.
 اینکه با مردم محل خصوصا زنان ارتباط تودهای برقرار کنیم به منازلشان میرفتیم .در
مسایل و مشکالتشان مشارکت میکردیم و از آنجایی که معلم بودم کالسهای
سوادآموزی ایجاد کرده بودیم ،اما اینکه برنامه و هدف خاصی را در رابطه با مسایل زنان
دنبال میکردیم خیر اینطور نبود.
 برای من به عنوان زن مهم بود که حضور اجتماعی داشته باشم .من دوست داشتم به
عنوان زن مطرح باشم و ببینم که در جامعه چه خبر است.
 خوب جو انقالبی بود و زنان سمپات یک سازمان میشدند .من به طرف گروهی رفتم،
چون شوهرم عضو آن بود .به خاطر شرایط آن زمان بود که زنان به سمت سازمانهای
زنان نمیرفتند .موقع عضوگیری از زنان در مورد مسایل اجتماعی صحبت میکردیم
بیشتر تا مسایل زنان.
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 مسوول سازمانی ما زن بود و بسیار از این مسایل زنان با ما صحبت میکرد .اما برخی
دیگری هم بودند که نظرشان این بود که حق و حقوق زنان در درجه بعد از مبارزه
ضدامپریالیستی قرار دارد.
 حق برخورداری از تامین اجتماعی
 به یاد ندارم حتا در نشریات به طور خاص به مسایل زنان پرداخته شده باشد ،چه برسد
به کار عملی.
 یکی از مسایل سازمانها در آن موقع مساله حجاب بود .در رشت ،ما زنان حزب توده
بیحجاب بودیم .قبل از دستور حزب ما با زنان در محیطهای کار و محالت در مورد
حجاب صحبت میک ردیم .آنها را به مقاومت در برابر اجبار در پوشش و حجاب فرا
میخواندیم .وقتی دستور حزب آمد که با حجاب و روسری به سر کار برویم شوکه شدیم.
نمی دانستم چه کار کنم .چطور توی صورت دوستان و همکارانم که آنها را به مقاومت
خوانده بودم نگاه کنم .اما دستور حزب را باید اجرا میکردم .فردای آن روز من اصال سر
کار نرفتم .چون نمیدانستم چه کار کنم.
 حجاب ،حتا سازمان مجاهدین با حجاب اجباری مخالف بود .خودشان به حجاب اعتقاد
داشتند و اعضایشان حجاب داشتند اما میگفتند که حجاب باید انتخابی باشد.
 همانطور که قبال ذکر کردم از آنجا که جنبش اعتقاد به تفکیک جنسیتی نداشت ،مسایل
زنان را ذیل مسایل نابرابری های موجود بین فرادستان و فرودستان مورد توجه قرار می
داد .از این رو نقاط ضعف و قوت فعالیت جنبش در زمینه دفاع ازحقوق محرومان جامعه
و پیشبرد مقوله برابری حقوق شهروندی را فارغ از تفکیک جنسیتی میتوان مورد بررسی
و نقد قرار داد.
 من چیز برجستهای از حرکت شان در رابطه با زنان به خاطر ندارم .نقطه ضعف آنها این
بود که اصال بخش زنان نداشتند.
 به نظر من همه سازمانها و گروهها در مورد مسایل زنان ضعف داشتند.
 در حزب توده بحثها بیشتر تئوریک بود ،به نظرم خیلی به مساله زنان استراتژیک نگاه
نمیشد .تشکیالت زنان تشکیل شده بود برای این که با زنان همراه باشیم و آنها را همراه
گروه خود کنیم .هر گروه میخواست اعضای گروه خودش را زیاد کند و هدف اصلی این
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بود که هر گروه برای خودش لشگری جمع کند .زنان فعال در سازمان بهاندازهی مردان
به خصوص در زمینه تئوریک توانمند نبودند ،به این دلیل بود شاید که زنان ردههای باال
کم بودند .سازمانها ساختار هرمی داشتند .اگر دستوری میآمد اطاعت بود و اگر
مخالفتی بود در پشت انتقاد میشد .جزوه اطاعت کورکورانه را میخواندیم اما به آن عمل
نمیشد.
 قبل از سال  31یکی از بچهها جزوهای نوشته بود در مورد مسایل زنان .حساسیت آن
بچه ها مقابله با نظام سیاسی بود .کسب قدرت سیاسی تا مسایل اجتماعی .برخورد با
مسایل کارگری هم از موضع سیاسی بود .ما باید سربازگیری میکردیم تا بتوانیم قدرت
را بگیریم .طبقهی کارگر نیروی عظیمی بود که از آن میشد سرباز درست کرد .این که
آن کارگر زن است یا مرد فرقی نمیکرد .البته باید با نگاه جدیدی به مساله نگاه کنیم.
خود من هم به مسایل زنان این طوری که االن هست ،نگاه نمیکردم .خیلیها میگفتند
که این تفکر ناشی از تفکر مردساالرانه بوده است .اما من نمیتوانم چنین چیزی بگویم.
زنان در سازمان سیاسی که شما عضوش بودید در چه ردههای سازمانی فعالیت
میکردند؟
 در شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز هیچ زنی حضور نداشت .اما در کمیتههای
مختلف زنان و مردان برحسب توانایی و پیگیریشان نسبت به اهداف جنبش مشارکت
داشتند .اما واقعیت این است که تعداد زنان فعال در جنبش همواره بسیار کمتر از تعداد
مردان کنشگر سیاسی در جنبش بود.
 عضو و زیر عضو ،هوادار .اما از مرکزیت خبری نداشتم و تا کنون هم نشنیدهام که فالن
زن در این تشکل (راه کارگر) در مرکزیت بوده است.
 در حیطه کارهای محلی و تشکیالتی زنان همپای مردان سازمان فعال بودند اما به طور
مشخص این مردان بودند که جایگاه و ردههای باال را داشتند مثل بقیه سازمانها.
 در سازمان ما (وحدت کمونیستی) زنان در همهی بخشها حضور داشتند.
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مردان عضو سازمان چه موضعی راجع به مسایل زنان داشتند؟ چگونه با زنان هم
سازمانیشان برخورد میکردند؟
 آنقدر مساله زنان کمبها داده میشد که به شکل جداگانه و مستقل از آن حرفی زده نمی
شد .در باره برخورد با خود من در حالت عادی محترمانه بود اما موقع کار عملی بیاعتنایی
میکردند و سعی داشتند به تنهایی ،کار مشترک را انجام دهند.
 در آستانه پیروزی انقالب و دوران کوتاه آزادی جنبش مسلمانان مبارز رشد نسبتا سریعی
کرد .روابط رسمی و محترمانه بین زنان و مردان هم رده بر قرار بود .البته روابط غیر
رسمی و عاطفی به دلیل داشتن مرام و فکر مشترک بین هواداران و بعضا اعضای کمیته
ها پیش میآمد که اغلب منجر به ازدواجهای موفقی هم شد.
به نظر شما جنبش زنان در آن سالها چه دستآوردهایی داشت؟ به نظر شما چگونه
میتوان از آن تجربیات برای ارتقای جنبش مستقل زنان استفاده کرد؟
 در سالهای دهه  31و  31مقوله جنبش زنان تعریف روشن و شناخته شده امروز را
نداشت .به نظر من تجربیات و دستاوردهای زنان انقالبی و هوادار از کار در احزاب و
سازمانها ی سیاسی اعم از مذهبی و غیرمذهبی؛ مستقل و غیرمستقل نقش موثری در
شکل گیری و معنا بخشیدن به چیزی داشت که امروز به نام جنبش زنان ایران شناخته
شده میشود و خودش را در اذهان جامعه تثبیت کرده است.
 هیچ .نبود یک جنبش مستقل زنان در آن دوره ،خود درس بزرگی برای امروز است و باید
جای خالی آن را پر کرد.
 جنبش زنان در آن سالها تجربیات تلخی داشت ،سازمانها و گروهها در مقابل بنیادگرایی
اسالمی و خصوصا اتخاذ یک خط صحیح در مورد مساله زن مشکل خطی داشتند و رشد
یک نیروی بورژوایی جدید (بنیادگرایی اسالمی در ایران) را جدی نگرفتند .هیچ کدام از
نشریات سازمانها و گروهها حتا به مسایل زنان نپرداختند .زنان با حضوری وسیع در 9
مارس و تظاهرات  3روزه به خیابان آمدند ،شعار ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم را
سر دادند اما واقعا به عقب رانده شدند و جدی گرفته نشدند.
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 جنبش مستقل زنان برای مبارزه همه جانبه علیه مردساالری و بنیادگرایی و ستم جنسیتی
و دستیابی به مطالبات خود باید قطبنما داشته باشد ،قطبنمایی در جهت رهایی زنان.
رهایی زنان به عنوان یکی از دو جنسِ بشر زمانی تحقق پیدا میکند که فاکتور جنسیت
در تعیین حقوق ،قوانین ،معیارهای اخالقی و هویتی ،برتریهای اجتماعی و خالصه در
تمامی شئونات زندگی بیمعنا باشد.
 جنبش زنان وظیفه دارد به روشنی تعریف شود ،نسبت به مسایل زنان فعالیت آگاهگرانه
جدی داشته باشد  7نیاز به سازمانیابی و تشکل جدی دارد 7حول شعار رهایی زنان هر
نوع ستم (به دور از هر گونه فرقهگرایی و دنبالهروی از جنبش خود به خودی و قبول
اختالفات موجود .جنبش زنان یک جنبش سیاسیست چرا که با قدرتهای سیاسی
ارتجاعی که دژهای مردساالری و ستم بر زن هستند روبروست و به همین دلیل باید
گامهایی در جهت دگرگونی کل نظام موجود بردارد رهایی زنان با ایجاد اصالحاتی
روبنایی ،یک توهم است.
 با تشکیل بخش زنان در سازمان و کار روی مسایل زنان این درک داشت پیدا میشد که
زنان مسایل خاص خودشان را دارند .اما هنوز این درک کلی نبود .در سالهای پس از
انقالب مساله زنان آغاز شده بود .خانمها جدا از این که مبارزه سیاسی میکنند اما مسایل
خاص خودشان را هم دارند .اما آنقدر این تفکر رشد پیدا نکرده بود که تبدیل به یک
درک شود .ما میدانستیم که زنان جمعیت ویژهای هستند باید جدا سازمان داده شوند
در همین حد .چرایش را میتوان این گونه پاسخ داد چون زمان کوتاه بود .از سال 36
که سازمان جوانان و زنان و ...را بوجود آوردیم .

بخش چهارم
مالحظاتی چند
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ما با آگاهی امروزمان به گذشته نگاه میکنیم و آن را مورد نقد و بررسی قرار میدهیم ،اما
بیشک با معیارهای امروز ،نمیتوان و نباید تاریخ را قضاوت کرد.
در این مجموعه بخشهایی از یک دهه مبارزات زنان در ایران را از نظر گذراندیم .در این
دورهی تاریخی ،مردم ایران نابودی رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی و روی کار آمدن دیکتاتوری
جدید را تجربه کردند .نیمه اول این دهه ( 31تا  )31و سال پایانی این دهه (سال  )31و پس
از آن ،سال های سرکوب ،شکنجه ،زندان و اعدام کسانی بود که این دیکتاتوریها را
برنمی تافتند و علیه نظم موجود شوریده بودند .در فاصله این دو برهه (از سال 31تا ،)31
مردم ایران زمان کوتاهی ،آزادیهای نسبی اجتماعی و سیاسی را تجربه کردند و از این فضا
در جهت مبارزه برای دستیابی به عدالت اجتماعی بهره جستند و بهایی سنگین نیز پرداختند.
زنان و مردانی جوان ،آگاه و عدالتجو ،جانشان را بر سر آرمانهایشان گذاشتند.
در این مجموعه با ورق زدن گوشهای از تاریخ این دوره از مبارزات زنان ایران ،دیدیم که از
یک سو مبارزات زنان چپ و سیاسی و از سوی دیگر مبارزات غیرسازماندهی شده و
خودانگیخته زنان زحمتکش و اقشار متوسط برای زندگی بهتر و حل مشکالتی نظیر مساله
تحمیل حجاب ،مسایل روزمره زندگی  ،مسکن و ....در جریان بوده است .برخی دیگر از زنان
اقشار متوسط و عالقهمند به فعالیت اجتماعی در سازمانهای رسمی و دولتی فعال بودند و
در چارچوبهای تعیین شده توسط حکومتها بیشتر به فعالیتهای خیریه میپرداختند ،به
خصوص در سالهای قبل از بهمن  1531که طی رفرمهای انجام شده ،زنان امکان حضور پر
رنگتری را در حوزههای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی به دست آورده بودند .در
جریان اعتراضات خیابانی علیه رژیم شاه ،خیل عظیم زنان اقشار مختلف ،مذهبی و غیرمذهبی
به خیابانها آمدند و به شکل گستردهای وارد عرصه زندگی اجتماعی سیاسی شدند .در
سالهای دهه  31شمسی ،در بسیاری از رویدادهای سیاسی و مبارزاتی ،زنان نیز نقشی
تاثیرگذار داشتند.
در هر برآمد اجتماعی و انقالبی و پس از آن ،به دلیل حضور موثر زنان ،جایگاه آنان در جامعه
ارتقا مییابد و زنان میتوانند از این گذر به برخی از مطالبات خود ،هر چند اندک ،دست
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یابند( .مانند افزایش میزان اشتغال ،دسترسی به سطوح باالی تحصیالت ،آزادی انتخاب نوع
پوشش ،حضور در عرصه های سیاسی ،فرهنگی و )...هر چند که پس از هر برآمد اجتماعی و
دوران سرکوب و خفقان ِپس از آن ،بخشی از این حقوق و دستآوردها باز پس گرفته و سعی
میشود زنان بار دیگر به جایگاههای قبلی خود بازگردانده شوند ،اما حضور مدام زنان در
عرصهی مبارزات اجتماعی و سیاسی ،سبب میشود که در این مسیر ،زنان روز به روز در
رسیدن به خواستههایشان موفقتر شوند.
"به رغم تفاوتهایی که در میان زنان از نظر شرایط اجتماعی و سیاسی وجود داشت،
انقالب قلمروی عمومیای را برای فعالیت زنان گشود ...زنان در انقالب نه در ارتباط با
مردان بلکه در ارتباطی نو با سیاست و از طریق هویتی عمومی به عنوان شهروندان زن
و دوستداران وطن مطالبه می کردند ...اوضاع استثنایی انقالب ،زنان را به سوی قلمرو
کنش جمعی و عمومی میکشاند  ...در دورانی که نظم دیرین اجتماعی ،آیینها و
نمادهای آن مورد حمله قرار میگیرد ،معانی نوین با لباسها و سنتها و فرضیات اخالقی
و نمایشها و حتا معبودها نشان داده میشود1".
زنان طبقات مختلف ،هویت و نقشهای خاص اجتماعی خود را دارند و در این سالها نیز
زنان ایرانی ابتدا از زوایه این نقشها ،از منافع خود دفاع کردند .در این سالها برخی از زنان
فقیر ،کارگر ،کارمند ،طبقه متوسط ،دانشجو ،معلم علیه نظم موجود شوریدند .اوج این
شوریدن را در سالهای  31تا  31و قبل و بعدش در زندانها شاهد بودیم .برخی از این زنان
که از "جنس دوم بودن خسته شده" بودند ،خود به میدان آمده ،گاه اسلحه دست گرفته و
در میدان رزم یا با حضور و فعالیت در سازمانهای سیاسی انقالبی ،رژیمهای دیکتاتوری را به
مبارزه طلبیدند یا با حضور در خیابانها دوشادوش بقیه اقشار جامعه فریاد ضددیکتاتوری سر
دادند .آنان رفتهرفته با سازوکار حضور در عرصه سیاسی آشنا میشدند .در این دوران ،شرایط
انقالبی موجود در جامعه "فعالیتهای مرسوم آنان را در خانواده نیز تغییر داد و راههای زن
بودنی را در برابر آنان گشود که پیش از این همواره غیرممکن مینمود2 ".

-1روباتام ،شیال ،زنان در تکاپو فمینیسم و کنش اجتماعی ،حضور زنان در انقالب فرانسه
 - 2همان منبع
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قبل از سرنگونی رژیم شاهنشاهی ،در کنار زنان چپ و الئیک مبارز ،دو دسته از زنان مذهبی
در فعالیتهای اجتماعی و مبارزاتی مشارکت داشتند :زنان چریک عضو سازمان مجاهدین
خلق ایران و زنان خانوادههای مذهبی که مردانشان علیه شاه مبارزه میکردند .به دلیل اینکه
در ماههای اول پس از سرنگونی رژیم سلطنت ،طیف فکری ملی -مذهبی سهمی از قدرت
داشت ،زنان ِعضو این گروهها نیز سیاستهای حاکم را تبلیغ میکردند ،هر چند نقدهایی نیز
به این سیاستها داشتند و در برابر برخی از آنها موضعگیری میکردند؛ به عنوان مثال کمیته
زنان جبهه ملی موضعی مخالف تحمیل حجاب گرفت یا با ممنوعیت اشتغال زنان قاضی
مخالفت جدی کرد .نهضت آزادی تا سال  1531بخش زنان نداشت 1.بخش دیگری از زنان
مذهبی در سازمان مجاهدین خلق ایران و در بخشهای مختلف این سازمان فعال بودند.
انجمن یا جمعیت مادران مسلمان یکی از بزرگترین بخشهای سازمان در محالت بسیار فعال
بود .زنان چپ هم در سازمانهای سیاسی چپ و یا سازمانهای زنان چپ مشغول به فعالیت
بودند.
اما حکومت جدید نه تنها تساوی حقوق اجتماعی ،سیاسی و مدنی را برای زنان به رسمیت
نشناخت ،بلکه نقش آنها را فقط در خانواده و در مقام همسر و مادری مطیع و در خدمت مرد
میخواست؛ بنابراین از همان ابتدای روی کار آمدن ،سعی در به خانه راندن زنان داشت .هر
چند الزم بود بخشی از این زنان به عنوان سیاهی لشگرانی در خیابان حاضر باشند ،در
ارگانهایی نظیر بسیج ،نقش چماقدار و سرکوبگر را علیه نیروهای انقالبی ایفا کنند و یا
تدارکات پشت جبههها را برای تداوم جنگ فراهم کنند و پایههای نظام جدید را محکم
نمایند.
زنان فعال در حوزه سیاسی در این سالها نشان دادند که نه فقط خواستار تغییرند که خود
دست به کار ایجاد این تغییر میشوند .اینان در جامعهای دست به مبارزه یازیدند که سرشار
از انواع و اقسام تبعیضها علیه زنان در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی،
خانواده و ...بود .رفع این تبعیضها را میتوان از جمله مطالبات زنان سکوالر ،چپ و تشکلهایی
دانست که در آن سالها ،مسایل و مشکالت زنان را با درجات مختلف دیده و رفع آنها را

 -1اسنادی از فعالیتهای این طیف از زنان یافت نشده است.
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درکنار سایر مطالباتشان در دستور کار خود قرار داده بودند؛ مطالباتی که در نبود سازمانهای
مستقل زنان و سرکوب شدید نیروهای چپ و انقالبی دست نیافتنی باقی ماند.
سازمانهای سیاسی چپ که در این سالها فعالیت داشتند ،چه سازمانهای سیاسی یا چریکی
قبل از سرنگونی رژیم شاه و چه سازمانهای سیاسی که پس از بهمن  1531تا خرداد1531
فعالیت داشتند ،تبعیض علیه زنان را به مثابه یکی از هزاران تبعیض و بیعدالتی میدیدند
که ناشی از نظام طبقاتی سرمایهداری است و پیگیری مسایل ویژه جنسیتی به عنوان یکی
از اهداف اصلی این سازمانها تعریف نشده بود .نمود ضرورت وجود تشکلهای مستقل زنان
برای سازمانهای سیاسی چپ در این سالها ،در تشکیل سازمانهای زنان ِبه ظاهر مستقل
و در واقع شعبه یا ضمیمهای از آن سازمان سیاسی خود را نشان داد .چه بسا اگر دورهی کوتاه
سه ساله  31تا  31بیشتر دوام مییافت ،سازمانهای مستقل زنان واقعا شکل میگرفتند یا
بخشهای زنان این تشکلها تبدیل به تشکلهای واقعا مستقل زنان میشدند .کما این که
بسیاری از زنانی که در آن دوره در این سازمانها و در بخشهای کارگری ،محالت ،دانشجویی
و ...فعالیت میکردند و اعتقادی به جنبش مستقل زنان نداشتند ،اکنون در این حوزه فعالیت
میکنند.
مواضع و عملکرد سازمانهای چپ و سیاسی در مورد مسایل زنان در این سالها ،ضعفهای
خاص خود را داشت 1که نقد جدی میطلبد،کما اینکه نقدهایی جدی ،دقیق و گاه بیرحمانه
همان زمان کم و بیش طرح میشد .جنبش چپ سیاسی اگر این نقاط ضعف را داشت ،توان
دیدن و نقد آن را نیز داشت .هر چند آغاز سرکوبها که نتیجه آن ،زمان کوتاه فضای نسبتا
باز سیاسی بود ،فرصت به بار نشستن این نقدها را از بین برد .پس از آن نیز ،افراد مختلف با
دیدگاههای خاص ،متنوع و با اهداف متفاوت به نقد این عملکرد پرداختهاند .تنوع نقدها و
هجمهای که علیه چپ وجود دارد ،ضروری مینماید که از زاویه دیگری نیز به آنها پرداخته
شود.
این نقدها عموما بر چند محور مشخص استوارند:
-1

مواضع سازمان های سیاسی در مورد مسایلی مانند محیط زیست ،لغو کار کودک و  ...نیز شامل همین استدالل

میشود .تنها در زمینه تبعیضهای قومی و ملی ،این سازمانها به دلیل شرایط خاص آن روزها مواضع کمی دقیقتر و
روشنتر داشتند و در آن زمینه بیشتر کار میکردند.
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" جنبش چپ در ایران کورجنس بوده و نسبت به مطالبات زنان شکست خورده
است".
این دیدگاه" ،جنبش چپ مردساالر ایران" را دلیل پا نگرفتن جنبش فمینیستی در آن سالها
میداند .آیا به واقع این گونه بوده است؟
با توجه به اسنادی که در فصلهای قبل مورد بررسی قرار گرفت و در نگاه کلی به مساله،
روشن میشود که در این سالها چپ و سازمانهای سیاسی چپ به مساله زنان "بیتوجه"
نبودهاند 1.جنبش چپ در مورد مسایل زنان نه کورجنس بود و نه "ضدزن" ،فقط مسایل
زنان را طبقاتی بررسی میکرد( ،و انگار جرم همین است!) هر چند اشتباهاتی جدی در
سیاستها و مواضع آنها در تحلیل مسایل ویژه زنان وجود داشت که همان زمان نیز در درون
جنبش چپ مورد نقد قرار میگرفت .با توجه به اسناد میتوان برداشت کرد که مواضع جنبش
چپ در قبال مسایل زنان در حال "شدن" و "گردیدن" بوده و هست .مقایسه مواضع
سازمانها در سال  39با سالهای بعد بیانگر این پویایی است.
تقریبا در تمام تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته ،ضمن نقد فضای مردانهی
سازمانهای چپ ،به این نکته اشاره شده است که در آن سالها ،پیوستن زنان آگاه جامعه
ایران به مبارزه ،جایگاه زنان و نوع نگاه به زن در امر مبارزهی سیاسی را ابتدا در خانوادههای
آنان و سپس در جامعه تغییر داد .این تغییر در سالهای  31تا  31به اوج خود رسید .مشارکت
زنان در مبارزات سیاسی فضایی را فراهم کرد که تمام کلیشههای سنتی زن ایرانی را در هم
شکست و به این ترتیب پایههای تغییر بنیادی در جایگاه زن در ایران را فراهم آورد.
در یکی از مقاالت و از قول یکی از فعاالن جنبش چپ چنین آمده است:

 - 1همانند سالهای قبل از آن که جنبش چپ پیشتاز توجه به مسایل زنان از جمله مساله حق رای و ...بوده است .در
دهه بیست شمسی ،تشکیالت دموکراتیک زنان ،سردمدار مبارزه برای کسب حق رای زنان بود و پیش از آن نیز در
جمهوری جنگل و جمهوری آذربایجان ،حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود.
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"سمت و سوی ایدئولوژیک اپوزیسیون نه موجب تشکیل سازمانهای مستقل زنان گردید
و نه برای تکامل منطقی ایدئولوژی فمینیستی سودمند افتاد1".
سوال اینجاست مگر قرار بوده که چنین اتفاقی بیافتد؟ این سازمانها نه ادعایی در این زمینه
داشتند و نه اعتقادی به گسترش فمینیسم داشتند .آنان بر مبنای ایدئولوژی و اعتقادات
خودشان ،به مسایل زنان میپرداختند و میزان حساسی ت و آگاهی جنسیتی آنها را از میان
اسناد و تحلیلهایشان میتوان دریافت.
در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیکتاتوری جهان سوم ،مردم در پی مبارزهای سخت،
در دورههای کوتاهی ،آزادیهای دموکراتیک را تجربه میکنند و سازمانها و تشکلهای
مردمی از جمله تشکلهای زنان شکل میگیرند .اما حاکمیت سرکوبگر ،پس از قلع و قمع
آنها ،مبادرت به برپایی سازمانها و تشکلهای خودفرموده و حداکثر سازمانهای خیریه
میکند و تا برآمد بعدی اجتماعی و به تبع آن دورهی آزادیهای نسبی پس از آن ،فقط این
سازمانها و تشکلهای دولتی و شبهدولتی هستند که به زعم خودشان ،مطالبات جنسیتی
زنان را پی میگیرند اما در واقع با دست زدن به یک سری رفرمها ،تصویب قوانین و طرح
مطالبات زنان در چارچوبهای دولتی ،سعی در ممانعت از اعتالی دوباره جنبش انقالبی زنان
میکنند .در دوره رضاشاه به تدریج همهی تشکلها و انجمنهای مستقل از جمله تشکلهای
زنان سرکوب شد .وی حتا تشکلهای مستقلی که تا حدودی حامی سیاستهای رضاشاه در
بارهی زنان بودند ،مانند جمعیت نسوان وطنخواه را هم تحمل نکرد 2.پس از کودتای 29مرداد
و سرکوب تمام تشکلهای مستقل از جمله تشکیالت دموکراتیک زنان ،در دهه  41طی به
اصطالح انقالب سفید حق رای به زنان داده شد و سازمان ملی زنان به ریاست اشرف پهلوی

 -1حامد شهیدیان ،زن و مبارزه مخفی

-2

این تشکل ،آخرین تشکل مستقلی بود که در سال  1511منحل شد .درست در همان سالی که این تشکل میزبان

دومین کنگرهی نسوان شرق در تهران بود و ریاست افتخاری این کنگره را به شمس پهلوی واگذار کرده بود .چند سال
پس از سرکوب کامل تشکلهای مستقل زنان ،رضا شاه دستور تاسیس "کانون بانوان" را داد و صدیقه دولتآبادی ریاست
این کانون را پذیرفت .کانون بانوان که به فرمان رضا شاه تشکیل شده بود و از بودجهی دولتی برخوردار بود اهداف
فمینیستی را کنار گذاشته و به فعالیتهای خیرخواهانه محدود شده بود(".زهره اسد پور)
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سردمدار حقوق زنان شد 1.در سالهای پس از بهمن  1531و دهه شصت نیز پس از
سرکوبهای شدید ،تشکلهای دولتی و شبه دولتی و "ان جی او"های غیرمستقل زنان
تشکیل شدند که زنان فعال در این بخش ،عموما با عنوان فمینیسم اسالمی یا مسلمان
دستهبندی میشوند .در این برهههای زمانی و هنگامی که زنان مبارز و انقالبی یا در زندانها
هستند یا به تبعید رفته یا در گورستانها آرمیدهاند ،این تشکلهای دولتی و شبهدولتی ،جای
خالی تشکلهای مردمی و واقعی زنان را گرفته و رفرمهای دولتی و از باال به عنوان دستاورد
این "جنبش زنان" مطرح میشود و این حکم اثبات میشود" :زنان چپ یا جنبش چپ در
رابطه با مطالبات زنان شکست خورده است !".و در این هیاهوی ایجاد شده ،کسی از این
دست منتقدان نمیپرسد که اگر فعاالن این "جنبش زنان"ی که به نظر آنان چپ نسبت به
آن جفا کرده ،در آن زمان بودند و فعالیت میکردند ،چه اقداماتی انجام میدادند که جنبش
چپ نکرده است؟
 به دلیل عملکرد و بیتوجهی سازمانهای چپ ،سازمانهای فمینیستی زنان
نتوانستند در این دورهی تاریخی تشکیل شوند یا رشد و گسترش یابند.
این یک واقعیت تاریخی است که سازمانهای فمینیستی زنان نتوانستند در این دورهی
تاریخی تشکیل شوند یا رشد و گسترش یابند .آیا نباید دالیل این امر را در درون خود "جنبش
فمینیستی" نیز جستوجو کرد و به این سواالت پاسخ داد:
در آن زمان آیا فعاالن فمینیست در جامعه حضور فعال و پیوند الزم را با زنان جامعه برای
پیگیری مسایل عینی آنان داشتند؟ آیا میزان آگاهی این فعاالن جنبش زنان در حدی بود
که بتوانند جنبش مستقل زنان را در آن سالها شکل دهند؟ آیا فرصت کافی داشتند تا قبل
از شروع سرکوبها ،به پختگی الزم در عمل و نظر برسند؟ و از همه مهمتر آیا واقعیات
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه در آن برهه ،اجازه رشد این نوع نظریات را میداد؟

 -1و چندان هم عجیب نیست که شاهد بودیم تالشهایی پس از مرگ اشرف پهلوی رخ داد تا این سازمان و فعالیتهایش
را با عنوان "فمینیسم دولتی" به عنوان بخشی از جنبش زنان محسوب کنند.

مالحظاتی چند

310

پیش از آنکه در زمینه ریشهیابی عدم شکلگیری جنبش فمینیستی زنان در آن سالها با
نگاه بیرونی ،آن را فقط به گردن سازمانهای چپ و اپوزیسیون انداخت ،باید ضعفهای درونی
جنبش زنان و فمینیسم را نیز در این زمینه بازبینی کرد.
سالهای دهه  31و  31شمسی مقارن است با سالهای آخر دهه  31تا  91میالدی .پس از
سالهای ابتدایی دهه 11م ،فمینیسم موج دوم دوره تعلیق نسبی خود را میگذراند1.جنبش
توده ای زنان در اروپا و امریکا فروکش کرده بود و به تدریج فعالیت آنها از خیابانها به
دانشگاهها و نهادهای مختلف دولتی منتقل میشد .در چنین شرایطی ،شاهد رخدادهای سال
 1531بودیم  .زنان بسیاری به جنبش ضددیکتاتوری پیوستند .در چنان بحبوحهای ،آیا این
نظریات میتوانست در ایران و در میان زنان ایرانی مبارز و آگاه طرفدارانی پیدا کند و یا
گسترش یافته و قوام یابد؟ زنان ایران خواستهایی بسیار فراتر از فمنیستهای موج دوم غرب
داشتند .این یکی از دالیلی اصلی است که فمینیسم در آن سالها نتوانست در ایران (آن طور
که اکنون برخی از فعاالن جنبش زنان انتظار دارند) پا بگیرد .هر چند ،بخش مترقی و پیشرو
جنبش فمینستی در غرب ،در آن دوران حمایتهای بسیاری از مبارزات زنان ایران کرد .از
آن جمله میتوان به اعزام هیاتی به ایران و برگزاری متینگ و تظاهرات در خارج از ایران،
علیه تشدید فشار بر زنان ایران و ...اشاره کرد.
" مبارزات زنان ایران در این سالها بیشتر سیاسی بود تا صرفا فمینیستی".
در تمام دنیا و به خصوص در کشورهای جهان سوم ،این عقیده که زنان نباید با سیاست
درآمیزند ،قدمت بسیار دارد .در واقع قدرت سیاسی از اولین حوزههایی بوده است که اکثریت
ز نان از آن کنار گذاشته شدند .در طول تاریخ مبارزات زنان در ایران ،تالش برای دستیابی
به این حوزه همواره وجود داشته است .در هر برهه تاریخی ،زنان با شرکت موثر در شکلگیری
انقالبها ،مستقل از مردان و با هویت زنانهشان وارد عرصهی عمومی فعالیت شدهاند .در این
راستا است که "شکلهای قدیمی قدرت شخصی و جنسی تضعیف و قلمرو شخصی و عمومی
تغییر میکند".
-1

مشیرزاده ،حمیرا ،دو قرن فمینیسم
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در این سالها جنبشهای انقالبی بسیاری در سراسر جهان سوم در جریان بود و زنان همواره
از فعالترین بخشهای این جنبشها بودهاند .با توجه به تفاوتهای ساختاری که در حوزههای
سیاسی اجتماعی ،اقتصادی بین این کشورها با کشورهای اروپایی و امریکا وجود دارد ،طبیعی
است که زنان در این کشورها در مسیرهایی جدا از زنان در غرب مطالباتشان را پی بگیرند.
زنان ایران هم از این امر مستثنا نبودند .این بخش از مبارزات زنان جهان سوم ،از دید برخی
از آن فعاالن فمینیست در اروپا و امریکا که در رابطه با جنبش زنان ،تحقیقات آکادمیک و
نظریهپردازی میکردند ،نادیده انگاشته شده و یا حداکثر تحت عنوان "جنبشهای بدون
عنوان" به آن اشاره کرده شده است.1
در واقع ،حضور زنان در انقالبها ،به چالش کشیدن باور دیرین ِ"عدم توانایی زنان در حوزهی
سیاست" است .برای زنان چپ ایرانی در آن دوران نیز ،این حضور در عرصهی سیاسی چنان
مهم بود که حاضر نبودند قدمی عقب بنشینند و در برابر هر گرایش فکری که تصور میکردند
به نوعی این دستاورد را خدشهدار میکند ،میایستادند؛ حتا اگر این گرایش فکری،
دیدگاههای فمینستی بوده باشد .به عنوان مثال جمعیت بیداری زنان در مورد وحدت با سایر
گروهها در سال  39چنین نوشت:
"آن دسته جریانات و دستههایی که زنان را به متشکل شدن گرد خواستههایی محدود
اقتصادی صنفی و پرداختن به امور زنان میخوانند ،آگاهانه و ناآگاهانه به جنبش انقالبی
مردم و جنبش انقالبی زنان زحمتکش ایران ضربه میزنند و در واقع به طور غیرمستقیم
این فکر ارتجاعی را تبلیغ میکنند که ما زنان الیق فهم همان مسایل محدود خود هستیم
و نباید در امر و انقالب و سازندگی فردا دخالت و شرکت کنیم2"...
و نکتهای دیگر ،مبارزه و تالش برای رفع ستمهای مضاعفی که بر زنان میشود جز با به چالش
کشیدن ساختارهای سرمایه ساالر و مردساالر ممکن نیست و هر گام در این مسیر بیشک
مبارزهای سیاسی خواهد بود ،امری که بخشهایی از جنبش زنان ،آن را نادیده میانگارند.

 -1روباتام  ،شیال ،زنان در تکاپو فمینیسم و کنش اجتماعی
 -2آیندگان 1 ،وو  9اردیبهشت ،مقاله آشنایی با تشکلهای زنان
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" ما زنان فعال چپ در این سالها ،کورجنس بودیم ،آگاهی نداشتیم و"...
عباراتی شبیه به این نیز در نقد فعالیتهای سالهای دهه پنجاه در مصاحبههای شفاهی گفته
شده است .در ابتدا ،باید به این سوال پاسخ داد که چرا زنان فعال چپ در آن سالها بیشتر
در حوزه سیاسی و در سازمانهای سیاسی فعالیت میکردند تا در حوزههایی با خواستهای
صرفا زنانه و در سازمانهای فمینیستی؟1
این نوع نگاه ،تحلیل درستی از آن دوره به دست نمیدهد؛ تنها شاید نشان از عدم خودباوری
زنانهی ناشی از سالها ستم مردساالرانه باشد .به جرات میتوان گفت که زنان فعال چپ در
آن دوره آگاهی باالیی داشتند؛ اما آگاهی آنان برآمده از زندگی روزمرهشان و شریط اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی آن دوره از تاریخ ایران بود و جز این امکان نداشت .همان گونه که امروز
اگر بحث جنبش مستقل زنان رشد کرده و بسیاری را به خود جذب کرده ،نیز برآمده از
شرایط واقعی زنان در زمان حاضر است .وقتی پای صحبت زنانی با این دیدگاه مینشینید،
میبینید که در تظاهرات علیه حجاب اجباری ،در تظاهرات علیه تصویب قانون حمایت از
خانواده جدید و ...شرکت داشتهاند ،حتا اگر سازمان سیاسی متبوعشان موضع رسمی در این
مورد نگرفته بودکه این خود نشان از آگاهی جنسیتی آنان دارد.
نوع آگاهیای که در مورد مسایل زنان که در آن سالها وجود داشت ،با آگاهی که امروز وجود
دارد ،متفاوت است .نمیتوان این انتقاد را به فعاالن آن دوره (چه زن و چه مرد) وارد دانست
که چرا آگاهیشان در آن سطح و آن گونه بوده است .برای روشنتر شدن مساله ،باید دید که
"آگاهی" چیست و چگونه بوجود میآید؟ آگاهی ایده و نظر است ،بازتابی فراوری شده از
جهان پیرامون در ذهن انسان.
"انسانها تولیدکنندگان پنداشتها و ایدههای خودشان هستند  ...آگاهی هرگز نمیتواند
چیزی جز هستی آگاه باشد و هستی انسانها فرایند زیست واقعی آنان است ... .انسانها
به موازات تکامل تولید مادیشان و مراودهی مادیشان ،جهان واقعیشان و نیز تفکرشان
و فراودههای تفکرشان را تغییر میدهند .این آگاهی نیست که زندگی را تعیین میکند،
- 1در سطور باال دلیل این مساله اشاره شده است.
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بلکه زندگی است که آگاهی را معین میکند .در شیوه نگرش نخست ،آغازگاه ،آگاهی
است که به مثابه فرد زنده در نظر گرفته میشود؛ در شیوهی نگرش دوم ،که با زندگی
واقعی مطابقت دارد ،خود افراد زنده ،واقعی هستند و آگاهی منحصرا به مثابه آگاهی آنان
تلقی میشود1 ".
اگر آگاهی را به صورت مفهومی انتزاعی جدا از تاریخ واقعی ،در نظر بگیریم فاقد ارزش خواهد
بود" .آگاهی از همان ابتدا فراوردهای اجتماعی است و تا زمانی که انسانها وجود دارند چنین
باقی خواهد ماند ".این فرایندی بسیار پیچیده است که هرگز از طریق عوامل بیرونی به طور
کامل تعیین نمیشود".
خودآگاهی زنان ایران در آن سالها ،برخواسته از زندگیشان بود .طغیان آنان بر ضد زندگیای
بود که در آن زاده شده بودند و در آن ،هم به عنوان یک زن و هم به خاطر موقعیت
اجتماعیشان ،مورد تبعیض و انواع ستم قرار میگرفتند؛ زنانی که باور داشتند که مورد ستم
واقع شدهاند نه فقط به این دلیل که زن هستند ،بلکه همچنین به دالیل سیاسی و اقتصادی
دیگر .این یکی از دالیلی میتواند باشد که نشان میدهد چرا در سالهای پس از سرنگونی
رژیم شاه جنبشی سازمان یافته صرفا برای کسب حقوق زنان پا نگرفت.
"رابطه میان موقعیتها و مفاهیم هرگز ساده نیست .آگاهی تاریخی در بارهی چگونگی
به کارگیری و ادراک مفاهیم پیچیدگی آنها را آشکار میکند .دستهبندی روندهای تفکر
و تمایز شکلهای حرکت و سازماندهی در جنبشهای اجتماعی و سیاسی ثمربخشاند.
اما تنها با نگریستن به نحوهی شکلگیری آنها به وسیله مردم در مسیر تاریخ ،قادر
خواهیم شد که چگونگی حرکت پدیدهها را دریابیم .فرایند تجربه و تغییراتی که در معانی
و مصادیق مفاهیم روی میدهند ،فرایندهای پویایی هستند و حال آنکه تعاریف نظری
ایستا به نظر میآیند .چالش واقعی پیش روی ما حفظ این روشهای مختلف مشاهده و
درک عمل اجتماعی انسان درکنار هم است2".

 -1انگلس ،مارکس ،ایدئولوژی آلمانی،ترجمه پرویز بابایی ،ص 264
 -2روباتام  ،شیال ،کنش اجتماعی ،ص 21
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 " جنبش چپ ،حساسیت جنسیتی ندارد یا نداشته است".
واقعیت این است که در کشورهایی شبیه ایران به خاطر وجود حکومتهای دیکتاتور و
سرکوب شدید ،تبعیضات و ستمهای نژادی قومی ،مذهبی و طبقاتی شدید ،در کنار ستم
جنسیتی ،چنان در هم تنیده شدهاند که نمیتوان فقط علیه یکی از این ستمها مبارزه کرد.
در آثار و اسنادی که مورد بررسی قرار گرفت ،دید جنسیتی و حساسیت جنسیتی (مطابق با
آن دوران و مطابق با بنیانهای نظری این گروهها) نمایان است .سازمانهای سیاسی چپ در
کنار بررسی و پرداختن به مسایل معیشتی و زندگی فرودستترین و فقیرترین زنان جامعه،
قوانین تبعیضآمیز تصویب شده علیه زنان را در مواردی که کم و بیش مبتالبه تمام زنان بود،
مانند حق طالق ،حضانت ،ارث ،آزادی انتخاب پوشش و ..نیز توجه قرار دادند و حتا در مواضع
آنان مسایلی چون نوع برخورد با زنان روسپی و آتش زدن شهر نو ،حق ادامه یا خاتمه دادن
به بارداری و انواع و اقسام محدودیتهای ایجاد شده برای زنان مانند زنانه مردانه کردن
محیطهای آموزشی ،ورزش ،دریا و  ...نیز از قلم نیافتاده است .آیا اینها نشان از حساسیت
جنسیتی ندارد؟ اما نباید فراموش کرد که این حساسیت جنسیتی متناسب با شرایط همان
عصر و زمان بوده است .درست است که" ،توجه درخور به مساله جنسیت به ما امکان بررسی
قالبهای مختلف عصیان را میبخشد" ،اما اگر "به روشی غیرتاریخی برای همه مبارزات
زمان ،هدفی فمینیستی که همانا اصالح و تغییر مناسبات جنسیتی است ،متصور شد نیز به
خطا خواهیم رفت1 ".
واقعیت انکارناپذیری در مورد زنان در سالهای پس از قیام مردمی در سال  31به بعد وجود
دارد :در این سالها "جنسیت" سبب نشد که زنان ایران در کنار هم قرار گرفته و جنبش
زنان را پی ریزی کنند .بخشی از زنان که به دلیل اعتقادات مذهبی و عرفی موجود در
چهاردیواری خانهها اسیر بوده و تنها به خانهداری و مادری میپرداختند ،به یک باره فرصت
حضور وسیع را در فعالیتهای اجتماعی یافتند؛ فرصتی که تصورش را هم نمیکردند .حکومت
اسالمی امنیت خاطر الزم را برای آنان و مردانشان فراهم کرد .بخشی از اینان جای زنانی را
گرفتند که در محیطهای کار به دلیل اعتقادات یا پوشششان پاکسازی شدند ،زنانی که تا
 - 1همان منبع
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پیش از این در عرصههای اجتماعی و سیاسی فعال بودند .این زنان مذهبی در کنار حاکمیت
قرار گرفتند و در مقابل ِزنان بیحجاب ،کمونیست و بیدین و یا زنان مذهبیای ایستادند که
با حکومت اسالمی مرزبندی داشتند .در واقع روی کار آمدن حکومت مذهبی ،گسلی میان
بخشهای مختلف زنان (و صدالبته میان سایر اقشار مانند کارگران و  )...ایجاد کرد .بخشی از
زنان به بهای به دست آوردن فضای امن برای حضور در اجتماع و فعالیت های اجتماعی ،خود
عاملی برای سرکوب همجنسانشان شدند .آن چه بر زنان ایران گذشت ،بار دیگر نشان میدهد
که جنسیت به تنهایی و بدون توجه به مسایل طبقاتی و فرهنگی و سیاسی نمیتواند
درکشورهایی مانند ایران ،عاملی برای حرکت مشترک زنان علیه نابرابریها باشد.
 نگاه مردساالرانه در سازمانهای سیاسی چپ
وجود نگاه مردساالرانه در سازمانهای سیاسی چپ ،یکی دیگر از نقدهای جدی است که
مطرح شده است .بی شک رفتارهای ناشی از فرهنگ مردساالری ،در یک سازمان سیاسی
طرفدار برابری و جویای عدالت ،از سوی مردان مبارز عضو ،بسیار پررنگتر از جامعه ،خود را
مینمایاند و برای زنان آگاه و مبارز همرزمشان آزاردهندهتر و غیرقابل تحمل است.
نگاه مردساالرانه در جامعه طبقاتی و سرمایهداری وجود دارد .این نگاه در میان طبقه کارگر،
سازمانهای سیاسی چپ ،و حتا در تفکر و نگاه زنان چپ و حتی فمنیست هم وجود داشته
و دارد .جامعه ایران یک جامعه مردساالر بوده و هست و طبیعتا در آن مقطع زمانی نیز
نمیتوانسته از آن مبرا باشد .اما زنان فعال چپ با هر میزان آگاهی از این مساله ،علیه شرایطی
طغیان کردند که این نابرابریها را دامن میزند و در این مسیر تنها تا حدودی پیش رفتند.
آن چه مسلم است بخش آگاه و پیشرو هر جامعه ،تنها گامهایی از جامعهی خود جلوتر است.
این افراد (اعم از زن و مرد) در ساختارهای نابرابر جامعه رشد کردهاند و میتوان تصورکرد که
افکار و رفتارهای مردساالرانهی جامعه در میان اعضای این سازمانها هم نمود داشته باشد و
مردان و حتا زنان عضو این سازمانهای سیاسی و مبارز ،حامل برخی از رسوبات این فرهنگ
بوده باشند .نگاه از باال به زنان از سوی برخی از مردان همسازمانیشان و یا عدم اعتماد به
نفس و خودباوری در میان برخی از این زنان ،نمونههایی از آن دست مسایلی است که بیشتر
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بستگی به خصوصیات شخصیتی افراد و خردهفرهنگهایشان داشته است تا سیاستهای کلی
سازمانها در قبال مسایل زنان .در این زمینه نیز ،نقدهای جدیای ،کم و بیش در درون این
سازمانها وجود داشته است ،سازمانهای سیاسیای که در آن برهه کوتاه سه ساله ،فرصت
منسجم کردن نظرات خود را در رابطه با تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعهشان،
نداشتند .طیف گسترده کسانی که بعد از بهمن  ،31به سازمانهای چپ پیوستند ،از اقشار و
طبقات مختلف اجتماعی بودند و هر کدام فرهنگ و خردهفرهنگهای خاص خودشان را
داشتند که در عملکرد و مواضعشان تاثیر داشت ،در حدی که برخی از این برخوردها ،برای
مرد آگاه مبارز ،گاه بسیار عجیب و دور از ذهن مینماید .این نکتهای است که بسیاری از
فعاالن آن دوره به آن اذعان دارند:
" از سوی دیگر موضع گرفته شده در قبال مسایل روز و از جمله مسایل زنان بسته به
فردی که مسئول بود و نگرش وی به مساله زنان ،مواضع انتخاب شده ،متفاوت میبود1"..
 حساسیت نسبت به واژه فمینیسم
حساسیت نسبت به واژه فمینیسم ،از سوی اعضای مرد و گاه زن فعال در این سازمانها نیز
نقدهایی را به دنبال داشته است:
"آن زمان واژه فمینیسم در بین چپها و گروههای غیرکمونیست مترقی ،نوعی فحش
به حساب میآمد .همین باعث میشد که خیلیها مرعوب این نگاه مردساالر شوند حتا
خود زنها  ...چیرگی نگاه مردساالرانه بود و زنان هم به خاطر این که از قافله عقب
نمانند ،به دنبال آن رفتند2 ".
این که واژه "فمینیسم" نوعی "فحش" به حساب میآمد و جنبش چپ ،تمام نحلههای
فمینیسم را یکی دانسته و آن را مساوی با مردستیزی معنی میکردند ،مختص ایران نبود در
کل اروپا و جهان در آن دوران این مساله وجود داشت 5و بررسی چرایی آن در اینجا ممکن
 -1به نقل از حیدر یکی از اعضای سازمان چریکهای فدایی در آن سالها
 -2متین ،مهناز ،خیزش زنان ایران در اسفند ،31زنان ،جمعیت زنان مبارز ص  454تا 441

-5
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نیست .اما این حکم کلی و این باور که "زنان چپ ایران ،به خاطر عقب نماندن از قافله به
دنبال آن رفتند" ،تنها ناشی از نبود اعتماد به نفس ،عدم خودباوری و نادیده گرفتن ارادهی
زنان ایران در آن مقطع میتواند باشد .البته عدم آگاهی در مورد جنبش فمینیستی نیز در
آن نقش دارد .بیشتر زنانی که در آن دوران در سازمانهای چپ فعال بودند ،مسیر مبارزهشان
را انتخاب کرده بودند .بسیاری از آنان برای ادامه فعالیتهای سیاسی اجتماعیشان و در
خانواده ،مجبور به مبارزه با پدران ،برادران و همسران خود بودند .این زنان برای عقب نماندن
از قافله ی مردان به میدان مبارزه کشیده نشده بودند .بسیاری از آنان جانشان را بر سر این
انتخاب گذاشتند .آنان با عملشان ،در کنار دیکتاتوری ،مردساالری حاکم را چه در جامعه و
خانواده و چه در سازمانهای سیاسی متبوعشان به چالش کشیدند .بیشک اگر نگاه
مردساالرانه در این زنان چیره بود ،نمیتوانستند چنین کنند؛ هر چند نمیتوان مدعی شد
از این نگاه ها بری بودهاند.
" جنبش چپ ،حل مسایل زنان را به بعد از انقالب موکول میکرد".
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح میشود این است که جنبش چپ حل مسایل زنان را به بعد
از انقالب موکول میکرد.
"جنبشهای انقالبی نیز زنان را بسیج کردهاند .آنها به زنان قول دادهاند که ضمن الغای
نظم گذشته و برقراری جامعهای نوین بر اساس برابری و عدالت ،انقالب از حقوق آنان
دفاع کرده و شرایطی برابر با مردان برایشان تضمین خواهد کرد .همان گونه که در ادبیات
فمینیستی ،چه فعالین و چه تحلیلگران این جنبش به آن اشاره کردهاند تنها بخشی از
وعده و وعیدهای جنبشهای انقالبی به حقیقت پیوسته است .با وجود شرکت فعال زنان،
جنبشهای ان قالبی در اکثر موارد تنها به مشکالت فوری زنان که مربوط به فقر و ستم
طبقاتی بوده است پرداختهاند .بدون اینکه مردساالری را با ساختار برابری اجتماعی
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جایگزین نماید .گذشته از این مشارکت در امر انقالب لزوما موجب کسب احترام بیشتر
برای زنان نمیشود1".
بیتردید پردا ختن به این مساله به درک بیشتر و متقابل جنبش زنان و جنبش چپ کمک
میکرد و شاید سبب ایجاد همگرایی بیشتری میان آنان میشد؛ امری که در آن فرصت کوتاه
سه ساله یا دقیقتر بگوییم دو سال و نیمه ،به انجام نرسید.
سازمانهای چپ ایران در آن زمان ،پاسخ خیلی روشنی به این سوال نداشت که در چه
پروسهای ،مسایل زنان ایران پس از انقالب سوسیالیستی حل میشود و تا رسیدن به آن
مرحله (یعنی انقالب سوسیالیستی) چگونه باید مسایل زنان را پیگیری کرد ،هر چند در
تحلیل های کلی ،پاسخ چپ به این مساله روشن است( .در مورد مرحله انقالب سازمانهای
چپ دیدگاه های متفاوتی داشتند و بسیاری از این سازمانها ،در آن زمان مرحله انقالب را
دموکراتیک ارزیابی میکردند ).انگلس در کتاب منشا خانواده در این باره چنین مینویسد:
"جمهوری دموکراتیک ،تناقض بین طبقات را از میان برنمیدارد .برعکس عرصه را برای
جنگ تدارک میبیند .به همین ترتیب خصلت ویژه تسلط مرد بر زن ،در خانواده نوین،
فقط هنگامی کامال واضح می شود که آنها از نظر قانونی یکسان باشند .آنگاه آشکار میشود
که نخستین شرط رهایی زن و ورود مجدد زن به صنعت عمومی است و باز این امر نیز
مستلزم این است که خصوصیت خانواده به مثابه واحد اقتصادی جامعه از میان برود".
کسانی که این نقد را مطرح میکنند ،توجه ندارند که مطابق با تحلیل دیالکتیکی و ماتریالیسم
تاریخی ،ساختارهای یک نظام اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بالفاصله در فردای
انقالب (جابه جایی قدرت و تغییر دولتها) تغییر نمیکند و نیاز به پیششرطهای بسیار دارد
و در یک پروسهی بسیار طوالنی امکانپذیر است .تئوریسینهای مارکسیست به این مساله
اشاره کردهاند .مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی چنین مینویسد:

 -1شهیدیان ،حامد ،مقاله "زن و مشی سیاسی مخفی در ایران ( 1611تا  ، )1693نشریه آوای زن ،شماره  ،51پاییز
1661
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"نیل به رهایی واقعی تنها در جهان واقعی و وسایل واقعی امکانپذیر است .بردگی ،بدون
ماشین بخار و ماشین نخریسی ملغا نمیشود ،سرواژ را بدون کشاورزی اصالح شده،
نمی توان از میان برداشت و به طور کلی مردم تا زمانی که قادر نیستند خوراک و نوشاک
و پوشاک و مسکن خود را به قدر کفایت چه از نظر کیفی و کمی ،به دست آورند ،آزاد
نتوانند شد .رهایی عملی تاریخی است نه ذهنی و بر اثر شرایط تاریخی صنعت ،بازرگانی،
کشاورزی (مراوده ) فراهم میگردد".
در واقع میتوان گفت که انقالب و تغییر حکومت سیاسی ،گام نخستین است برای شروع
تالش درجهت تغییر این ساختارها .این نکتهای است که در این گونه نقدها به آن توجهی
نمیشود .م سایل زنان و جایگاه فرودست زنان در خانواده و  ...نیز از این امر مستثنا نیست و
چپ در این مورد نظر مشخص داشته و دارد؛ هر چند شاید فقط به طور کلی به آن پرداخته
شده باشد .مثالی دیگر ،انگلس در کتاب منشا خانواده ،در مورد عشق جنسی که یکی از
نمودهای مردساالری در جامعه سرمایهداری است و بدیلی که جایگزین آن خواهد شد ،چنین
مینویسد:
" بدین طریق آنچه که در حال حاضر در مورد انتظام مناسبات جنسی بعد از نابودی
قریبالوقوع تولید سرمایهداری ،میتوانیم حدس بزنیم عمدتا یک خصوصیت منفی دارد
و بیشتر محدود به آن چیزهایی است که از میان خواهد رفت .اما چه چیزی به آن اضافه
خواهد شد؟ پاسخ این سوال بعد از آنکه یک نسل نوین پرورش یافت ،معین خواهد شد:
نسلی از مردانی که هیچ گاه در سراسر زندگیشان فرصت خریدن تسلیم زن را با پول و
یا با هر وسیله قدرت اجتماعی دیگر نداشتهاند و یک نسل از زنانی که هیچ گاه مجبور
نبودهاند خود را به هیچ مردی به خاطر هیچ مالحظهای به جز عشق واقعی تسلیم کنند،
یا از تسلیم خود به معشوقه های خویش به خاطر ترس از عواقب اقتصادی آن خودداری
نمایند ،هنگامی که چنین مردمانی پیدا شدند ،آنچه را که ما میگوییم آنها باید انجام
دهند ،به پشیزی نخواهند گرفت".
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 " زنان چپ یا جنبش چپ از مسایل کلی زنان خبر نداشته و در واقع ارتباطی با
تودههای مردم نداشتند"
" بخش دیگر این زنان انقالبی هم که در داخل کشور زندگی و مبارزه میکردند ،کسانی
بودند که به واسطه حضور در سازمانهای مخفی و زیرزمینی مثل حزب توده ایران،
سازمان چریک های فدایی خلق و  ...اساسا خبر نداشتند که در بطن جامعه و در روابط
روزمره زندگی مردم چه اتفاقات عظیم فرهنگی و سیاسی و نمادین نضج میگیرد .یعنی
آنها هم در دایره بسته سازمانهای مخفی ،اغلبشان به یک باره از پدیدار شدن اجبار
در پوشیدن حجاب و بر آوردن شعار :یا روسری یا توسری" شگفت زده شدند .از زاویهی
این بخش از زنان جدامانده از جامعه نیز اجباری شدن حجاب احتماال یک پدیده جدید
و خلق الساعه جلوه میکرد1 "...
با مرور مختصری بر اسناد ،نشریات ،فعالیتهای سازمانهای سیاسی چپ و سازمانهای زنان
چپ که در این مجموعه داشتیم ،آیا باز هم میتوان گفت که آنها اساسا خبر از آنچه در جامعه
و علیه زنان میگذشت ،نداشتهاند؟ چه محدودیتها و فشارهایی بر زنان رخ داده که در مواضع
این سازمانها (از طیف راست گرفته تا چپترینشان) در نشریات سازمانی یا عمومی چپ از
قلم افتاده است :قانون قصاص ،منع زنان از قضاوت ،حجاب اجباری ،تفکیک جنسیتی در محل
کار و درس و محیطهای اجتماعی مانند ساحل دریا ،تصویب قوانین مدنی علیه زنان ،بیکاری
و دستمزد کمتر از مردان و  ...؟ چه کسان و چه گروههایی به جز همین سازمانهای چپ در
زمینه اعمال محدودیتها و فشارها به زنان ،در آن سالها افشاگری میکردند؟ چه گروههایی
تجمع و تحصن علیه این فشارها را سازمان میدادند؟
نادیده انگاشتن این مبارزات را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ کسانی که در مبارزه برای
سرنگونی  2311سال شاهنشاهی در آن زمان مشارکت داشتند ،از شعار "یا روسری یا
توسری" شگفت زده نشدند .آنها نمیتوانستند باور کنند که به این سرعت آمال و آرزوهایشان
برای آزادی و عدالت چنین نقش بر آب شود؛ به هر روی ،با فاصله زمانی اندکی ،بسیاری از
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آنان علیه این روند موضع گرفتند و سرکوب ،ترور و اعدام پاسخ موضعگیریهایشان بود،
روندی که از همان تابستان  1539با سرعت بسیار کم آغاز شد و کمکم تا خرداد  1531شتاب
یافت و سیلی سهمگین شد.
بسیاری از سازمانهای سیاسی چپ و زنان چپ فعال در آنها ،باور نداشتند که رفرمهای
تبلیغاتی حکومتی ،شرایط زندگی زنان را تغییر اساسی میدهد .این مساله را با آمار و سند
تحلیل میکردند .آنها با فرهنگ سرمایهداری خط و مرز داشتند ،مذهب را به عنوان عاملی
برای تداوم ستم بر زن تحلیل میکردند ،در نوشتههایشان فرهنگ مردساالری و کار خانگی
و تبعات آن را در زندگی زنان ایران با ریزبینی خاص خودشان به نمایش میگذاشتند .با این
وجود ،چگونه میتوان گفت این زنان (و هم چنین مردان همرزمشان) از آنچه در جامعه
میگذشت ،خبر نداشتند؟ مبارزه با هر نابرابری و بیعدالتی برای آنان اولویت داشت و با
فعالیتهایشان در عرصه سیاسی ،مردساالری را در عمل به چالش می کشیدند.
مروری بر اسناد نشان میدهد که این سازمانها و زنان فعال در آن "زنستیز" نبودند .این
زنان و مردان برای رهایی زن ،راه دیگری را جز راه برخی فعاالن فمینیست انتخاب کرده
بودند ،راهی که از شرایط زندگیشان برآمده بود .آنان اعتقاد داشتند :راه رهایی زنان همراه با
کل جامعه از مسیر انقالب میگذرد .در واقع میتوان گفت انتخاب این مسیر است برای این
دسته از تحلیلگران سنگین میآید.
در نقد دیگری آمده است:
"شاید همین دیدگاههای زنستیزانه موجود در جنبش ضد شاه سبب شد که وقتی در
بهمن  31آتشسوزی در محلهی شهرنو در تهران به وقوع پیوست ،واکنشی را حتا در
میان زنان در گروههای انقالبی برنیانگیخت ،درحالی که زنی مانند ستاره
فرمانفرماییان"که در نظر آنان ضد انقالب و طاغوتی" محسوب میشد از قضا تنها زنی
بود که یک تنه در برابر "آتش سوزی در شهر نو" ایستادگی کرد ... .از آوردن این واقعه
تاریخی میخواهم ب ه این نتیجه برسم که غیر از بحث حجاب اجباری در همان دوران
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انقالب اتفاقات بسیاری بر زندگی و حقوق زنان هوار شد که متاسفانه از واکنش زنان
انقالبی ضدحجاب در برابر این وقایع ،اخباری در دست نیست1".
در بهمن  31و قبل از سقوط کامل رژیم سلطنتی در  22بهمن ،معدود اعضای سازمانهای
چپ داخل کشور ،برای سرنگونی یک رژیم  2311ساله در حال نبرد با ارتش شاه بودند .در
آن برهه این تشکلهای سیاسی و انقالبی چپ هنوز فرصت نکرده بودند ،خودشان را سازمان
دهند .در چنین شرایطی این سازمانها علیه حمله به "شهرنو" موضعی نگرفتند و یا کاری
نتوانستند انجام دهند .اما ستاره فرمانفرمایان که دغدغه سرنگونی رژیم شاه را نداشت ،با توجه
به این که کالنتریها وی را به عنوان یکی از نزدیکان حکومت شاه میشناختند و از او حرف
شنوی داشتند ،توانست با کمک ماموران کالنتریها و تعدادی از مددکاران و دانشجویان،
اقدامات مثبتی انجام دهد و به داد زنان شهرنو برسد .در سالهای بعد یعنی  39و  36در تمام
نشریات تمام گروهها ،علیه شیوه برخورد حکومت ،کمیتهها یا چماقداران مذهبی به شهر نو
و مساله روسپیگری موضع گرفته شده است .در نشریات عمومی و مستقل چپ مانند آیندگان
و همچنین نشریات سازمانهای سیاسی چپ میتوان مقاالتی در این راستا دید که نشان
میدهد این سازمانها و سازمانهای زنان چپ ،نه تنها این مسایل "هوار شده" بر سر زنان
ایران را میدیدهاند که به افشاگری نیز میپرداخته و بابت این افشاگریها بهایی بسیار سنگین
هم پرداختهاند .در زیر به چند نمونه اشاره می شود:
سازمان رهایی زن در مورد مبارزه با فحشا توسط رژیم جمهوری اسالمی در میزگرد نشریه
"گلسرخ" چنین میگوید:
" گرچه ما معتقدیم که مساله نابودی فحشا نه تنها در ماهیت این رژیم نیست ،بلکه از
طریق اشاعهی فحشا قانونی "صیغه" خود فحشا آفرین است .با این همه وظیفهی ما
افشای شیوهی غیرانسانی است که این رژیم در پیش گرفته است .یعنی برای نابودی یک
پدیدهی مریض ،قربانیها را هدف قرار داده است".
نماینده اتحاد ملی زنان در این میزگرد در این باره چنین میگوید:

 -1همان منبع
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"ما وظیفه داریم برای ریشهکن کردن کلیهی زمینههای اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی
فحشا گام برداریم .زیرا با سنگسار کردن زنان فاحشه نمیتوان به مساله برخورد کرد یا
با بستن بخشی از شهر تهران که مرکز فحشا بوده است .در حال حاضر در سطح شهر
پخش شدهاند .زیرا به پایههای وجودی آن کوچکترین برخوردی نشده است .فقر و
فشارهای متعدد بر زنان آنان را به ورطهی فحشا میکشاند و این چنین دردی با این
برخوردهای به غایت نادرست درمان نخواهد شد".
سازمان رهایی زن وظایف خود را این گونه تعریف میکند:
" افشای قانون اساسی ،قوانین مدنی ،قوانین شغلی و غیره را جزو وظایف روزمره خود
می دانیم ولی باز معتقدیم که طرح مسایل اقتصادی از ویژگی خاصی برخوردار است.
مسایلی مانند اخراج دستهجمعی زنان به دالیل مبهم ،مساله نبودن مهد کودکها و
شیرخوارگاه ها ،عدم وجود حقوق برابر زن و مرد در محیط کار ،عدم برخورداری زنان
کارمند و کارگر از مرخصی استعالجی برای دوران بارداری و مسایلی نظیر آن از
عمدهترین مسایلی است که باید با آن برخورد کنیم  ...از دیگر مسایلی که به نظر ما طرح
آن الزم است مسایلی مانند عدم وجود وسایل جلوگیری از بارداری به طور رایگان است.
در حالی که میدانیم رژیم حاکم حتا از وارد کردن آنها جلوگیری میکند .ممکن است
که این مساله ظاهرا مساله زحمتکشان نباشد و تا به حال از سوی آنان مطرح نگردیده
باشد ولی ما میدانیم که وجود یک فرزند ناخواسته در یک خانواده فقیر است که مساله
می آفریند .یعنی در آنجاست که زن مجبور است بر خالف فقر اقتصادی شغلش را نیز
رها کند تا بتواند کودکش را نگهداری کند .بنابراین فقر چند الیه میشود1".
همان گونه که گفته شد بسیاری از اسناد فعالیتهای این سازمانها در این دوران از بین رفته
است .با توجه به همین اسناد معدود که در این مجموعه جمعآوری شده ،آیا باز هم میتوان
گفت که زنان انقالبی چپ از این مسایل که بر سر "زنان هوار" شده بیخبر بودهاند؟ بسیاری
از این زنان در هر حرکت اعتراضی علیه این محدودیتها شرکت داشتند حتا اگر سازمان

 -1میزگرد نشریه "گل سرخ" به مناسبت  9مارس 36
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سیاسی متبوعشان به طور رسمی به شرکت در این تجمعات اعتراضی فراخوان نداده بود.
مانند تجمع آبان  39مقابل دادگستری علیه تغییر قانون حمایت خانواده.
"اخبار" و اسناد موجود است؛ اما شاید صالح نیست بازخوانی شود!
هر چند نباید فراموش کرد که در آن سه سال پس از انقالب ،حوادث مانند سیل روان بود.
شدت این سیل همراه با سرکوب و حمالتی که به تدریج و با سرعت نه چندان کم ،در حال
تشدید بود ،فرصت زیادی برای تامل و بررسی کامل و دقیق تمام رویدادها را برای سازمانهای
سیاسی چپ باقی نمیگذاشت.
در جای دیگر 1و در نقد اتحاد ملی زنان چنین آمده است:
"این مساله که اتحاد ملی زنان"حجاب" و "پاک کردن رژ لب" را در آن راهپیمایی
انتخاب کرد ،مربوط به این نمیشد که مثال روشنفکران مرد و سازمانهای انقالبیشان
"حجاب" را فرعی میدانستند ،بلکه مربوط به این که اتفاقا "نحوه پوشش زنان" یکی از
مظاهر اصلی انقالب شمرده میشد و آنها نمیخواستند علیه یکی از مظاهر اصلی انقالب
خودشان قدعلم کنند و از انقالب خارج شوند"
این نقد در واقع اشاره به خاطرهای دارد که عاطفه گرگین در کتاب "بازبینی تجربه اتحاد ملی
زنان" مطرح کرده است 2.الزم است یادآوری شود سازمانهای انقالبی و چپ ،هیچ گاه حجاب
را مظهر "انقالب خودشان" نمیدانستند و با آن مخالف بودند .هیچ سندی در این رابطه
نیست .بسیاری از این سازمانها از آنچه در بهمن  31در ایران رخ داد با عنوان "قیام" صحبت
میکردند و تنها طیف فکری حزب توده و گرایشهای فکری نزدیک به آن ،به خاطر اهمیت
-1
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 -2در کتاب بازبینی تجربه اتحاد ملی" به نقل از خانم عاطفه گرگین چنین آمده است:
" بعد از برگزاری برنامه اتحاد ملی در رشت ،مساله تظاهرات زنان به خاطر حجاب اجباری روی داد .شعار "یا
روسری یا توسری" از طرف حزباله به خیابانها آمد و زنان وادار به تظاهرات علیه حجاب اجباری شدند ...ولی بنا
به دستور "پیشگام" فدایی با عجله دختران و زنان عضو و هوادارخود را به حجاب الزم دعوت نمود و خود اتحاد
ملی با حجاب شد و به خیابان ها آمد تا در تظاهرات زنان شرکت کند و با دادن روسری به آنان و دادن دستمال
برای پاک کردن رژلب و  ...خانمهای تظاهرکننده را به آرامش در برابر توسری دعوت نمود(".متین ،مهناز ،خیزیش
زنان در سال  ،1519 1531ص)254
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مبارزه ضدامپریالیستی ،از انقالب اسالمی دفاع میکردند ،به آن رای دادند و زنان را به تمکین
به حجاب دعوت میکردند .هیچ یک از کسانی که در آن تظاهرات علیه حجاب در بهمن 31
شرکت داشتند یا کسانی که عضو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بودند و یا سایر
گروههایی که به مواضع سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ،به خصوص در رابطه با مواضعش
نسبت به مسایل زنان ،نقد دارند ،چنین مسالهای را تایید نکردهاند که چنین برخوردهایی
(دادن دستمال برای پاک کردن روژلب و روسری) سیاست سازمان چریکهای فدایی خلق یا
دانشجویان پیشگام بوده است .حتا اگر تصور کنیم که ممکن است در جایی و در تظاهراتی،
فرد ِهواداری از این سازمان ،بنا به سلیقهی شخصی ،برخوردهایی این چنینی داشته است،
نمیتوان و نباید آن را به کل موضع یک سازمان تعمیم داد ،همان گونه که بسیاری از هواداران
این سازمان نیز در تظاهرات علیه حجاب اجباری و در حمایت از تظاهرکنندگان در آن شرکت
کرده بودند .با مروری بر اصل این متن که در زیرنویس صفحه قبل آمده ،به مواردی بر
میخوریم که نشان از مغشوش بودن آن دارد .به دالیل زیر:
 -1طبق خبرهای منتشر شده در نشریات ،سفر نویسنده به رشت و سخنرانی مربوط به آبان
 39است .طبق اسناد موجود و تاکید خودشان ،ایشان اشاره میکند که "همان تظاهرات علیه
حجاب اجباری که بعد از آن رخ داد" درحالی که در سال  39تظاهراتی علیه حجاب که
گسترده باشد ،انجام نشده است.
 -2خانم گرگین از نقش اتحاد ملی در این عمل صحبت میکند ،اگر واقعه مربوط به سال 31
باشد ،اتحاد ملی هنوز در آن تاریخ شکل نگرفته بود .تاسیس اتحاد ملی زنان به فروردین 39
بر میگردد.
 -5سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و سایر سازمانهای چپ به طور رسمی در تظاهرات
علیه حجاب اجباری سال  31شرکت نداشتند ولی به گفتهی اعضا و هواداران این سازمانها،
بسیاری از آنها به طور فردی در آن شرکت داشتند ،نه فقط زنان ،که برخی از مردان عضو
این سازمان نیز در این تظاهرات شرکت داشتند .اعالمیههایی که از سوی این سازمانها به
خصوص سازمان فدایی (چون در اسفند  31کمی متشکلتر از سایر سازمانها بود) علیه هجوم
به زنان منتشر شده ،نیز خالف این موضوع را ثابت میکند .دانشجویان پیشگام در بیانیهای
در اسفند  31به طور مشخص از حق انتخاب پوشش برای زنان صحبت کردهاند:
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"زنان زحمتکش ما نقشی عظیم و تعیینکننده در روند انقالبات گذشته و حال ایفا
نموده اند و اکنون خواستار آزادی دموکراتیک در تمام ابعاد وسیع خود هستند .زن به
همراه مرد باید در انتخاب شغل و یا لباس و یا هر اقدامی که مخالف شعائر اجتماعی
نباشد آزاد است".
متن این بیانیه در آیندگان 29اسفند  31ستون "بر در و دیوار شهر" منتشر شده است و
عکس آن در بخش ضمایم آمده است .همان طور که میبینیم دانشجویان پیشگام حق انتخاب
پوشش و آزادیهای دموکراتیک برای زنان را به رسمیت میشناسند .هرچند شاید بتوان به
این بیانیه این خرده را گرفت که "مخالف شعائر اجتماعی"؟ عبارتی بسیار کلی است که
هزاران برداشت از آن میشود ،کرد و...
تظاهرات زنان علیه حجاب در اسفند  31در مهاباد در حالی برگزار شد که چریکهای فدایی
خلق مهاباد از آنان محافظت میکردند 1.حتا در تظاهرات حجاب تهران نیز به نقل از خانم
کیت میلت (رادیکال فمینیست امریکایی که به ایران آمده بود) مردان چپ طرفدار سازمان
چریکهای فدایی حضور داشتند:
"اما پس از بحث و گفت و گو ،راهپیمایی به تصویب میرسد .زنان در ردیفهای  11تا
 12نفره کنار هم قرار میگیرند .بین  3تا ده هزار نفرند .مردان چپگرا که بسیاریشان
هواداران چریکهای فدایی خلق هستند ،دست به دست هم میدهند دستها را حلقه
میکنند و زنجیر حفاظتی گرداگرد صفوف زنان میسازند 2.حدود  9111نفرند.
بیشترشان جوانند دانشجو و روشنفکر و نیز دوست ،همسر ،دلداده ،پسر خاله ،برادر زنانی
که آمادهاند به سوی آزادی راپیمایی کنند " .سبیلوهای دوستداشتنی یکی پس از دیگر
خود را مینماید ...به در آهنی دانشگاه که میرسند به خوبی سازمان یافتهاند5".

 -1اطالعات  21اسفند 31
-2تلکس زنان در جنبش از تهران به پاریس 12 /مارس 21 ،اسفند  31و مجله تایم  16مارس /به نقل از کتاب
خیزش زنان ایران در اسفند ،31
 -5متین ،مهناز ،خیزش زنان ایران در اسفند  ،31به نقل از کیت میلت ص  164و 163
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اشاره به بخش کوچکی از بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و آوردن تنها این نقل
قول از سوی نویسنده این نقد ،نمیتواند عامدانه نباشد.
به واقع چپستیزی ،عامل اصلی این گونه تحریفها است .بدون این که به مواضع واقعی
سازمانهای چپ در مورد مسایل زنان اشاره شود ،بدون اشاره به مساله سرکوب وحشتناک
چپ در آن سالها ،بخشهای کوچک و ناقصی از اعالم مواضع این سازمانها آورده میشود،
به برخی از اشتباهات و سیاستهای غلط برخی سازمانهای سیاسی چپ اشاره میشود،
نمونههایی از رفتارهای غلط و مردساالرانه برخی اعضا و هواداران آورده میشود و بدین ترتیب
حکم کلی محکومیت چپ صادر میشود.
این چپستیزی در واقع ادامه و روی دیگر سکه بنیادگرایی است که در این سالها رواج یافته
است .رشد تفکرات بنیادگرایی مذهبی در راستای ایجاد کمربند سبز در اطراف شوروی برای
ممانعت از ترویج افکار سوسیالیستی ،از مدتها پیش از بهمن  31در ایران آغاز شده بود
(سالهایی که در همین راستا ،رژیم شاه نیز اجازه فعالیت به برخی گرایشات فکری مذهبی
را میداد) همچنان ادامه دارد .هجوم و ایجاد محدودیتها و فشارهای مختلف علیه زنان یکی
از بارزترین نمونههای این روند و رشد بنیادگرایی بود؛ به گونهای که در سال  33ما شاهد
وقایعی از جمله اسیدپاشی علیه زنان بودهایم و هنور هم هستیم.
سرکوب شدید نیروهای چپ از فردای روی کار آمدن رژیم اسالمی ،آغاز شد و با کشتار
زندانیان سیاسی در  ،31به نظر میآمد خاتمه یافته است .اما رشد دوباره تفکر چپ و گسترش
آن میان جوانان ،بار دیگر مبارزه با چپ را ضروری میکند و این بار با انواع و اقسام ترفندها.
این مساله را در کشورهای دیگر منطقه نیز شاهدیم ،کشورهایی که بیم آن میرود بحرانهای
اجتماعی سیاسی در آن به انقالب و شورشهای جدی منجر شود ،تشکیل انواع و اقسام
بنیادها و ان جی اوها که در زمینههای مختلف از جمله مسایل زنان با بودجه بنیادهایی مانند
سورس ،خانه آزادی و  ...تشکیل میشوند برای آن که مبارزات اجتماعی تحت کنترل در آید
و از چپ شدن آن مبارزات جلوگیری شود .رسانههایی مانند صدای امریکا ،بیبیسی و من و
تو ،نیز آشکارا به چپستیزی میپردازند و شیوه زندگی غربی را تبلیغ و ترویج میکنند.
نظریهپردازان و تاریخنگارانی در این راستا فعالیت میکنند .در کنار همهی اینها تحلیلهایی
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از این دست نیز به تخریب چپ میپردازند .در این گونه تحلیلهاست که "جنبش ضدشاه"
شامل مذهبیها و چپها دانسته و انقالب " 31انقالب مشترک" آنان فرض میشود و ...
این گونه دستهبندیها که سبب مخدوش شدن خط و مرزها میشود ،طور مشخص در راستای
چپ ستیزیست.
***
اما نمیتوان به نقد مواضع سازمانهای سیاسی چپ در مورد مساله زنان پرداخت و به دو آفت
بزرگ ،رفرمیسم و فرقهگرایی در جنبش چپ اشاره نکرد .بسیاری از ضعفهایی که در آن
سالها در درون جنبش چ پ نسبت به مسایل زنان و سایر مسایل وجود داشت به رفرمیسم
و فرقهگرایی موجود در جنبش چپ برمیگردد.
در میان سازمانهای چپ ،دیدگاه واحدی نسبت به حاکمیت و مسایل اجتماعی از جمله
مسایل زنان موجود نبود .از یک سو مواضع سازمانهایی مانند حزب توده ،فدائیان خلق
(اکثریت) و حزب رنجبران و از سوی دیگر مواضع سازمانهایی مانند پیکار ،اقلیت ،وحدت
کمونیستی و  ...مواضع این سازمانها در مورد مسایل زنان همانند سایر تحلیلهایشان ،به
تحلیل کلی سازمانها و گروهها از حاکمیت جمهوری اسالمی برمیگشت .اینجا نخستین آفت
جنبش چپ در آن سالها خود را نمایان میکند :رفرمیسم.
سازمانهای دسته اول ،شعارهای ضدغربی رژیم اسالمی را نشانه مبارزه ضدسرمایهداری و
ضدامپریالیستی ارزیابی کرده و آن را حکومتی خلقی و مردمی میدانستند و مواضع خود را
بر مبنای این ارزیابی مشخص میکردند .این نگرش شکافی عمیق در جنبش انقالبی و چپ
بوجود آورد که یکی از دالیلی اصلی است که این جنبش نتوانست در آن مقطع تاریخی در
مقابل هجوم سیاستهای ارتجاعی دوام بیاورد .حمایت بخشی از این سازمانها از اقدامات
ارتجاعی و سرکوبگرانه حاکمان ،در واقع پشت کردن به مردم بود و به جنبشهای اجتماعی
و انقالبی موجود و رو به رشد آن زمان از جمله جنبش زنان ،دانشجویی ،کارگری و  ...آسیب
جدی زد.
فرقهگرایی یکی دیگر از آفتهای بزرگی بود که در آن سالها به جنبش چپ ایران صدمه زد.
هر گروه و سازمان فقط مواضع گروه خود را درست میپنداشت و در رابطه با گروههای دیگر
تاکید بر نقاط اختالف بود .این نوع نگاه سبب میشد که سازمانهای چپ نتوانند ارزیابی
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نقادانهای از جامعه و نقش خودشان در رویدادها داشته باشند .فرقهگرایی مانعی جدی برای
نزدیکی و همگرایی میان گروهها بود .در بررسی آثار و اسناد باقی مانده ،به نظر میرسد در
بسیاری موارد ،مرز میان نقد نظرات دیگران و محترم نشمردن انتخاب دیگران ،مخدوش و به
این منجر میشد که فرقهگرایان بیشتر تالش در تحمیل انتخاب خود به دیگران داشته باشند.
عمل بدون پشتوانهی تفکر ِفرقهگرایان ،سبب میشد که مواضع ،بیشتر به شعارگویی نزدیک
شود و منافع واقعی مردم نادیده انگاشته شود .برای فرقهگرایان مردم فقط در حد پشتوانهی
هدفهایشان اهمیت داشت .برخوردهای متعصبانه سبب دور شدن سازمانها از هم و
پراکندگی نیروهای آنان میشد و این گونه بود که فراموش شد تغییر بنیادی در یک جامعه
با فرقهگرایی امکانپذیر نیست.
"فرقه گرا به هر چه معتقد باشد ،چون با روش نامعقول خود کور شده است ،پویندگی
واقعیت را درک نمیکند (یا نمیتواند درک کند) یا از آن تعبیری غلط میسازد1".
البته برای این که مشخص شود که کدام گروه یا سازمان سیاسی چه میزان فرقهگرا بود ،نیاز
به تحقیقی مفصل است که جای دارد به آن پرداخته شود.
نگاه از باال به جنبشهای اجتماعی توسط روشنفکران ،همان برج عاجنشینی روشنفکرانی که
از باال به جامعه نگاه میکنند ،یکی دیگر از دالیل افت مبارزات سیاسی و اجتماعی ما تا کنون
بوده و هست .یکی از مشخصههای دورهی  31تا  31وجود سازمانهای دموکراتیک وابسته به
احزاب مختلف سیاسی بود .این نکته به عنوان یکی از آسیبهایی مطرح میشود که تاثیر
منفی بر روی سازمانهای دموکراتیک داشته است.
البته نگاه برخی از سازمانهای سیاسی آن دوران به مسائل زنان ،فقط این گونه نبود ،به
سازمانهای صنفی کارگران نیز این گونه مینگریستند و میخواستند این تشکلها را از باال
و به عنوان شعبهای از سازمان خودشان تشکیل دهند؛ به کارگران مرد و زن به عنوان نیروهای
بالقوهای برای سازمان خود مینگریستند که باید در تشکلهای دموکراتیک وابسته به سازمان
خودشان بالفعل شوند.

 -1فریره ،پائولو
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حزب توده در سالهای دهه بیست ،سندیکاها و تشکلهای وابسته به خود را ایجاد کرد و با
تشکیالت دموکراتیک زنان این امر را در میان زنان به پیش برد .این الگو در سالهای  31تا
 31نیز تقریبا توسط تمام سازمانهای سیاسی چپ تکرار شد .سازمانهای سیاسی ،تشکلهای
زنان را تشکیل دادند ،نیروهای خود را به کارخانهها فرستادند تا جنبش کارگری را سازماندهی
کنند ،اعتصابات را شکل دهند و از همه مهمتر به طبقهی کارگر و زنان آگاهی دهند.
این نوع نگاه مشکالت جدی بر سر پیشبرد مبارزه ایجاد میکرد .به عنوان مثال برای زنانی
که با دستور و رهنمود سازمانیشان به کارخانهها رفتند و یا در میان زنان به کار میپرداختند،
تضادهایی را ایجاد کرده بود .آنان به عینه در زمانهایی میان دو انتخاب میماندند :دستور
حزب یا سازمان متبوعشان یا حمایت از مطالبات و خواستههای خود کارگران و زنان.
نمونههای زیر موید این دیدگاه است.
یکی از خانمهایی که با سازمان دموکراتیک زنان در سال  39کار میکرد نقل میکند:
" وقتی مساله حجاب پیش آمد من به تمام همکاران زن خود میگفتم که باید مقاومت
کنیم .نباید تسلیم شویم .نباید با حجاب سرکار بیاییم .اما روزی که حزب دستور داد که
با روسری سرکار برویم ،دچار آن چنان تناقضی شدم که فردایش اصال نتوانستم سرکار
بروم".
خانم دیگری که با دستور تشکیالتش (اکثریت) به عنوان کارگر کارخانه کار میکرد ،نقل
میکند:
"سازمان دستور داده بود که در کارخانه به گونهای رفتار کنم که اعتماد مدیریت را جلب
کرده و بتوانم به عنوان نمایندهی کارگران در شورای اسالمی کار انتخاب شوم .این دستور
سبب میشد که بسیاری اوقات در تناقضی گیر کنم .اگر دستور سازمان را اجرا میکردم،
باید مقابل کارگران میایستادم و در کنار مدیریت قرار میگرفتم تا اعتماد مدیران را
جلب کنم و اگر به تجربهی زیستی خود به عنوان کارگر توجه میکردم ،باید در کنار
کارگران و در مقابل مدیریت قرار میگرفتم".
جالب است که کارگران باسابقه ،این گونه افراد را به راحتی شناسایی میکردند و اعتمادی به
آنان نداشتند .در میان نیروهایی که با دستور سازمانی به درون زنان یا کارگران رفتند ،فقط
آنهایی موفق بودند که خود ،به عنوان زن یا کارگر بخشی از محیطی شدند که برای کار
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سیاسی به آنجا رفته بودند .اینان بودند که همراه با سایر کارگران و زنان و به عنوان یکی از
آنان ،نه سازمانده و رهبر ،به سازماندهی جمعی اعتراضات و مطالبات میپرداختند و برای
رسیدن به خواستههای عینی خودشان مبارزه میکردند.
گفته می شود یکی از اولین تبعات این نوع نگاه دوم سرایت موج سرکوب سازمانهای سیاسی
به نهادهای کارگری و زنان بود .البته برای جامعهای مثل ایران ،شاید تصور درستی نباشد که
فکر کنیم اگر این استقالل وجود داشت ،این سازمانهای دموکراتیک از موج سرکوبها در
امان میماندند .زیرا بنیادگرایی مذهبی مجالی برای فعالیت سازمانهای دموکراتیک نیز باقی
نمیگذارد.
اینجاست که نقطه نگاه و عزیمت یک سازمان سیاسی چپ به جنبش زنان یا هر جنبش
اجتماعی دیگر اهمیت پیدا میکند .هر جنبش اجتماعی باید از درون خود آن قشر و طبقه
بجوشد و شکل بگیرد ،نه ارادهگرایانه ،با دستور و از باال .جنبشهای اجتماعی مستقل از احزاب
و سازمانهای سیاسی وجود داشته و دارند .این جنبشها باید در جریان حرکت سازمانها و
احزاب خود را تشکیل و سازمان دهند.
***
در خاتمه باید یادآور شد ،برای نقد واقعبینانه از آن دوران از مبارزات زنان و مردان در ایران
و برای اینکه گرایشات فکری متفاوت را شناخت ،باید دید که جنبش سیاسی و چپ و جنبش
زنان چگونه شکل گرفته و چه مکانیزمهایی در شکلگیری آنها نقش داشته است .آیا جنبش
زنان چپ و سازماندهیاش امری بوده از درون خود زنان؟ دستاورد این جنبش تا کجا محصول
سازماندهی زنان بوده است و تا کجا محصول سازماندهی احزاب سیاسی؟ آیا امکان برونرفت
از این شرایط وجود دارد و یا باید دائم برای توجیه بیعملیها دنبال عوامل خارجی بگردیم!
هر پدیدهای را باید در متن شرایط تاریخی و اجتماعی شکلگیری آن بررسی کرد .تشکلهای
سیاسی چپ در آن دوران ،همه بر آمده از جامعه دیکتاتور زدهای بودند که مردم در آن امکان
تجربه ایجاد تشکلهای دموکراتیک و مستقل خود را نداشتند .در چنان فضایی ،شوراهای
مردمی در بیشتر واحدهای تولیدی ،ادارات دولتی و کارخانهها شکل گرفتند و کنترل امور را
به دست گرفتند .این نهادهای مردمی در کنار احزاب و سازمانهای سیاسی شروع به کار
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کردند ،سازمان هایی که عمدتا در دوران دیکتاتوری یا حضور نداشتند یا فعالیت مخفی
داشتند .تفاوت این نهادهای مردمی با سازمانهای سیاسی در خودجوش بودن آنها بود .در
جریان حرکات اعتراضی علیه رژیم سلطنتی و در دوران خال قدرت ناشی از جابهجایی
قدرتمداران و در شش ماهه اول پس از سرنگونی رژیم شاه ،این نهادها تکامل و رشد یافتند.
مردم از این طریق ،قدرت خود را تجربه میکردند و درمییافتند که جایگزین مناسبی برای
قدرت دولتی هستند .از یک سو و از دید قدرتمداران ،این تجربه نباید ادامه مییافت و از
سوی دیگر ،بسیاری از این سازمانها درک درستی از فعالیت علنی و دموکراتیک نداشتند.
نداشتن برنامهی روشن ،نبود کادرهای سازمانده و مستقل نبودن تشکلهای دموکراتیک مانند
زنان ( به معنای استقالل از احزاب) ،ناآشنایی با روحیات و خصایل تودههای زحمتکش که
سبب میشد نتوانند با ز نان ارتباط مناسب و درستی برقرار کنند  ...اینها از جمله مشکالتی
است که در آن دوره وجود داشت.
و در بررسی این تجربه ،بیشک باید تاثیر شرایط ضددموکراتیک حاکم بر جامعه و خفقانی را
در نظر داشت که در طی این مدت کوتاه به سرعت بر جامعه حاکم شد و امکان فعالیت علنی
و دموکراتیک را به سرعت از میان برد.
حال اگر ضروری است سطح جنبش زنان ارتقا یابد ،اگر ضروری است که جنبش زنان با سایر
جنبشهای مبارز و انقالبی همکاری و همافزایی داشته باشند ،ضروری است نقادانه این گذشته
مورد بررسی قرار گیرد .جنبش چپ این نقادی را از همان دوران شروع کرده است و باید
ادامه دهد و جنبش زنان ،نیز باید به نقد دورنی خود بپردازد.
برای حرکت به جلو ،باید خطمشی کلی جنبش زنان به گونهای باشد که در اوج و فرودهای
جنبش و جامعه ،هم در دوران انقالبی و هم در دوران رکود و سرکوب ،بتواند خود را تعریف
کند و به پیش برود .اینجاست که ضرورت بازتعریف جنبش زنان به خصوص از سوی بخش
چپ این جنبش روشن میشود.
در سالهای دهه  31و همین طور دهه  31شمسی ،همانند سالها و دهههای قبل ،با زنانی
روبرو بودیم که نابرابریهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را برنمیتافتند .اینان حول مطالبات
خاص زنان گرد نیامده بودند .برخی از آنان در تشکلهای سیاسی و مبارز موجود عضو شده
و فعال بودند و برخی نیز که زندگی عادی خود را داشتند ،به خاطر خواستههایی که زندگی
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روزمرهشان را بهبود میبخشید ،در زمانهایی وارد عرصه مبارزه اجتماعی میشدند .وجه
مشترک این زنان این است که هر دو گروه ،این نابرابریها را در عرصهی زندگی واقعی به
چالش کشیدند .مطالبات آنان مطالبات جنسیتی نبود ،مطالبات اجتماعی ،سیاسی و گاه حل
مسایل ساده روزمره خواسته آنان بود .فقط در سه سال پس از بهمن  31در اعتراض علیه
حجاب اجباری ،یا ممانعت از اشتغال در عرصه قضاوت و اعتراض علیه لغو قانون حمایت از
خانواده و ...خواستههایی کامال جنسیتی را شاهد بودیم.
زنان مبارز سیاسی (چریک و غیرچریک) علیه نظام طبقاتی و مستبد شاهنشاهی قد علم
کردند .رژیمی که به رغم پز مدرنیزاسیون و برابریطلبانه برای زنان ،زنان را تنها الیق آشپزی
میدانست 1،زن ضعیف و ناقصالعقلی که نصف مرد ارث میبرد ،حق مسافرت بدون اجازهی
همسر و پدرش را نداشت ،شهادت وی نصف مرد محسوب میشد .این زنان قدرقدرتترین
مردان جامعه ی خودشان را به مبارزه طلبیدند .پس از سرنگونی رژیم سلطنت ،زنان مبارزی
که در سازمانهای سیاسی موجود علیه قدرت گرفتن دیکتاتوری دیگری ،لحظهای از افشاگری
بازنایستادند .هیچ کدام از این زنان فقط خواستههای جنسیتی نداشتند و عرصه مردانه
سیاست را عرصه فعالیت و مبارزه خود انتخاب کرده بودند .پس از شروع سرکوبها ،زندانها
عرصهی دیگری از این مبارزات شد .مبارزه زنان زندانی سیاسی و مبارزه و تالش مادران و
همسران زندانیان سیاسی یکی از نمودها مبارزه زنان در این دوره بود .در دههی شصت بعد
از سرکوب تمام سازمانهای سیاسی و چپ و بعد از قتلعامها و حاکم شدن فضای سرکوب
و خفقان ،باز این زنان بودند که به میدان آمدند و این فضای سنگین و سیاه را شکستند و
نشان دادند که نابرابریها و بیعدالتیهای اجتماعی سیاسی را برنمی تابند .زنان در اسالمشهر،
 15آبان ،مشهد ،و ...به خیابانها آمدند و برای زندگی مبارزه کردند.
حضور فعال زنان در عرصهی مبارزات اجتماعی و سیاسی در این سالها جایگاه و موقعیت
زنان در ایران را در همهی حوزهها تغییر داد و تاثیر به سزایی نیز در ارتقای سطح مبارزات
مستقل زنان داشت.

-1

مصاحبه شاه با فاالنچی
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با این وجود ،گفته میشود که در این دو دهه چیزی به عنوان "جنبش مستقل زنان" در
ایران وجود نداشته است .حال این پرسش مهم طرح میشود که پس جای این زنان که گفته
شد ،در "جنبش مستقل زنان" کجاست؟ و چرا این زنان و مبارزات آنان بخشی از
مبارزات ِ"جنبش زنان" محسوب نمیشود؟ اصوال موضع جنبش زنان در مقابل زنانی که
خواستههایی اجتماعی دارند ،خواستههایی که با مردان یا با دیگر اقشار جامعه مشترک است،
چیست؟ فقط حمایت ،آن هم در مقاالت و بیانیهها ،بدون آنکه آنان را عضوی از جنبش زنان
محسوب کنند؟ اگر هدف "جنبش مستقل زنان" دستیابی به برابری در همهی عرصههاست،
چرا اقدام عملی زنان در مبارزات اجتماعی – سیاسی نباید بخشی از جنبش زنان محسوب
شود؟ مشارکت زنان در مبارزات اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ،آن هم به طور فعال و گاه حتا
پیشروتر از مردان ،به طور عملی نابرابریهای جنسیتی را به چالش کشیده و از آن گذر
میکند .این تناقضی است که جنبش زنان به خصوص بخش چپ جنبش زنان باید بتواند آن
را حل کند.
یکی از ضعفهای جنبش مستقل زنان در این مساله نهفته است که طبق تعریفی که از جنبش
زنان دارد و آن را مختص به تالش برای دستیابی به برابریهای جنسیتی یا رفع ستمهای
جنسیتی میداند ،به عنوان مثال فمینیست لیبرالها را بخشی از جنبش زنان میداند اما از
این بخش فعال و زنده زنان غافل میماند و نقش آنان را در رفع نابرابری های جنسیتی ،در
تعریف "جنبش زنان" نادیده میگیرد.
ضروری به نظر میرسد جنبش چپ زنان به این بازبینی درونی بپردازد و با بازتعریف خود،
به گونهای که در فعالیت عملی راهگشا باشد ،تاثیرگذاری خود را افزایش دهد.
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لیست تعدادی از کتابهای منتشر شده در سالهای  1501تا 1535
عناوین زیر اسامی تعدادی از کتابهایی است که در حوزه مسایل زنان ،در این سالها منتشر
شده است تیراژ این کتابها معموال بین  5تا  3هزار نسخه اعالم شده است .کتابهایی که با
* مشخص شدهاند در لیست مطالعاتی اتحاد ملی زنان قرار داشتند.
نویسنده

نام

انتشارات

سال
انتشار
خرداد 39

تبعیضهای قانونی
حقوق زن در ایران
مقایسهای با اعالمیه
جهانی حقوق بشر

م .محاسب

کتیبه

زنان سازمان تولید
و مالکیت خصوصی
نگاهی به مساله
زنان در کتاب منشا
خانواده

کارن ساکس
ترجمههایده
مغیثی

اتحاد ملی زنان

پایههای اجتماعی
مساله زن

کولنتای /مترجم
م.س

باران

پاییز 39

در باره رهایی زنان

لنین

سازمان چریک
های فدایی
خلق

39/2/23

زن عرب

زهرا امیدوار

کانون نشر
اندیشههای
نوین

شهریور
36

چهره عریان زن
عرب

نوال سعداوی

کانون نشر
اندیشههای
نوین

زن کارکن و مادر

کولنتای

کمیته زنان
سازمان پیکار
در راه آزادی
طبقهی کارگر

مرداد 36

موضوع
تبعیضهای قانونی
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زن و برخوردهای
انحرافی

دکتر شایسته
سپهر (یزدی)

هماهنگ

ادری
بهشت 36

نقدی مارکسیستی برنظریات حزب
توده ایران شریعتی و حزب رنجبران
مجله ستون قسطنطنیه و حزب
کارگران انقالبی

جان خلق

مارگرات رندال
ترجمه فرشته
مولوی هرمز
ریاحی

کتیبه

اسفند 36

مبارزات و دست آوردهای زنان ویتنام

نوامبر
1616

قطعنامهی کنگرهی یازدهم بین الملل
چهارم در باره مساله ستم گشیدگی
زنان

انقالب
سوسیالیستی و
مبارزه برای آزادی
زنان
سوسیالیسم و علم
رهایی زنان

مارکس انگلس،
لنین استالین و
مائو

سازمان انقالبی

انقالب آزادیبخش
راه رهایی زنان
میهن ما

بردگی زنان در خانواده استثمار زن در
کارخانه کمونیست و خانواده نقش زنان
در مبارزه برای تحقق سوسیالیسم و
ساختمان سوسیالیسم
آبان 33

حزب توده

آبان 39

در بارهی نقش زن
در اجتماع

لنین /مریم فیروز

*زن و رهایی
نیروهای تولید

علیرضا افشار

زن در جامعه بدوی فئودالی انقالب
صنعتی ،بوجود آمدن مالکیت و تاثیر
آن در نقش زن و خانواده ،موقعیت زن
در ایران قبل از اسالم ،قیام مزدک ،و...
زن و اشتغال ،زن و خانواده ،زن و
مسایل جنسی و موقعیت زن در
اجتماع

*آیا سرنوشت زن
را ساختمان بدنی او
تعیین میکند؟

اولین رید

رد نظراتی که بر اساس تفاوتهای
جسمانی زن با مرد زن را ضعیفتر می
داند ،طرح مساله تقسیم کار به عنوان
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ضمایم

علت اصلی تفاوتهای اجتماعی زن و
مرد.
از انتشارات حزب کمونیست فیلیپین

رابطه دو جنس
خانواده درجامعه
سوسیالیستی

لنین

زنان ومبارزات رهایی بخش طبقه
کارگر

لنین در باره مساله
زنان

کالرازتکین

روزجهانی زنان کارگر /در بارهی برخی
از جنبههای تکامل روابط خانوادگی/
رابطه بین خانواده و جامعه
سوسیالیستی /مناسبات خانوادگی و
طالق /خانواده وارتباط میان زن وشوهر
/روابط زناشویی
انقالب سوسیالیستی و تغییر روابط
خانواده (آلبانی)

سال روزهشتم
مارس روز جهانی
زنان کارگر
حق رای زنان

کالرازتکین

*مارکسیستها و
مساله زنان

مارکس انکلس،
لنین ببل،
کولنتای

مارکسیسم یا
فئودالیسم در
مسایل سازمانی

زنان ویتنام

ارلین برگمن

مزدک

اذر 31

مقاالتی در مورد استثمار زنان در
جامعه طبقاتی ،فحشا ،جامعه
کمونیستی و زنان روابط جنسی و
مبارزه طبقاتی

حزب
کمونیست
کارگران
ودهقانان ایران
نشریه 36

خرداد 39

نقدی بر نظرات فئودالی سازمان پیکار
در باره مساله زن

چکیده

اسفند 36

* زن در الجزایر

*نهضتهای آزادی
زنان

مجموعه مقاله در باره نهضتهای
آزادی زنان در کشورهای آلبانی،
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پرتقال ،چین ،شوروی ،ظفار ،کوبا،
موزامبیک ،ویتنام
*سازماندهی زنان
درکشور شوراها

تاریخ مذکر

مجموعه مقاله موضوع اهمیت کار
سیاسی در میان زنان نفش زنان در
مبارزات اجتماعی و طبقاتی ،روشهای
آگاه کردن زنان در مناطق مختلف با
زمینههای فرهنگی اجتماعی متفاوت و
به خصوص پس از انقالب سوسیالیستی
و در اتحاد شوروی
مرداد 31

رضا براهنی

ستم کشیدگی زن
در ایران به انضمام
مقاله زن وخانواده
یک بررسی تاریخی
*ارتش عظیم زنان
به میدان میآید

 31تجدید
چاپ 39

ملکه محمدی،
عالیه مرامی،
مریم فیروز،

حزب توده

33

مبارزات زنان از زمان رضا خان تا سال
 ،52اشتغال و موارد تبعیض بین زن و
مرد در قانون ،زن و سوسیالیسم از
دیدگاه لنین

به پا از زن رنجدیده
بزدا غبار قرنها ستم
 1536یا
1531

مسایل زنان تجربه
ازبکستان
ازدواج پرولتری
جنس دوم

سیمون دوبوار

*اپوزیسیون ایران و
مساله زنان با
ضمیمه "زن کارکن
و مادر"،

نبرد کارگر

1536
نقد بر مقاالت "واقعیت زندگی زن در
ایران ،زنان نیمی از جامعه را تشکیل
میدهند ،انقالب آزادیبخش تنها راه
رهایی میهن ماست ،ستمگشیدگی زن
در ایران ،برخورد ریاکارانه جامعه
سرمایهداری با مساله مادر بودن زنان

ضمایم
*گفتاری چند از
بزرگان در باره زن،

340
مریم فیروز

*زندگینامه
کولنتای
زن در آداب و رسوم اجتماعی؛ مسایل
خاص زنان طبقهی کارگر ،ریشههای
اقتصادی بردگی زن ،برخورد
اپوزیسیسون ایران با مساله زن ،منشا
خانواده در رابطه ستم کشیدگی زن با
جامعه طبقاتی

*موقعیت زن در
قوانین ایران

*ستمکشیدگی زن
در ایران،

فروغ راد و آذر
عاصی و اولین
حصیر

*مساله زن و
مبارزه علیه
رفرمیسم

زتکین

لزوم شرکت زنان در مبارزه برای تحقق
سوسیالیسم و لزوم مبارزه در راه کسب
برابری سیاسی و حقوق مدنی به عنوان
وسیلهای برای ایجاد وجدان سیاسی و
طبقاتی کارگر ،رهنمود برای جنبش
کمونیستی زنان

ضمایم

عکسها
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اعالمیهها
تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها
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309

365

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

361

362

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

363

364

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

360

366

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

367

368

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

369

375

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

371

372

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

373

374

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

370

376

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

377

378

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

379

385

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

381

382

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

383

384

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

380

386

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

387

388

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

389

395

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

391

392

نامه اتحاد ملی زنان به نخست وزیر تیر 1539

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

393

394

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

390

396

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

397

398

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

399

455

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

451

452

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

بازتاب مسایل زنان در نشریات سازمان های سیاسی

453

454

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

450

456

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

منتشر شده در راه کارگر

ضمایم

بازتاب مسایل زنان در نشریات سازمانهای سیاسی زنان چپ

457

458

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

459

415

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

411

412

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

413

414

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

410

416

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

417

ضمایم

جهان زنان

418

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

419

بازتاب مسایل زنان در نشریات عمومی مانند زن روز ،اطالعات بانوان،
اطالعات و کیهان

425

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

421

422

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

423

424

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

420

426

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

427

428

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

429

435

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

431

432

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

433

434

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

430

436

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

437

438

سیر مبارزات زنان ایران در دههی  05شمسی

ضمایم

439
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ستم کشیدگی زن در ایران ،به انضمام ترجمه مقالهی زن و خانواده ،یک بررسی تاریخی"،
انتشارات فانوس ،نیویورک ،تیر 31
کمیته تحقیق در بارهی مساله استثمار زن ،به پا ای رنجدیده زن /بزدا غبار قرنها ستم،
سازمان دانشجویان ایرانی در واشنگتن بالتیمور  ،دبیرخانه فرهنگی کنفدراسیون دانشجویان
ایرانی در امریکا
جاسمی وفا ،طوافچیان معصومه ،در بارهی مساله زن ،اسفند 1533
انگلس ،فردریک ،منشا خانواده و مالکیت خصوصی  ،ترجمه مسعود احمدزاده
بهرنگی ،صمد ،کندوکاو در مسایل تربیتی
دهقانی ،اشرف ،حماسه مقاومت ،سازمان چریکهای فدایی خلق
احمدی اسکویی ،مرضیه ،دالغا
فیروز ،مریم ،حزب توده،ارتش عظیم زنان به میدان میآیند 1533
متین ،مهناز ،ناصر مهاجر ،خیزش زنان ایران در اسفند  ،31نشر نقطه ،امریکا
متین ،مهناز ،ناصر مهاجر ،بازبینی یک تجربه ،نشر نقطه امریکا
مشیرزاده ،حمیرا ،از جنبش تا نظریه اجتماعی ،تاریخ دو قرن فمینیسم ،نشر شیرازه،
روباتا م ،شیال ،زنان در تکاپو فمینیسم و کنش اجتماعی ،ترجمه حشمت اله صباغی ،نشر
شیرازه
میشل ،آندره ،جنبشهای اجتماعی زنان ،ترجمه هما زنجانیزاده ،نشر نیکا
ثقفی ،علیرضا ،سیر تحوالت استعمار در ایران
رنجبر عمرانی ،حمیرا ،سازمان زنان ایران؛ ابزار فرهنگی ـ اجتماعی حکومت شاه و نقش اشرف
پهلوی
بهرنگی ،صمد ،کندو کاو در مسایل تربیتی ایران
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مرتضوی ،باقر ،حلقه گمشده سیروس نهاوندی
پارسا بناب ،یوسف ،تاریخ صد ساله احزاب سیاسی در ایران،
انگلس ،مارکس ،ایدئولوژی آلمانی،ترجمه پرویز بابایی
جمعی از پژوهشگران ،حزب توده ایران از شکلگیری تا فروپاشی ،مؤسسه مطالعات و
پژوهشهای سیاسی
ببران ،صدیقه ،سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر ،نشریات ویژه زنان  ،انتشارات
روشنگران و مطالعات زنان
گروه بررسی مسایل زنان ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی" ،وضعیت اجتماعی زنان قبل
و بعد از پیروزی انقالب اسالمی" ،تهیه و تنظیم تهران 1536
نیروهای چپ و مبازات زنان ،مهناز متین ،به نقل از مصاحبه مهناز متین با زهره احمدی یکی
از سه بنیانگذار این کمیته ،نشر نقطه
اسدپور ،زهره ،مقاله فراروی از "ضعیفه" به "عامل تغییر " /نگاهی به حضور زنان در جنبش
چریکی علیه رژیم شاه  19بهمن 1562
نشریات
روزنامههای کیهان ،اطالعات ،آیندگان ،پیغام امروز ،آهنگر ،زن روز ،اطالعات بانوان
نشریات سازمان های سیاسی ،کار ،نبرد خلق ،رزمندگان ،پیار ،راه کارگر ،نوید ،مردم ،توفان،
کارگر به پیش ،رهایی ،از رنج و رزم زنان و...
نشریات سازمان های چپ زنان ،زن در مبارزه ،زن مبارز ،هفده شهریور ،جهان زنان ،رهایی
زن و...

