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داری، آن طور به خصوص بعد از گسترش روابط تولید سرمایه 1نقش زنان ایرانی در تولید اجتماعی

که باید و شاید دیده نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است و با آنکه نقشی بس مهم در تولید 

ها ها و نابرابریاند، سهمی نداشته و با انواع تبعیضهایی که بوجود آوردهاند، از ارزشاجتماعی داشته

شوریده و به سهم خود گامی در  آن شرایط را برنتافته و برهمواره زنانی این  امااند. زندگی کرده

 اند. برداشتهو جامعه خود ی زنان جهت بهبود شرایط زندگی خود و همه

های بسیاری را از سرگذرانده است، مبارزاتی که پس از تاریخ مبارزات زنان در ایران فراز و نشیب

بینیم که با از را می انقالب مشروطه آشکارتر و مشهودتر شد. در این دوره از تاریخ ایران، زنانی

شرایط زندگی مردم ایران و به خصوص زنان پا به میدان گذاشته بودند و  خودگذشتگی برای تغییر

زنان  :کردندهای بسیار از جمله آموزش، فرهنگ، مسایل اجتماعی و سیاسی فعالیت میدر عرصه

یه شدند، آنان که در مسلحی که در مجلس اول خواستار مقاومت مجلس در برابر اولتیماتوم روس

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 

کشف حجاب اجباری رضاخان و تشکیل دادند؛ زنانی که خواهان کشف حجاب بودند )البته قبل از 

علنی خود را  های مخفی یاطرفه این که به دستور خود رضاخان سرکوب شدند(؛ زنانی که سازمان

یه های سیاسی علزنانی که در سازمانتشکیل داده و اولین نشریات زنان را در ایران منتشر کردند؛ 

 برخی، در صف اول و پس از آن زنان کارگری که در دهه بیست شمسیوری مبارزه کردند، تدیکتا

اسلحه به دست گرفتند و مسلحانه  پنجاه شمسیزنانی که در دهه و تظاهرات بودند،  اتاعتصاباز 

 رژیم شاهنشاهی را به مبارزه طلبیدند و ... .

ای که تاثیر دوره ؛های درخشان مبارزات زنان ایران استاز دورهدیگر یکی نیز شمسی،  31دهه 

در عرصه مبارزات سیاسی این  "زنان چپ" چشمگیرزندگی آنان داشت. حضور  ی بر شرایطعمیق

به "جنبش زنان"ها های مبارزات سیاسی این دوره بدل شد. در این سالدهه، به یکی از شاخصه

در ایران وجود  های جنسیتیهای صرفا جنسیتی و رفع انواع تبعیضجنبشی با خواستمعنای 

                                                                 

 .در تحقیقی دیگر به این موضوع پرداخته خواهد شد -1 
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با مبارزه پیگیر و  ،اه بسیاری که خواهان تغییر شرایط موجود بودندزنان و مردان آگاما  ؛نداشت

امان علیه رژیم پهلوی، در کنار سایر مسایل اجتماعی و سیاسی به مساله زنان و تبعیض علیه آنان بی

ی زنان برای همواره مبارزات خودانگیخته و غیرسازماندهی شده اینها،و در کنار  نیز توجه داشتند

جود وکم و بیش نیز مثل آب آشامیدنی و همچنین اعتصابات و اعتراضات کارگران زن  هاییخواسته

 داشته است. 

های چپ در مورد مسایل و نقش زنان در و مواضع سازمان این دورهمبارزات زنان در  حضوردر مورد 

یز ن شده که بسیاری از آنها ارزشمند هستند و برخی مطالب زیادی منتشرهای سیاسی چپ، سازمان

ها و مواضع ها ضمن بازخوانی تاریخی این دوره، نقدهایی نیز بر سیاستدر این نوشته .مغرضانه

بسیاری از این نقدها توسط زنانی انجام های چپ نسبت به مسایل زنان انجام شده است. سازمان

چپ در مورد چرا جنبش "اند. مطالبی نیز با عناوینی چون ها فعال بودهشده که خود در این سازمان

 منتشر شده است. مقاالت تحقیقینامه و تحت عنوان پایان "مطالبات زنان شکست خورد

ابرابری ن"داند که می "نگاه جنسیتی" برخی از این نوشته ها جنبش چریکی در اوایل دهه پنجاه را فاقد

ن خود به عنوان انقالبیون مرد به رفقای ز"که در آن جنبشی گرفت را نادیده می "جنسیتی در جامعه

ها، تهنوشاز این دیگر در برخی ؛ "نگریستند نه به عنوان فعالین سیاسیانقالبیون فاقد جنسیت می

 : اندبوده "جنبش زنان"اند که عاملی برای عدم رشد ، )زنان و مردان چپ( متهم شده"جنبش چپ"

 ،"نان تشکیل شوندهای مستقل زها نگذاشتند که سازمانهای سیاسی چپ در آن سالسازمان"

ها اجازه رشد به زنان ی آن سازمانهای سیاسی چپ کورجنس بودند و فرهنگ مردساالرانهسازمان"

 ، "دادرا نمی

 ،"اعتنا بودندمسایل خاص زنان بی"به 

 ،"هایی مانند آزادی پوشش و امثالهم حمایت نکردنداز مبارزات زنان برای آزادی"

 ،"ن هم در بخش صنعت توجه داشتندفقط به مسایل زنان کارگر، آ"

 ،"مردساالری و نمودهای آن را مورد توجه قرار ندادند"

چپ  های سیاسیاگر ما )زنان( از مسایل فمینیستی آگاهی نداشتیم به این دلیل بوده که سازمان"

 ، به نقل از مصاحبه شفاهی() "کردندمتون فمینیستی را ترجمه نمی

  و...

 شود:هایی از این دست مطرح می، پرسشو نظرات طالببا خواندن این گونه م

 اند؟ توجه بودهبیها به مسایل زنان، آیا واقعا نیروهای چپ در آن سال 
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  تنا اعبی"شدهاعمال مینان ز علیههایی که محدودیتها و تبعیضبه آیا فعاالن جنبش چپ

 اند؟ بوده و از آن خبر نداشته

 شدند در رابطه با مسائل زنان، چه عنوان چپ شناخته می ها که بهها و تشکلاین سازمان

 مواضعی داشتند؟ 

  در پیشبرد تا چه اندازه تشکیل شدند ها در این سالزنان که های چپ سازمانعملکرد

 مبارزات زنان تاثیرگذار بوده است؟

 ... 

نبش زنان و ها و تاثیر آن در پیشرفت جبررسی تاریخی مبارزات اجتماعی در ایران در این سال

آوردهای آن برای ارتقای سطح مبارزات زنان ایران بسیار ضروری است. هر چند که برای داشتن دست

در  که امکانش ها مورد بررسی قرار گیردتر، باید کل عملکرد این سازمانبینانه و دقیقنقدی واقع

ی سرکوب دهه شصت دورهها در اعضا و هواداران این سازماناز این مجموعه وجود ندارد. بسیاری 

ها به دلیل اشتباهات و خطاهایی که در نظریه و اند. بسیاری از این سازمانها اعدام شدهدر زندان

رخی برحمانه، اکنون دیگر حتا وجود خارجی ندارند و عمل داشتند و صد البته به دلیل سرکوب بی

وعه سعی شده است با مطالعه و بررسی در این مجم در خارج از کشور فعالیت دارند.فقط از آنان نیز 

ها در رابطه با مسایل زنان و دستاورد اسناد و مدارک باقی مانده از آن دوران، عملکرد این سازمان

اندازه این نقدها مبارزات زنان چپ مورد توجه قرار گیرد و از این رهگذر مشخص شود که چه

 اند. بینانه و منطقیواقع

شد؛ اما عمال دست یافتن مشخص می "چپ"ت، در گام اول، باید تعریفی از برای پاسخ به این سواال

بسیاری از از آنجا که  و بسیار دشوار استای در چنین مجموعهچپ به تعریف روشن و دقیقی از 

سان نیست، لذا یک "چپ"شان از تعاریف نیز اند،کسانی که نقدهای باال را به جنبش چپ کرده

 ر نظر گرفته شد: تعریفی  بسیار عام د

 ، معتقدی خودشانبنا به گفتهکه  هستندهایی ها و گروه، سازمان"چپ" در این مجموعه منظور از

ترین رین تا چپتای از راستتروتسکیسم بودند که طیف گسترده یابه مارکسیسم لنینیسم، مائوئیسم 

 گیرد. ها را در بر میگرایش
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 کلی که اجزای بسیار دارد. در نظر گرفته شد،عنوان یک کل  با این تعریف، چپ بهدر گام بعدی و 

این  دقیق و علمی نخواهد بود،ممکن، بدون شناخت اجزایش  ،از آن رو که شناخت یک پدیده

 دراین اجزا  مواضع تقسیم شد و های فعال چپ در این برهه تاریخی( )سازمانیش به اجزا )چپ(کل

 به عنوان یکچپ دوباره  ،در بخش آخر ،و بعد در نهایتگرفت ی قرار ازبینمورد بمورد مسایل زنان 

 . دشنقد  وبررسی  های چپ در مورد مسایل زنانو سیاست های نقادانهو این گزارهدر نظر گرفته کل 

 :توجه داشتچند واقعیت موجود در ابتدای کار، باید به و اما 

ی ی مشروطیت و دههدر دوره، وق برابریابی به حقپس از سرکوب مبارزات متشکل زنان برای دست 

ای برای زنان، از سوی به عنوان هدیه هایی مانند آزادی پوشش و حق رایآزادیبیست شمسی، 

ی رضاشاه شد که کشف حجاب در دورهرژیم حاکم و به شکل رفرم و از باال در جامعه اعمال می

طور اصالح برخی قوانین مانند قانون  و همین 41در سال  1سرآغاز آن بود. اعطای حق رای به زنان

ی که اقدامات، حمایت از خانواده، فراهم آمدن امکانات برای آموزش زنان از جمله این اقدامات است

فرهنگ لیبرالی غرب به شدت در ن بود. راداری در ایترویج مناسبات سرمایه در واقع در راستای

مسایل  ،برای رژیم سلطنتی کرد.سی محسوب میشد، فرهنگی که زنان را کاالیی جنکشور تبلیغ می

ت دساما برای زنان اقشار تهی. زنان ویترینی بود تا بتواند تجددخواهی خود را به رخ غرب بکشد

رایط ش از مردان،تر دستمزدهای پاییناستثمار مضاعف، جامعه و به خصوص کارگران مسایلی همانند 

 نی و مواردی زیادی از این دست همچنان وجود داشت. تبعیضات قانوو برای کل زنان کار نامناسب 

، واشاه پهلوی خود اعتقادی به برابری واقعی زنان نداشت. در مصاحبه اوریانا فاالچی با  محمدرضا

 2.استاین مساله به خوبی نمایان 

                                                                 
تشکیالت دموکراتیک زنان ایران ، که  مسی به نتیجه نرسیده بود.مبارزات زنان برای کسب حق رای در دهه بیست و سی ش - 1

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.

دهد بدون مان هستید و مذهب به شما اجازه میکند: شما مسلدر این مصاحبه فاالچی در مورد ازدواج مجدد از او سوال می - 2

 دهد:این که شهبانو فرح را نفی کنید همسر دیگری بگیرید؟ شاه پاسخ می

یی وجود دارد که ... مثال وقتی هابله. مذهبم به من اجازه داده به شرطی که ملکه به من اجازه بدهد. ولی راستش را بگویم حالت"

 شعور باشد که باور کند شوهر چنین زنی راآدم باید بی ،هد به وظایف همسری احترام بگذاردخوازن مریض است یا این که نمی

وض ع کند؟ خوب دریی انتخاب نمیهاافتد یک مرد معشوقه یا معشوقهآیا زمانی که در اجتماع شما چنین اتفاقی می .تحمل کند

همسر دیگری انتخاب کند و الزم است بدانید بدون  ،دادگاه یاجازه تواند به شرط توافق همسر اول ودر اجتماع ما یک مرد می

  "پذیر نخواهد بود.ازدواج مجدد امکان ،آنها بنا شده یاین دو اجازه که قانون من بر پایه
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 های سیاسی اپوزیسیون،و سه سال ِبعد از سرنگونی رژیم شاه، سازمان 31های ابتدای دهه در سال

کردند، به مسایل زنان های چپ و مارکسیستی که با رژیم شاهنشاهی مبارزه میبه خصوص سازمان

های موجود در جامعه پرداخته و حل مسایل و تبعیضات علیه زنان را تنها با به عنوان یکی از ستم

دانستند. فضای سنگین خفقان در کشور نابودی نظام اقتصادی و سیاسی موجود کشور ممکن می

 به شدت سرکوب ،به خصوص اگر چپ بود ،طلبانهخواهی و برابریاندیشه آزادی حاکم بود و هر گونه

 شد و دختران ویک انشا در دبیرستان به زندان و رویارویی با ساواک منجر می شد. گاه نوشتنمی

ی وی زنانمطالبات زنان از سشدند. پسران زندانی به یک سان مورد شکنجه قرار گرفته و اعدام می

ها فعال های سیاسی مبارز آن سالگرفت که در اپوزیسیون و سازمانبررسی قرار میتوجه و مورد 

  1شد.های کنونی پیگیری نمیاین مطالبات به شیوه هرچند ؛بودند که عموما چپ بودند

، هیچ تشکل مستقلی )به معنی 1531تا 1531های  شمسی به جز سال 31و  31 ،41هایدر دهه

گوییم کند یا بهتر بمبارزه زنان برای تغییر شرایط یرحکومتی و مستقل از دولت( وجود نداشت که غ

انونی دولتی، رسمی و قهای دولتی، شبهتشکل ، اماهایی موجود نیستعالیت چنین تشکلسندی از ف

 سازمان توانستند تا مقام مشاور ِمسایل زنان درنظیر اشرف پهلوی و حتا زنانی  زنان وجود داشت

زنانی وارد برخی از بیشتر توسط  31های آخر دهه سالملل نیز ارتقا بیابند. نظریات فمینسیتی در 

                                                                 
حاال مرا شک برداشته که نکند در زندگی شما  :پرسددر ادامه و پس از مدتی گفتگو در مورد مسائل همسران شاه و... فاالچی می

 آیند؟هیچ به حساب نمی هازن

اید. برای این که در زندگی من چیزهای دیگری ارزش دارد... زنان برای زیبایی و زن کنم این مطلب را خوب درک کردهفکر می"

اما قانونا مساوی هستند در حالی که از نظر توانایی چنین نیست.  ،ادب معرفی شومخواهم بیآیند و نمیبودنشان به حساب می

ام. مثالً خود شما در تمام گفت و آنژ یا باخ برنخاسته حتا یک آشپز بزرگ در بین زنان ندیدهمثالً هرگز از بین زنان یک میکل

  "اید که قادر به حکومت کردن باشند؟شنودهایتان با چند زن آشنا شده

 گوید:گوید. شاه میفاالچی از گلدامیر و ایندیرا گاندی می

شنهتر و خیلی به خون تتر هستند خیلی بیرحمکنند از مردان سرسختتوانم بگویم وقتی زنان حکومت مییفقط م ،دانمنمی "

  "تر هستند. وقتی قدرت دارند دیگر ترحم ندارند.

 گوید: السلطنه انتخاب کردید، میپرسد پس چرا شهبانو را به عنوان نایبوقتی خبرنگار می

اهد بود که شهبانو با آنها مشورت نماید اما من هیچ احتیاجی به مشورت با کسی ندارم. تفاوت ...اما یک شورای مشاوران نیز خو"

  "را ببینید...

 
در رابطه با مسایل  ، مواضع این سازمانسازمان مجاهدین خلق هایدلیل گستردگی فعالیتبه ، ی غیر چپهااز میان سازمان -1

 .زنان، بررسی شده است
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 1.و بعضا در گروه های اپوزیسیون رژیم سلطنت فعال بودند کردندایران شد که در اروپا تحصیل می

تشکیل شد. این  به بعد 1531های های زنانی بودند که در سالاین زنان آغازگر و موسس تشکل

 ی شصت از بینها دوام چندانی نیافتند و بسیاری از آنان تا قبل از آغاز سرکوب بزرگ دههسازمان

 رفتند؛ برخی از این زنان نیز به اروپا بازگشتند. 

وق ی مبارزه برای حقکردند، داعیهمی که بر ضد نظام دیکتاتوری مبارزه های سیاسیسازمانبا آنکه 

یابی به مطالبات زنان در سر نداشتند اما با این وجود، نقش این مبارزات در ارتقا و دست زنان را در

 های بعد اهمیت بسیار دارد.دهه

*** 

 

برای بررسی علمی یک دوره تاریخی باید شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوره مورد 

اوری دری است که این بررسی بدون پیشنظر بر مبنای منابع و اسناد مورد کنکاش قرار گیرد. ضرو

ه در امری ک ی از آن دوره تاریخی به دست آورد؛ابینانهو تعصب باشد تا بتوان تحلیل درست و واقع

نادیده گرفته شده است. به منظور دست یافتن به این شده، آن دو دهه  ی که ازهایبسیاری از تحلیل

 مهم، به نکات زیر توجه شده است:

پس مروری کلی بر شرایط کنیم. وز و اکنون و در جایگاه فعلی به تاریخ نگاه میما از امر

 .ضروری خواهد بوداقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن دوره 

 و در تحلیل و در پاسخ  شوند بازبینیدر این مجموعه سعی شده است تا منابع و اسناد موجود

هایی که یعنی اسناد، نشریات و کتاب ؛ار گیرندهای طرح شده، مورد استفاده قرنهایی به پرسش

یا اپوزیسیون سیاسی چپ در آن دوره چاپ و منتشر شده بود. منبع چپ های زنان توسط تشکل

دیگری که به آن استناد شده است مصاحبه شفاهی با افرادی است که در آن دوره زندگی کرده و 

 اند. داشتهدر حوزه چپ فعالیت اجتماعی و سیاسی 

                                                                 
یعی، نسرین بصیری، مسعوده آزاد، زهره خیام، شهین نوایی بکری تمیز از موسسان اتحاد ملی زنان، شهال توان به شهره بدمی -1

کند که درآگاهی هسته کمونیستی سهند، اشاره کرد. ژاله بهروزی اعالم می یدهها ها،شعشعانی از اعضای اتحادیه کمونیست

، مهناز 31ایران در اسفند  ه به ایران آمده بودند، ... خیزش زنانمدت کوتاهی بود ک "اکثریت موسسین جمعیت بیداری زنان"

 546ص  ،متین
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ی طرفاز تحلیل و نقد مطالب خودداری شود که دلیل آن رعایت اصل بیاسناد عی شده در بخش س

نابع هایی از این ملنقل قو ای برسد.بوده تا خواننده خود بتواند با مقایسه آنها به درک واقع بینانه

 ها بهآوردن این نقل قولاند. پس باید توجه داشت که آورده شده است که گاه بسیار طوالنی

ودن ها به دلیل بیشتر ببخشاین و طوالنی بودن بعضی از  معنی تایید این نظرات نیست

 .هاستاز آن سازمان در دسترس  اسناد

از بین  1531تا  1531های ها، به خصوص سالبسیاری از اسناد و نشریات مربوط به این سال

ته ابعی است که نگارنده توانستحقیق حاضر تنها بر مبنای منتوان گفت که اند. پس میرفته

تواند یم تحقیق و تحلیل با دسترسی به اسناد جدید، تردید بیبه آن دسترسی داشته باشد. 

 تغییر کند یا کامل شود. 

دهه و برای تسهیل  های مختلف ِایناجتماعی در سال -به دلیل متفاوت بودن فضای سیاسی

دوم فاصله  ، دوره31تا  31اول از سال  : دورهشده استتقسیم  بخش دوبررسی، این دوره را به 

  1. 31تا  31های سال

تا مشکالت و  شودداده میابتدا شرایط کلی زنان در هر دوره تاریخی را مورد بررسی کوتاهی قرار 

توان دریافت که مطالبات زنان در مسایل زنان در آن دوره مشخص شود. با بررسی این مشکالت می

انسته باشد. ارائه گزارشی کوتاه از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی زنان در تواین دوره چه می

های سیاسی و اجتماعی آنان این دوره که شامل آماری از وضعیت اشتغال و بیکاری زنان، مشارکت

ها به تدریج ایجاد شد و بررسی تاثیر این روند بر روی هایی که در این سالو قوانین و محدودیت

های سیاسی . سعی شده است برای این بخش نیز از اسناد موجود و در دسترس سازمانجنبش زنان

مواضع  بررسی فعال و نشریات چپ استفاده شود تا نوع نگاه آنان به مسایل زنان بیشتر روشن شود.

ی با مشکالت، نیازها و مطالبات واقعی زنان در آن دوره ی آنو مقایسه 2های چپها و گروهسازمان

ب های جنسیتی متناسها حساسیتتواند راهنمای خوبی باشد تا دریابیم آیا این سازمانریخی، میتا

                                                                 

 در مجموعه دیگری منتشر خواهد شد.ادامه این تحقیق می تواند باشد که  31های دهه سال - 1

انیست و ... در این های زنان مذهبی، ملی، پان ایرهای زنان، مانند تشکلها و تشکلهای دیگر انجمنبررسی مواضع و فعالیت -2

 مجموعه انجام نشده است.
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باید برای دستیابی به این هدف  اند یا نه...؟با شرایط زندگی و کار زنان را در دوره خود داشته

 د:وهایی تعیین ششاخص

ها تا چه اندازه ازماناهمیت جایگاه ستم بر زنان در تفکر و خط مشی ایدئولوژیک این س -1

 بوده یا به بیان دیگر تعریف آنها از آزادی و رهایی زنان چه بوده است؟

هایی )تاکتیکی و استراتژیکی( برای آن حلارزیابی آنان از این ستم چه بوده و چه راه -2

 کردند؟پیشنهاد می

یا به چه  در آن مقطع زمانی جزو اهداف آنها بوده است آیا پیگیری مطالبات خاص زنان -5

 ؟اندپرداختهمیزان به آن می

 اند؟های عام زنان توجه داشتهآیا به خواسته -4

 اند؟های عملی برای احقاق حقوق زنان برداشتهچه گام -3

 ها چگونه بوده است؟موقعیت و وضعیت زنان فعال در این سازمان -3

ین و همچن سایل زناندر مورد م با دیدگاه چپ رور بر نشریات و کتب منتشر شدهبا مدر این مسیر 

گاهی ن هابا توجه به این شاخص، مرور بر مقاالت منتشر شده در رابطه با مسایل زنان در نشریات چپ

ها و سازمانو  ،ها و مبارزات زنان فعال و حساس به مسایل زناننوع فعالیتداشت به  مخواهی

چپ  ها سیاسیکرد سازمانموضع و عملمعرفی خواهند شد و  های فعال در زمینه حقوق زنانتشکل

 .بررسی خواهد شددر مورد مسایل زنان و سازمان دادن اعتراضات زنان 

ر این د که آیا دابتوان به این پرسش پاسخ دامید است که  ،این بررسی تاریخیدر پی  ،دست آخر تا

انداز این چشم ،)به خصوص طیف چپ( وجود داشته است؟ اگر چنین بوده "جنبش زنان"ها سال

 جنبش چیست؟

و  11های تر، ضروری است شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی جهان در دههبرای یافتن پاسخ کامل

شمسی است و همچنین مبارزات زنان جهان و جنبش  31و  31میالدی را که مقارن با دهه  91

ارزات چرا که سطح و شیوه مببا استفاده از منابع موجود مرور کرد؛  را هافمینیستی در آن سال

، متاثر از سطح و نوع های منحصر به فردشویژگیها، در کنار سیاسی اجتماعی در ایران در این سال

 مبارزات اجتماعی در سراسر جهان نیز بوده است.

آخر کتاب بخش تحلیل که در  ،خش اصلی است: اسناد و مدارکشامل دو ب این مجموعه ،در واقع

طوالنی است و ممکن است  تبخش اسناد و مدارک بسیار آمده است. "مالحظاتی چند"تحت عنوان 
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توان این مجموعه را به دو شکل مورد مطالعه قرار کننده باشد. میبرای برخی از خوانندگان خسته

 داد:

 های دیگر از ابتدا تا انتها آن را مطالعه کرد. مانند تمام کتاب -1

و بخش اسناد را بنا به سلیقه و  را مورد مطالعه قرار داد )مالحظاتی چند( آخر ابتدا بخش -2

 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

 تشکر کنم. صمیمانه  ،مجموعه فراهم شود

 هاله صفرزاده
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 شمسی  35و  05در دهه شرایط جهان  -1-1
ی طلبالمللی و برترییابی به بازارهای بینهای جهانی بر سر رقابت برای دستجنگ

داری رخ داد که یکی از نتایج آن تقسیم مجدد جهان انحصارهای ملی کشورهای سرمایه

 ها آغازالمللی با این جنگها در سطح بینداری بود. ادغام سرمایههای سرمایهمیان قدرت

های چندملیتی رشد و گسترش بیشتری شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم شرکت

های سیاسی و اقتصادی جهان مسلط شدند ی زمینهیافتند. در این دوره انحصارات بر همه

ی حاکم را در هاسلطه و حتا دولتداری و تحتهای زندگی جوامع سرمایهو تمام جنبه

 استیالی خود گرفتند. 

داری نظیر های سرمایهها برای غارت هر چه بیشتر کشورهای دیگر، بنگاهسالدر این 

المللی پول، بانک جهانی، باشگاه پاریس، کنفرانس هفت کشور صنعتی و از صندوق بین

تر کمیسیون سه جانبه امریکا، اروپا و ژاپن و بازار مشترک اروپا شکل گرفتند. همه مهم

ر گی تشکیل شدند که بودجه ساالنه بسیاری از آنان بیشتالمللی بسیار بزرهای بینشرکت

 ها، سیاستمدارانداری بود و در بیشتر موارد مدیران این شرکتاز بودجه کشورهای سرمایه

 کشورهای اروپایی و امریکایی بودند. 

داری توانست جراحات ناشی از جنگ پس از پایان جنگ جهانی در طول سه دهه سرمایه

هایی برای بازسازی بازارهای جدیدی در دستور تصادی را درمان کند. طرحهای اقو بحران

توان به طرح مارشال و اصل چهار ترومن اشاره ها میکار قرار گرفت از جمله این طرح

 هایدیده از جنگ و کمکداری ضربهکرد. امریکا با کمک اقتصادی به کشورهای سرمایه

یا و افریقا تالش داشت این کشورها قادر به خرید بالعوض به کشورهای امریکای التین، آس

 وند.گذاری جدید شسازی سرمایهکاال، تربیت دانشجو و نیروی متخصص و غیره برای زمینه

های رفاه شکل گرفتند. در داری دولتدر کشورهای سرمایه "جنگ سرد"های در سال

های گرسنگی و بیماریداری فقر گسترده، های سیستم سرمایهبه دلیل بحران 1651دهه 

داری درگیر کرده بود. برای گذر از این ها انسان را در کشورهای سرمایهگیر، میلیونهمه

های سوسیالیستی و در رقابت با کشورهای بلوک ها و انقالببحران ها، در هراس از شورش

ان ارگراجتماعی را برای کهای تامینداری برنامههای سرمایهشرق و سوسیالیستی، دولت

 1611در دهه به طول انجامید.  چهار دههکه ای و اقشار کم درآمد اجرا کردند. پروژه
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. بحران اقتصادی این دهه، در واقع پایان نفت اروپا را فرا گرفت بحران سوخت و مساله

 های رفاه و آغاز نئولیبرالیسم بود. دوره دولت

شرقی، دنیا شاهد رویدادهای پس از جنگ جهانی دوم و رواج سوسیالیسم در اروپای 

رشد و گسترش مشی چریکی در ، 1646انقالب چین در سال  پیروزیشگرفی بود: 

تأسیس جمهوری دموکراتیک کنگو ، 1636انقالب کوبا در ژانویه امریکای التین و پیروزی 

، جنگ آزادی 1639 اعتراضات دانشجویی و کارگری پاریس در ماه مه، 1631در افریقا در 

 ...  ویکا و اروپا، انقالب نیکاراگوئه بخش ظفار، جنگ ویتنام و جنبش ضد جنگ در امر

ر واکنش به این موج رسید. دی جهان به گوش میصدای انقالب و شورش از هر گوشه

 هایخواهان از سوی حکومتانقالب و اعتراض و مقاومت، ناتو تشکیل شد و سرکوب آزادی

 یونان و ین، آرژانتفاشیستی و دیکتاتوری در برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، شیلی

حبه انواع و اقسام سال آنمسلح کردن و  خاورمیانه ایجاد کشور اسرائیل در تشدید شد.

ایجاد کمربند سبز در خاورمیانه، و  رشد و گسترش بینادگرایی مذهبی های پیشرفته،

 1611ی هادر دهه و امریکای التین های اجتماعی در جنوب شرقی آسیاجنبشسرکوب 

های خونبار، فرصتی برای اندازیاین دستادامه این روند سرکوب بود.  میالدی 1691و 

و بدین ترتیب نئولیبرالیسم را از سر بگذراند  11ی ران دههداری فراهم آورد تا بحسرمایه

نئولیبرالیستی و اجرای  اقتصادی هایاز میان خاکستر و خون، سر بر آورد. سیاست

در زمان  1611 از سال اقتصادی با اصالحات سازی در آمریکاهای خصوصیسیاست

. در ت رشد کردسرعت و شد به ریگان دوران در و شد آغاز ریاست جمهوری کارتر

شروع شد و در دوران  1613جدید اقتصادی از سال  هایسیاستاجرای انگلستان نیز 

  نخست وزیری مارگارت تاچر کامال بسط یافت.

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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 1295تا1235 هاین دههنگاهی اجمالی به مبارزات زنان جها -1-9

  میالدی
ختلف در مناطق م در چنین شرایطی، زندگی زنان نیز در حال تغییر بود. اما چنین تغییری

اوت ای متفجهان سمت و سوهایی متفاوت داشت. سیر و روند این تغییرات در غرب به گونه

شد و دگرگونی وضعیت زنان در کشورهای از کشورهای سوسیالیستی و انقالبی طی می

جهان سوم و تحت سلطه نیز متفاوت از این کشورها بود. وضعیت آموزش، بهداشت، 

های اول قرن بیستم رای اکثریت زنان در سراسر جهان نسبت به دههاشتغال و دستمزد ب

داری ِدر حال رشد به نیروی کار بسیار بهبود یافته و همچنان در حال تغییر بود. سرمایه

انند م داری زنان نیاز داشت زنان به مثابه نیروی کار ارزان منبع سود سرشاری بود. سرمایه

 و با مردساالری در هم تنیده شده بود ،دای بوجود آمدناز ابت های طبقاتی،ی نظامهمه

های قبل )فئودالی و... ( در بسیاری از نقاط جهان ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نظام

بخشید و از سوی دیگر فرهنگ را حفظ کرد، مناسباتی که فرودستی زنان را تداوم می

منبع  ،یی، مد و صنعت سکسرا رواج داد و بدن زنان در صنعت زیباداری سرمایهخاص 

ای که میزان سود حاصل از این بخش، پس از فروش اسلحه، دیگری از سود شد به گونه

 قاچاق مواد مخدر در جایگاه سوم قرار گرفت.

ها به مبارزه برخاستند. در این دوران زنان بسیاری در سراسر جهان علیه این نابرابری

و... برخی  1639ر مبارزات ضدجنگ ویتنام، مهبخشی از این مبارزات در کشورهای غرب د

 عدالتی، تبعیضدیگر خود را در اوج مجدد جنبش زنان بروز یافت و در جهان سوم نیز بی

ایی هداری و دیکتاتوری کشاند. گروهها، زنان زیادی را به میدان مبارزه با سرمایهو نابرابری

 زنانه. هایو گروه دیگر فقط بر خواستهای کلی اجتماعی تاکید داشتند از زنان بر خواست

 از جمله این مبارزات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

یدگی کشورزیدند نه بر ستمهای زنان بر تعهد به مبارزه کلی تاکید میفلسطین: گروه

المقدس علیه مصادره سرزمین خود تظاهرات در بیت 1639خاص زنان. زنان عرب در 

 کردند.می



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 14

 
 

در برابر  91ی دهه های زنان از به هم پیوستن زنانی تشکیل شد که در میانهروهترکیه: گ

کردند. مقاومت آنان هنگامی آغاز شد که در رژیم دست راستی این کشور مقاومت می

 شان صف کشیده بودند. زندانیان ها برای مالقاتجلوی زندان

شکیل هایی ته ابتکار مائوئیستها بهند: در این کشور نیز به مدت یک دهه نخستین گروه

با تاثیرپذیری از چین مبارزه را آغاز کرده بودند. کمی پس از آن،  1613شده بود که در 

های مستقل خود را تالش برای آزادی زنان در شهرهای بزرگ شروع شد و زنان سازمان

ش یگیری، به فمینیسم سوسیالیستی گراها از نظر جهتبنیان گذاشتند. این سازمان

ستی دیدند. نشریه فمینیتر میداشتند و ستمدیدگی زنان را در ارتباط با ستمی گسترده

سالی، تجاوز به عنف و های کار، خشکمطالبی در باره ناایمن بودن محیط 1"منوشی"

 کرد.احیای آیین سوزاندن زنان بیوه مطرح می

زن در الهور بر  511 تشکیل شد. سال بعد 1691در  "تریبون آزاد عمل زنان"پاکستان: 

ه هایی زنان ِمتهم بضد سیاست اسالمی کردن تظاهرات کردند، تحت لوای چنین سیاست

خوردند. عمل این زنان به منزله بخشی از جنبش عمومی برای زنا در مالءعام شالق می

 دموکراسی نقش مهمی داشت. 

 دند. الجزایر: در این کشور برخی زنان با بنیادگرایی اسالمی درگیر ش

ای معتقد بود که مبارزه با حصول تساوی مردان و زنان در جامعه "ندای زنان"سری النکا: 

ما برای تغییری بنیادی در چنین جامعه"کرد: رسد و چنین عنوان مینابرابر به انجام نمی

ن ای "کنیم.ی خود و خود اتکایی زنان فقیر مبارزه میای و برای اصل مشارکت در جامعه

ی زنان کارگر در مناطق روستایی و در کشتزارها و در مناطق مشکالت جامعه ن بهسازما

 . می پرداختآزاد تجاری 

های زنان با شکست روبرو شد. در سال انداختن گروههای اولیه برای به راهتایوان: تالش

ای بر "تلفن برای محافظت از شما"در کنار مبارزه برای سقط جنین، خدماتی با نام  12

، بنیانگذار این حرکت 2کمک به زنان فقیر و قربانیان خشونت آغاز شد. اما لوهسویی لین

بود  انداختهبه سبب شرکت در تظاهراتی که جنبش دموکراسی و استقالل تایوان به راه 

 سال زندان محکوم شد.  12به 

                                                                 
1 -Monushi 
2 -Lu Hsui - lien 
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ی متوسط های زنان کارگر و روستایی و زنان طبقهدر میان گروه 1694فیلیپین: در سال 

ه زنان کردند کرا به وجود آورد. آنها استدالل می "گابریال"ائتالفی شکل گرفت که نهضت 

خارجی ستم میی آسیایی از آن حیث که به جهان سوم تعلق دارند، به واسطه سلطه

ن کشند و از آبینند. آنهایی که جزء طبقه کارگر هستند از نخبگان حاکم خود ستم می

 تحت سلطه مردانند.  حیث که زن هستند،

شروع به فعالیت کرد و اعتقاد  95در سال  "زنان در پی برابری و صلح"کره جنوبی: گروه 

 1."آزادی انسان غیرممکن است ،تا زنان آزاد نشوند"داشتند: 

کی های چریها زنان بسیاری نیز در امریکای التین در جنبشامریکای التین: در این سال

های مستقل بودند عمدتا توسط زنان زنانی که خواستار ایجاد تشکل هایفعال بودند. گروه

شد، اما در عین حال پیوندی تنگاتنگ با زنان ی متوسط تشکیل میکرده طبقهتحصیل

 ،های مردمی در پرو. در پروهای کارگری داشتند. مانند آشپزخانهآبادها و اتحادیهحلبی

بودند که مناسبات جنسیتی بر اساس مناسبات هایی مانند وارگاس بر این باور فمینیست

گیرند، با این همه به ضرورت استقالل اجتماعی دیگری مانند بردگی و طبقه شکل می

 برای جنبش زنان معتقد بودند. 

های مستقل زنان در یونان و اسپانیا پدید آمده بود، دو جنبش 11اروپا: تا اواخر دهه 

ها بودند. در راستیها و دستسلط فاشیستکشوری که تا چندی پیش از آن تحت ت

اسپانیای پس از فرانکو هم مبارزات فمینیستی وجود داشت و هم سازمانی سرسخت در 

 2های کارگری حول نیاز به مسکن و دیگر نیازهای اجتماعی ...میان زنان محله

 اهد آمد.ها موضوع این مجموعه است و در پی خوشرایط و مبارزات زنان ایران در این سال

ها و ها، تبعیض علیه زنان از میان نرفت و بسیاری از خواستهی این تالشبا وجود همه

مطالبات زنان همچنان دست نیافتنی باقی ماند. چه در کشورهایی که مبارزات فمینیستی 

های گرا و کمونیست با انقالبشدت داشت و چه در کشورهایی که انقالبیون چپ

ییر شرایط زنان بودند. سوسیالیستی در پی تغ

                                                                 

 414ص حشمت اله صباغی، نشر شیرازه، م، شیال، زنان در تکاپو، اباتور - 1
پذیر های دیگر در این مختصر امکانی مبارزات زنان به طور خاص و حضور فعال آنان در جنبشاشاره به همه - 2

 دارد که به آن پرداخته شود. نیست، هر چند جای
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 1میالدی 5912و 1235جنبش فمینیستی زنان جهان در دهه  -1-5
بسیاری از کشورها شاهد احیای فمینیسم بودند. حرکتی که به جنبش  31از اواخر دهه 

هایی از زنان تشکیل شده بود که به فمینیسم میالدی گروه31تبدیل شد. در اواخر دهه 

تلف فمینیستی در جنبش زنان حضور داشتند. های مخموج دوم مشهورند. گرایش

 ها...ها و فمینیسم رادیکالها ، فمینیست سوسیالیستفمینیست لیبرال

توانست قوانینی را که تبعیض علیه زنان را  11تا  31فمینیسم لیبرال از نیمه دهه 

یسم لیبرال فمین 2کرد، به تصویب برساند و برای اجرای آنها فشار آورد...غیرقانونی اعالم می

گرایی مدنی و سیاسی حاکم بر نظام اجتماعی در این دوره هر چه بیشتر در چارچوب کثرت

های مدنی مجامع عمومی و کرد ... و در درون انجمنسیاسی ایاالت متحده فعالیت می

 .کردموسسات حکومتی اهداف جمعی زنان را پیگیری می

ول مبارزات خود در دهه هفتاد به موفقیتدر ط ،به ویژه شاخه دوم آن ،فمینیسم رادیکال

های جنسیتی و فرهنگ های محدودی در زمینه فرهنگی در جهت مبارزه با کلیشه

توان به حرکت تدریجی به سمت آن، می پدرساالرانه دست یافت. از جمله دستاوردهای

د در حدوهایی بسیار ماستفاده از زبانی که کمتر مبتنی بر جنسیت باشد و نیز دگرگونی

 های درسی اشاره کرد.های گروهی یا کتابهای رسانهای برنامهمحتوای کلیشه

ها، مبارزه جنسیتی را جدا از مبارزه طبقاتی ها و مارکسیستفمینیست سوسیالیست

 دادند. را مورد حمله قرار میداری سرمایهدانستند و نظام نمی

 ا در اروپا و امریکا:هها در این سالهایی از مبارزات فمینیستنمونه 

گروهی از زنان جوان امریکایی باگذاشتن تاج بر سر یک گوسفند و با ریختن  1639در اوت 

در سطل آشغال به مسابقه ملکه  "خانه بانوان"هایی از نشریه ها و نسخهها و بیگودیگن

 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

                                                                 
م روباتام ، شیال، زنان در تکاپو فمینیس از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمینیسم،  ، حمیرا،مشیرزاده - 1

 زاده، ترجمه هما زنجانیهای اجتماعی زناننبشجمیشل، آندره،  و کنش اجتماعی،

رژیم شاه در مورد بهبود شرایط زنان در زمینه بهداشت، اشتغال،  هایی کهاین دوره در ایران مصادف است با رفرم -2

  حق رای، تحصیل و... انجام داد.
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زنان عضو گروه  1611پوست بود که در امریکا خواهان دسترسی به منابع بودند. در سال 

د دیدند و اعالم کرده بودنمعضالت زنان را تنها ناشی از برتری مردان نمی "پلنگان سیاه"

 داری است. ه نظامی نژادپرست و سرمایهی آنها علیکه مبارزه

 خشونتی تشکیل داد که از سویرا برای مقابله با  "شورای سیاسی زنان"جو آن گیبسون 

 داد. پوستان به مسافران سیاه پوست در سیستم حمل ونقل رخ میسفید

در امریکا بتی فریدمن به منظور دسترسی به آموزش و حق کار، برابری  1633در سال 

سازمان ملی "د زنان و مردان، تساوی حقوق در خانواده و حذف تبلیغات جنسی دستمز

به ده هزار نفر رسید. در  1611را بنیان نهاد. تعداد اعضای این سازمان در سال  "زنان

را بنیان  "جنبش آزادی زنان"تعدادی از اعضای این سازمان از آن جدا شده و  1631سال 

یک جنبش و نه یک سازمان تعریف کردند. اعضای این  نهادند. آنان خود را به عنوان

ها، مجالت و های فدرال، رسانههایی در برابر عوامل قدرت عمومی دولتجنبش فعالیت

ا را از هها انجام دادند تا با نشان دادن تبعیض علیه زنان، این تبعیضتلویزیون و دانشگاه

 قوق را به دست آورند.میان برده و حق سقط جنین، دستمزد برابر و سایر ح

را در فرانسه به وجود  "جنبش دموکراتیک زنان"آن تریستا و همراهانش  1639در می

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 

ن، حرکات نمایشی چون گذاشتن تاج گلی بر سر قبر سرباز گمنام با عنوان تقدیم به جنی

 دادند. همراه با توزیع اعالمیه و تظاهرات انجام می "زن سرباز گمنام"

را  "هاپرورشگاه وحشی"با اشغال اتاقی در سوربن  1636در فرانسه دانشجویان در ژوییه 

های طبقه کارگرِ محلی آماده ل برای استفاده خانوادهسازمان دادند اعالم کردند که این مح

کرد. است. در آلمان جنبش دانشجویی روابط اقتدارگرایانه را همکاری با فاشیسم تلقی می

آوردند در می "هافروشگاه بچه"کردند و به صورت های خالی را تصرف میآنان فروشگاه

ها بدون فشار بازی کردند، بچهمی تا در حالی که والدین در باره مارکس و فروید بحث

 کنند. 

تمایل جنسی موضوعی سیاسی شده بود و طرح  1639ها و در جنبش میدر این سال

ی دانمارک "جوراب قرمزها"شد. مسایل مربوط به قلمرو خصوصی در جامعه تبلیغ می

بقاتی زه طی طبقاتی و هیچ مبارنیز معتقد بودند که هیچ یک از مبارزات زنان بدون مبارزه
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شود. آنان برای حق سقط جنین و دستمزد برابر مبارزه میبدون مبارزه زنان محقق نمی

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. 

هایی به سوی قطارهای زیرزمینی حرکت کردند نان با برچسبز 1636در بریتانیا در سال 

این عامل " :آوردندانگیز فریاد بر میهای تجاری مایوهای شهوتو با هجوم به آگهی

و بار  1636ها مسابقه دختر شایسته را یک بار در سال . فمینیست"استثمار زنان است

 1 "نیستیم ما خشمگین هستیم ما زیبا"مختل کردند و فریاد زدند  1611دیگر در سال 

توسط سیمون دوبوار تشکیل شد. در سایر کشورهای  "اتحاد زنان"بنیاد  1614در سال 

 شد. اروپایی نیز اقداماتی شبیه این انجام می

مک ها با کمبارزه علیه تجاوز در کنار مبارزه برای حق سقط جنین قرار داشت. فمینیست

لقی شدن تجاوز به عنوان یک جرم بزرگ ارائه میهای قانونی برای تزنان وکیل طرح

های فیزیکی و ضرب و شتم زنان توسط همسرانشان هایی نیز علیه خشونتدادند. فعالیت

 2شد.منجر  "خوردهخانه زنان کتک"شد که در فرانسه به تاسیس انجام می

 ور نیروهایمبارزات زنان سمت و سوی مبارزه علیه حض ،در برخی از کشورها مانند ایرلند

میالدی به مساله فلسطین  11های زنان در میانه دهه بریتانیایی را یافت و در اسرائیل گروه

تشکیل شد. حمایت از مقاومت مردم ویتنام  "تعاونی لیال خالد"پرداختند. در کانادا نیز می

جنگ در سراسر جهان شد. در سال هایی از جنبش زنان و جنبش ضدسبب پیوند بخش

های خودمختار زنان در یونان های زنان تشکیل شد. جنبشدر تورین ایتالیا تعاونی ،1611

 و اسپانیا هم تشکیل شدند.

شناختند و علوم های زنان مرز میان زندگی عمومی و خصوصی را به رسمیت نمیاین گروه

ند ردشناسی و جامعه شناسی را مورد نقد قرار دادند و مطرح کمختلف از جمله تاریخ، روان

 که این علوم مردانه است. 

های در حوزه فرهنگ زنان به شدت با تبعیض در سیما و تصویر زن در ادبیات، رسانه

د. تبعیض جنسی شدنورزیدند. در فرانسه خواهان قانون ضدگروهی و تبلیغات مخالفت می

                                                                 

 563، ص زنان در تکاپو، فمینیسم و کنش اجتماعی، شیال، روباتام  - 1

 129های اجتماعی زنان، آندره میشل، ص جنبش - 2
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اسیس ت در همه کشورهای اروپایی سازمان ملی زنان انتشاراتی برای ترویج آراء فمینیستی

حزب فمینیست در بلژیک و حزب زنان ژاپن تاسیس  ،کردند. در زمینه مشارکت سیاسی

 کاندیداهای زن معرفی کردند.  1619شد. زنان فرانسوی عضو انجمن انتخابات در انتخابات 

  :اما این دوره اعتال چندی دوام نیافت

( 1615تا  1639) برای فمینیسم موج دوم پس از یک دوره چند ساله از اوج فعالیت"

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 

شده بود و این طیف گسترده از اهداف، پیوسته مورد جنبش به شکلی وسیع تعریف 

گرفت در نتیجه نیل به یک هدف خاص به عنوان محور بسیج علت تاکید قرار می

 های جنبش نبود. افول فعالیت

ها نیز مانند گرایش لیبرالی و شاید کمتر از آن با اقبال افکار عمومی فمنیست رادیکال

ها نیز از آغاز نتوانسته بود اح از رادیکال فمینیستها برخوردار بود. این جنو رسانه

همدلی افکار عمومی را حتا در میان زنان به دست آورد و از منظر اجتماعی به شدت 

نمود. در نتیجه از آغاز توان بسیج آن بسیار محدود بود و درگذر زمان، افراطی می

ن کل با انتقاداتی از درو شد... به تدریج فمینسم درپایگاه محدود آن محدودتر نیز می

دانستند اما جنبش و از میان کسانی که خود را طرفدار رهایی و برابری زنان می

دانستند، نیز روبرو ها را نامناسب میمورد استفاده فمینیست هایعملکردها و شیوه

شد. بسیاری از کسانی که اهدافی چون دستمزد برابر، ایجاد مراکز نگهداری از 

انی را ناپذیر کسپرخاشجویی مصالحه"پذیرفتند، قوق برابر قانونی را میکودکان و ح

 1داشتند.خوش نمی ،دانندکه خود را جنگجویان آزادی می

م 31های دهه م با فضای سال 11به عالوه فضای گفتاری و فکری نیمه دوم دهه "

 م در شرایطی رشد کرده که11و  31متفاوت شده بود. جنبش فمینیسم در دهه 

های اجتماعی نیز فعال بودند و فضای گفتاری و سیاسی مناسبی برای سایر جنبش

                                                                 

  555قرن فمینیسم، نشر شیرازه، فصل شش، ص حمیرا، از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو مشیرزاده،  - 1
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های زنان تا حد های اجتماعی وجود داشت. در این فضا طرح خواستهرشد جنبش

 1"زیادی مشروعیت یافت.

ود های چپ موجهای موج دوم فمینیسم موضع انتقادی آن نسبت به سازمانیکی از ویژگی

این دو دهه را بر مبنای مفهوم جنسیت  مبارزات زنان دران بود. آنان در مورد مسایل زن

ها به این های سیاسی چپ در این سالدادند و زنان فعال چپ و سازمانمورد نقد قرار می

 اند.شدند که حساسیت جنسیتی الزم را نداشتهمتهم می

ی برای تشخیص اابداع کردند تا وسیله م11ها در دهه را فمینیست 2مفهوم جنسیت"

ها یکسان نیست و جایگاه ی فرهنگکه نسبت زنان با مردان در همه این مساله باشد

گذر زمان تغیییر کرده است. بنابراین نظریه جنسیت هم برای زنان  زنان در جامعه در

شناختی. مرز بین قلمروهای و هم برای مردان جایگاهی اجتماعی قائل است نه زیست

های فمینیستی همیت فضای باز برای طرح مفاهیم و درخواستعمومی و خصوصی و ا

وقفه بوده است. تجدید و کم و کیف تحول دموکراتیک جامعه موضوع مناظراتی بی

هایی با جناح چپ بود. موضوعات مشکلسازمان زبان و تصورات سیاسی مستلزم بحث

ی وکاست، های زنان ِطبقات مختلف، مسایل نژادمشغولیساز عبارت بود از دل

 5"همجنس خواهی و غیره.

ای به فمینیسم وجود نداشت. در این م هیچ رویکرد جهان سومی یگانه و ویژهاباتوبه نظر ر

های شد، سوسیالیسم و جنبشهایی بنا بر شرایط و تجارب زنان تشکیل میگروه ،کشورها

                                                                 

 542همان منبع، ص -1

حاکم بر هر جامعه به عهده  فرهنگ های اجتماعی است کههای اجتماعی و اندیشهشامل رفتارها، نقش جنسیت - 2

در مورد هر دو جنس در جامعه مشاهده  افکار قالبی های جنسیتیگذارد. در ارتباط با نقشمیمرد و زن جنس دو

یک مفهوم  (Gender) جنسیتواژه  کند.می تعیین و ریخته طرح جنس دو هر از ار انتظاراتشود که دامنه می

به  شناسیزیست که به طور معمول برای بیان همان موضوع ولی از دیدگاه (sex) جنس اجتماعی است و با واژه

 .رود متفاوت استکار می

 ، شیال، زنان در تکاپوروباتام - 3
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سی نیز در های خواستار دموکراکنندگان مهمی بودند. جنبشآزادی ملی هر دو ترغیب

 تر این نقش را بر عهده داشتند. سطحی کلی

ای را داری ترفندهای تازههای چپ در جنبش زنان، سرمایهبرای مقابله با گسترش ایده

های مالی زیاد از بخش لیبرال جنبش زنان، برای در دستور کار قرار داد، از جمله: حمایت

ی خود را روی تحقیقات دانشگاهی در گذارکنترل آن. در دهه هفتاد بنیاد فورد سرمایه

  .ها شکل گرفتدر دانشگاه "مطالعات زنان"کامال جدید مورد مسایل زنان آغاز کرد و حوزه 

 تحقیقات اعضای"، فورد اعالم کرد که اولین یک میلیون دالر بر روی 1612در سال "

امعه و پژوهش بر نقش زنان در ج"های دکترا با موضوع نامههیات علمی و پایان

گزارش داد که  1663پرداخت. هدر مک دونالد در مقاله ای در سال  "مطالعات زنان

از فورد و دیگر  1662-1612های میلیون دالر بین سال 53برنامه مطالعات زنان 

های مالی فورد، توجه به در تمام کمک 1691در دهه  بنیادها دریافت کرده است.

آموزش دیدند تا بتوانند بنیاد و مسووالن  مسایل جنسیتی مورد توجه قرار گرفت

ای هها و پیشنهادات را با توجه به مسایل  جنسیتی بررسی کنند. این کمکبرنامه

فمینیستی که به یک دسته خاص زنان های فعالیتمالی برای مطالعات زنان و دیگر 

فروم ، فورد برنامه 1693های دیگر نیز داده شد. در سال شد به همه بخشداده می

هاروارد در اصل توسط فورد  برنامه مطالعات زنان دانشگاهگذاری کرد ... زنان را پایه

ساخته شده است ... برای گسترش نفوذ این برنامه به دانشگاه مناطق دیگر، بنیاد 

هزار دالر برای حمایت از مطالعات 311به مدت سه سال، مبلغ  1669فورد از سال 

 1".هاروارد پرداخت الهیات دانشگاهبه دانشکده  ،زنان در دین

سبب شد که جنبش زنان در اروپا و امریکا از در کنار عوامل دیگر، های مالی این حمایت

. ها کشانده شودکف خیابان و اعتراضات گسترده خیابانی به فضای آکادمیک دانشگاه

                                                                 
1 - FrontPageMagazine.com, How the Ford Foundation Created Women's StudiesBy: Kimberly 

Schuld, Friday, February 20, 2004 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchive.frontpagemag.com%2FbioAuthor.aspx%3FAUTHID%3D1301&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQaQWZKGv-88LpkC2z2GTpMYwlLQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Farchive.frontpagemag.com%2FbioAuthor.aspx%3FAUTHID%3D1301&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQaQWZKGv-88LpkC2z2GTpMYwlLQ
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 1535و  1505ی سیاسی جامعه ایران در دهه-شرایط اقتصادی -1-4

 شمسی
مرداد، ساختار اقتصادی  29ی کار آمدن حکومت رضاشاه تا کودتای امریکایی پس از رو

داری بود. شاه و ایران بر مبنای صدور نفت و واردات مایحتاج ایران از کشورهای سرمایه

ترین مالکان زمین در ایران بودند و روابط فئودالی همچنان حاکم بود. اما دربار بزرگ

های خارجی نبود پس میاین ساختار مناسب جذب سرمایهی این وضع ممکن نبود. ادامه

ی ها و اعتراضات مردمی که در دههکرد. به خصوص پس از مقاومتبایست تغییر می

 بیست و سی افزایش یافته و به ملی شدن صنعت نفت انجامیده بود. 

های خارجی انجام شد. مرداد تغییرات اساسی در جهت جذب سرمایه 29پس از کودتای 

هایی که تحت نام انقالب سفید انجام شد، امالک سلطنتی به طی رفرم 1541در سال 

ریال به دهقانان  هزار 51الی  23ساله و هر هکتار  3ها به اقساط فروش گذاشته و زمین

آن که شاه حتا حاضر نشد امالکی را که پدرش به زور تصاحب کرده  فروخته شد. جالب

های بزرگ مانند ایران ناسیونال و پارس خودرو با مشارکت انهبود، رایگان تقسیم کند. کارخ

های خارجی در ایران شروع به کار کردند. در این دوره تالبوت و جنرال موتورز و با سرمایه

های خارجی حاکم بر اقتصاد ایران نبودند بلکه دیگر و روسیه تنها کشور دیگر انگلستان

. ی غنی اقتصاد ایران شریک بودنددر این سفرهکشورهای امپریالیستی به خصوص امریکا 

 ترین صنایع، چیزی جز صنایع مونتاژ نبودند. مهم

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 

 ها با افزایش درآمد نفتتی پر شد و زندگی شهرنشینی رونق یافت. این دگرگونیصنع

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 

 ین برابر صادرات غیرنفتی بود.ها میزان واردات چنداین سال

این تغییرات اقتصادی سبب تغییرات مهمی در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور نیز شد. 

داری با انقالب و مبارزه طوالنی علیه فئودالیسم روی کار آمد، در کشورهایی که سرمایه
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ه میهادینساختار اجتماعی و فرهنگی در جامعه به تدریج تغییر کرده و مناسبات جدید ن

داری به جای فئودالیسم با سرکوب روند استقرار سرمایه ،سلطهشود، اما درکشورهای تحت

های ملی و اختناق و نابودی نهادهای مردمی و بومی و تولید داخلی و سرنگونی حکومت

های سیاسی، اجتماعی گیرد. آزادینشانده صورت میهای دستو جایگزینی حکومت

 داریداری و فئودالیسم در جوامع سرمایهجایی نظام سرمایهروند جابهداری که در سرمایه

اتور های دیکتگیرند. دولتآیند، در کشورهایی مانند ایران شکل نمیکالسیک بوجود می

داری و نهادهای آن هموار میشان مسیر را برای استقرار سرمایههای سرکوببا ارگان

وجود ها بهای کارگری، زنان و سایر تشکلتحادیههای مردمی مستقل مانند اکنند. تشکل

 آیند. نمی

داری در ایران، کشوری با ساختار فئودالی، این گونه بود که مناسبات و روابط سرمایه

گسترش یافت بدون آنکه مناسبات اجتماعی و فرهنگی خاص آن به وجود آمده باشد. 

دارانه و فرهنگ فئودالی. بط سرمایهای بود از رواها ملغمهپس نمای کلی کشور در آن سال

های فردی و اجتماعی برای این ملغمه در مورد مسایل زنان به خوبی نمایان است. آزادی

هایی از باال فراهم شد اما ساختار حاکم بر خانواده و جامعه و فرهنگ زنان توسط رفرم

 1ر کندتر بود.داری باقی ماند و سرعت تغییرش بسیاهمچنان ساختارهای ماقبل سرمایه

 
 

                                                                 

 ثقفی، علیرضا، سیر تحوالت استعمار در ایران -1
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 1535و  1505 یمروری کوتاه از وضعیت زنان در دهه -1-0
-43ی هابود. بین سال نفر میلیون 51تا  23جمعیت ایران شمسی  31 یدر ابتدای دهه

درصد در سال 1/2به میزان  که درصد بود1/5نرخ متوسط رشد جمعیت معادل  1553

به طور متوسط به  1533-33وره ساالنه جمعیت برای د کاهش یافت. پس از آن نرخ 31

 درصد در سال رسید. 6/5رقم 

 
 )هزار نفر( 1543-11ی ها( مشخصات اصلی جمعیت کشور بین سال1جدول شماره                

 1511 1533 1533 1543 سال

 91/33 467443 557116 237196 جمعیت

 3/2 6/5 1/2 1/5 نرخ رشد متوسط

 

 درصد رسیده بود در2373تعداد باسوادان زن به  1531مطابق آمار سرشماری عمومی 

و  5373این میزان برای زنان 33درصد بود. در سال 4171حالی که برای مردان این میزان 

درصد برای زنان و برای مردان 11بود. این آمار برای روستاها حدود  3979برای مردان 

درصد 1سواد بودند و فقط درصد زنان شاغل بی33شهرها بیش از  درصد بوده است. در45

در سطوح عالی تفاوت بسیاری میان زنان و مردان  از زنان شاغل آموزش عالی داشتند.

بین 1534و  1535 یهاشد. به طوری که نسبت دانشجویان دختر به پسر در سالدیده می

ر آریامهر )شریف( متغیصنعتی تکنیک، علم و صنعت و ی پلیهادرصد در دانشگاه11تا  4

درصد بودجه را به آموزش 1فقط  ،بودمعروف ژاندارم منطقه به . حکومت شاه که بود

 رصد بود. د19بودجه نظامی آن بیش  31در حالی که در سال  ،اختصاص داده بود

شود که مشخص می 34و  31، 33، 31های با مراجعه به سالنامه آمار مرکز ایران در سال

به  43در مقاطع کودکستان و آمادگی از  آموزان دخترها تعداد دانشطی این سال

 33و  33های درصد در سال44به  59و برای مقاطع ابتدایی از  31درصد در سال 41

افزایش یافته است. در حالی که میزان دختران در حال تحصیل در مقطع راهنمایی 

درصد(. در مقطع دبستان میزان دختران در حال 59تحصیلی تقریبا ثابت بوده است )

ی شصت های ابتدایی دههدرصد در سال45به  31تا  31های درصد در سال55حصیل از ت
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ی های ابتدای دههدرصد در سال16ای این میزان از رسد. اما در مدارس فنی و حرفهمی

 33ی آماری کاهش یافته است. در سالنامه 31های ابتدای دهه درصد در سال14به  31

شده است. میزان حضور دختران در دانشسراها و مراکز  درصد قید24این میزان  1533 –

 1یابد. کاهش می15 31-31های درصد در آمار سال23درصد به 34تربیت معلم نیز از 

 
درصد در 49در طی این دوره جمعیت زنان باسواد کشور روندی رو به رشد داشت و از 

ی د. در ابتدای دههرسشمسی می 31ی درصد در دهه31به  31ی های ابتدای دههسال

درصد ثبت شده است. 15درصد بود که برای زنان 32سوادی در کشور ، میزان بی31

درصد گزارش شده و 5174سوادی در کل کشور ی شصت میزان بیدرحالی که در دهه

 درصد. 3173برای زنان 

                                                                 

وضعیت اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی "گروه بررسی مسایل زنان، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  -1

 1536تهران ، تهیه و تنظیم "انقالب اسالمی
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ق عرادادند. پس از شروع جنگ درصد نیروی کار را تشکیل می1479زنان  1533در سال 

ا، هجنگ و بازگشت مردان جوان از جبهه یمیزان اشتغال زنان افزایش یافت که با خاتمه

درصد در 976به 31درصد در سال  1171از و  در اولویت قرار گرفتندستخدام آنان برای ا

درصد زنان ایران از نظر اقتصادی فعال 4/3تنها  33در سال . کاهش یافت 1533سال 

 اند.بوده

 
هر فرد شاغل در  ،با توجه به رشد جمعیت و پایین بودن میزان اشتغال هادر این سال

نفر را به عهده داشته است. مشکل بیکاری با در نظر گرفتن  3/5ایران وظیفه تأمین زندگی 

تنها  1533زنان شاغل )که در سال  جمعیت کم شمارترکیب سنی جمعیت فعال و 

 1531ی دهه هادر سال یافت.اد جدیدی اند( ابعدادهشاغلین را تشکیل می درصد11

های اجتماعی و فرهنگی حاکم بر فعالیت اقتصادی زنان کشور و اولویت دادن محدودیت



 27  کلیات

 
 

ه فعل در بپتانسیل بالقوه زنان کشور سبب شد که های شغلی، به مردان در کسب فرصت

که دایجاد ش هزار شغل جدید 221ساالنه تنها حدود  1533-33ی هابین سال نیاید.

ی هار سالد درصد52ز در اشتغال ا بیشتر آن در بخش خدمات بود. سهم بخش خدمات

 افزایش یافت.  1533در سال  2/42به  1533

کشاورزی به عنوان محور توسعه هنگامی که هنوز حتی ، 1533-33ی هادر طول سال

اد گردیده هزار شغل جدید در این بخش ایج 1/2به طور متوسط سالیانه تنها  ،شدتلقی می

نیروی انسانی تازه وارد به بازار کار در طی  درصد1است. این میزان فقط جوابگوی اشتغال 

 زنان در این میان سهم کمتری را از مردان داشتند. که این دوره بوده است

 

 برای. دهدمی نشان را متفاوتی هایالگو جنس، برحسب صنعت بخش در شاغالن سهم

دوباره  1533افزایش و پس از کاهش در سال  1533تا  1543 سال از سهم مردان، این

 افزایش یافته است.  1513از سال 

 بخشدر شاغل درصد زنان و مردان دهدکه می نشان آماری هایبه طور کلی، بررسی

و این افزایش برای زنان در مقایسه با مردان، دارای  یافتهافزایش  انصورت توأمخدمات، به

 11درصد به  21میزان اشتغال زنان از  1533تا  1533در ده سال شدت بیشتری است. 

ها اما در همین سال درصد رسید13درصد به 53ش صنعت از درصدکاهش یافت و در بخ

دو  ،به دلیل تفکیک جنسیتی و نیاز بیشتر به معلمان زن ،اشتغال زنان در حوزه آموزش

 شد.برابر 
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دهد. نسبت طالق به ازدواج ها نشان میر این سالجدول زیر نیز میزان طالق و ازدواج را د

درصد در نوسان بوده و تفاوت فاحشی  11تا  9بین  1534تا  1531در کل کشور از سال 

 نداشته است. 

 
 

مبارزات زنان در  ،شمسی 31حال که با شمایی کلی از شرایط جهان و ایران در دهه 

ها آشنا شدیم، به مبارزات زنان ایران ها در این سالجهان و همچنین مبارزات فمینیست

 . پردازیمدر این دهه می
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 بخش دوم

1531تا  1531های سال
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 یپگرفته می شود که در بعی پی ارا با استفاده از منوضعیت زنان و مبارزات آنان در این دوره بررسی 

 . خواهد آمد

، انوادهدر خ شاناز نظر فرهنگی و موقعیت وضعیت زنانو  اشتغال، دستمزد، بیکاریآموزش، ابتدا وضعیت 

مبارزات زنان به طور خاص به و سپس  خواهد شد طرحبا اتکا به این اسناد و قوانین موجود را  جامعه

های رسمی و مشاهدات . مقاالت مندرج در این منابع بر مبنای آمار و گزارشپرداخته خواهد شد

 نویسندگان است. 

برای  هادر آن سالی سیاسی چپ هاکه سازمان د شدکارهایی اشاره خواهدر انتهای این بخش به راه

 دادند. ارائه میها رفع این نابرابری

 :آشنایی با منابع

 1531تا 1531های کتب، نشریات و مقاالت چپ در سال
نشریاتی نظیر اینها روز و اطالعات بانوان و  محدود به زن ،ها، نشریات زناندر این سال

ی به جز منابع رسمکردند. داری غربی را تبلیغ مییات زردی که فرهنگ سرمایهبود؛ نشر

ی ، منابعی که برای بررسو ... مثل کیهانرسمی آمار یا نشریاتی  یمانند سالنامه ،و دولتی

چند کتاب و مجموعه مقاله از  ،انداین دوره در دسترس بوده و مورد استفاده قرار گرفته

عبارتند شان، بر منبای تاریخ چاپاست که ها منتشر شده سال در اینی چپ هاسازمان

 از:

زن و خانواده، یک  یستم کشیدگی زن در ایران، به انضمام ترجمه مقاله -1

منتشر شده  31در تیر که نیویورک  که توسط انتشارات فانوس در "بررسی تاریخی

ایل نیستی نسبت به مسدیدگاهی فمی واین مقاله به قلم فروغ راد و آذر عاصی است  .است

 عناوین مطالب این جزوه عبارتند از: . داردزنان 

چند نکته در مورد کتبی که پیرامون حقوق زن در ایران نوشته شده/ زن در قانون ایران

ها و رسوم اجتماعی/ مسایل زنان دهقان، کارگر، فرهنگیان و / زن از نظر سنتستا

چند کلمه هم در نواده یک بررسی تاریخی/ ها/ ریشه بردگی زن چیست/ زن و خاروسپی

  ."کشیدگی زن در ایرانبرخورد اپوزیسیون انقالبی ایران با مسایل ستم یباره

نویسندگان این کتاب در آستانه سرنگونی رژیم سلطنت به ایران آمده و در تاسیس 

 اند.ها فعال بودههای چپ زنان در آن سالتشکل
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ای تقدیم شده که به زنان رزمنده "ها ستمغبار قرنبزدا / ای رنجدیده زنبپا  " -9

 اند. خون پاکشان را در راه حاکمیت رنجبران و زحمتکشان میهن ایثار نموده

سرانجام تقدیم به رفیق فاطمه سعیدی شایگان، رفیق مادر که نه تنها مادر به حق "

 "ی پویندگان راه انقالب که بزرگترین رفیق آنهاست.همه

سازمان  "ی مساله استثمار زنکمیته تحقیق در باره"هایز جمله فعالیتاین کتاب ا 

دانشجویان ایرانی در واشنگتن بالتیمور است که توسط دبیرخانه فرهنگی کنفدراسیون 

رسد که این کتاب نیز توسط دانشجویان ایرانی در امریکا منتشر شده است. به نظر می

باشد. عناوین مطالب این کتاب عبارتند از: طرفداران گرایش مشی مسلحانه نگاشته شده 

بررسی تاریخی استثمار زن/ نگاهی اجمالی به زن در تاریخ ایران/ شوونیزم و استثمار زنان 

بورژا، بورژا و عرصه تولید اجتماعی در ایران، زنان کارگر/ زنان روستا، زنان خرده در

/ زنان در قانون ایران/ زنان در ای از تبلورات شوونیزمفواحش/ تاثیر فرهنگ حاکم و گوشه

ادبیات ایران/ تاریخچه مبارزات زنان ایران/ زنان در جنبش نوین انقالبی ایران )از سیاهکل 

کشورهای سوسیالیستی و  تا به امروز(/ سوسیالیسم یگانه راه رهایی/ نقش زنان در

 بخش زنان )چین، آلبانی، ویتنام، افریقا، عمان، شوروی(های رهاییجنبش

 33و  34ی هانوشته وفا جاسمی و شکوه طوافچیان که در سال مساله زن یباره در -5

جاسمی و  وفا. ه استمنتشر شدهای جلد سفید به شکل کتاب 1533نوشته و در اسفند 

به ایران اعزام  49و  41ی هابودند که در سال 1طوافچیان از کادرهای سازمان انقالبی

خفی در ایران پرداختند و نهایتا شناسایی و دستگیر و پس سال به کار م 9شدند و قریب 

ه یا از اختاند ی وحشیانه به قتل رسیدند. گفته شد که به حوض اسیدهااز تحمل شکنجه

 9ی عصر تهران یک شنبه هاروزنامه اما در اند؛کوپتر به دریاچه نمک قم پرتاب شدههلی

 . "ورد با ماموران کشته شدندخ دو زن تروریست در زد و"نوشته شد:  33اسفند 

                                                                 

مانده اعضای حزب توده بودند که با رهبری حزب مشکل داشته و شیوه و سازمان جدیدی سازمان انقالبی باقی -1

 خاب کرده بودند. را برای مبارزه انت
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شروع شده و سپس  "بخش تنها راه رهایی زنان میهن ماستانقالب آزادی"کتاب با شعار 

در چند در ادامه است و آمده زنان  المللیمارس روز بین 9کوتاهی در مورد  یمقدمه

 این مباحث مطرح شده است:  ،فصل

ماعی موقعیت اجت تکامل جامعه و بینش مارکسیستی نسبت به مساله زن/ مراحل مختلف

 حقوق وضع زنان در ایران از نظر اقتصادی، )میزان مزد و/ زنان/ سوسیالیسم و رهایی زن

 /ی اجتماعی و امکانات رفاهی( وضع زنان از نظر فرهنگی سوادهازنان، ساعات کار، بیمه

ون انتخابات، )قان وضع زنان از نظر حقوق /سطح آگاهی زنان /و تفکر غالب رسوم آداب و

زنان ایران / اصالح قانون خانواده، حق تعدد زوجات و حق طالق( موقعیت زن در خانواده

 .اقدامات رژیم تاریخچه و مبارزات اخیر زنان ایران و /کنندبرای رهایی خویش مبارزه می

که به طور مشخص به مسایل زنان مربوط باشد  ایی فدایی خلق، جزوههااز چریک -4

منشا خانواده و مالکیت ها، کتاب در این سالده یا در دسترس نیست. منتشر نش

ر دهای این سازمان ترجمه شد. انگلس توسط مسعود احمدزاده، از تئوریسین خصوصی

، منتشر شده 31دهه ابتدای ی هادر سالکه  )ارگان این سازمان( "نبرد خلق"نشریات 

یی از هاندارد. تنها گزارش زنان وجودمورد مسایل  به طور مشخص در ایمطالب ویژه نیز

ای هبرجستزیبا و کفش ملی است که زنان کارگر در آن نقش  یاعتصاب کارگران قرقره

که به زنان روستایی نیز پرداخته  و همین طور تحقیقی در مورد روستاهای کرمان اندداشته

 در مورد زنان مبارز و چریک وجود دارد. ی نیز یها. گزارششده است

ری )که به این گرایش فک نوشته صمد بهرنگی کندوکاو در مسایل تربیتیدر کتاب 

کتاب . نزدیک بوده( به طور مختصر به وضعیت زنان در روستاها پرداخته شده است

، ماجرای زندان، شکنجه و فرار اشرف دهقانی )از اعضای چ ف خ( نیز حماسه مقاومت

شامل مجموعه  ه مرضیه احمدی اسکویینوشت دالغاکتاب ها منتشر شد. در این سال

 شناسانه وپرداخته و با دید جامعهزحمتکش ایران هایی است که به مسایل زنان گزارش

که به  است کردهرا بیان  ایگانهالبته طبقاتی به زبانی ساده شرایط زندگی و ستم چند

 رود.زنان می

جهانی  ه مناسبت روزتوسط حزب توده و ب آیندارتش عظیم زنان به میدان می -3

منتشر شده است. این مجموعه نیز حاوی مقاالتی در مورد مسایل  33یا  33زن در سال 
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رژیم برای تامین برابری زن  /زنان است: زنان ایران و پنجاه سال حکومت خاندان پهلوی

 /جنبش مترقی زنان ایران در راه احراز حقوق اجتماعی خود /و مرد چه کرده است؟

حزب توده ایران و نهضت  /زن و سوسیالیسم از دیدگاه لنین /د در باره زنانسخنانی چن

 موقعیت و نقش زنان در اتحاد جماهیر شوروی. / زن در ایران

ها ترجمه و توسط مریم فیروز در این سال ،لنین نوشته نقش زن در اجتماعکتاب 

 منتشر شده بود.

نوع نشان از میزان  تواندت آن میاندک است، مندرجا جزواتآن که شمار این گونه با 

 هاکه در این سالهای چپ و سیاسی باشد آن به مسایل زنان در سازماننویسندگان نگاه 

های تبعیض ،زناناز وضعیت هایی آمارها و گزارش ،منابعاین همه  در. اندفعال بوده

 حقوق ی آموزش، اشتغال، بیکاری و دستمزد و همچنین تبعیض درهاجنسیتی در حوزه

که شمایی از وضعیت زنان در آن دوران ارائه می دداروجود مدنی و فرهنگی و خانواده 

نیز بخشی از تحقیقات آنان است و در برخی از این ایران و جهان دهد. مبارزات زنان 

 از رهایی زنان آمده است.اندها نیز چشمکتاب
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 دولتی زنانهای دولتی و شبهسازمان -9-1
 بود سازمان زناندر حوزه زنان،  تنها تشکل دولتی موجود، 31بتدایی دهه ی اهادر سال

ی هاشورای عالی جمعیت"جانشین  وبه ریاست اشرف پهلوی تشکیل  1543در سال که 

سازمان دیگر را که مربوط  33مرکز داشت و  115این سازمان  31. تا سال ه بودشد 1"زنان

 اشاره کرد:  هاتشکلاین توان به از جمله میمربوط به زنان بود تحت پوشش داشت. 

پارس، جمعیت زنان صاحب  جمعیت راه نو، جمعیت بیداری زنان، جمعیت بانوان تهران

تف، جمعیت بانوان هاشغل و حرفه، جمعیت صلح نو، جمعیت شورای زنان، جمعیت بانوان

عیت و دوشیزگان، جمعیت زنان زرتشتی، جمعیت بانوان ارت، جمعیت ماماهای ایران، جم

زنان آشوری و کلدانی، انجمن معاونت زنان شهر تهران، انجمن زنان و دختران نارمک، 

پناه، جمعیت حمایت از مستمندان و کهنساالن، جمعیت جمعیت حمایت از زنان بی

التحصیالن مدرسه آمریکایی، پرستاران ایران، جمعیت کل خیریه ارامنه، انجمن فارغ

ه و فن، جمعیت بانوان فرهنگی، سازمان بانوان یهود، جمعیت بانوان پزشک، جمعیت حرف

دار، جمعیت زنان مهندس و پژوهشگر، کلوپ زونتای تهران، انجمن جمعیت زنان خانه

اعالمیه حقوق بشر، جمعیت راه نو و...  کاران دهان و دندان، سازمان زنان طرفداربهداشت

بودند و بعدها به عضویت  ی زنانهای عضو شورای عالها که غالباً همان جمعیتاین جمعیت

 سازمان زنان در آمدند. 

 المللیبین یتاسیس شد و وابسته به اتحادیه 41در اوایل دهه دان اتحادیه زنان حقوق

بر  ،صنفی بود و به گفته رییس اتحادیه تشکل یک. این اتحادیه زنان حقوقدان ایران بود

دیه پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی طبقه خاصی از زنان تکیه نداشت. دبیر این اتحا

 اعالم کرد :

                                                                 

. این شورا با اتحاد ه بودتشکیل شدپهلوی به ریاست اشرف  1521 سفندشورای عالی جمعیت زنان ایران نیز در ا -1

عضو مؤسس به فعالیت پرداخت. پس از مدتی این شورا به عضویت  31جمعیت زنان موجود در کشور و با شرکت  11

های زنان در نقاط مختلف پرداخت. این شورا پس از های جمعیتفعالیتالمللی زنان درآمد و به تطبیق شورای بین

ـ اجتماعی حکومت شاه و نقش اشرف پهلوی. )هشت سال فعالیت، به دلیل عدم موفقیت منحل شد  ،سازمان زنان ایران؛ ابزار فرهنگی 

 های سیاسی(موسسه مطالعات و پژوهش
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ی زنان در یک سازمان سراسری تحت هاجمعیت یخواست همهاشرف پهلوی می"

به وابستگی خود به یک  ریاست خود او قرار گیرند که این اتحادیه قبول نکرد و

 "استناد کرد. المللیاتحادیه بین

های اکابر تأسیس کالس ،هان سالدر ای های زناناغلب جمعیتفعالیت شترک اوجه 

بود. بافی و.... های آموزش خیاطی، آرایش، قالب)سوادآموزی بزرگساالن( همراه با کالس

ها، با اقتباس از الگوهای مشابه در کشورهای غربی سازماندهی و نحوه اداره این جمعیت

های رتباط با جمعیتمدیره قرار داشتند، با سفرهای مختلف و اهیات بود. زنانی که در رأس

 کردند.زنان کشورهای مختلف، اهداف و عملکرد خود را تدوین می

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 

وهای نیر مالی و کمبودضعف بود. به دلیل  کمودجه این مراکز بسیار خود قرار داده بود. ب

متخصص در مراکز رفاه خانواده و با توجه به نرخ رشد سه درصدی جمعیت در ایران، 

 سوادی نیزمبارزه با بی خدمات این مراکز بسیار محدود بود. سازمان زنان ایران در زمینه

وادی سیی نیز با کمیته ملی پیکار جهانی با بیاهیی داشت. این سازمان همکاریهافعالیت

داشت. گروه پژوهشی سازمان زنان با همکاری یونسکو، مأمور اجرای طرح سوادآموزی 

در جریان  ژوهشی بسیاری نیز انجام داده بود کهو کارهای پ 1زنان روستایی در ایران شد

 2از بین رفت. 31انقالب بهمن 

در  از پیشرفت ییهاتهیه گزارش نمایشی داشت که با جنبه بیشتر اقدامات این سازمان

ود. در این راستا صندوق همراه بی مختلف آموزش و بهداشت و ... زنان هازمینه

ون چ ،به یاری دوستان اشرف پهلوی ؛گذاری سازمان خدمات اجتماعی تشکیل شدسرمایه

تشکیل چنین  گرفت.درصدی از پول بنزین و گمرکات به این سازمان تعلق می ،هژیر

                                                                 
1-http://rasekhoon.net/article/show/270927 

پس از انقالب، امکانات و دفاتر این سازمان در اختیار اعظم طالقانی قرار گرفت و جامعه زنان مسلمان را تشکیل  -2

یقات را ای اعالم کرد که بخشی از این تحقها در آن زمان از بین رفت. شهین نوایی در سخنرانیداد، این پژوهش

 زنان عضو اتحاد ملی زنان به طور اتفاقی از کنار خیابان جمع کرده و به دفتر اتحاد ملی منتقل کرده بودند.

http://rasekhoon.net/article/show/729032/
http://rasekhoon.net/article/show/729032/
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هایی در راستای تحقق اهداف اصالحات ارضی و انقالب سفید محمد رضا شاه سازمان

 1پهلوی بود.

یکی از قانون این تصویب قوانین حمایت از خانواده از جمله اقدامات این سازمان بود. 

ا بهایی بود که در دوران شاه و از باال در جهت تغییر شرایط زندگی زنان انجام شد. رفرم

وجودی که در اساسنامه به صراحت قید شده بود که سازمان زنان ایران جنبه سیاسی 

 ندارد اما در انتخابات نیز فعال بود.

شاخه سازمانی،  411ی آخر، هنگامی که سازمان به قریب یک میلیون عضو، هادر سال" 

تیبانی انند پشتری مهای سیاسی مستقیمهزار داوطلب فعال رسیده بود، ما به فعالیت11و 

 )اشرف پهلوی( "و تایید کاندیداهای انتخابات نیز دست زدیم.

سازمان ملل بود.  در "مقام زن"ایجاد ارتباط با کمیسیون  ،از جمله اقدامات این سازمان 

برای ایراد سخنرانی در کمیسیون  1541به دنبال اولین ارتباط، اشرف پهلوی در سال 

المللی زنان به آمریکا سفر نمود و در همان کنگره بین مقام زن سازمان ملل متحد و دو

 ندهالمللی زنان به سال به دعوت رسمی دولت هندوستان برای سخنرانی در کنگره بین

به ریاست  1544در سال  او و سپس برای سخنرانی در سازمان زنان به تایلند عزیمت کرد.

ید. گرد در تهران برگزاراجالس  انتخاب شد. این زن سازمان ملل جایگاه اجالس کمیسیون

ن ز جایگاهدر نوزدهمین اجالس کمیسیون  راریاست هیأت نمایندگی ایران همچنین  وی

 2در ژنو برگزار شد. برعهده داشت. این اجالس (1633مارس )

 

 

                                                                 

 سازمان زنان ایران؛ ابزار فرهنگی ـ اجتماعی حکومت شاه و نقش اشرف پهلویرنجبر عمرانی، حمیرا،  -1
2 - http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/index.aspx?pid=115341 
 

http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/index.aspx?pid=173541
http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/index.aspx?pid=173541
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 های سیاسی اپوزیسیون و مسایل زنانسازمان -9-9
 نیز با توجهکردند ت مبارزه میکه علیه رژیم سلطنسیاسی ی هاسازمان هادر این سال 

ها مبارزه مسلحانه این سازمانبرخی از به مسایل زنان توجه داشتند. های خود به دیدگاه

و  چپ هااصلی مبارزاتشان انتخاب کرده بودند. بیشتر این سازمان یرا به عنوان شیوه

انتخاب کرده هایی که مشی مسلحانه را از سازمان و برخی هم مذهبی. مارکسیست بودند

ز نیزنان  که مجاهدین خلق اشاره کرد و ی فدایی خلقهاچریک سازمان توان بهبودند می

ها در سطوح مختلف هوادار، عضو، فعال در این سازمانزنان . فعال بودند هادر این سازمان

از زندانیان سیاسی در این  یی تیمی فعالیت داشتند. تعدادهاکادر مرکزی و مسوول خانه

یا در  شده درصد از کسانی که اعدام حدود ده موجود طبق آمارهای .زن بودند ره نیزدو

زن  ،دناهخودکشی کردهنگام دستگیری با سیانور یا  هی مسلحانه کشته شدهادرگیری

  1بودند.

با عضویت در نهادهای دولتی زنان  هوادارانشکه  ه بودحزب توده رهنمود داددر این دوره 

ی مترقی زنان هابرای ارتباط با زنان و طرح خواسته ،هار این سازماناز فضای موجود د

 29پس از کودتای "دموکراتیک زنان تشکیالت"اعضای بیشتر هر چند  ؛استفاده کنند

 کردند.می زندگیمرداد کشور را ترک کرده و در کشورهای اروپای شرقی 

د که در خارج از ایران به کنفدراسیون دانشجویان ایران نیز یکی دیگر از نهادهایی بو

 ها. در این سالو زنان در آن عضویت و فعالیت داشتند پرداختمبارزه با رژیم شاه می

. از حضور فعال یی داشتندهای ملی و مذهبی مانند جبهه ملی و ... نیز فعالیتهاسازمان

 رسد همسران، مادران وها سندی در دست نیست و به نظر میزنان در این سازمان

ترین از فعالاند. فعال بوده و حواشی آن هاها در آن سازمانخواهران اعضای این سازمان

                                                                 

ی عمومی آغاز گردید جمعا هاکه راهپیمایی 1503ی چریکی شروع شد تا مهر ماه هاکه فعالیت 1545آبان از  -1

ر جریان مبارزه، اعدام یا در تن در تمام دوره مبارزات چریکی جنبش مسلحانه اعم از مسلمان و مارکسیست، د 543

زن از  52آمارها بیش از ده درصد آنان زن بودند.  که طبق ی مسلحانه کشته شدند یا خودکشی کردندهادرگیری

سی  1611تا  11های چریک کشته شده در فاصله سال541طبق مطالعات آبراهامیان از .  فدایی کشته شده 245

 نفر معلم، دو پزشک و یک نفر کارمند بودند. 6نفر دانشجو،  15ه دار، نفر شان خان 14و نه نفر زن بودند که 
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و  41جنبش دانشجویی در دهه  توان به پروانه اسکندری )فروهر( اشاره کرد.این زنان می

شمسی بسیار فعال بود و دختران دانشجو همواره در این مبارزات حضوری فعال  31

د ها، مسایل صنفی مانند بجمله اعتراض به گران شدن بلیط اتوبوسداشتند. اقداماتی از 

آذر هر سال از بارزترین  13ها و برگزاری تظاهرات اعتراضی در بودن غذا در سلف سرویس

 ها بود. این فعالیت

هایی نیز از سوی زنان هوادار جنبش مسلحانه برای پرداختن به مسایل زنان به طور تالش

ای با یکی از این زنان چنین نقل میست. مهناز متین در مصاحبهخاص وجود داشته ا

 کند:

دو سالی پیش از انقالب بهمن، در میان هواداران مشی چریکی معدودی زن که به "

هایی در جهت مبارزه متشکل انجام دادند. مساله زنان حساسیت داشتند، کوشش

ه نام برد. این کمیت "انقالبیکمیته زنان هوادار جنبش نوین "توان از برای نمونه می

تشکیل داده بود  1534های فدایی خلق در سال را سه تن از هواداران سازمان چریک

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

 1"کمیته انتشار چند اعالمیه در مورد وضعیت زنان بود.های این 

در  های دیگری شبیه آناطالعات بیشتری از این کمیته در دسترس نیست. شاید کمیته

دیگر نقاط ایران، توسط زنان آگاهی که حساسیت بیشتری نسبت به مسایل زنان داشتند، 

ده است.هایی که اثری از آنها باقی نمانتشکیل شده باشند، کمیته
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وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان در بازنمایی  -9-5

 های چپدر منابع سازمانشمسی  05های ابتدایی دهه سال

 وضعیت آموزش برای زنان و دختران -9-5-1

 آمده است:چنین زنان از نظر فرهنگی  یتوضع 1 "در باره مساله زن"در کتاب 

سوادان درصد و بی31حدود  31کشور در سال سوادان بنا به آمار دولتی تعداد کل بی"

درصد اعالم شده است. در این آمار زنانی که دو یا سه کالس ابتدایی درس 13زن 

جوامع  یرا جزو باسوادان به حساب آورده است... مطابق معمول همه اندخوانده

استثماری، این محرومیت نیز بیش از همه گریبانگیر زنان زحمتکش ماست. چنان 

سوادند و سه میلیون زن بیمیلیون نفر آنها بی 373میلیون زن روستایی  3از که 

زن  19141سواد شهری هم اغلب از زحمتکشان هستند. مطابق آمار وزارت کار از 

هزار نفر تحصیالتی تا  9سواد و فقط هزار نفر بی 63، 31کارگر بیمه شده در سال 

ان با انقالب مشعشانه خویش)!( پرچم مبارزه زم. رژیم ایران هماندپنجم ابتدایی داشته

سوادی را نیز بلند کرد و تبلیغات وسیعی هم در مورد اقدامات خود یعنی تشکیل با بی

اخت اند ساله و غیره به راه 2311ی هاسپاه دانش و ایجاد مدارس در موقع جشن

دهد. ان مینش رژیم را یولی بعد از گذشت ده سال ارقام ذکر شده در باال کارنامه

که  بینیمرویم، میسوادی در کشورمان میوجوی علت سطح باالی بیوقتی به جست

سوادان کشور میلیون نفر بی 13میلیون نفر از  11آمده است که  31در آمارهای سال 

... رژیم ایران برای  اندبه علت نبودن مدرسه و فقر مالی موفق به سوادآموزی نشده

ت از این واقعی ،سوادی در ایرانمسببین اصلی این درجه از بیمنحرف کردن نظرات از 

ر خود را متاث المللیخواهد در نظر افکار عمومی داخلی و بیننالد و به اصطالح میمی

  "از این وضع نشان دهد.

مونت کارلو )یک میلیون فرانک، بیش در کازینوهای پهلوی باخت اشرف خبر ادامه به  در

 نویسد:پرداخته و سپس چنین می تومان(از یک ونیم میلیون 

                                                                 

 1534از کادرهای سازمان انقالبی،  جاسمیان، وفا، طوافچیان، معصومه -1



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 45

 
 

ند، مانسواد میدر حالی که اکثریت افراد کشور ما به علت فقر و نبودن مدرسه بی"

هزار دالر )تقریبا  111طلبانه خود ی عظمتهافطرتان برای ارضای خواستاین پست

دهند )کیهان سوادی جهانی به یونسکو میتومان( برای پیکار با بی میلیون 3

کنند. این حکومت بنا به ماهیت سوادی جایزه اعطا می( و یا برای پیکار با بی11/6/34

سوادی مبارزه کند. اگر فقر از دالیل اساسی تواند واقعا با بیخواهد و نه میخود نه می

وادی ستواند با بیسوادی کشور ماست، رژیمی که خود موجد فقر است، طبعا نمیبی

های سپاهیان دانش، ان از کوچک و بزرگ از کالسیقبال روستایمبارزه کند. عدم است

کشان شهری از عدم استقبال زحمت ها ورازبه علت احتیاج به کار در مزارع و کشت

ها خستگی مفرط و وقت کم، موید شکست اقدامات رژیم در این باره است. این کالس

از آنند که در بلندگوهای بگذریم از این که این اقدامات در واقع امر خیلی ناچیزتر 

 "شود ...رژیم اعالم می

 در زمینه وضعیت آموزش زنان چنین آمده است: 1"آیندارتش زنان به میدان می"در کتاب 

اهسوادی به ربسیاری که در زمینه پیکار با بی ینیز به رغم سرو صدا 31در دهه "

درصد اعالم 12رش سوادی در کشور را معاون وزیر آموزش و پرواختند نرخ بیاند

صورت نگیرد تا پایان برنامه  ایالعادهبینی کرده که اگر اقدام فوقکرده بود و پیش

درصد کاهش خواهد یافت. فرصت برابر در 22به  21درصد زنان باسواد از  پنجم

آغاز بلکه در جریان تحصیل هم برای دختران وجود  ینقطه زمینه آموزش نه تنها در

 در 49 و 41دختری که در سال  111گویند که از هر لتی میندارد. آمارهای دو

نفر به علل مختلف قبل از رسیدن به کالس پنجم  42 انددبستان ثبت نام کرده

سال قبل در  3درصد دخترانی که 33نیز  32و  31. در سال اندمدرسه را ترک کرده

در برابر  34ر سال . داندترک تحصیل کرده ،نویسی کرده بودندسال اول دبیرستان نام

ی مهندسی هادانشجوی دختر وجود داشت. در رشته 23دانشجوی پسر فقط  111هر 

 ".انددرصد دانشجویان پسر بوده62تا 
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 دختران و زنان اشتغال -9-5-9

در روستا ساکن بودند و در سال شاغل درصد زنان 11حدود  31در ابتدای دهه 

لیباف بودند و اکثر زنان شاغل در روستا به قا ،درصد زنان شاغل در روستا13 حدود1531

آمدند. دستمزد کارگران کارکنان فامیلی بدون مزد به حساب می ءهمین دلیل جز

به طور متوسط نصف دستمزد کارگران کشاورزی مرد بود. اغلب زنان  کشاورزی زن در روز

مع ه پنبه جبرنجکاری، وجین، پسته خندان کردن؛ قوز ،کارگر در کارهایی نظیر چایکاری

 کردند.ریال در روز کار می 91کردن و غیره با دستمزدی بین ده تا 

درصد در 16درصد در خدمات اجتماعی، 24درصد زنان در صنایع نساجی؛ 51شهرها  در

درصد بود. 1/9، نرخ بیکاری زنان 1543در سال خدمات شخصی به کار اشتغال داشتند. 

 درصد بوده است. 671بیکاری مردان  و نرخ 1374نرخ بیکاری زنان  33در سال 

شرایط زندگی زنان روستایی و کارگر  1 "کشیدگی زن درایرانستم"بخشی از کتاب در 

دستمزد زنان، کار بدون مزد در روستاها، تصاحب دستمزد  و بهمورد بررسی قرار گرفته 

 مردان و... اشاره شده است: یزنان به وسیله

 512حدود  1531فعال از نظر اقتصادی در سال  درصد زنان مطابق آمار دولتی "

. کردنددر روستاها زندگی میبقیه درصد در شهرها ساکن بودند و 173هزار نفر بود که 

در صنایعی مانند غذایی؛ تولید کفش و لباس، شیمیایی؛ الکتریکی مجموعا حدود 

ی ند. بسیاردرصد کل زنان مزدبگیر به کار اشتغال داشت4هزار زن؛ یعنی کمتر از  11

از این زنان به عنوان کارگر ساده مشغول به کار بودند ... مطابق قانون، دستمزد کارگر 

بود ولی حتی بنا به گزارش منابع مساوی باید یکسان می زن و کارگر مرد برای کار

کاری در تولید پوشاک بسیار شایع عمل چنین نبود. کار در خانه، قطعه دولتی نیز در

  "بود.

مرخصی زایمان و تاسیس مهد کودک در  وجود داشت از جملهن حمایتی قوانی

به  ،هابه خصوص در شهرستان اما،یی که حداقل ده کودک شیرخوار داشت هاکارخانه

شد. کار نیمه وقت با دریافت نصف حقوق و مزایا در این دهه برای زنان ندرت اجرا می

 کارمند وجود داشت. 
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به وضعیت زنان کارگر به طور مفصل جاسمی و طوافچیان  "در باره مساله زن"در کتاب 

که ساعات کار برای زنان مفهومی ندارد، به اند کردهاین مساله اشاره به و  و دقیق پرداخته

 وساعت  6کارخانه در کارگران روزانه برای کار طول مدت خصوص برای زنان روستایی. 

. آمارها و اندبهرهبیامین اجتماعی و بیمه از تکارگران عمال . است ساعت 12ها در کارگاه

ری به خب کنند که برای نمونهمستدل مینیز همین تحلیل را تایید و  خبرهای دولتی

 است منتشر شده هااشاره شده که از سوی یکی از زنان درباری در مورد آمار مهدکودک

مهدکودک و  61، فقط 34هزار زن کارمند در سال 211هزار زن کارگر و 461که برای 

 . اندتهران بوده دربیشتر این مراکز  شیرخوارگاه وجود داشته که 23

ت اسشده کودک پرداخته  ی بهداشت مادر وهابه نقد عملکرد بخش دیگر کتاب بخشدر 

فقط به کار تنظیم خانواده و دادن  بود و اشاره کرده که که در برخی ادارات تاسیس شده

پردازند و کاری به تغذیه و بهداشت کودکان بارداری می قرص و سایر وسایل جلوگیری از

 ی غیربهداشتی وهاد که زنان زحمتکش به دلیل زایماننامراض گوناگون تناسلی ندار و

، تحت 1"مساله زن یدر باره"کتاب  در اند.به آن متبال بودهخونی و... غذایی و کمکم

 عنوان وضع زنان از نظر اقتصادی چنین آمده است:

به نیروی کار  داریوابسته در ایران، احتیاج سرمایه داریهمزمان با رشد سرمایه"

فزونی یافت و در این میان، استفاده از نیروی کار زنان، مخصوصا به علت ارزان بودن 

توقعی زنان مورد توجه خاص قرار گرفت به طوری که هم اکنون در تعداد آن و کم

سازی مینو، قرقره زیبا، باطری ری او واک، المپیتها مانند بیسکوزیادی از کارخانه

ی هاسازی رشت، پارس الکتریک، شاب لورنس و... و در بسیاری از قسمت

بال و تولید لوازم الکتریکی، نساجی و مواد  ،سازی جم، ملییی مانند کفشهاکارخانه

تن با باال رف د. از طرف دیگرنکنا منحصرا یا به طور عمده زنان را استخدام مییغذایی 

گذران زندگی با تکیه فقط به  ،ی پایین و متوسطهازندگی در اغلب خانواده یهزینه

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 

روز بر تعداد زنانی بینیم روزبهمادی زنان به کار کردن است که می دیگری احتیاج
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 96تعداد زنان کارگر از  چنانچه .شودافزوده می ،کنندخانه کار می که در خارج از

هزار  211و تعداد زنان کارمند به  34هزار نفر در سال  461به  31هزار نفر در سال 

 عده زیادی از زنان اند وع دولتی گرفته شدهنفر رسیده است. البته این ارقام از مناب

  "شود...شامل نمی ،ی کوچک مشغول به کارندهازحمتکش را که در منازل یا کارگاه

ی اجتماعی را به هاو در ادامه کار زنان روستایی و میزان مزد و حقوق، ساعات کار، بیمه

 کند.دقت بررسی می

تصاب کارگران کفش ملی آمده به شرایط کار مورد اع در1"5نبرد خلق "در تحلیلی که در 

ی جنسیتی در زمینه مزد و شرایط کار اشاره شده است. این اعتصاب هاکارگران و تبعیض

شرح دقیقی از نحوه تولید در در ادامه  کهروز ادامه داشته  43به مدت  33در تابستان 

 این واحد جدید داده شده است. 

روی کار خم بشوند و اغلب به کمر درد و پشتکارگران مجبورند در هنگام دوخت "

 داری هم دری پشتیهادرد مبتال هستند البته برای تکمیل دکوراسیون چهارپایه

به طور جدی از تکیه دادن کارگران  ها )سرکارگر(که فورمن اندتعبیه کرده هاکارگاه

 "..رخانه است.ی رایج درکاهاکنند. سردرد مداوم نیز از بیماریبه آنها جلوگیری می

یی را آورده که کارفرما از آن برای جلوگیری از پیوستگی و اتحاد کارگران هابعد تاکتیک

کارگران جریمه می یکند مانند جریمه همگانی، اگر کفشی خراب شود همهاستفاده می

 نردبه خدمت درآو شوند.به این ترتیب کارگران برای مدتی با کارگر خاطی بد می و شوند

، پراکنده هاران مستعد جاسوسی از طریق دادن اضافه حقوق، استقالل کارخانهکارگ

 هاست. از جمله این تاکتیک ساختن کارگران قدیمی

سن زنان بین  و 41تا  21کارخانه دارای کارگران زن و مرد است سن مردان بین "

با هم  باشد. مزد کارگران ساده زن و مرد به هنگام استخدام ده ریالمی 41تا  14

ریال که ده ریال آن هم برای نهار کسر  121ریال و مردان  111تفاوت دارد. زنان 

سواد ده ریال کمتر از مزد کارگران باسواد است. در ضمن شود. مزد کارگران بیمی

 43 ، [ساعات کارمجموع ] ازتومان پاداش دارد  13روز کار بدون غیبت  13هر 

ساعت باقی مانده مدت زمان  9رای صرف صبحانه. دقیقه برای صرف نهار و یک ربع ب
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اری ک... اضافه تولید روزانه است که کارگر حق ندارد حتا یک دقیقه آن را تلف کند

ریال بیشتر. در ضمن در مواقعی که کارگری  4یا  5مطابق حقوق روزانه است با 

ه کاری مجانی کاریش را در مدت مقرر تمام نکرده باشد او را مجبور به اضاف یبرنامه

 "کنند...می

در زیر  1"به پاخیز..."در بررسی وضعیت زنان در عرصه تولید اجتماعی در ایران، کتاب 

 به بررسی قانون کار پرداخته است: "زنان کارگر"عنوان 

قانون کار در مورد حداقل دستمزد بیمه کارگران، مرخصی دوران بارداری، وضع "

حیط کار مطالبی بر روی کاغذ آورده است که هیچ ها در محمل و ایجاد شیرخوارگاه

ی تولید، درآمد خانواده باال شود... با ورود زنان و کودکان به عرصهکدام انجام نمی

ه داری عالوه بر آنکشود. سرمایهدار میرود بلکه تنها سود بیشتری عاید سرمایهنمی

آورد سود ه دست میاز مجموع ارزش اضافی که از نیروی کار مرد و زن و کودک ب

 ورزد در واقعکند و از پرداخت دستمزد بیشتر به مرد امتناع میفراوانی انباشت می

با تقسیم همان دستمزد سابق مرد بین کلیه اعضای خانواده از نیروی کار مضاعف 

  "جوید.کار تولیدکنندگان جدید نیز سود می

 نویسد:سپس به نقل از نشریه دانشجو چنین می

 51ریال و کارگر زن  31بافی دولتی یک کارگر مرد دستمزدش رخانه پارچهدر کا"

ریال  21تا  13هزار کارگر دستباف که اکثر زن هستند از 51ریال است. دستمزد 

دهد نیز درصد کارگران آن را زنان تشکیل می63است ... کارگران صنایع غذایی که 

اواسط بهار تا اواخر تابستان شوند و عمده کارشان از به طور فصلی استخدام می

توان در قسمتی از آن زنان شود. میگیرد. ... به شیوه کارمزدی اداره میصورت می

اند و به پاک کردن سبزی مشغولند. دهاتی را دید که در محلی انبارمانند نشسته

د... گیرناینان دارای سنین متفاوتی هستند و بسته به مهارتی که دارند حقوق می

کنند، کار فصلی دارند و سن های چای کار مید زنان کارگر که در کارخانهدرص33

 13ریال است در قبال  41شان فقط سال است و حقوق روزانه 19تا  12آنها بین 

ساعت کار طاقت فرسا ... در کارخانه کنسروسازی شیالت جنوب دو نوع کار فصلی 
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گیرند و فقط چند ریال مزد می 11ساعت کار فقط  9و دائمی وجود دارد که در قبال 

  "کنند.ماه در سال کار می

در مورد روستاهای کرمان وجود دارد  گزارشیخلق  یفدایهای چریکاسناد سازمان  در

 که در آن به وضعیت اشتغال و دستمزد زنان روستاهای کرمان اشاره شده است: 

تومان است. حتا  131ا ت 111 1ز قالیبافی اربابی است و مزد کار برای هر گَقالی "

ند و کنریسی میشوند. برخی از زنان پشمساله نیز به کار واداشته می 3یا  3ی هابچه

کشد. من که یک هفته طول میگیرند ریال مزد می 33برای رشتن هر من پشم 

 بافانتاجران یک من و چارک یا بیشتر است که زنان حق اعتراض ندارند... مزد قالی

 13تا  3باف بچه ریال و مزد قالی 41تا  13باف زن مزد قالی ،ریال 31تا  41مرد 

 "..ماه بیکاری دارد. 4الی  5باف هم معموال ریال... هر قالی

 نیز به دستمزد زنان در روستاها اشاره شده است: "به پا ای زن رنج دیده"درکتاب 

 12ان زحمتکش ریال در روز و ساعات کار برای این زن 23چین دستمزد زنان چای"

چینی و درو و سایر کارهای کشاورزی نشین هم در پنبهساعت است ... زنان خوش

ریال  2چینی منی کند. مزد پنبهریال در روز تجاوز نمی 23شرکت دارند، مزد آنان از 

 است ...

تومان است و مزد  5تا  1های سهامی زراعی نیز مزد زنان و کودکان بین در شرکت 

تومان. مزد آنان به صورت کارمزدی است و برای هر ردیف گره به  11 الی 3مردان 

گفت پردازند. یکی از دختران استادکار میریال بر حسب مرغوبیت قالی می 9تا  3آنها 

گفت که در این مدت اند. او میتومان مزد داده 111که در مدت سه ماه به او فقط 

 ".کرده است..صبح تا ده شب کار می 6از ساعت 

                                                                 

گز استاندارد یکسانی نداشت و از  سانتی متر بود. 114تا  64که تقریبا برابر با  طول گز از واحدهای قدیمی- 1

 ت.بود. سایر واحدها مثل من هم استاندارد یکسانی نداشته اس تفاوتمشهری به شهر دیگر 
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 کار خانگی  زن در خانواده و  -9-5-5

سایل به عنوان یکی از م هااین کتاب نویسندگانکار خانگی زنان یکی از مسایلی است که 

 . اندبه آن پرداختهخاص زنان 

م داران از سترحمانه از طرف سرمایهفرسا و استثمار بیزن کارگر ایران عالوه بر کار طاقت

بوده و در محیط خانواده نیز از فشار ستم شوهران، پدران و مردان جامعه نیز در امان ن

 1برند...برادران خود رنج می

به مساله  "سازمان زنان"توجهی به مساله بی 2"آیندارتش زنان به میدان می"در کتاب 

این  کند وبافی در کنار کار ِخانه اشاره میکار سنگین قالیبافی و پارچهو دستمزد زنان 

 :دکنکشد که زن بعد از کار در بیرون، در خانه نیز باید کار نقد مینکته را به 

بدون این که این مسایل روشن شود: آیا خانه و زندگی او آن گونه ساخته و پرداخته "

داری استفاده کند یا گفته نشده که شده که او بتواند از وسایل امروزی در امر خانه

ت پس از کار سنگین باید در صف بایستد برای خرید و تهیه خوراک این زن چند ساع

 "ی این خانواده کجا خواهد بود...هاتا شاید نان و گوشتی به دست آورد. طی روز بچه
  :اندنوشتهدر مورد کار خانگی چنین وفا جاسمی و طوافچیان 

داری اشتغال دارند. این زنان میلیون نفر از زنان فقط به کارخانه 9هنوز در حدود "

روزی خود در منزل نه تنها به خاطر این کار دائمی از هیچ فعالیت شبانهبا وجود 

مند نیستند بلکه از آنجا که از نظر اقتصادی به طور ونه حقوق و مزایایی بهرهگ

تهیه مایحتاج آن ندارند، اغلب به عنوان  مستقیم نقشی در پیشبرد امور خانواده و

ی دار به این معنجود این تعداد از زنان خانهشوند. وتلقی می خورفایده و مفتافراد بی

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

شغل و  حقوق نوع کنند از نظر مزد وخارج از خانه نیز کار می باشند. زنانی که در

ساعات کار و غیره در شرایط بدتر از مردان قرار داشته و به شدت تحت ستم قرار 

دارند آنها  یهای روستایی وضع به خصوصدارند. در این میان زنان و دختران خانواده
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گو این که از نظر شرکت در تولید اجتماعی مانند زنان شاغل هستند ولی از نظر 

 1"دار هستند...د زنان خانهوضع درآمد و سایر حقوق همانن

 از تحقیقات کنفدراسیون دانشجویان نیز چنین آمده: "به پا خیز ..."در کتاب 

ای از عقاید سنتی کهن فرهنگ فئودالی با کلیه ی ما آمیزهروبنای فرهنگی جامعه"

 هایتبلورات اخالقی و مذهبی حاصل حاکمیت طوالنی فئودالیسم در ایران و ارزش

ی های تبلیغاتداری در ایران و اعانت دستگاهیی است که با رشد سرمایهنوین بورژوا

یابد. در طبقات زحمتکش ی حاکمه کمپرادور ایران رشد میامپریالیستی و طبقه

خانواده تحت کنترل شدید پدران و برادران خود ایران دختران در اجتماع دربسته 

  "اند.ی آنان بودههستند و والدین هر لحظه مترصد یافتن شوهری برا

 پدری"آید: آورد که بر سر زنان و دختران ایرانی میهایی از فجایعی را میو در ادامه نمونه

ای که به علت مخالفت با ازدواج با دختر پانزده ساله"یا  "دختر خود را کیلویی شوهر داد

اش را الهس 19ای همسر پیرمرد هفتاد ساله"، "یک مرد پیر، توسط پدرش به قتل رسید

این شوهری که از ترس"و یا  "به دلیل اینکه زیر سرش بلند شده با تبر قطعه قطعه کرده

که چشمان زیبای همسرش بر روی مرد دیگری بیافتد، نیمه شب این چشمان را از کاسه 

هایی از هزاران مورد زنده تضییع حقوق زن دانسته و اینها را نمونه "به در آورده است

 زنان در طبقات مرفه را نیز مورد بررسی قرار داده است:است. وضعیت 

های مد پرداختن به زیبایی و آراستگی ظاهری، در جریان آخرین محصوالت سالن"

های گوناگون برای زنان جهت دلربایی تا به این کاالی ظریف و بودن و تجویز نسخه

های خواستهشکننده بیاموزد که چگونه هر چه بیشتر خود ر ا در خدمت ارضای 

 "مردان درآورد...

 کند:مرضیه احمدی اسکویی کتاب دالغا را با این عبارات شروع می

بار خلق است که نه تازگی ای از مشاهدات من از زندگی محنتاین نوشته شرح پاره "

  "دارد و نه منحصر به فرد است...

 نویسد:او بیشتر از زنان می
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دش جرمی است. دختر که بودی، به خصوص آخر در خانواده فقیر دختر بودن خو"

 بارد و کافی استخود باران کتک و توسری سرت میاگر چندمین دختر باشی، خودبه

حالی ناشی از بدی تغذیه هم خور بار آورد. بیتو را مثل بچه گربه مطرود ولگرد کتک

 "شود...افزاید، خود قوز باالی قوز میکه به آن می

کند که دو فرزند مریضش در سرمای شب زیر کرسی ا نقل میداستان زن مرده شوری ر

 نویسد:اند و بعد مییخ زده

رسم، در تکامل انسان یک نکته مهم شرورانه ناقص مانده است. و به یک نتیجه می"

از این رو اعضای انسان به طرز دردانگیزی دچار کمبود است: آن عضوی که بتواند 

د و دریابد، آن چنان که درد خود را... مگر ممکن دردهای دیگران را بفهمد، لمس کن

گویم آیا اختالف طبقاتی، درست به علت همین نقص عضو است؟ و بعد به خود می

ر دهد، تحقیدارد، شکنجه میکند، ستم روا میدوام نیاورده است؟ اگر آنکه تحقیر می

زد جان ه میای ککرد و از هر تازیانهو ستم و درد زیردست کم قدرتش را لمس می

برد؟... هنگامی که قوانین آمد، هرگز دست به سوی تازیانه میخودش هم به درد می

فهمم که این احساس جامانده در زندگی آموزم میها و جوامع را میتغییر نظام

توان دنیایی ساخت همین احساس و عضو جامانده میها نقشی ندارد و روزی بیانسان

ها تنها به خود ای که در آن انساندیگران به درد آید، جامعهها از درد که در آن دل

 اندیشند و ...نمی

های آن دوران توجه شده به وضعیت و جایگاه زنان روستایی در خانواده نیز در نوشته

 نویسد:ها چنین میصمد بهرنگی در مورد وضعیت زنان روستایی در این سالاست. 

و بچه سخت متعصب هستند. روی این حساب روستاییان در مورد مساله ناموس "

خواهر بچه را  زن و مرد خیلی محدود است. در مدرسه اگر معلم اسم مادر و یرابطه

ده کر ذگوید. این را از پدر و روستاییان دیگر اخشود و چیزی نمیسرخ می ،بپرسد

 که گفتن اسم خواهر و زن و مادر کار خوبی نیست. داماد عروسش را بار اول در

دعوا مرافعه در  ،بیند. اتفاق افتاده که به خاطر یک نگاه چپ به زن یکیحجله می

گیرد. اما با وجود این زنان و حتا دختران روستایی پرکارترین مردمند. آنها در می

جا کردن آید. دوشیدن گاو گوسفندها جابهکنند و حرف در نمیکار می هامزرعه

زنان و دختران است. در دوکلمه خالصه  یعهده و قاالخ سازی بر پالهتاسرگین و 
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غریب  ی عجیب وهاعشقبازی یدر بارهکه شیرین  های خوش وکنم همه حرف

بافی خیال ،شودی روان گفته میهاکنار جوی های مهتاب وروستایی در شب

احتمال خیانت زن و  یزن و مرد روستایی بر پایه یبیش نیست. رابطه ایشاعرانه

عقل بودنش، تحقیر شدنش و خدمتگزار بودنش گذاشته شده است... زن الناقص

 نباید در انظار مردم به حمام برود که چشم نامحرم بر وی نیفتد. او باید در ییروستا

به مردش این حق را بدهد که  خانه از مردش بترسد و خود را زیر دست او بداند و

یه پدرش و گال یارد برگردد به خانهاز خانه بیرونش کند. اما او حق ند کتکش بزند و

فحش و کتک شوهر  .د. باید تحمل کند و ثابت کند که زن خوب و نجیبی استنک

زندگی شود و بچه لوس بار  خانه بند شود. صاحب نان و الزم و واجب است زن در

نیاورد. دختر هم که پا به سن دو سه سالگی گذاشت باید چادر سر کند و رو بگیرد 

رم پرهیز کند. جلوی پدر وبرادرهایش بلند شود. پیش از آنها دست به غذا و از نامح

 1جا آورد خالصه تقلید ننه اش را بکند.  روزه بهو نبرد و نماز 

 در مورد وضعیت زنان روستایی چنین آمده است:2 "در کتاب بپا ای زن رنجدیده..

دامداری و غیره را دارند  ازدواج در روستاهای ایران با زنانی که تجربه کار در مزارع و

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 

د. از باشنند. از عمر متوسط یا امید به زندگی بسیار کوتاهی برخوردار میکنکار می

نظر بهداشتی در مضیقه فراوان بوده و تعداد کثیری از آنان به هنگام وضع حمل 

گذرند.... دختران و زنان قالیباف در بدترین شرایط از نظر بهداشتی در نور بسیار درمی

کنند دختران قالیباف های بدون تهویه کار میکم و رطوبت بسیار زیاد در زیر زمین

شوند... زنان ها مانند سل و تراخم میسالگی دچار انواع بیماری 13یا  14در سنین 

د و کننبرنجکار و چایکار گیالن از صبح تا شب در مزارع تا کمر در آب و گل کار می

ک کردن میوه و شب هنگام نیز به انجام امور مربوط به دامداری، تهیه لبنیات، خش

پردازند و اغلب اوقات جهت داری میسبزی و پختن نان، آشپزی و رختشویی و بچه
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ورزند... در فروش محصوالت خود به حمل متجاوز از سی کیلوگرم بار مبادرت می

زنان به طور "های سهامی زراعی آمده های که از وضعیت زنان در این شرکتگزارش

ان پردازند. تنها دخترداری میمانند زن شهری فقط به خانه اند وکلی از کار بیکار شده

پردازند ... بیکاری کامل زنان بافی با دستمزدهای کم میکم سن و سال به کار قالی

دار، گذشته از تاثیر اقتصادی نامطلوبی که بر زندگی آنان گذاشته، سبب سهام

 زنان سهامداران از طرفی هایی در زندگی اجتماعی روستاییان نیز شده است.دگرگونی

کنند و از طرف اند، زندگی میهایی که در درون روستا برای آنان ساختهدر قفس

توانند نان های زن شهری به آنها تحمیل شده است و در واقع حتا نمیدیگر خصلت

 داری کنند.داری و بچههم برای خود بپزند و مجبورند بیکار باشند و خانه

چنین 351ق در گزارشی از شرکت سهامی زراعی آریامهر در خرداد سازمان مجاهدین خل

 نویسد:می

کارگاه صنایع دستی این کارگران که از دو اتاق تشکیل شده، ده دستگاه دار "

دختر جوان  4تا  5وجود دارد. پشت هر دستگاه  5در  2بافی به مساحت قالی

که طبق دستور کنند. جالب است سال است کار می 11تا  9که سنشان بین 

بافی ندارند، اما رژیم نتوانسته ساله حق قالی 12تا  9شاهنشاه آریامهر دختران 

از به کار گرفتن آنها حتا در این نمایشگاه خودداری نماید. این کارگران جوان 

بافی زیر همه دارای یک نوع لباس و یک نوع روسری هستند. کارگران قالی

شود و یک نفر زن از طرف شرکت به کار نظارت شرکت سهامی فرش اداره می

ساله که شلوار به پا  31ترین کار این خانم معلم کند. مهمدختران نظارت می

ها به بازدیدکنندگان دارد و کمی هم توالت کرده این است که در مورد کارگاه

 شود در بازار توسطهایی که به وسیله این دختران بافته میتوضیح دهد... قالی

شود در حالی که برای تومان فروخته می 4511سهامی زراعی آریامهر شرکت 

 "شود.تومان دستمزد پرداخت می 1463تهیه یک تخته قالی به دختران 
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 زنان در حوزه قوانین -9-5-4

شود. منبع با بحث زن در قانون ایران آغاز می1"کشیدگی زن در ایرانستم"کتاب 

حمایت خانواده چاپ موسسه مطبوعاتی فرخی،  نویسندگان این کتاب، مجموعه قوانین

نیز به این تبعیضات در قوانین  2"مساله زن یدر باره"است. در کتاب  41تهران اسفند 

ی میانی این هاو سال 31ی زمانی آغاز دهه دهد که در هر دو برههنشان می واشاره شده 

 دهه تغییری در این زمینه مشاهده نشده است. 

قبل از سرنگونی رژیم شاه، زنان حق طالق داشتند و  31دهه های ابتدایی سالدر قوانین 

 توانستند به دادگاه شکایت کرده و با رای دادگاه طالق بگیرند. ولی طبق همان قوانینمی

دختران برای ازدواج اول احتیاج به رضایت پدر یا جد پدری داشتند. حداقل سن ازدواج 

سال بود. ریاست خانواده به مرد متعلق بود و زن برای  19و برای پسران  13برای دختران 

اشتغال نیاز به رضایت همسر داشت. حق انتخاب مسکن به عهده مرد بود. در صورت عدم 

شد. حق سرپرستی اطفال با پدر بود. فقط در صورت به زن پرداخت نمی ایتمکین نقفه

شد. تازه رپرستی طفل تعیین میبه س یمادر یا جد پدر ،یا اثبات عدم توانائی او مرگ پدر

بود. زن برای دریافت گذرنامه « حمایت خانواده»اختیار این تعیین نیز به عهدۀ دادگاه 

 گرفت. تعدد زوجات غیرقانونی نبود. بنا براز شوهر اجازه میباید برای مسافرت به خارج 

یگری اختیار هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر د» قانون حمایت خانواده: 14مادۀ 

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.

است که چگونه مردان با شده رسمی آورده ی هاروزنامهمتعددی از خبرهای  ،کتاب در

یا با تطمیع و  کردهشکنجه و تهدید و... زنانشان را وادار به موافقت برای ازدواج مجدد 

و مواردی از این  که به خواستگاری برای شوهرش برود ندااو را وادار کرده ،واگذاری ملکی

 برد.دست که اجرایی بودن این قوانین را زیر سوال می
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کرد و شامل آن ای به ازدواج موقت )صیغه( نمیون حمایت خانواده به هیچ وجه اشارهقان 

 برمبنای گرفت.شد. زن ایرانی برای ازدواج با مرد غیرایرانی باید از دولت اجازه مینمی

 تر درشد. اما از همه مهمدختر نصف سهمیه پسر تعیین میارث قوانین اسالمی سهمیه 

وسی به رسمیت شناخته شده و از مجازات مصون بود. طبق بند الف ی نامهاقتل ،قوانین

 :قانون کیفری 116ماده 

هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود »

ها یا هردو یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح و ضرب یکی از آن

هرگاه کسی دختر یا »دو نیز آمده بود که:  و در بند« شود معاف از مجازات است.

خواهر خود را با مردی اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک 

ها نباشد و مرتکب فراش است مشاهده نماید و در حقیقت هم عالقه زوجیت بین آن

قتل شود از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر مرتکب 

 «شود.یا ضرب شود به حبس تادیبی از یازده روز تا دو ماه محکوم میجرح 

ین چن "کشیدگی زنانستم"در کتاب فروغ راد و آذر عاصی در رابطه با قوانین کار نیز 

 :اندنوشته

ی هاشود: کارگاهی زیر مربوط نمیهاقوانین کار که به ظاهر مترقی است، به گروه "

  "خدمه و مستخدمین منزل. خانوادگی، کارگران کشاورزی و

 کنند. اشاره شده که بیشتر زنان شاغل در این سه حوزه کار می در بخش دیگری از کتاب و

ی شغلی هاعدم استخدام زنان در مشاغل شب کار، سبب شده که زنان از فرصت"

کمتری برخوردار باشند. چراکه کارفرماها از زنان برای شیفت صبح هم استفاده نمی

کنند. مزد این ی مونتاژ، نساجی کار میهاارگران زن بیشتر در کارخانهکنند. ک

ریال ارتقا داده شد. زنان باردار شش هفته مرخصی  31ریال و بعد به  33کارگران ابتدا 

. زنان شیرده هر اندهفته پس از بارداری مرخصی بدون حقوق داشته 4قبل ازتولد و 

 ءو این نیم ساعت باید جز انداشتهسه ساعت یک بار نیم ساعت حق شیردهی د

ساعات کار او محسوب شود. ولی به دلیل نبود مهد کودک و اجرای این قوانین عمال 

 "شوند.کودکان زنان کارگر در خانه و با لعاب برنج و... نگهداری و تغذیه می
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واده یز به موارد زیر در قانون حمایت از خانن 1 "آیندارتش زنان به میدان می"کتاب  در

مرد رییس  :انداشاره کرده است که مطابق آن زنان از حقوق برابر با مردان محروم مانده

دختر در هر سنی برای ازدواج باید  گاه خود را ندارد.خانواده است، زن حق تعیین اقامت

 در قانون حمایت از خانواده را "حق طالق"داشته باشد. نویسندگان این کتاب  اجازه پدر را

عدم استقالل اقتصادی اکثریت زنان اثرات عملی "دانند ولی معتقدند: زنان می به سود

  "این ماده از قانون را به نحو فاحشی کاهش داده است.

، به اقدامات "رژیم برای تامین برابری مرد و زن چه کرده است؟" یدر این کتاب در مقاله

اردیبهشت  29ن در ب برای زنارژیم شاه در این زمینه اشاره کرده است: ممنوعیت کار ش

آن را به زیان زنان و نعل وارونه دانسته است. همین طور به مساله کار نیمه  ولغو شد  33

تصویب شد و مطابق  33وقت برای مادران کارمند پرداخته است. این قانون که در بهمن 

ارشان ، ساعات کتوانند استفاده کنندشوند از آن میآن زنان تا وقتی فرزندشان سه ساله می

به  کنند و این دوران جزو خدمت آنهاشود و نصف حقوق و مزایا را دریافت مینصف می

ر این دمگر آنکه حق بازنشستگی را مطابق با کل حقوق پرداخت کنند و  ،آیدحساب نمی

 آمار زیر را نقل کرده:رابطه 

هر زن جوان دو هزار زن کارمند در سراسر کشور وجود داردکه اگر  121طبق آمار "

هزار کودک که باید برای  211شود حدود سال داشته باشد می 1کودک کمتر از 

 "مهدکودک وجود دارد... 9آنها مهدکودک ایجاد شود. درصورتی که فقط 

در بخش دیگر به مساله مرخصی قبل و بعد از زایمان اشاره کرده که بعد از سرکوب  

یافته، ضمن آنکه پرداخت دستمزد در این جنبش کارگری دهه سی به ده هفته کاهش 

مدت هم مسکوت گذاشته شده است. کارفرماها هم با ترفندهایی نظیر استخدام دختران 

مورد کارمندان هم این  زنند. درمجرد، کارگران موقت و فصلی از اجرای آن سرباز می

شتر ان بیشده است و کارمندان پیمانی که تعدادشقانون فقط شامل کارمندان رسمی می

روز آن  23روز آن استعالجی و  24است فقط حق استفاده از دو ماه مرخصی را دارند که 

 بدون حقوق بوده است. 
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 کند کهعنوان می "زن در قانون ایران"با عنوان  "به پا زن رنجدیده.."بخش چهارم کتاب 

ند تعدد های تبعیضات جنسی است و به مواردی مانقانون مدنی ایران مملو از نمونه

زوجات، نگه داشتن عده پس از وفات همسر، قوانین ارث و شهادت در دستگاه قضایی ... 

 کند. اشاره می

با بیان هایی واقعی از زندگی قصهدر قالب  "دالغا"مرضیه احمدی اسکویی، در کتاب 

از اتاق امور کند. ها اشاره میبه وضعیت زنان در ادارات سرپرستی و دادگاه شمشاهدات

 نویسد: سرپرستی دادسرا می

 هایی کهحرمتیها و بیروزی نیست هیاهوی بیوه زنی بلند نشود و شاهد فحاشی"

شد، نبود... آنان درمانده و ناگزیر به دالیل مختلف به آنجا های جوان میدر حق بیوه

ها بود... به کردند و در همه حال شکایت از دشواری گذران زندگی بچهمراجعه می

 کند که تو به ژرفایو یک ساعت در اتاق امور سرپرستی به سر بردن کفایت میهر ر

شده است، پی ببری چون آنجا بخشی از دادسراست.  "داد"خیانتی که در مورد کلمه 

 "توان انتظاری داشت...آخر از دادسرای جوامع طبقاتی جز این نمی

ای ی ریزه میزهساله 6ز دختر ا کند؛او به مسایل فرهنگی ناشی از مردساالری اشاره می

خیال غرق در دنیای خود بود. او را آورده بودند که اجازه گیج و حیران و بی"نویسد که می

 توانست جای پدربزرگشکه به راحتی می "قانونی بگیرند تا به پیرمردی شوهرش دهند

 باشد. 

که  کندیم میوضیعت سنن فرهنگی و عرفی و قانونی را در کتابش ترس ،وی با دیدی 

ا و هاند. از نوع روابط بین زن و مرد در میان کولیزنان زحمتکش ایران را به بند کشیده

 کارمندان اداریو نوع پاسخگویی رفتار تغیر از  جاها،آبادها و زندگی زنان در آن... از حلبی

ن های زندگی زناو خالصه از تمامی جنبه به واسطه نوع پوشش و برخوردشانبا زنان 

 نویسد.زحمتکش می
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 01تا سال  05 یمبارزات زنان در دهه -9-4
و  هایی وارد مبارزه اجتماعی شده و برای خواستههازنان کارگر و روستایی نیز در برهه

دست به ا وارد عمل شده و ممطالباتی مانند آب، زمین و افزایش دستمزد و... مستقی

دانگیخته و مقطعی بود و بر مبنای نیازهای این اعتراضات خو. انداعتراض و اعتصاب زده

 گاه سازمان نیافت. گرفته و هیچخاص آنان در آن مقطع خاص صورت می

واهی خای برای نمایش تجدد و ترقیکه با نگاهی ابزاری ، زنان را وسیله یحکومتدر مقابل 

عدالتی و بی دانشجو، کارمند، معلم و... که تاب تحملآگاه برخی از زنان ، قرار داده بود

سالح به دست گرفتند و مبارزه یا آمیز را نداشته و علیه آن برتافتند، شرایط تبعیض

ی هاها و عدالت انتخاب کردند یا در سازمانمسلحانه را راهی برای رسیدن به برابری

که بسیاری از آنان در این راه کشته شدند. برای برخی  یت پرداختندفعالبه سیاسی مخفی 

حسن مپررنگ بود.  به واسطه تجربه شخصی، تبعیض های جنسیتی و ستم بر زنان از آنان

کند که برای وفا جاسمی ستم بر زن بسیار مساله مهمی بود. همسر او رضوانی مطرح می

اء کردند. همسرش برای گرفتن ارتقیک افسر نیروی دریایی بود و در بندرعباس زندگی می

 ،با یکی از بستگان شاه که او هم افسر نیروی دریایی بود خواهد کهدرجه و مقام، از وفا می

 1گیرد.کند و سر همین مساله طالق میهمبستر شود. وفا به شدت ایستادگی می

که مسوول عضوگیری مریم شاهی بود،  های فدایی خلقاعضای سازمان چریکیکی از 

 گوید:می چنین

ه علیه هایی کدا از مساله تبعیضشدند ابتی از زنانی که عضو سازمان فدایی میخبر "

شدند. یعنی با دیدی جنسیتی زنان در جامعه وجود داشته به سمت مبارزه کشیده می

یشتری ی بهاگذاشتند سپس با کسب آگاهیقدم به راه مبارزه می هاعلیه این نابرابری

 (مصاحبه شفاهی) "دادند.سرنگونی رژیم را در دستور کار خود قرار می

 

بدبختی  فقر و ،ی طبقاتیهایضعتب کهی جنسیتی هاتبعیضنه این زنان  بیشتر اما برای

یی بود که علیه این شرایط نابرابر مبارزه هابرای پیوستن به سازمان اصلی یانگیزه ،مردم
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نیز تحت تاثیر برادران و نزدیکان مردشان به سمت مبارزه تعدادی  هر چند ،کردندمی

 کشیده شده بودند.

اشاره  نیز هابه مبارزات زنان در این سال اند،یی که به عنوان منبع استفاده شدههادر کتاب

 ها و سطوح مختلف بوده است.که در حوزه شده

 32که در بهمن های فدایی خلق ایران( نبرد خلق )نشریه سازمان چریکاول  یدر شماره

است بدون اشاره به این گزارشی کوتاه از اعتصاب کارگران قرقره زیبا آمده  ،منتشر شده

اله هر سقرار شد اعتصاب  آن که بیشتر کارگران این واحد تولیدی زنان هستند. بعد از

حقوق دو ماه را بابت سود ویژه به کارگران بپردازند. در شماره دیگر به اعتصاب کارگران 

ام ن کفش ملی از زبان یک زن کارگر پرداخته است. شرح اعتصاب از زبان کارگر جوانی به

 د:رکفکر میکارگر جوانی که  :هدش. ابتدا شرایط زندگی او و مادرش ترسیم زهراست

وانند بت ایاخته تا عدهاندبه راه ایست که لطف کرده و کارخانها اریکایروانی انسان نیکو

... اما شرکت در اعتصاب موجب تغییرات فاحشی در آگاهی از برکت وجود او نان بخورند

 شد: او

 بردن رو زدن، ژاندارم اومد کارگرا مونو بگیریم ولی ما روصاب کردیم که حقما اعت"

 ،دونی کهمی ،ها پول دادهندارمادونم. یادم نیست. .. ایروانی به ژسازما... اسمشو نمی

خوره تونه همه رو با پول بخره. او حق ما رو میهر چی بگی پول داره و معلومه که می

ا پول هشه. اگرم بخوایم حرف بزنیم به ژاندارمه و ثروتمند میکناز کار ما استفاده می

هایی رو که از خودمون گرفته. من اول خیال میرو بزنن. همون پول ده که مامی

فهمم که حاال می ،خرهده از جیبش میکردم پتویی رو که سال به سال به ما می

ا شده بود. همه با هم مثل خره.... کارخونه مال مگیره، از پول ما میازخودمون می

شیشه یما هم همه ،ها حمله کردنندارماخواهر برادر یکی شده بودیم. وقتی هم ژ

تفنگ زد  ها با تهندارماشکستم. یکی از ژرو خرد کردیم. من هم می هاو پنجره ها

 "...پول تومان هم شده 241خورده...آخه می جتوی سرم که هنوز سرم گی

گزارش کاملی هر چند . رخ داد 35مهر  21 شهر(شاهی )قائم بافینیاعتصاب کارگران گو

بافی از آن دسته صنایعی است که تعداد زیادی از این اعتصاب در دست نیست. اما گونی

توان تصورکرد که در این اعتصاب زنان کارگر نیز نقش اند و میکارگران آن زن بوده از

کارگر  2311اعتصاب این . در در میان نیستص به طور خا، اما حرفی از آنان اندداشته
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کارگر کشته شدند. زنان کارگر همراه شوهرانشان دراین  3 و طی آنشرکت داشتند 

 )قائم شهر( اعتصاب شرکت داشتند و اعتصاب به حدی گسترده شده بود که در شاهی

 1حکومت نظامی برقرار شد.

در ها و اسناد موجود است. مثال تابهایی در این کاز مبارزات زنان در جهان نیز نمونه

هایی از وضعیت زنان در ویتنام، شوروی، چین، آلبانی و... آمده گزارش "کتاب به پا خیز...

مورد انقالب  در ایمنتشر شده در مقاله 35که درفروردین  2نبرد خلق شماره است و در 

  :به این مساله اشاره شده استعمان 

نان به آزادی واقعی دست یافته و دوش به دوش مردان در مناطق آزاد شده ظفار ز"

در مبارزه انقالبی شرکت جسته و در ساختمان بنای جامعه نوین فعاالنه شرکت 

کنند. زنان در ارتش آزادیبخش ظفار نیز نقش مهمی ایفا کرده و دوشادوش مردان می

 "کنند.نظامی شرکت می تدر علمیا

ر شایگان آمده که تحت شکنجه قرار دارد. در هم خبر دستگیری ماد آخر یدر صفحه

مختصری از  و زندانیاننحوه دستگیری و مقاومت  ،را دارد 1533که تاریخ  5 یشماره

 ،مسوول یک بخش از انتشارات سازمان ،زندگی مرضیه احمدی اسکویی و شیرین معاضد

  .آمده است

به مبارزات را بخشی چیان وفا جاسمی و طواف، "مساله زن یدر باره" یدر انتهای جزوه

 در. "کنندزنان ایران برای رهایی خویش مبارزه می"تحت عنوان:  اندزنان اختصاص داده

به نقش زنان و دختران و خچه مختصر مبارزات زنان ایران آمده است یتار ،ابتدای این بخش

س و مقابل مجل علمان درم 1541سال  و یا تظاهرات 51تیر  51مانند  رویدادهاییدر 

 یی مانند جمعیت پیکهابه تشکلهمچنین کشته شدن دکتر خانعلی اشاره شده است. 

را  هاتهران اشاره شده و این سازمان سعادت نسوان، جمعیت بیداری زنان در رشت و

زنان مترقی طبقات مرفه و متوسط دانسته است. همین طور به تشکیالت های سازمان

ه که بعد از غیرقانونی شدن تحت نام سازمان زنان دموکراتیک زنان وابسته به حزب تود

ی هااین سازمان یمرداد همه 29بعد ازکودتای که اشاره شده سپس ، کندایران فعالیت می

 . در ادامه آمده است:اندزنان از هم پاشیده
                                                                 

 1534، دی 1نوید شماره ، حزب توده، نشریه  1
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ی ایران و تشدید فشار رژیم های اخیر همراه با رشد جنبش انقالبی خلقهادر سال"

به روز تعداد بیشتری از زنان اقشار و طبقات مختلف کشور به طرف فاشیستی روز 

 شوند و رژیم ضدخلقی وابسته شاه برای سرکوب این مبارزات ومبارزه کشیده می

شود. گو این که حربه اصلی متوسل می هاحیله جلوگیری از رشد آن به انواع وسایل و

منحط غرب و اشاعه فساد  اختناق است ولی فرهنگ او در این مورد سیاست ترور و

ی او برای هااز جمله فعالیت ،تبلیغات شدید روی آن انجام اقدامات رفرمیستی و

پایین نگه داشتن سطح آگاهی زنان و منحرف کردن نظرات آنان از مسایل اصلی 

یی آنان به حدی است که چند سال ااجتماع ماست. هراس از بیداری زنان و گردهم

ی خیریه و مرکب از زنان طبقات هاکه اکثرا سازمان ،ان راکلیه تشکیالت زن ،پیش

نمود. حتا  ساخت خودم به سازمان زنان دستضمنحل و همگی را من ،مرفه بودند

نصیب نماندند. های صنفی نظیر انجمن پرستاران نیز از این مرحمت )!( بیسازمان

ی هانوع فعالیتجلوگیری از ایجاد هر گونه تشکیالت زنان و کنترل همه ... هدف 

آنان است. این سازمان علیرغم تمهیدات گوناگون برای کشاندن زنان به درون آن 

که کاری جز  دولتی است طلب درباری واز زنان جاه ایکماکان محل تجمع عده

 "مختلف ندارد. یهاتبلیغ اقدامات رژیم و مصرف بودجه هنگفت سازمان به بهانه

اشاره شده و بر  و شرکت فعال زنان کارگر در این اعتصاباتدر ادامه به مبارزات کارگران 

دیگر حاضر به قبول شرایط دو سه کارگر از زنان بیشتری عده  این نکته تاکید شده که

و ظلم  اهعدالتیمقابل بی سپس به وضعیت مبارزه زنان روستایی در .سال پیش نیستند

 پرداخته است:

ن زنان همپای شوهرانشان آداریم که در  کمتر درگیری در روستاهای ایران سراغ"

یی هم وجود دارد که زنان به هاعلیه متجاوزین ستمگر شرکت نداشته باشند. نمونه

مانع اقدامات  م کرده ولی مامورین و ستمگران قد عهاتنهایی در مقابل زورگویی

ان خورد زنان یکی از روستاهای الهیجان با مامور اند. زد وچپاولگرانه آنها شده

مقابل ممانعت این مامورین از حمل چوب جنگل برای  حفاظت منابع طبیعی در

یشان، مقاومت زنان یکی از روستاهای اطراف شوشتر در مقابل ماموران هاترمیم خانه

شدند و مقاومت زنان روستای اطراف مراتع و جنگلبانی که مانع چرای گوسفندان می
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یی روستایی هالوگیری از تخریب خانهسازی و جسیاهکل در مقابل مامورین راه

 1"یی از این مبارزات هستند.هانمونه

زنان کارمند و اقشار متوسط برای درخواست اضافه حقوق و اعتراض به  ادامه به مبارزه در

ی هاجشن غیره اشاره کرده است. عدم شرکت در اجتماعات و و بندی مشاغلطرح طبقه

گاهی آنان و به وجود آمدن روحیه مقاومت و ایستادگی باال رفتن سطح آ یدولتی را نشانه

در آنها دانسته و اشاره کرده است که بسیاری از آنان به مبارزات سیاسی متشکل 

 مبارزات این دوران زنان را مبارزات زنان و دختران روشنفکر دانسته ی. مشخصهاندپیوسته

 :است

علم و... نه فقط در کلیه شرکت و نقش فعال زنان و دختران دانشجو، محصل م"

وز رکار آنها چشمگیر است بلکه روزبه ی تحصیل وهاتظاهرات و اعتصابات در محیط

اسی ی سیهای سیاسی و سازمانهاتعداد کسانی که از میان پیشروترین آنان به گروه

و شهامت و پایداری آنان در مقابل شکنجه هاشود. جانفشانیزیادتر می ،پیوندندمی

را در مبارزات زنان کشور ما گشوده است. وجود  ایرانسانی رژیم فصل تازهی غیها

زاده کرمانی و زنان قهرمانی امثال مهرنوش ابراهیمی، مرضیه احمدی، منیژه اشرف

 ،اندی او شهید شدههادیگر زنانی که در مبارزه رو در رو با مزدوران رژیم یا زیر شکنجه

 "الهام بخش مبارزات زنان است. ...

پس از فرارش از زندان نوشته  1532اشرف دهقانی درکتاب حماسه مقاومت... که در سال 

نویس در ایران منتشر و پخش شد. این کتاب در واقع و به شکل مخفی و حتا دست

های فدایی خلق نوشته است و هایی است که اشرف دهقانی برای سازمان چریکگزارش

تایپ این کتاب را برعهده گرفته 2رین معاضد مرضیه احمدی اسکویی ویراستاری و شی

ها هم توسط این سه تن نوشته شده بودند. مقدمه کتاب به قلم حمید اشرف و پاورقی

                                                                 
ظ تواند حافخواهد و نمیله که حکومت دیکتاتوری نمیها نشان از آن دارد که مردم نسبت به این مسااین نمونه - 1

شد که اقدامات حکومت برای حفظ محیط زیست را تنها ی آنان سبب میمنافع آنان باشد باور داشتند. تجربه زیسته

دیدند که هیچ ممانعتی از تخریب محیط زیست توسط هایی بدانند که باید با آن مقابله کرد. چرا که به عینه میژست

 گیرد. داران و درباریان صورت نمیسرمایه

در درگیری مسلحانه کشته شد؛ همزمان شیرین معاضد نیز دستگیر و  1532مرضیه احمدی اسکویی در سال  - 2

 های فراوان در زندان جان باخت.پس از شکنجه
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هایی شکنجهبه هایی از مبارزات زنان چریک فدایی خلق، بخش عالوه بر در این کتاب است.

 :اشاره کرده است ،شدهکه به عنوان یک زن می

ا ها بها و متلکترین فحشد و باتوم برقی را همراه با رکیکودنکامال لختم کرده ب

این جانور کثیف و متخصص در  "نیک طبع"دادند. نقاط حساس تنم ... تماس می

اش آخر در جامعه طبقاتی انسان بدون جایگاه طبقاتی ...ناموسی وارد اتاق شد. امور بی

یک نیمکت بست و بیشرمانه جلو دَمَر به مرا  ..تواند داشته باشد.چه مفهومی می

همکارانش شلوارش را پایین کشید و روی من خوابید. به اصطالح تجاوز ناقص بود و 

بار گرفت. من از این رفتار کراهتبه خاطر تحقیر و خُردکردن اعصاب من صورت می

تفاوت و خونسرد نشان چنان خودم را بی کردم آناو خشمگین بودم ولی تالش می

مگر این کار با شالق خوردن  ...وض من آنها احساس حقارت و شرم بکنندبدهم که ع

برای من چه تفاوتی داشت؟ هر دو شکنجه بودند، هر دو به یک قصد و هدف انجام 

ب چو ... بعد از آن دوباره مرا به تخت بستند و شالق زدن را از سر گرفتند گرفتند.می

آورد یا نه؟ حاال منتظر باش ا جا میاین حالت ر"گفت: را به دست گرفته بود و می

بردند و تهدیدم لمات رکیک به کار میک "ت!هایی در انتظارت اسببین چه شکنجه

ماری را گرفت و پیش من آورد. .. کنیم(.کردند که این چوب را ... )استعمال میمی

 هشک حساب کردآنها بی ...را به گردنم نزدیک کرد. مار دور گردنم پیچید.  سر آن

د. پنداشتنترسند. زیرا زن را موجود ترسو و ضعیفی میها از جانوران میبودند که زن

ها زنی که در طول قرن! ... توانستند از زن داشته باشند. هیچجز این چه تصوری می

در جوامع طبقاتی و در روابط تولیدی طبقاتی دوبار ستم دیده است: یک بار دوش 

ثمار شده، تحقیر گشته، نیروهایش به هدر رفته، آلت به دوش مرد و همانند او است

دست بوده، وسیله تفریح و خوشگذرانی هم به شمار آمده. بار دیگر در رابطه با فرهنگ 

های یاد شده را در سطحی وابسته به روابط تولیدی، به وسیله مرد تمام ستم

 بازمی یابد و اما هنگامی که زن آگاهی طبقاتی خود را. تر تحمل کرده استگسترده

همراه مردی که آگاهی طبقاتی خود را بازیافته است، آن چنان آگاهی و شناختی که 

با معیارهای  "زن"او را به درهم کوبیدن نظام فاسد طبقاتی وامی دارد، دیگر او یک 

پردازد که در آن است آگاه و به ساختن نظامی می "انسانی"ارتجاعی نیست. بلکه 

ن و شکوه شایسته خود را بازیابد. او با آگاهی از تمام مشکالت، مقام راستی "انسان"
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نهد و در راه آرمان واالی خود از هیچ دشواری هراس ندارد. زن انقالبی قدم به راه می

 هایی هستند که بهگیرند انسانو مرد انقالبی هنگامی که در سنگر مبارزه قرار می

کنند که در آن این ای مبارزه میامعهرستاخیز خود رسیده اند. آنها برای ایجاد ج

 مطرح اصوال – نه یا است خوب زن آزادی –که به زن چقدر باید آزادی داد  مساله

رای کنند و بها، زن و مرد یکسان از مزایای زندگی استفاده میانسان همه بلکه. نیست

  ".کنندپیشبرد آن در کنار هم تالش و کار می

رفتارهای آنان نیز اشاره شده است. زنانی که همدست سایر در کتاب به زنان نگهبان و 

کردند. از زنان زندانی عادی گران برای درهم شکستن روحیه مقاومت او تالش میشکنجه

 نویسد:نیز می

ها و زندگی پُر از های بسیار زیادی از محرومیتسیمائی از جامعه طبقاتی نمونه" 

ذیر ناپدر تحلیل نهایی چیزی جز ثمره اجتناب دیدیم کههای زندانی میدرد و رنج زن

های تیبخها، سیمایی از انبوه تیرهعدالتیها و بیجامعه طبقاتی نیست. این بدبختی

 ".حاکم بر جامعه ما بود که ما شاهد بودیم

در اعتراض  31اسکویی درکتاب دالغا از اعتصاب دانشجویی که در سال مرضیه احمدی 

 کند، اعتصاب غذاییصحبت می ،انداخته بودندها به راه همکالسیبه دستگیری دو تن از 

رانی تهران و کارگران کارخانه قند که با اعتصاب وسیع رانندگان شرکت واحد اتوبوس

آمیز که به آزادی این دو تن منجر شد. وی به ورامین همزمان شده بود. اعتصابی موفقیت

ی مذاکره با ماموران ساواک به دفتر دانشگاه پردازد که براشرح روز دوم اعتصاب غذا می

اندازد که شود و این که یکی از دختران اعتصابی خود را جلوی ماشینی میخوانده می

برند و از سه روز بازجویی کرده او را برای انتقال به زندان از دانشگاه بیرون میتصور می

 1در زندان قزل قلعه... 

ب توان به اعتصاگرفتند که میز مبارزات خود را پی میزندانیان سیاسی زن در زندان نی

های صنفی مانند بهبود غذا، اشاره کرد با خواست 33غذای زندانیان سیاسی در اسفند 

نظارت بر آشپزخانه، رفع محدودیت داشتن کتاب و ... این اعتصاب از زندان قصر شروع 

دست به اعتصاب غذا زدند.  شده بود که زنان زندانی اوین هم برای همبستگی با آنان

                                                                 

 63دالغا، ص احمدی اسکویی، مرضیه،   -1
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در بند به دنبال اعتصاب غذای سایر زندانیان در شهریور ماه  31اعتصاب دیگری در مهر 

 هفت روز به طول انجامید. کهصورت گرفت زنان 
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  زنان حل چپ برای رهاییراه -9-0
یی بخش تنها راه رهاانقالب آزادی"در مقاله  1"زن مساله یدر باره "در انتهای کتاب 

پرداخته شده است. به تشریح موقعیت فعلی زنان از جوانب مختلف  "زنان میهن ماست

دانستند و هیچ راهی به وفا جاسمی و طوافچیان ستم عمده بر زنان را ستم طبقاتی می

 بخش و مبارزه علیه امپریالیسم برای آن متصور نبودند: جز شرکت در انقالب آزادی

آنها در آن  یسازنده و نقش خالق و ایسلحانه توده... شرکت زنان در انقالب م"

آنان را  همچون سیلی اعتقادات و آداب و سنن کهنه را در مورد وضع زنان شسته و

در چین ویتنام  های خلقهادر موقعیتی برابر با مردان قرار خواهد داد. تجربه انقالب

و  توان باره نقش و مانده درونه نظرات سنتی عقبگو سایر کشورها نشان داد که چ

 "شود.به دور ریخته می آن سایر مسایل نظیر پوشش زن و

در ادامه به آگاهی کم و پایین زنان به دلیل نقش ناچیزشان در تولید اجتماعی و فرهنگ 

 داند. ن میاکند و باال بردن سطح آگاهی زنان را جزو اهداف مبارزغالب فئودالی اشاره می

گرچه درست و ناشی  ،تقدات خود را در مورد نقش و توان زنانتوانیم تمام معما نمی"

ی ما هابرنامه ی پیروز هستند، یک باره پیاده کنیم. بلکه شعارها وهااز تجربیات خلق

مطرح شود که برای توده زنان و مردان قابل درک و فهم بوده و افکار  ایباید به گونه

ثال اگر حجاب زن و ماندن او در خانه و نظرات پیشرو به معتقدات آنان تبدیل شود. م

ه ه بجتو شود وهای اجتماع تلقی میبندوباریمقابل بی برای حفظ او در ایوسیله

یگانه هدف زن در زندگی است، کار ما برداشتن اجباری چادر از  ،شوهر و فرزندان

ه ما این است ک ینیست. وظیفه هاخانواده دور کردن زنان و دختران از و سر زنان

ی اجتماع را به آنها نشان دهیم و برایشان هاو بدبختی هاعلت اصلی بی بندوباری

کدام از مسایل آنان، نه آزادی، نه تربیت فرزندان و نه چگونگی  چروشن گردانیم که هی

 یبه طور فردی نیز حل نخواهد شد. چون همه ریشه فردی نیست و ،رابطه با شوهر

است  داریبار جوامع سرمایه بند ودی زنان نه آزادی بیاجتماعی دارند و مقصود از آزا

شود. بلکه آزادی زنان رهایی از قید ستم استثمارگرانه تامین می نه با قوانین اعطایی و

                                                                 

 معصومه ، طوافچیانوفاجاسمی،  -1
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آزاد باشند و... باید با رژیم مبارزه کنند. ...  خواهند سربلند واست. اگر زنان ما می

توان یک شبه با دستور و شعار از بین افتاده یک جامعه را نمیآداب عقب ها وسنت

 روند. بلکه کلیه آنها درحین شرکت در عمل از بین می ،برد

زنان ما تا موقعی که در انقالب شرکت نکنند و نبینند که شرکت آنها چه تاثیری در 

توانند به قدرت خود ایمان داشته باشند و نظرات نمی ،دنی خرد و بزرگ دارهاپیروزی

ما در این زمینه نیز فقط با مشاهده عینی نقش فعال و موثر زن در سنتی مردان 

انقالب از بین خواهد رفت. در تاریخ انقالب الجزیره دیدیم که مردان مسلمان و 

دادند زنانشان روبند از چهره برگرفته و از منزل خارج متعصب که قبال اجازه نمی

شان برای انجام دستورات جبهه پذیرفتند که زنانشوند، درحین انقالب به راحتی می

توان ... می خانه بمانند اخته و یا شب را در خارج ازاند کنار آزادیبخش حجاب را به

، چه مارکسیستی و چه غیرمارکسیستی وجود یگفت که هیچ سازمان و گروه مبارز

هآن است که جامع یندارد که تعدادی از زنان در آن فعالیت نداشته باشند این نشانه

 ی موجود درها. ... ما باید تکاناندکه زنان ما تکان خورده ما تکان خورده است ی

مان را به آن چنان زلزله سهمگینی تبدیل کنیم که رژیم خودکامه شاه را در جامعه

شکل مت ی وسیع زن و مرد به مبارزه وهاخود ببلعد. این زلزله را فقط با کشاندن توده

 "توان ایجاد کرد.می ایکردن آنان و انجام جنگ توده

وظایف " زیر عنوان (انتشارات حزب توده زا) "آیندارتش زنان به میدان می"در کتاب 

  :روانه دانسته و عنوان کرده است کهمبارزه مسلحانه را چپ "نوین در برابر زنان ایرانی

که از ستمی را گیر است که هر زنی همه جنبش زنان، چنان عام و یهاشعار "

باید به دور خود گرد آورد،  ،بردنابرابری در اجتماع رنج می سوادی ووادگی، بیخان

زه گسیل دارد. بنابراین در برابر نیروهای مترقی کشور از ربسیج کند و به صحنه مبا

این وظیفه قرار دارد که در شرایط دشوار زندگی مردم، گرانی،  ،جمله زنان مترقی

 یلحظه گی روزافزون رژیم به امپریالیسم، درکمیابی، فقدان دموکراسی و وابست

مناسب آن چنان شعارهایی را برگزینند که قابلیت جلب عده هر چه بیشتری از زنان 

 را به مبارزه داشته باشد.

ی واقعی زنان امکان فعالیت علنی ندارند میهادر شرایط مشخص کنونی که سازمان

ود استفاده کرد و با استناد به مصوبات ی موجهااتحادیه و هاتوان از تریبون سازمان
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های سمینارهای نامهی سال جهانی زن و حتا قطعهاسازمان ملل متحد، کنگره

 "فرمایشی سازمان درباری زنان، برای رفع تبعیض و برابری مبارزه نمود.

کمیته تحقیق درمورد مساله استثمار زن در واشنگتن شرکت  "به پاخیز... "در کتاب 

های پیشاهنگ انقالب ایران، نمودار تعالی سطح پیشرو و انقالبی را در سازمان وسیع زنان

 داند:جنبش انقالبی و آغاز مرحله نوینی در مبارزات زنان ایران می

پذیر است که مالکیت خصوصی و استثمار انسان رهایی زن از استثمار زمانی امکان"

جامه عمل پوشاندن به این آرمان از انسان از میان برود. جنبش میهن ما که در جهت 

تواند به پیروزی قطعی برسد مگر این که رهایی زنان که رود، نمیبزرگ به پیش می

ی دهند در دستور کار خود بگذارد... وظیفهنیمی از خلق استثمارزده ما را تشکیل می

 ددیده )که خوهای ستمبخش تودهماست که با درگیر ساختن زنان در مبارزات رهایی

بخشی از آن است( دیوارهای دنیای کوچک و حقیر آنان را درهم شکنیم و با ایجاد 

های زحمتکش، افق فکری آنان را وسعت داده تعهد و وابستگی آنان به مبارزات توده

های هایشان را با آرمانبخش خلق، آرمانو با روشن کردن اهداف انقالب رهایی

به روشنی درک نمایند که خالقیت و سازندگی اکثریت جامعه پیوند دهیم و بگذاریم 

خود را در چارچوب دیواری کوچک و محدود خانواده به کار گرفتن، تباهی نیروی با 

 "ارزش انسانی است.

 دانند.نویسندگان این کتاب، سوسیالیسم را یگانه راه رهایی زنان می
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 های سیاسی مبارز چپموقعیت و نقش زنان در سازمان -9-3
تعداد دختران و زنانی که به جنبش ضددیکتاتوری شاه پیوستند بیشتر و  31ی ههدر د 

به زندان افتادند و شکنجه شدند و برخی نیز یا در  از این زنان شد. بسیاریبیشتر می

درگیری یا زیر شکنجه جان باختند یا اعدام شدند. زندگی و مبارزات این زنان مورد توجه 

مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. محسن رضوانی در این باره بسیار بوده و از زوایای 

 گوید: چنین می

ان مرفقای ما در ایران نقش مهمی در کار و فعالیت سازمان انقالبی داشتند. رفیق"

کرد. بعدها که به آهن کار میتنها پزشک زن بود که در ذوبشکوه)وفا جاسمی( 

شناختند. متوجه شدم این رفیق تاثیر میاصفهان رفتم با جمعی برخوردم که او را 

ی های زنان و مردان مترقی آن شهر گذاشته است...کمیتهبسیار زیادی درجمع

رهبری سازمان انقالبی در داخل سه نفر بود که دو زن و یک مرد اعضای آن بودند. 

 زاده، وفا و معصومه طوافچیان. این دو رفیق زن، معلمان تعلیمی سازمانپرویز واعظ

مناطق شیراز و مناطق جنوبی ایران. زنان زیادی به خصوص در شیراز جذب در بودند. 

بخش شده بودند. تعداد زنان حتا مساوی با مردان بود. این دو رفیق سازمان رهایی

دادند. خیلی از زنان آن دوره تحت تاثیر رفتار این دو زن به مبارزه مردها را تعلیم می

 1پیوستند.می

های فدایی خلق نیز زنان در سطوح مختلف حتا در سطوح باالی چریکدر سازمان 

آقا، مرضیه احمدی اسکویی، شیرین معاضد و... از جمله . نسترن آلتشکیالت فعال بودند

 های فدایی خلق داشتند.های باالیی در سازمان چریکزنانی هستند که مسوولیت

 یچند کلمه هم در باره"ا عنواندر کتاب ستم کشیدگی در ایران، مطلبی وجود دارد ب

نویسندگان این  2."کشیدگی زن در ایرانبرخورد اپوزیسیون انقالبی ایران به مسایل ستم

ی توسط انقالبیون ایرانی به بوتهحتا  کشیدگی زنمساله ستم"مطلب معتقد بودند که 

آنان به طور  اند.و دالیل این مساله را مورد بررسی قرار داده "فراموشی سپرده شده است

                                                                 

 525تا  521، ص1531ز، مهاجر ناصر، خیزش زنان ایران در اسفند متین، مهنا-1

عمدتا در  کردند وخواندند و علیه شاه مبارزه میدانشجویانی )دختر و پسر( که خارج از ایران درس می -2

 .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 

 اند. داده

 روابط بین زن و مرد و تقسیم کارهای خانه میان انقالبیون  -9-3-1

ی که تحت تاثیر برادرش به مبارزه مسلحانه جلب شده بود در کتاب داد و ی جعفرعاطفه

 گوید:بیداد چنین می

رد پای رفقای مبه های دیگر پابا این که در آن خانه نقش استتار داشتم، اما از جنبه"

آمد من هم باید کردم. مسلح بودم و اگر زدوخوردی پیش میدرکارها شرکت می

ها که در زد و خوردها کشته شدند. در شناسایی یاری از زنشدم. مثل بسدرگیر می

ی اسناد جعلی تبحر برای عملیات شرکت داشتم. بعد از مدتی در مهرسازی و تهیه

 یگذشت. با این همه در برنامهپیدا کردم. به طور کلی وقت ما به کارهای عملی می

یری در مورد عملیات گکردم... به جز جلسات تصمیممطالعاتی اجباری هم شرکت می

های کلی که من در آن شرکت نداشتم، در بقیه کارهای مربوط به خانه تیمی و برنامه

ه کردم کفعاالنه شرکت داشتم و من هم مثل بقیه باید دائم پیش خودم تمرین می

 در کشتن و کشته شدن هیچ تردیدی به خود راه ندهم...

گذاشتند، این که رفیق صدایم یدر خانه تیمی همان قدر که به من احترام م 

کردند، همان قدر که کارهای مربوط به زندگی روزمره )از آشپزی گرفته تا نظافت می

دم کرشد، همانقدر که تصور میو ...( به طورمساوی بین من و رفقای مرد تقسیم می

کنم، برایم کافی بود. احساس مفید بودن و غرور میای بهتر مبارزه میبرای جامعه

ماندم ام در شهرستان میدانستم که اگر پیش خانوادهخاطر. میکردم و رضایت

دار شوم.... در خانه تیمی اما به عنوان یک ای نداشتم جز آنکه شوهر کنم و بچهچاره

انسان مختار ارزش داشتم. از نظر اجتماعی هم موقعیتم فرق کرده بود. دیگر یک 

 خونم" چریک فدایی خلق بودم که با نشین شهرستانی نبودم.دختر کنج خانه

های ی تیمی اما گرفتاری... زن بودن در خانه "کردمزاد آینده را آبیاری میی آجامعه

خاص خودش را داشت به خصوص عادت ماهانه برای من عذابی بود. انگار عیب 

ها کرد... رفقای مرد هم گویی اصال از قضیه عادت ماهانه زنام میاست... شرمنده
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آوردند هر چه بود اگر وقت ورزش خبر بودند. شاید هم به روی خودشان نمیبی

کردند که یعنی چه، ورزش معطلی اعتراض میتوانم ورزش کنم بیگفتم امروز نمیمی

 "جز دیسیپلین زندگی ماست و...

اجازه انجام هیچ کاری جز "کرد و مذهبی زندگی می اینبی قلهکی در خانوادهزهرا آقا

به دستور پدرش حتا  را نداشت. مطالعات او به کتب مذهبی محدود مانده بود و "داریهخان

از رفتن به دبیرستان در کالس نهم باز ماند و به جای آن به کالس خیاطی فرستاده شد. 

رسه نام مجدد در مدثبت یاجازه ااو برای برگشتن به مدرسه یک سال تمام جنگید تا نهایت

کند و وتاهی پس از پایان تحصیل با یکی از همرزمان خود ازدواج میرا یافت. او مدت ک

پیوندد. و در مدت کوتاهی به یکی از جسورترین افراد جنبش تبدیل به جنبش چریکی می

ی تیمی ی زندگی در خانهدر باره بخشاعضا و یا هواداران سازمان رهایییکی از  1شود.می

شان در مصاحبه شفاهی، در پاسخ به این سوال که و روابط بین زنان و مردان در سازمان

 2 گوید:ها در تشکیالت برابری جنسیتی بود چنین میآیا در آن سال

د، کردنکردند آن طور که فکر میهای تشکیالتی سعی میآن موقع بیشتر بچه"

 داد. اگر تقسیمشان خود را نشان میزندگی کنند. یعنی نمود افکارشان در زندگی

کردیم. اگر کردیم. بحث عدالت اگر بود، رعایت مینه بود رعایت میاخ کار در

گفت این قسمت کار را انجام بده و به آن آقا هم گفته بود، هیچ تشکیالت به من می

تفاوتی بین مرد و زن نبود. برای من فرقی نداشت که رفیق من مرد است یا زن و یا 

 کنم ارحج است... من می کند به کاری کهاین که کاری که او دارد می

در تشکیالتی که من بودم هیچ گاه این احساس نبود که بین من و مردی که با هم 

کردیم، فرقی وجود دارد. تشکیالت آن موقع مانند در یک قسمت تشکیالت کار می

ای برای زنان و مردان از قبل وجود داشته باشد ادارات دولتی نبود که کارتعریف شده

                                                                 

در جنبش چریکی علیه رژیم / نگاهی به حضور زنان  "عامل تغییر"به  "ضعیفه"فراروی از  اسدپور، زهره، مقاله -1

 1562بهمن  19شاه 

سازمانی که در داخل کشور توسط سیروس نهاوندی و تعدادی از هواداران سازمان انقالبی تشکیل شد. سیروس  -2

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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بروی و آن را انجام دهی. تشکیالت و کارهای مبارزاتی را آنقدر ارجح میکه تو باید 

توانستی کنار دانستی که حتا درس خواندن را که آن موقع آن قدر مهم بود، می

ترش را با یا قبل 31ی بگذاری. اولویت تو کار مبارزاتی بود... چیزی که مبارزات دهه

اولویت دادن به مبارزه بود، از جان  ها وکند، همان فداکاریاکنون متفاوت می

شروع مبارزه، مبارزه با تبعیض علیه زنان  ،گذشتگی. در واقع برای بسیاری از ما زنان

 بود. 

کردیم. اولویت با کار بود و هر کس هر کاری گذاری جنسیتی نمیبرای کارها ارزش

داد. بارها جام میدانست انآمد و در راستای فعالیت و مبارزه میرا که از دستش برمی

آمد که من مسوول انجام بخشی از کار ِخانه بودم اما مسوولیت دیگری هم پیش می

شدند مسوولیت کار در زمینه مطالعه یا تهیه مطلبی داشتم، رفقای مرد حاضر می

ام برسم...حتا در سازمان ما بحث رابطه جنسی ی مرا انجام دهند تا من به مطالعهخانه

ها همدیگر را دوست داشتند میشد. اگر بچهزهای زنان نیز صحبت میو توجه به نیا

ها بود نه دستور سازمانی. اگر توانستند با هم ازدواج کنند. این مساله شخصی آن آدم

کردند ولی این نکته مورد نظر قرار شد با مسووالنشان صحبت میای ایجاد میعالقه

 اه آن مرد قرار نگیرد.گرفت که آن زن تحت تاثیر قدرت یا جایگمی

های مانند چریکنظامی شبههای های تیمی سازمانوضعیت در خانهرسد به نظر میاما 

های های تیمی چریکفدایی خلق و مجاهدین خلق متفاوت بود. در مقاطعی، در خانه

ی عاطفی و جنسی وجود نداشته باشد. فدایی مقرر بود که میان زن و مرد هیچ گونه رابطه

زندگی در  ینامهآیین درشد. های تیمی معیارهای اخالقی به شدت رعایت میانهدر خ

 توجه شده بود:لباس و پوشش  نوعی تیمی به هاخانه

به موجب آن دختران باید در خانه، لباس تیره و گشاد و شلوار بپوشند. پوشیدن 

؛ رایش کنندنباید آ هالباس رنگ روشن و آستین کوتاه ممنوع بود. دختران در خانه

خواهند از خانه بیرون بروند و بعد از مراجعت به خانه باید قبل از مگر مواقعی که می

ی زیر هیچ کدام پس از شستن نباید در هامواجهه با پسران آن را پاک کنند. لباس

انظار قرار گیرد. بلکه همیشه باید آن را با پیراهن یا چادر پوشاند. پسران هیچگاه 

ام ورزش در منزل با زیرپیراهن باشند. دختران و پسران باید همیشه هنگحتا  نباید

 "در خانه جوراب به پا داشته باشند.
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ن های تیمی بود چنیشهین توکلی در باره روابط بین زنان و مردان و تقسیم کار در خانه

 گوید:می

بت صحآورم هرگز نشنیدم که به تفکیک از زنان و مردان تا آنجا که من به خاطر می"

گذاری وجود داشته باشد. به گمان من شده باشد یا ضابطه و قانونی برای فاصله

های کردند با توجه به ویژگیبین افرادی که در یک خانه زندگی می یرابطه

گرفت نه بر مبنای قانونی تعریف شده براساس شخصیتی و فردی آنها شکل می

مه با محبت و احترام با من برخورد شود هجنسیت آنها. تا جایی که به من مربوط می

 پذیرفتند. درکردند و اگر برای مراقبت از بچه نیازی به کمک داشتم، حتما میمی

توانم برنامه مدونی را به خاطر بیاورم. قطعا همه جا بر  مورد تقسیم کار باز هم نمی

د و آید. مثال شما راننده بهتری هستیها تقسیم کاری به وجود میمبنای مهارت

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  

شاید تجربه من از دوره کوتاه حضور در شرایطی که .. های متفاوت نبود.مسوولیت

سیار متفاوت باشد. زیرا من در مقام خواهر حمید، نام گرفت ب "خانه تیمی"بعدها 

همسر سعید و مادر کودک شیرخوار در خانه خودم که علنا محمل رفت و آمد 

 کردم. دوستان و  بستگانمان بود، زندگی می

)ظاهرا بعد از وقایع سیاهکل( همسرم به من اطالع داد که میزبان  31اواسط فروردین 

بود که نام و عکس آنها در جراید اعالم شده و برای چهار تن از مبارزینی خواهم 

دستگیری آنها جایزه تعیین شده است. من پذیرفتم. با این که از عواقب چنین امری 

 توانستم خدمتی انجام دهم خوشحال بودم. آگاه بودم ولی از اینکه می

ود بای که همسرم برای من تعریف کرده بود، نگه داشتن شرایط عادی زندگی وظیفه

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 

ضوابط و تقسیم کار نیز وجود نداشت. هیچ کدام از نامه یا نبود. چیزی به نام آیین

شناختم ولی با این وجود، احساس صمیمیت و یگانگی داشتم. رفتار این افراد را نمی

 آنها با من بر مبنای اعتماد، محبت، احترام و شاید قدردانی بود.
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 بین باشیم به طور کلی، زندگی در این شرایط در درازمدت بایداگر بخواهیم واقع

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، 

کند. افرادی که با شما آن هم به طور تمام وقت طبیتعا انرژی بیشتری طلب می

قشار ها، اها، شهرستانستند. از خانوادهکنند با شما و با یکدیگر متفاوت هزندگی می

و طبقات مختلف اجتماعی هستند. با عادات مختلف، سطوح تحصیلی متفاوت  و هر 

اند، باز هم این تفاهم در سطحی نیست که چند ظاهرا از نظر فلسفی به تفاهم رسیده

 جا افتاده و نهادینه شده باشد. به نظر من وقتی شما از خانه های تیمی صحبت 

های یکنواختی روبرو نیستید. مثل هر اجتماع کوچک یا کنید با اشکال  قالبمی

کنند و طبیعتا نتایج متفاوتی به بار بزرگ دیگر. صدها پارامتر مختلف عمل می

ای آورند. برای من شخصا جز احساس احترامی عمیق و  خالیی  عظیم در گوشهمی

ر این انسان های شریف و بزرگوار را ندیده از قلبم چیزی به بار نیامده است. )شاید اگ

  "تر بود.(بودم، تحمل دیگران برایم آسان

 شد؟های تیمی از زنان به عنوان استتار استفاده میآیا در خانه -9-3-9

چند هر شدند، آگاهانه مسیر مبارزه  را انتخاب کرده بودندزنانی که وارد زندگی مخفی می

های شخصی شد برخوردها و  نگرششان سبب میتجربیات فردی و زندگی گذشته

 های تیمی یک انتخابدر خانهزندگی  رزمشانبرای آنان و مردان هم .متفاوتی داشته باشند

ر شد، زندگی دهنگامی که زندگی علنی و عادی غیرممکن میگریزی ناگزیر بود.  نبود؛

فی به معنی داشتن هویت زندگی مخ های تیمی تنها راه ادامه مبارزه و فعالیت بود.خانه

ش شان، از پوشغیرواقعی بود. این که زنان یا مردان مبارز بسته به محله و منطقه زندگی

مرسوم جامعه استفاده کنند، مثال زنان از چادر استفاده کنند، یا تظاهر کنند که زن و 

 اییاند و ... همه شگردهشوهر هستند، دانشجو هستند و از شهرستان برای تحصیل آمده

ای وجود ندارد که برای ادامه زندگی مخفی بوده و زن و مرد نداشته است. هیچ نمونه

های تیمی برای استتار به خانهفقط دختر، همسر یا خواهری با وجود عدم تمایل خودش و 

وشنگ هبرده شده باشد. بحث انتخاب بسیار مهم بود. یکی از زنانی که از نزدیکان دکتر 

 :گفتاعظمی بود، می
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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 

پذیرم. من باید اینجا بمانم و... و این گونه بود که با او به ی مبارزه را نمیاین شیوه

فی را شروع نکردم .... من به عنوان یک زن در مقابل دکتر کوه نرفتم و زندگی مخ

اعظمی که یلی بود در مبارزه، ایستادم و راه خودم را انتخاب کردم بدون آنکه مقهور 

 (های شفاهیمصاحبه) "شهرت و اقتدار او شوم و او هم این را پذیرفت به راحتی.

 ، 33تا  32های لق از سالهای فدایی خمریم شاهی در سازمان چریک یکی از نزدیکان

 گوید:چنین می

ریم م .شدندبه مبارزه جلب می ،زنانی که نسبت به مسایل اجتماعی حساس بودند"

طرفدار شریعتی و زینب بود. جمیله بوپاشا قهرمانش بود. نسبت به ابتدا شاهی 

ها با تبعیض با پرخاشگری و عصبیحتا  زنان بسیار حساس بود. در حقعدالتی بی

کرد. گرایش عاطفی شدیدی نسبت به مسایل زنان داشت. خانمبرخورد می یه زنانعل

از راه مواضع فمینیستی  ،نآشناختم چه قبل از انقالب و چه بعد از یی که من میها

ند و جنبش شدیده میکشعدالتی در حق زن در اسالم و در جامعه به مبارزه و بی

جنسیت  گیریکردند. برای عضوییزنان را بخشی از جنبش اجتماعی محسوب م

اما  .ردن استاد بودنداستتار و پنهان ک زنان درفاکتوری نبود که به آن توجه شود. 

شد.. زنان دارای امکاناتی شود گفت که از آنها در این زمینه استفاده ابزاری مینمی

جابه نستندتوارا به راحتی زیر چادر می هاکپیبودند که مردان نداشتند. جزوه یا پلی

شدند که از این امکانشان استفاده جا کنند. اما آنان با این انگیزه دعوت به مبارزه نمی

اگر  ،کردند. برای گرفتن خانه تیمیکمک می هاشود. مادرها در خانواده بیشتر به بچه

 ایدادند. هیچ نمونهبهتر به تو خانه می ،خانمی همراهت بود و شکل خانواده داشتی

غ ندارم که خود زنان و رفقای سازمانی اعالم کرده باشند که از آنها استفاده سرا را

 ابزاری شده است. 

د که شمی از باال گفته مییت یهاه بود. به مسوالن خانهنساختار تشکیالت این گو

ی شد چه کسنکنید. بر حسب استعدادشان مشخص می و آن کار را این کار را بکنید

کار تئوریک  ،از لحاظ تئوریک باال بودند یی بودند کههاانمچه کاری انجام دهد. خ
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 ،کردند. در این تقسیم کاردادند و آنهایی که عملی بودند کار عملی میانجام می

 جنسیت نقشی نداشت.

درصد زنانی که در کادر رهبری و مرکزی بودند  حدود یک سوم اعضا زن بودند اما

 دستمسوول شاخه بود و رفقای پسر زیر ِدانم مرضیه احمدی اسکویی کم بود. می

 ار دقیقیماما آنسترن آل آقا در سطح باالی تشکیالت فعال بود. کردند. می کار او

واحدهای  هاهم برآیند کل جامعه بودند. در سطح دانشگاه ها. این سازماندنداروجود 

  "کمتر بود. هاتعداد خانمنیز ی اجتماعی هاتولیدی و سایر عرصه

 : ، خاطرات و تجربیات موید این مساله استها وجود داشترشد زنان در سازمان امکان

مریم شاهی به  35دوره کوتاه فعالیت مبارزه چریکی مانع از این قضیه بود. زمستان "

اداره کار مشهد کار گذاشت و شش ماه  ی دربمب 33سازمان پیوست و اردیبهشت 

ویتش شناختنش که عضنمی یبا علنی بود وبعد کشته شد. تازه ایشان در این مدت تقر

خودمان  از ،رفتیمدر سازمان دو سال طول کشید. اگر بعد از شش ماه از بین نمی

مرد در مبارزه بسیار  برخورد رفقای زن و.. . ناراحت بودیم که چرا این طور شده است

بط روا .دندکررعایت میرا حریم روابط عاطفی  رفیقانه و زاهدانه بود. خیلی ،دوستانه

. ری شدید حاکم بودوخودسانس بود. رابطه زن و مرد یک تابو بود. یکباید رسمی می

کار جمعی هر چند در کل کردیم. این شیوه برخورد یمان را کنترل میهاحتا خنده

کرد. در کل تجربه شخصی تر میکار را سخت ،کرد اما برخی موارد نیزتر میرا راحت

کردند و کمتر سهل دختر احساس مسوولیت بیشتری میمن این بود که رفقای 

 "انگاری.
 گوید: شهین توکلی در مورد پیوستنش به سازمان چنین می

دادم. به انجام می اممثل هر زن ایرانی دیگر کاری را کردم که برای مرد خانواده"

ر وها من نبودم. حضنظرم حرکت خودم در همان راستاست. یعنی در بسیاری از برنامه

ها ام نبود. برای من سخت نیست گفتنش ولی برای شماداشتم ولی من واقعی

به، گفتند این خوشنیدنش سخت است. واقعیت این است که اگر برادرم یا همسرم می

گفتم این بده. منی که رشد کرده گفت این َبدِه من میگفتم این خوبه. اگر میمن می

بایست داشته باشم، وجود نداشت. من میبود و برای خودم به هرحال یک افکاری 

شد من هم پلیس م. اگر شوهر من پلیس میبود 31ی همان زن ایرانی قبل از دهه
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شدم. یک سری مسایل اخالقی شد، دیگر ساواکی نمیشدم. اما اگر ساواکی میمی

توانستم از آن عدول کنم. ببینید من هیچ وقت مایل نبودم که کارهایی داشتم که نمی

کنند را انجام دهم. )ترور و سرقت مسلحانه از بانک و...( مثال یکی دو تا ه آنها میک

برنامه انجام دادند که من دوست نداشتم در آن مشارکت داشته باشم. االن که فکر 

ها نبودم. برای من تعریف بینیم که خوشحال بودم که من توی آن برنامهمی ،کنممی

شود شما به عنوان پوشش خواهید خانه اجاره می آیی تهران. یکشده بود که می

ها فکر کنند اینجا یک کنید که همسایهدار را بازی میبود. شما نقش یک زن خانه

کند و آن را یک خانه معمولی ببیند. این تعریف شده بود. بنابراین خانواده زندگی می

ن بخواهم مثل کردم که چی خوبه چی بده، اصال آنها چی بودند که ممن فکر نمی

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 

کردم که درست خواهم همراه مَردَم باشم. اون موقع فکر میرا نداشتم که من می

  "ام...کردم درست فهمیدهگفتند درسته، من هم فکر می. آنها میامفهمیده

کرد. تعریفش متفاوت است. من آنجا آگاهانه آگاهی آن موقع با آگاهی االن فرق می

آیم سپارم به پدر و مادرم و با شما میام را میگذارم کنار. بچهرفتم. گفتم شغلم را می

توانیم قضاوت کند ... نمین معنی پیدا میچون این کار درست است ... . اینها اال

 کنیم و خودمان را بگذاریم در آن دوره.

دانستند؟ حاال های ما آن موقع احمدزاده و پویان بودند. آنها چی میباالترین آدم 

خواهد تا آن را معنی کند. کسی منو به یک پاورقی می "آگاهانه"گوییم وقتی می

یایی، تونی بریم. تو هم اگر بخواهی میتند ما داریم میزور نبرد خانه تیمی. به من گف

ات را داری، حقوقت را داری... آگاهی من چی بود؟ آگاهی تونی نیای. معلمی، بچهمی

 "آنها چی بود؟

ند ای بودها فقط وسیلهشود در سازمان فدایی زنوی در پاسخ به این سوال که گفته می

ز شما استفاده ابزاری شد؟ یعنی این که گفتند بیا برای استتار و پوشش. آیا یک جوری ا

 گوید:پوشش باش و...، چنین می

شوم از این چنین حرفی. این شاید بهترین کاری بود که نه اصال. من ناراحت می"

ها االن کنم این یک تهمت است ... بچهتوانستند انجام دهند. نه! اصال فکر میمی
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شما که آن موقع در داخل زندان به هیچ وجه،  گویند. در حالیدارند اینطوری می

دیدید که کسی ناراضی باشه یا شاکی باشه یا احساس حقارت و چنین جوی نمی

تبعیض بکنه. این اصال آن موقع نبوده ... آن موقع چنین احساسی نداشتند و نبوده 

گویم های واالیی بودند از نظر اخالقی. من نمیهای آن دوره، آدمو آنقدر آن بچه

فهمم که هیچ می االندانستند از سیاست )مدار بودند. هیچی نمیسیاست

های واالیی بودند با آن سن کمشان. امکان نداشت چنین دانستند( ولی انساننمی

اید پنجاه ساله، شصت ساله، احساسی را آنجا و آن موقع داشته باشید. اما حاال شده

یادتان رفته که آنجا، آن موقع  کنید،ی میبیست سال است که دارید توی اروپا زندگ

کنم که به عنوان ابزار از یک زن کردید ... . من اصال قبول نمین طوری فکر نمیای

  "کردند. به هیچ وجه.استفاده می

پرداختن به مساله  31شهین توکلی در مورد این که آیا در خود سازمان فدایی در سال 

 گوید:ا نه، میزن، جایگاه ویژه و خاصی داشته ی

نه من. اصال ندیدم که این مساله باشه. آخه آنقدر کوتاه بود این دوره. من حداکثر "

ها نبودم. من اصال یک زن مطالعه کرده و آشنا به یک ماه یا دو ماه بیشتر با این بچه

گویم. حمید برادر من قبل از اینکه به این ها نیستم. فقط دارم حسم را میاین بحث

بپیوندد یک آدم دیگه بود. بعد سعی کرد به یک آدم دیگه تبدیل بشه. این را  هابچه

 24ها درگیر مساله روزمره، مبارزه باید دید. حرکت را باید دید. آن دوره اول که بچه

ساعته مسلحانه نبودند. وقت برای این کارها بود. بعدش که دیگر من نبودم و دور 

ول ها منو قبشدند خیلی دور ماندم... اگر فداییر میهایی که درگیبودم که از این بچه

قبول کردند چرا؟ چون من آزاداندیش  را کردند و از من کمک خواستند، یعنی اول من

نه این که آنها به من یاد داده باشند. سازمان  ،خواستندبودم تا حدودی که آنها می

 رفت...سراغ این جور زنان می
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در سه سال پس از سرنگونی رژیم سلطنت، سیل سهمگین حوادث جاری بود و یکی پس از دیگری، لحظه 

سال سلطنت از هم پاشیده بود و در فاصله  9055داد. لحظه زندگی تمام مردم ایران را تحت تاثیر قرار می

ی، فضای باز سیاسی ایجاد شده، پاشیدگی دستگاه حکومتی شاهنشاهی و استقرار حکومت اسالماز هم

ها خفقان و سرکوب، نفس تازه کنند؛ هرچند با تحکیم حکومت درنگی شد تا مردم ایران بعد از سال

جدید، خیلی سریع این روزنه کوچک آزادی و رهایی، با سرکوبی دهشتناک بسته شد. مبارزات زنان 

دلیل از بین رفتن اسناد و مدارک و کشته شدن ای یافت. ابعادی که به ها ابعاد تازهایران در این سال

 بسیاری از فعاالن آن دوره، ناشناخته مانده است. 

ها تشکیل شده بود و حجم باالی نشریات، کتب و سال آندر ی که یهاو سازمان هابه رغم تعداد تشکل

 ب و خفقان شدید وفضای سرکودر کی از این دوره باقی مانده است. اند ، متاسفانه منابعجزوات منتشره

بیش از نابود شدند. برای  هاو انجمن ها، بسیاری از اسناد و مدارک این سازمان35سوزان سال کتاب نیز

به شکنجه و حتا اعدام  ،ها زنداناعالمیه و نشریه از این گونه سازمان، یک دهه داشتن حتا یک کتاب

 ی شصت کشته یا اعدام شدند. های خونین دههبسیاری از فعاالن سیاسی این دوره در سال. دنبال داشت

ی نظربه وضعیت عمومی جامعه ابتدا باید  ها،ترسیم بهتر فضای آن سالو زنان  مبارزاتبرای بررسی 

های منتشره در مقاالت و گزارش ، از البه الیشداعمال میرا که بر زنان  ایروزمره هایمحدودیتداشت. 

 در باره این مسایل، هااین سازمانمواضع  همچنین ی مسائل زنان وهای چپ در بارهنشریات سازمان

های ی بازنمایی شود که در حیطهی روزافزونهامحرومیتو بررسی خواهد شد تا از این رهگذر  مرور

ها به مسایل زنان های این سازمانشد و میزان حساسیتمختلف به سرعت بر سر راه زنان ایجاد می

 روشن شود.

جنبش زنان گیری و شکلشروع مجدد  یرا شاید بتوان نقطه 01مارس اسفند  9ولین مراسم ابرگزاری 

و ضروری است  زنان علیه حجاب همزمان شده بود یمحسوب کرد. به خصوص که با اعتراضات گسترده

 که به آن پرداخته شود.   

ست و همچنین، از طریق های زنان با توجه به منابع اندکی که در دست ادر ادامه، با معرفی تشکل

اهداف و مواضع آنان در قبال مسایل خاص های سیاسی، شود وابستگیهای شفاهی، تالش میمصاحبه

ها و تالش برای ایجاد همگرایی و وحدت در میان این و اقدامات مشترک این سازمان زنان و مسایل روز

 ها، مورد بررسی و مالحظه قرار گیرد.گروه

ها در ها و گروههای مختلف نسبت به مواضع سایر سازمانقدهایی از سوی سازمانها، ندر همان سال

تواند یکی از منابع مهم برای شناخت نقاط ضعف و قوت نگاه مورد مسایل زنان طرح شده است که می

نقدهای بازمانده از آن دوران به دلیل نزدیکی به  اهمیتهای چپ به مسایل زنان تلقی شود.سازمان

ه شود به همرا. در ادامه، بخشی از این نقدها بازخوانی میاست آن مقطع با نقدهای کنونی متفاوتشرایط 

هایی ها که به شکل خاطرات و مجموعهبا نقدهایی که از سوی زنان فعال در جنبش چپ در آن سال

های ا و تشکلهنگاه ِزنان فعال در این سازمان ،های شفاهی طرح شده است و بیشترمنتشر یا در مصاحبه

 دهد.ها، از زمان حاضر و بعد از گذشت سی و چند سال، نشان میهایشان در آن سالزنان را به تالش
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 :منابع با آشنایی 
ز ا ؛ی منتشر شده در نشریات مختلف استهامقاالت و نوشتهکتب، ، این بخشمنابع 

، بانوان ،روززن گر،پیغام امروز، آهن ،نشریات عمومی مانند کیهان، اطالعات و آیندگان

 ی سیاسیهانشریات سازمانکتاب جمعه و فصلی برای گل سرخ و همچنین گرفته تا 

برخی از این اسناد  1.مانند کار، پیکار، رهایی، رزمندگان، راه کارگر و ...  فعال در آن دوره

 های مختلف منتشر شده است. در سایت

ی مربوط به اعتراضات و انی خبرهاتا زماطالعات و...  ،مانند کیهاننشریات رسمی 

دادند که به تیغ سانسور یا توقیف دچار را پوشش می های اعمال شده برای زنانمحدودیت

، فشارهای حکومتی و اعمال سانسور، رویه روزنامه31به تدریج و بعد از اسفند نشده بودند. 

ز اعتراضات علیه حجاب های کیهان و اطالعات را تغییر داد. این دو روزنامه که خبرهایی ا

کردند، شروع به انتشار مقاالتی در تایید حجاب منتشر کردند. اجباری را منتشر می

ی آیندگان های چپ و همچنین نشریات رسمی مستقل چپ مثل روزنامهنشریات سازمان

خبرهای مربوط به اعتراضات زنان علیه حجاب و  ،های پیغام امروز و آهنگرنامهو هفته

از  ،کردندزنان را به طور مرتب منتشر می برایهای ایجاد شده محدودیتدر باره  مقاالتی

آن جمله اخبار تظاهرات علیه حجاب اجباری و تعرضاتی که به زنان در طی آن شد. 

داده  های زنان اختصاصای را به معرفی تفصیلی تشکلآیندگان در دو شماره پیاپی صفحه

و  یهای سیاسنشریات سازمان ،آیندگان، پیغام امروز نشریات هایهایی از بریدهبود. نمونه

هم چنین نشریات و کاریکاتورها و طنزهای نشریه آهنگر همین طور  ،های زنانسازمان

در مورد مسایل زنان در بخش ضمایم این روز و بانوان کیهان، اطالعات، زندولتی مانند 

 مجموعه آورده شده است.

 

 موضوع مسایل زنانبا  منتشر شده هایکتاب

ی مسایل زنان منتشر شد که ها بسیاری نیز در بارهکتاب 31تا  31های ی سالدر فاصله

. ه بوددرسیاب در این دوره به صدهزار نسخه بسیاری از آنان در دسترس نیستند. تیراژ کت

                                                                 

 . بود 39مارس  9 آن ویژه 51شماره  ،کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو - 1
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یز نرا هایی ، کتابنشریات خاص خودها افزون بر های فعال در آن سالتقریبا تمام تشکل

ن ایرا انتشار و فروش  خود ی مالیهاو حتا یکی از منابع تامین هزینه کردندمنتشر می

 )اتحاد ملی زنان(. . شمردندبرمی هاکتاب

-دگاهکنند و با دیهای فکری و سیاسی خاصی را نمایندگی مینگرش ،هابرخی از این کتاب

 های تئوریکی که نظرات کنار کتاب در اند.ی زنان را مورد توجه قرار دادهمساله خاصهای 

نند ر مامارکس و انگلس، لنین، لوگزامبورگ، تجربیات زنان انقالبی در کشورهای دیگ

ی دو مسایل زنان در خانواده، ازدواج، رابطه کرد،ویتنام، چین، آلبانی و... را تبین می

ی از این ی دیگرهای دیگر بود. موضوع دستهموضوع کتابجنس، تبعیض در قوانین، 

که  هایی. برخی از کتاببودهای مختلف نسبت به مسایل زنان نقد نظرات گروهها، کتاب

در خارج از کشور یا به صورت غیرقانونی در داخل منتشر شده  31های اولیه دهه در سال

 بود، در این دوره تجدید چاپ شدند.

. در ابتدای این بودند ه کردهیههایی تفهرستی از کتاب 1گروه تحقیق اتحاد ملی زنان

دانند ولی تمامی محتوای مطرح ها را مفید میفهرست آمده است که مطالعه این کتاب

ها در ضمیمه آمده لیست برخی از این کتاب 2.ا مورد تاییداتحاد ملی نیستشده لزوم

 است. 
 

 نشریات زنان

 توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:نشریات زنان در این دوره را می

ریات رسمی و دولتی و نشریاتی که از طرف زنان مسلمان و مذهبی منتشر نش -1

 های دولت بود.شد و در راستای حمایت از سیاستمی

 هایهای سیاسی فعال )به خصوص سازمانها و گروهی دیگر نشریات سازماندسته -2

 چپ( بود. 

نرجس، مجله زن هاجر، مجله نهضت زنان مسلمان، فتح، توان به پیامی اول میاز دسته

مسلمان، مجله الثوره، پویندگان راه زینب اشاره کرد. نشریاتی مانند زن روز و اطالعات 

                                                                 

ها بود که در ادامه به آن بیشتر پرداخته خواهد های مستقل زنان در این سالاتحاد ملی زنان یکی از تشکل - 1

 شد.

 متین، مهناز، بازبینی تجربه اتحاد ملی زنان - 2
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مواضعی  31های اول پس از بهمن بانوان نیزکه از نشریات زرد دوران پهلوی بودند، در ماه

تبلیغ  ارگان ، تبدیل بهتحریریه تغییر کادر ونسبتا آزاد داشتند اما با تشدید فشار سانسور 

هال ش یروز به عهدهزن نشریهولیت ئمس های حاکمیت در مورد مسایل زنان شدند.سیاست

به طور مستمر مقاالتی  در این دو مجله زهرا رهنورد بود. یو مجله بانوان به عهده انصاری

حجاب را الگوی زن مسلمان و باشد که و ... منتشر می، زهرا رهنورد، مطهری از شریعتی

 کرد.میترویج و غ یتبل

توان به پیکار زن، برابری، زن در های مستقل و غیردولتی زنان میاز نشریات سازمان 

شهریور، رزم زن، زن مبارز اشاره کرد. این نشریات نه فقط در  11مبارزه، رهایی زن، 

دکی انشده است که امکان دسترسی به تعداد ها هم منتشر میتهران، بلکه در شهرستان

 نشریات وجود دارد. از این 

د. کرمنتشر میو تهران شیراز را به صورت ماهانه در  پیکار زننشریه ، “زنان مبارز”کمیته 

به  31در بهمن  ،شهریور 11ی خود را به نام نشریهاولین شماره  "جمعیت زنان ایران"

اتی غارگان تبلیزن مبارز  نشریهشد.  چاپ رساند و از آن پس به صورت ماهانه منتشر می

شد. قیمت آن که به طور هفتگی و گاه ماهانه منتشر می ،“جمعیت زنان مبارز”و آموزشی 

 نیز ده ریال بوده است. 

شد در قطع متوسط منتشر میبود که  ”اتحادیه انقالبی زنان مبارز“ارگان  سپیده سرخ

شعر و و قیمت آن ده ریال بود. در این نشریه مقاالتی در مورد مرحله کنونی انقالب، 

پس از چند بار توقیف  شد.هایی از وضعیت زندگی زنان و... منتشر میداستان و گزارش

 توقیف شد. 39مرداد  51باالخره در تاریخ 

شد. در در تهران با قیمت سی ریال منتشر می 1539در سال بولتن همبستگی زنان 

لیل از قانون خورد: تحفهرست مطالب شماره اول این نشریه این عناوین به چشم می

ای هاساسی خبرگان، نگرشی به حقوق زنان در قوانین مدنی، ستم فرهنگی به زنان، پیام

 1ها.ها و گروهارائه شده در کنفرانس از سوی جمعیت

نان نامه بیداری زهفته .کردمنتشر می بیداری زنبه نام  اینشریه“ جمعیت بیداری زنان”

 ایهم به شکل گسترده هادر شهرستان و ر شدنسخه منتش 3111شماره با تیراژ  1 در

                                                                 

 135، ص ویژه زنان شریات یات زنان در ایران معاصر، نببران، صدیقه، سیر تاریخی نشر - 1
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شد. روز یک بار منتشر می 13بود که هر  "اتحادیه زنان"نشریه رزم زن  شد. پخش می

 منتشر شده است.  36ی آن در نیمه اردیبهشت اولین شماره

کرد. شعارهایی در صفحات منتشر می رهایی زنبه نام  اینشریه” انجمن رهایی زن“

. شعار اصلی این نشریه این خوردمی این نشریه به چشم یی باقیماندههامختلف نسخه

در این نشریه عالوه بر خبرهای مربوط "آزادی زنان معیار آزادی جامعه است." :بوده است

شد. نقد نظرات کولنتای یی منتشر میهابه مسایل زنان، مقاالتی تئوریک و گزارش

(، تجنبش زنان مارکسیس کشی زنان، کولنتای وتمتاریخ س عنوان کولنتای و با ای)مقاله

ت که از نشریه لفت ریویو اس تیمقاال یترجمه ،تقسیم کار بر اساس جنسیت در انگلستان

دیگر در  ایهه. نقد نظرات گروندادار در چند شماره نشریه به چاپ رسیدهبه شکل ادامه

 قانون و، شرایط موجود جامعهتحلیل از  "گراییاتحاد ملی و فرقه"،  مورد مسایل زنان

حقوق پایمال شده زنان، حجاب و مساله زنان ایران، نظری بر حقوق دموکراتیک در قانون 

و... از جمله عناوین مقاالت اساسی، با تحریم انتخابات به حقوق پایمال شده مردم اعتراض 

 .مختلف این نشریه است

نین چرکاران این نشریه انددست یفته. از گبود "اتحاد ملی زنان"نشریه ارگان  برابری 

یی هاشامل بخشبوده است که به جای روزنامه انتشار مجله آنان رسد که قصد به نظر می

 ،از قبیل سرمقاله، معرفی کتاب و شعر و ادبیات کودکان، بهداشت خانواده، آشپزی، خیاطی

مسکن، گرانی، ... یی مربوط به مسایل روز از قبیل هابررسی مسایل حقوق زنان، گزارش

ی جهانی زنان، هامورد جنبش در ایترجمه مقاله ،ی مساله زنانترویجی در باره ایمقاله

. ستبوده ا ی متفرقه مانند مصاحبههاجهان و بخش اخبار ایران و ،انکتعلیم و تربیت کود

 هایی مختلف اتحاد بود و در چاپخانه سازمان چریکهاکمیته یتهیه مقاالت به عهده

شد. شش شماره این مجله هر دو هفته یک بار منتشر شد. چاپ می ایران خلق فدایی

 :شودمیبا شعری از ابوالقاسم الهوتی آغاز  این نشریهاولین شماره 

 این جهان نماند یک فرد  در دیگر/ باید همه جا قرین شود زن با مرد

 درد. سان که به هر کسی بگویی: بیکار/ دعوی شرف کند، بگرید ازن آ

 ،ی تاریخی ستم بر زنانهاارائه اجمالی ریشهت مختلف این نشریه عبارتند از: مقاالعنوان 

  اخبار، گزارش و مقاالت تحلیلی و... بود.
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درون اتحاد  ،یک نظرخواهی جمعی در مورد مضمون کیفیت نشریه ،پس از چند شماره

د که معلوم نیست مطرح کرده بودن هااعضای کمیته. در این نظرخواهی شکل گرفت

متوسط  یمخاطب نشریه کیست، زیرا زنان کارمند معلم و پرستار و به طورکلی زنان طبقه

و زنان طبقات پایین هم اصال نشریه  ندرروز گرایش بیشتری داکه به نشریاتی مانند زن

که دارای اند پذیرفته شد که مخاطب نشریه زنان آگاه جامعه سرانجامخوانند. نمی

 یی در مورد مسایل زنان هستند. هاحساسیت

دیگری بود که اتحاد ملی زنان  ینشریه، زنان در مبارزهپس از قطع انتشار برابری، 

ی هسه شمارمنتشر شد. و یک ویژه نامه قیام شماره شش این نشریه نیز  . ازمنتشر کرد

ر نشد و ها منتشداران به چاپخانهبعدی آن به چاپخانه رفت ولی به دلیل یورش چماق

 1فقط به شکل درون گروهی بر دیوارهای دفتر اتحاد ملی برای اطالع اعضا نصب شد.

گردد که تمام زحمتکشان از قید ستم و استثمار آزادی زنان فقط زمانی تامین می"شعار

های این مجله، اتحاد ملی زنان خورد. در تمام شمارهدر این نشریه به چشم می"رها شوند.

ی اول آن این مطالب آمده است: مصاحبه با تنها نماینده زن در در شمارهشود. معرفی می

مجلس خبرگان، مبارزه با فساد، تنها از طریق نابود ساختن عوامل ایجاد آن میسر است و 

های جنوب شهر، مبارزات هایی از محلهنه اعدام روسپیان، پیام به دانش آموزان، گزارش

 زنان در شیلی.

منتشر شد. تیراژ  1531تا اسفند  1539ی جدید این مجله از شهریور دورهجهان زنان: 

هزار نسخه اعالم شده است. این نشریه ارگان تشکیالت دموکراتیک زنان ایران  53آن 

 ی اول آن عبارت است از:)بخش زنان حزب توده( بود. مطالب شماره

قانون اساسی، نقش  سخنان امام خمینی در اجتماع زنان، سخنی با شما، حقوق زنان در

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 

های بعدی الگوی لباس از در شماره .داری و آشپزیهای مربوط به خانهزندانی، دانستی

های آن نیز مطالبی از بقیه شمارهدر نیز به آن اضافه شد. خیاطی ای خارجی هژورنال

 د.مشاهده می شوهمین دست 

                                                                 

 رد اتحاد ملی زنان و انجمن رهاییمیزگ فصلی در گل سرخ، - 1
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نامه ژهشد و دو ویای بود که توسط عاطفه گرگین منتشر میفصلنامهفصلی در گلسرخ  

میزگرد اتحاد ملی زنان  36نامه سال منتشر کرد. در ویژه 36و  39سال  مارس در 9برای 

 . هما ناطق برگزاری این میزگرد را بر عهده داشت.ه استمن رهایی زن منتشر شدو انج
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های قبل و پس از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در ماه -5-1

 سرنگونی رژیم سلطنت
، اوج گرفتن جنبش مردم علیه حکومت شاهنشاهی، عرصه را برای 31فضای ملتهب سال 

یل بیشتر به مساروز به روز  ، مردمکرد. در این سال اقشار جامعه باز یفعالیت سیاسی همه

به مطالباتی ، ها و اعتراضاتی که در آغاز صنفی بود. خواستهسیاست توجه می کردند

 خیابانی . تظاهراتشدندبدل و معطوف میرژیم سلطنت به سوی ضدیت با و سیاسی 

های اجتماعی، حوزه تغییراتی کیفی را در حضور زنان در ،این شرایط یافت.افزایش می

 اهزنان بسیاری را از کنج خانه سیاسی جامعه،فضای سیاسی و فرهنگی ایران ایجاد کرد. 

اضات حضور فعال راعت زنان در تمام. اجتماعی کشاند یمبارزه یبه عرصه هاو آشپزخانه

حتا در جنگ و  و و موثر داشتند. در اعتصاب کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان

 این زنان از تمام اقشارریزهای خیابانی با حکومت نظامی، ساختن کوکتل مولوتف و .... گ

زنان  ات ترین اقشار و حتا بسیار سنتی و مذهبیاز پایین : زنانیو طبقات اجتماعی بودند

 مرفه و زنان آگاه، مبارز و کمونیست. حتا  ی اقشار متوسط وکردهتحصیل

 اختار اقتصادی کشور در هم ریخته بود.س 31همن پس از سقوط رژیم سلطنتی در ب

مستشاران نظامی و اقتصادی امریکایی  وداران بزرگ از کشور گریخته بسیاری از سرمایه

و اروپایی ایران را ترک کرده بودند. دولت موقت تشکیل شده اما هنوز قدرت کافی را برای 

ها ه بود. مردم پس از سالهای سیاسی و اقتصادی به دست نیاوردنظمیدهی بیسامان

 گیری در موردگیری قدرت و تصمیمسرکوب و خفقان، به میدان آمده و خواستار به دست

 سرنوشت خود بودند.

 بیان، میزان آزادی، 31تا خرداد  31بهمن  22 ، ازدر دو سال و نیم بعد از سرنگونی شاه 

سابقه ها، در طول تاریخ ایران بیچاپ انواع و اقسام نشریات و کتاب و تشکل ، ایجادیشهاند

ردمی مرسید. شد و به فروش میهای بسیاری در تیراژ صد هزار نسخه منتشر میکتاببود. 

به  نیازی برای ایجاد تشکل یا چاپ کتاب و نشریه ،که قدرت خود را تجربه کرده بودند

 کردند. گرفتن مجوز از هیچ نهادی حس نمی
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های مستقل سندیکاها و اتحادیه ،شوراها ی رژیم پهلویپس از سرنگون در شش ماه اول

 .های دولتی و خصوصی شکل گرفتندادارات و سازمان ،واحدهای تولیدیبسیاری از  در

قدرت دولتی، این انسجام در نبود و  مدیریت و کنترل مردمی در این شوراها تجلی یافت

های سیاسی از اعضای سازمانبسیاری  اداره کارها برآمدند. یشوراها به خوبی از عهده

بسیار  این شوراها رچند که عمر. هحضوری فعال بر عهده داشتندها چپ در این تشکل

 ،کوتاه بود و با قدرت گرفتن دولت جدید به تدریج در کمتر از یک سال کنار گذاشته شدند

 .آوردهای عظیمی داشتنداما دست

 همبارزسرنگونی رژیم  فی برایرژیم پیشین به صورت مخی سیاسی که در هاسازمان

زنان در این شوراها بسیار فعال در این دوره، کردند به طور علنی به فعالیت پرداختند. می

بسیاری از زنان ها و... بودند، به خصوص در شوراهای کارمندان ادارات و موسسات، بانک

جمله آن از  ؛های خود را ایجاد کردندتشکل سیاسی گرد آمدند یا هاینیز در سازمان

رهایی زن، اتحادیه زنان انقالبی، جمعیت بیداری انجمن توان به جمعیت زنان مبارز، می

ها معرفی خواهند شد( و ... اشاره کرد. )در بخش بعدی این سازمان انزن، اتحاد ملی زن

بخش زنان داشتند یا  ،کردندفعالیت می های سیاسی که در این سالهاتمام سازمان

ی بسیارکنار خود تاسیس کرده بودند.  را در رابطه با مسایل زنان در ایداگانهجسازمان 

و در اواخر سال  به تدریج تغییراتی را از سرگذراندندهای زنان ها و تشکلاز این سازمان

ها اثری نمانده بود و معدودی از آنها که همچنان به دیگر از بسیاری از این سازمان 36

 ، نیز در سرکوب دهه شصت از بین رفتند.کار خود ادامه دادند

ی صنفی و زنان هاازمانوجه سیاسی سفضای سیاسی خاص آن دوره سبب شده بود که 

های صنفی مانند سازمان صنفی غالب باشد، حتا سازمانتشکیل شدند،  هاکه در این سال

اد که ن دتوان گفت شرایط عینی جامعه نشادر واقع می .پرستاران، کانون مستقل معلمان

ا ب آن دورهی زنان هالتشک ،تواند جدا باشد. درنمای کلیمبارزات صنفی از سیاسی نمی

بسیار  وند،شتشکیل می ی جنسیتیهاخواسته فقط مبتنی بر که ی فمینیستیهاتشکل

قالبی در فضای ملتهب و ان های فمینیستید که اندیشهرسچنین به نظر می .ندمتفاوت بود

 قرار نگرفت.مورد استقبال نیز چندان  فعالسوی زنان مبارز و  حتا از آن روزها

 



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 86

 
 

 1535تا  1501های و مبارزات آنان در سال زنانشرایط  -5-9
دولت موقت تالش داشت که بر اوضاع مسلط و در زمانی که  پس از سرنگونی رژیم سلطنت

اعمال  ی اجتماعی و سیاسی،هابه موازات مشارکت روزافزون زنان در فعالیت ،شود

برای اقشار ی مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هاتبعیض و هامحدودیت

 شد،اعمال میی مختلف هادر زمینه هایافت. این محدودیتمیزنان نیز افزایش خاصی از 

ها در بعضی حوزهاز محدودیت در زمینه پوشش و حجاب گرفته تا ممنوعیت از اشتغال 

 ...  و ، تغییر قوانین بر ضد منافع زنان، تفریحاتعدن و...مانند قضاوت، کار در م

 هامنجر شد. این مقاومت به گسترش مبارزات و مقاومت زنان ،افزایش این محدودیت

گروهی و سازمان یایافته و غیرسازمان ، جمعیفردیگرفت: اشکال متفاوتی به خود می

 یافته.

رون آمدن نظیر برای بیو سنتی فرصتی بی زنان مذهبیشرایط انقالبی برای بخشی از  این

هر چند  های اجتماعی ایجاد کردو حضور در عرصه هاها و چهاردیواری خانهاز آشپزخانه

 1تبدیل شدند.برای سایر زنان  هابه ابزاری برای ایجاد این محدودیتاین زنان  برخی از

برخی از آنان ازنگشتند و ب هااه به خانهگاین زنان هیچ پس از روی کار آمدن رژیم جدید

 شدند. های بعددر دهه ی اسالمی یا دولتیهاسرمنشاء به اصطالح فمینیست

های جنسیتی برای زنان که در روزهای قبل از انقالب و در های ایجاد محدودیتنشانه

س بالفاصله پ ("حجاببی")حمله به زنان جریان اعتراضات علیه رژیم شاه شروع شده بود،

خمینی قانون  الهاز دفتر آیت ایبر اساس نامه 31اسفند  1شد. تشدید  31 بهمن22از 

زنان عمال از  .ه شدحق طالق به مراجع شرعی سپردو  خانواده متوقف شداز حمایت 

ورزشی محروم شدند. بحث حجاب در ورزش و زنانه مردانه  المللیشرکت در مسابقات بین

ت اشتغال زنان در مشاغلی همچون قضاوت ، تعطیلی مدارس مختلط، ممنوعیکردن ورزش

 بود.آن روزها ی داغ هااز بحث ... و

نقطه عطفی آشکار در  ،حجابخمینی در مورد زنان بی الهاسفند نطق تاریخی آیت 13 

اسالمی اسفند دکتر سامی، وزیر بهداشت اعالم کرد: در جمهوری 11 این زمینه بود. در

                                                                 
ای زهرا خانم نمونه بارز زنان چماقداری است که در سرکوب تظاهرات نیروهای چپ و انقالبی نقش برجسته - 1

 داشت. 
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سن ازدواج برای دختران ممنوع خواهد بود. )کیهان(  جایی برای سقط جنین وجود ندارد و

مراکز رفاه خانواده و در  بارداریی ضدهاسال تقلیل یافت. توزیع قرص 15سال به  19از 

 .سال قرار گرفت 41تنظیم خانواده کامال ً محدود شد و تنها در اختیار زنان باالتر از 

. مهدکودک برخی موسسات و دها ممنوع شتحصیل دختران ازدواج کرده در دبیرستان

بانک مرکزی، وزارت آب، سازمان برنامه و بودجه، کارخانجات ها و ادارات )کارخانه

 و... ( تعطیل شداستارالیت و مینو

 تصویب یا لغو قوانین -5-9-1

هایی را به دنبال داشت که انعکاس آن در برخی العمللغو قانون حمایت از خانواده، عکس

ر ای منتشخورد. کانون وکال نسبت به این امر اعتراض و بیانیهم مینشریات هم به چش

  کرد. در این بیانیه آمده است:

افع ده منکآیک زن برای حتا  ن نیست که در دفتر امام و کمیته انقالبآیا این نشانه آ"

 ی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نیمی از جامعه کههاحقوق زنان باشد و به خصوصیت

 1"ال نیز نقش خاصی دارند توجه نماید وجود ندارد؟هایدعه توحیدی در جامحتا 

 اسفند خبر این اعتراضات منتشر شده است:  15در کیهان 

ی خود از لغو این قانون هاو گفتار هاهای حمایت از زنان با نوشتهزنان و انجمن"

حمایت از  انتقاد نمودند. از جمله خانمی طی درج مطلبی در روزنامه، از لغو قانون

 یا درآید که آخانواده انتقاد کرده و گفته است قبل از هر چیز این سؤال پیش می

بایست قانون حمایت از خانواده تنها می ،میان تمام این قوانین نادرست و غیرعادالنه

 لغو شود؟ تردیدی نیست که قانون حمایت از خانواده نواقص بسیاری دارد که باید

ا یی که بهاکه جدا از دیگر قوانین بیرون کشیده لغو شود. زننآاصالح شود اما نه 

ها پشت وجود تمام نواقص و معایب قانون حمایت از خانواده در حالی که ساعت

اقل حد ،رفتندن باال و پایین میآی هااز پله هاکشیدند و سالی دادگاه انتظار میهادر

ا را غیابا طالق دهند و یا همسر نهآتوانند این امید را داشتند که شوهرانشان نمی

قانون حمایت از خانواده ظاهرا به دلیل مغایر بودن با نص  به خانه بیاورند. ایتازه
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 :کندرا تایید می نآیه از قران مفاد آصریح قران لغو شده است در حالی که این دو 

 زدواجد فقط با یک تن انها عادل باشیآباره  توانید درن دارید که نمیآگر بیم "

د نسبت به زنان خویش به طور مساوی عدالت را رعایت یهرگز قادر نیست"و "کنید.

 "در صورتی که چنین خواسته باشید.حتا  کنید

در اوایل و به تصویب هیات دولت اصالحیه قانون حمایت از خانواده  39شهریور  12در 

رسمی منتشر شد. ی هادر روزنامه 39مهر 16در  و دیمهر به تصویب شورای انقالب رس

ی مدنی خاص جایگزین کرد. بر حسب هااین قانون دادگاه حمایت خانواده را با دادگاه

طالق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع  موارد، این الیحه 5 یماده 2 یتبصره

قانون مدنی تقاضای طالق  1125 یمقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده

 کند.ادگاه بدوا موضوع را به داوری ارجاع مید ،کند

   یشغل ممنوعیتمحدودیت و  -5-9-9

یی که در زمینه اشتغال برای زنان ایجاد شد، ممانعت هاو تبعیض هایکی دیگر از اولین ممنوعیت

احکام قضایی کار آموزان زن صادر نشد. در  39فروردین  21کار زنان قاضی بود. در  یاز ادامه

دانان از زنان کارآموز قضایی اعالم حمایت کردند. در بیانیه آنها آمده ین اتحادیه حقوقفرورد 23

 بود:

از  ،ضمن تایید بیانیه آقای الهیجی سخنگوی جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر "

 نماید و از آن جنابدرخواست به حق زنان کارآموز قضایی وزارت دادگستری پشتیبانی می

منشی انتظار دارند حکم قضایی آنان صادر شود و اجازه بی و آزادلطقح یبا آن پشتوانه

  "د.ضایع گرد ،را تضمین کرده هادر زمانی که انقالب برابری انسان هاحق مسلم خانم ندهند

 یبرای رهایی از بالتکلیفی و روشن شدن وضعیت اجازه فروردین کارآموزان قضایی 21در 

ی آینده گردهمایی برای بررسی اردیبهشت اعالم شد که هفته 3 ای نوشتند.قضاوت خود نامه

 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 " 

 سوولین قرارفروردین کارآموزان قضایی که مورد توجه م 21نامه در تایید قطع ،رودمی

 ،نندکو کسانی که با قضاوت زن از این موضع برخورد می هاها و گروهاز تمام سازمان ،نگرفت
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تاتر دانشکده در آمفی 4الی  2شود که در روز دوشنبه ده اردیبهشت از ساعت دعوت می

  "حقوق دانشگاه تهران حضور به هم رسانند.

دان زنان حقوق"داد که به زودی  اطالع ایعیهطی اطال 1"شورای هماهنگی زنان"اردیبهشت  11

ی هاو تشکل ها. سازمان"کننددر حضور امام خمینی مشکالت مربوط به زنان را مطرح می

ارز توان به گروه زنان مبمی هابسیاری با زنان قاضی اعالم همبستگی کردند. از جمله این سازمان

 برای اتحاد نهضت ملی، سازمان ازمان زنان پیشروهوادار جنبش نوین انقالبی، اتحاد ملی زنان، س

 زنان جبهه ملی، گروهی از زنان وزارت بازرگانی و... اشاره کرد.

خرداد مراسم تحلیف قضایی بدون شرکت زنان قاضی برگزار شد و زنان کارآموز به شدت  16در  

افت. بنا بیشتری ی ابعاد هااعالم همبستگی تحصن کردند.در دادگستری  وبه این مساله اعتراض 

خود را همبستگی  های سیاسی چپاز جمله گروه ،گروه و سازمان 31به اخبار منتشره بیش از 

انی زن .زنان نتوانستند قاضی شوند اینخرداد پایان یافت.  23کردند. این تحصن در با آنان اعالم 

رش و ... منتقل شدند که در رشته حقوق درس خوانده بودند یا به سایر ادارات مثل آموزش و پرو

 ی دادگستری مشغول به کار شدند.های اداری و سایر قسمتهایا در بخش

 دخالت در سیاست منوعیت و محدودیتم -5-9-5

دخالت زنان در سیاست به حضور چند نماینده زن در مجلس محدود شد. تنها یک زن 

نها زن نماینده که با این ت "زنان مبارز"در مجلس خبرگان انتخاب شد. مصاحبه نشریه 

منتشر شده خواندنی است. محدودیت در زمینه فعالیت  51 یدر کتاب جمعه شماره

ی هایتمحدوداین از  اییافت. نمونهبرای اکثریت زنان به تدریج افزایش میرسمی سیاسی 

 با استدر آیندگان به چاپ رسید، آمده  39تیر  11که  ای، در مقالهایجاد شده

 . در این مقاله آمده بود:“نگاران و زنانون روزنامهسیاست بد”عنوان

در ابتدای هفته گذشته )هفت تیر ماه( اعالم شد که وزیر امورخارجه، نمایندگان ”

برای تبادل نظر در مورد مسایل سیاست  ایی سیاسی را به جلسههاگروه یهمه

معارفه تبدیل  خانه دعوت کرده است. چند روز بعد، جلسه را بهرتاخارجی، به آن وز

 “ی آن تجدیدنظری نشد: خبرنگاران و زنان داخل نشوند!هاکردند، اما در ممنوعیت

                                                                 

 های زنان، شورای هماهنگی زنانمعرفی تشکل مراجعه شود به بخش - 1
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رسانی آنان عنوان شده بود، در مورد ممنوعیت دلیل ممنوعیت حضور خبرنگاران، اطالع

ی وزارت امور خارجه، در آن مقاله این سوال ی زنان به جلسههاورود نمایندگان سازمان

 د:مطرح شده بو

 یاش، با استناد به چه آیه، مادهخانهتری وزاهاآقای وزیر امور خارجه و دیپلمات”

...  کاری داشته باشند؟ ،ای، اعتقاد دارند که زنان نباید با سیاستنامهقانونی و بخش

 ی سیاسی مردمی، بایدهاکم نیستند... سازمان اند،شمار زنانی که اکنون در سیاست

ی اسرارآمیز و مردانه را به رسمیت نشناسند و به هاه جلسهبه خود حق بدهند ک

احتمال زیاد، توضیح دهند که چگونه در نخستین معارفه با حکومت، پذیرفتند که 

 “زنان را پشت در بگذارند.

حق خود را برای مشارکت ی سیاسی، هادر سازمانبا فعالیت دختران و زنان جوان بسیاری 

دستگیر،  31ی ابتدای دهه هادختران در سال از این زنان وبسیاری  سیاسی عملی کردند.

 شکنجه و اعدام شدند. 

 1های مختلف اپوزیسیون برای انتخابات مجلس شورای ملیدر میان کاندیداهای سازمان

نفر  24کاندیدای مجلس از تهران، تنها  431خورد. از نیز اسامی تعدادی زن به چشم می

های به رقیه دانشگری و مستوره احمدزاده از سازمان چریکتوان زن هستند، از جمله می

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 

اشاره  اییان )فیروز( از حزب توده،انفرمفاطمه ایزدی، مریم فرمی کارگر و رهایی طبقه

 .توان نام بردرا میطاهره صفارزاده، گوهرالشریعه دستغیب  ،کرد. از دیگر کاندیدهای زن

های سیاسی چپ وجود داشت. از ها نیز کاندیداهای زن در لیست سازماندر شهرستان

 کاندیدای سازمان یرازاز ش صدیقه صرافتدوست از سنندج، جمله شهین قادری

های فدایی خلق و فاطمه شریعت در شهرکرد، شهناز قنبری کاندیدای سازمان چریک

ی کارگر از مسجدسلیمان بودند. در این انتخابات هیچ یک از کاندیداهای رزمندگان طبقه

                                                                 

بود که در اولین جلسات  "مجلس شورای ملی"رسمی پارلمان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، عنوان  -1 

بدون تغییر در قانون  -( با پیشنهاد شیخ صادق خلخالی، عنوان پارلمان1536تشکیل مجلس اول)هشتم خرداد 

، تغییر عنوان مجلس رسما 1539در بازنگری قانون اساسی سال  سالمی تغییر یافت.به مجلس شورای ا -اساسی

 .مورد تاکید و تایید قرار گرفت
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های چپ و مستقل به مجلس راه نیافتند. بعد از انتخابات خبرهای بسیاری از سازمان

 )اولین وزیرکار دولت بازرگان(افرادی مانند داریوش فروهر تقلب در انتخابات منتشر شد و

. در تبلیغات خودداری کردندها از شرکت در انتخابات به دلیل اعتراض به این تقلب

 های زنان طرح شده بود. انتخاباتی این زنان، حمایت از خواسته

 تعطیلی مدارس مختلط -5-9-4

سوم به ملی و خصوصی در آن زمان، مودولتی شهری و مدارس  تعداد کمی از مدارس

اسفند مدیر کل  13. دختران و پسران در کنار هم مشغول به تحصیل بودندو  بودمختلط 

تهران از اول سال تحصیلی آینده منحل  طمدارس مختل"آموزش و پرورش اعالم کرد: 

 در و آنان که تعطیل شوندی مختلط باید هاهنرستاناعالم شد ، 39بهار  در. "خواهد شد

 مدارسبودند.  هاهنرستانمشغول به تحصیل در این دختران این میان سرگردان شدند، 

تیزهوشان از جمله مدارس مختلط دولتی بودند که این قانون سبب شد دختران از این 

جایی برای آنان صدمات این جابهمدارس حذف شده و به مدارس عادی منتقل شوند. 

با تعطیل شدن مدارس مختلط،  و آموزشی بوجود آورد.ناپذیری را از نظر روحی جبران

 همین مساله سبببود و  دشوار شدهآموزان برای سال تحصیلی آینده دانش نام اینثبت

 39تیر  23ند. از جمله در زیادی دست بزناعتراضات آموزان به شد والدین این دانش

کردن دختران و پسران در  جدا”با عنوان  ایی خانه و مدرسه بیانیههانمایندگان انجمن

 صادر کردند. “ مدارس مختلط، صالح نیست

در اجتماع روز بعد، این اولیا با نمایندگانی از اداره فرهنگ )اداره آموزش و پرورش( صحبت 

 نداکردند اما با توضیحات آنان قانع نشدند. آنها عنوان کردند که تا به حال موفق نشده

نام کنند. در پی انحالل مدارس مختلط، اولیای این گر ثبتشان را در جای دیآموزاندانش

اهلل طالقانی فرستادند تا نظر وی را در این مورد نمایندگانی به منزل آیت ،دانش آموزان

سال، در کنار هم منع شرعی  11تحصیل دختران و پسران کوچکتر از ”بپرسند که آیا 

 ست نیست.از نتیجه این مالقات اطالعی در د “دارد یا خیر؟

به  “کنیدفرهنگ آتش و پنبه را تزریق می”با عنوان  ای، مقاله39مرداد  9در آیندگان 

ه بینی شده بود کآموزان دختر و پسر در مدارس مختلط اشاره و پیشطرح تفکیک دانش

 در بخشی از مقاله آمده است:  این طرح، کمبود امکانات آموزشی را افزایش خواهد داد.
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ی هاناپذیری در فعالیتدر جوامع امروز، زنان و مردان به طور اجتنابدر حالی که ”

شان در کودکی، چند سال بعد آنان اجتماعی با یکدیگر سهیم هستند، آیا جدا کردن

 “به نام جنس مخالف روبرو نخواهد کرد؟ ایالخلقهرا با موجود عجیب

 هاتفکیک جنسیتی در دانشگاه -5-9-0

به شکل جدی در دستور کار حاکمان جدید  39ها از مهر گاهتفکیک جنسیتی در دانش

، ها و فعال بودن دانشجویانانشگاههای سیاسی در دقرار گرفت. با توجه به فعال بودن گروه

هایی که سبب شد این مساله آن های زیادی در مقابل آن صورت گرفت. مقاومتمقاومت

یکی از دانشجویان دختر دانشگاه تهران از ها اجرا نشود. طور که باید و شاید در دانشگاه

 کند:آن روزها چنین نقل می

ها پارتیشن گذاشته شد، دانشجویان به همان روزهای اول که در برخی از کالس "

ها، به طور مرسوم و معمول در ها را شکستند. در آن سالمحض ورود، با لگد پارتیش

 هایدانشجویان پسر در صندلی نشستند وهای جلو میها دخترها در صندلیکالس

جویان نحوه نشستن دانش ،عقب. وقتی این بحث طرح شد، به شکلی کامال خودانگیخته

ر نشستیم و دیک پسر، یک دختر به صورت یک در میان درکنار هم میتغییر کرد. 

)به خصوص استادهایی که موافق این  یمهای استادی مخالف بودزمانی که با صحبت

. کردیمهای هم را گرفته و با صدای بلند اعتراض میهای بودند( دستگونه جداسازی

 "این گونه بود که در دانشگاه تهران این طرح اجرایی نشد.

 ای از سوی دانشجویانها و شهرها مخالفت با این مساله به صورت گستردهدر تمام دانشگاه

رهایی  6یه شماره صورت گرفت اما نشریات رسمی آن را پوشش ندادند. خبری در نشر

زن در رابطه با تحصن دانشجویان دانشگاه مشهد در مخالفت با این مساله منتشر شده 

در دانشگاه مشهد دو دانشکده الهیات، یکی برای دختران و دیگری برای پسران  است.

ها طی ها و دانشگاههای موافق و مخالف تفکیک جنسیتی در کالسایجاد شد. گروه

کردند. در این زمان ها مطرح میارها و ... نظرات خود را در سطح دانشگاهها، سمینبیانیه

ها شورای دانشجویان تشکیل شده و بسیار فعال بود. بسیاری از این در بیشتر دانشگاه

ها نیز به طرق مختلف شوراها با این طرح مخالف بودند. بسیاری از استادان دانشگاه

های مختلف ه اجرایی شدن این طرح در دانشگاهکردند. نحومخالفت خود را مطرح می



 93  1365ا ت 1307های سال

 
 

ها نویسی بر در و دیوار دانشگاههای دستها به صورت اعالمیهمتفاوت بود. بیشتر مخالفت

رسید. شورای نمایندگان دانشسرای راهنمایی مشهد با به اطالع عموم دانشجویان می

 کردند:خود اعالم  2تفکیک جنسیتی مخالفت کرده و طی اطالعیه شماره 

ها طبق برنامه سابق برقرار گردد و از برخورد فعال تصمیم بر این است که کالس"

، اند و با طرح تفکیک مخالفندمدرسینی که شرایط فعلی دانشسرا را در نظر گرفته

  "کنیم.حمایت می

های های دانشجویی، اسناد این مقاومتدر جریان انقالب فرهنگی با سرکوب تشکل

نگاری دولتی از این ماجرا اما آنچه در تاریخ 1اعتراضات آنان از بین رفته است.دانشجویان و 

 باقی مانده، به این شرح است: 

تا  31گوید: ...این جریان در ادامه سال دکتر محمدعلی نجفی در خاطرات خود می"

ها از آنجایی که امکان تبدیل جایی پیش رفت که در دانشگاه تهران در یکی از کالس

ها و آقایان نبود، آمدند و بدون اطالع مقامات کالس به دو کالس مستقل خانم آن

وزارت علوم آن روز و همینطور مقامات دانشگاه یک دیواری بین کالس کشیدند و 

ها سمت چپ پرده بنشینند و پسرها سمت راست... ای دادند که دختر خانماطالعیه

وزارت علوم اعالم شود که آن موقع من خوشبختانه این مساله حتی قبل از اینکه به 

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 

آوری آن دیوار و جمع کردن بساط این نوع تفکرات سطحی و برای جمع مطلع شدند

امل این عو ها مخالفیم.فرمودند ما با دیوارکشی در دانشگاه ظاهرگرایانه دستور دادند و

 ."افتاده در جهان نام برده شوندشود که اسالم تضعیف و مسلمانان عقبباعث می

های مختلف نیز مطرح بود که به رشتهبندی جنسی برای از همین زمان، بحث سهمیه

 شد. دخترانیها منجر میمحرومیت زنان و دختران دانشجو از تحصیل در بسیاری از رشته

مشغول به تحصیل بودند،  ، مهندسی مکانیکمعدنو  هایی مانند کشاورزیکه در رشته

 د. دنشد، مجبور به تغییر رشته شهایی که به اصطالح مردانه تشخیص داده میرشته

                                                                 
 چند اعالمیه در این باره از دانشجویان دانشگاه مشهد در بخش ضمایم آمده است. - 1
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 نورزش زنا -5-9-3

زودتر از در آن برای زنان، از آن ی اجتماعی هایی بود که محرومیتهاورزش یکی از حوزه

در حدی بود که مقاالت متعددی در این باره در نشریات  تبعیضآغاز شد. این  هاسایر حوزه

ری نیست در ورزش هم چنان خب"با عنوان  ایدر مقاله 39فروردین  11 رسید.به چاپ می

به مسایل ورزش  “دو راه داریم: تعطیل ورزش بانوان یا استفاده از مرد در ورزش بانوان

 21دیگری در  یزنان، از جمله شنا و کمبود نجات غریق زن اشاره شده بود. در مقاله

مان به هدر میبا کنار گذاشتن زنان در ورزش، نیمی از نیروی”فروردین، تحت عنوان 

 به این مساله پرداخته شده بود. ، بار دیگر“رود

گویند فکر بکر، عیال فراش به این می”با عنوان در آیندگان ، در گزارشی 39خرداد  51

، به استخری تازه تاسیس اشاره شده که به دلیل اینکه “مدرسه در نقش نجات غریق بانوان

ز ای جلوگیری اگویی به زنان ناتوان بوده و در نتیجه برنجات غریق زن نداشت، از پاسخ

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 

 کردند، اشاره شده بود.شدن برای زنانی که در چنین استخرهایی شنا می

 هاسایر  حوزه درجنسیتی تفکیک  -5-9-1

تفکیک هایی بود که بین زنان و مردان اعمال شد. زنانه مردانه شدن  ساحل دریا یکی از 

شد، تر میو هر چه به تابستان نزدیک مطرح شد 1539این بحث از ماه های اول سال 

با ای طی مصاحبهفرماندار بندر انزلی  در هشتم تیر ماه، شد.این بحث حادتر می

مردانه باشد، خواهران و برادران ما  -دریا باید زنانه »اعالم کرد:  هفتگی اطالعات مجله

عار بزرگی نصب کردند: ش هم فرمانداری در سر بر «…باید جدا از هم به آب بروند

او دریا را به « اش اجرا باید گردد.فرماندار مسلمان تشویق باید گردد. طرح جداسازی»

مخصوص "شد: نوع تابلو با این عناوین جدا می 5ا قطعات دویست متری تقسیم کرد که ب

ها، پالژداران، صاحبان مغازه ."شنا ممنوع"و  "مخصوص شنای برادران"، "شنای خواهران

های سیاسی، با صدور اعالمیه و تشکیل میتینگ و راهپیمایی علیه این جوانان و گروه

اه، هر هفته و هر روز شاهد بندر انزلی، در تمامی آن سه م .تصمیم به اعتراض برخاستند

از ساحل دریای "دادند: در مورد این طرح بود. طرفداران طرح شعار مییک راهپیمایی تازه 
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و مخالفان طرح که این کار را ارتجاعی  "داریمخزر به سوی ساحل خدا گام برمی

د امی»ه نامدادند. هفتهمی را سر  "فرماندار انزلی، اصالح باید گردد"دانستند، شعار می

در این  .گزارشی درباره طرح جداسازی ساحل دریا منتشر کرد  1539، چهارم تیر «ایران

 :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»

ها اعالمیه بلند هواداران و در کنار همه این« حقوق متساوی با مردان برخوردار باشند.

های فدایی خلق ایران در انزلی که با خط ماژیک بر تابلوی اعالنات در سازمان چریک

طرح جداسازی و »کند: کنار مقر فرمانداری نصب شده، بیش از همه جلب توجه می

و مردانه از نظر اقتصادی و ایمنی نادرست بوده و لطمات تقسیم ساحل به مناطق زنانه 

 ".اقتصادی شدیدی به زندگی اقشار زحمتکش ساحل انزلی وارد خواهد آورد

فرماندار انزلی در باره نحوه اجرایی کردن  اتحادیه پالژداران خواستار لغو این طرح بودند.  

 این طرح در مصاحبه ای چنین گفت:

توانند وارد پالژ بشوند، ها میها تمامی خانوادهدر خود پالژ اساس کار این است که "

ها را به ولی موقع شنا، باید جدا از هم باشند. ما سفارش تابلو دادیم که به زودی آن

متر از دریا اختصاص به شنای  211کنیم؛ یعنی متری از هم نصب می 211فاصله 

طور الی عدی زنانه است و همینمتر ب 211متر بعدی خالی است و  211ها دارد، مرد

چه  ها تا دریاوآمد از پالژوقع رفتها مخانم! ایشان در پاسخ به این سوال که آخر

خواهران باید همت بکنند و خودشان را در این فاصله با حوله "، پاسخ دادند: بکنند؟

  ".تری بپوشندبرادران هم بهتر است مایوی مناسب. یا چادر بپوشانند

در این مصاحبه اعالم کرد که از این طرح به هیچ عنوان عقب نخواهند نشست.  فرماندار

در مورد نجات غریق هم عنوان کردند که در حال تربیت نجات غریق زن هستند و پاسخ 

کوت فقط س ؟بینندآنان زیر نظر نجات غریقان مرد آموزش میآیا فرماندار به این سوال که 

 ر سواحل دریا کم و بیش تکرار شد. ماجرای بندر انزلی در سای بود.



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 96

 
 

پخش ترانه ها و آوازهای ها بود. ممنوعیت آواز خواندن زنان، یکی دیگر از این محدودیت

ها نیز در دستور تفکیک در سایر حوزهممنوع شد.  1531زنان از تلویزیون بعد از بهمن 

ی انقالب هامحمدی گیالنی حاکم شرع و رییس دادگاه الهآیت 36سوم تیر کار بود. 

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 

به  ی زیر زنانه کههاالهی در اعتراض به فروشندگان لباسزنان حزب ، 36تیر  5بخشند. 

دادند به راهپیمایی بدون رعایت عفت عمومی این البسه را داخل ویترین قرار میاصطالح 

 . پرداختند

 حجاب -5-9-9

ضد رژیم  تظاهراتهمان حجاب از روزهای قبل از انقالب و در مساله برخورد با زنان بی

ن حجاب بود. ایبارترین نمود آن اسیدپاشی به زنان بیو خشونتشروع شده بود.  پهلوی

د ایجاد کمربنهای رشد بنیادگرایی در ایران، در راستای توان از اولین نشانهاله را میمس

ساواک جنگ سردی ":با عنوان مطلبی است 31فروردین 12در نشریه نوید سبز دانست. 

  ."پاشدرا علیه مبارزان آغاز کرده است/ چه کسی بر روی زنان اسید می

ضرب و شتم و اسیدپاشی به  ،اره کردن لباس آناندختران و پ این مقاله حمله به زنان و

کند و معتقد است که ساواک به این طریق بهانه پوشش نامناسب را به ساواک منتسب می

 خواهد بین مردان و زنان مبارز و مبارزان چپ و مذهبی تفرقه ایجاد کند. می

شهر با کنار  گوشه و آمیز خود درساواک برای طبیعی جلوه دادن نمایش دسیسه"

 جویی وحشتعربده کشیدن بر روی آنها و اسیدپاشی و تهدید و قو، چاحمله به زنان

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 

و  هاگاهافتند و در شکنجهخون می خیابان به خاک و همسران خود در کوچه و

ترین تبعیض و استثمار و سخت پوسند و بدترین وشوند و میسالخی می هازندان

ی چای و مزارع شالی و هاکنند، ... در باغستم و تحقیر و محرومیت را تحمل می

 شان راقطره قطره هستی ظریف هاریزند، پشت ماشین کارخانهمرکبات و... عرق می

گذارند، سخن گفتن از فاصله زن و مرد تقاضای بازگشت زن به کنج خانه، می وام
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بستن دانشگاه به روی هزاران استعداد پربار زنانه و محرومیت از نیروی مادی و معنوی 

تواند از حلقوم ارتجاع خارج شود و ساواک نیمی از پیکر خود صدایی است که تنها می

تیر زهرآلود دو هدف را نشانه رفته است: از یک سو  داند. ساواک با اینهم این را می

خواهند چرخ خواهد بگوید که این مدعیان آزادی چه کسانی هستند آنان میمی

عهد بوق پس برانند  هایزمان را به عقب برگردانند و زنان را به حرمسراها و آشپزخانه

که نها خیل زنان بلو از سوی دیگر با این حیله که به دست خود پخته و پرداخته نه ت

 "م خود مردان را نیز نسبت به عناصر مذهبی بدبین کنند...عبه ز

های بعد حجاب و بدون چادر و تشدید برخوردها با آنان در سالی تعرض به زنان بیادامه

در مورد  "زنان مجاهد"بیانیه  31دی ماه  23آیندگان  نشان از روندی مشخص دارد. در

 "زنان مجاهد"البته روشن نیست این چادر منتشر شده است. یتهدید زنان و دختران ب

 در بخشی ازخورد. چه کسانی هستند زیرا دیگر خبری از آنان در مطبوعات به چشم نمی

 این بیانیه چنین آمده است:

اخیرا در برخی از شهرهای میهن ما مانند تبریز، همدان، کرمان، و... دیده شده که "

چادر را تهدید به آتش زدن، چاقوکشی و اسیدپاشی ختران بیگروهی ناآگاه زنان و د

اند که علت و کنند و حتا تا آنجا از جریان انقالب بزرگ ملت ایران به دور ماندهمی

این انقالب را مساله آزادی زنان و راه به ثمر رسیدن آن را در چادر به سر  یریشه

که در آن  اندی به دیوارها چسبانیدهیهادانند... در شهر همدان اعالمیهکردن زنان می

 "چادر جلوگیری خواهد شد...شده است که از رفت و آمد زنان بیتاکید 

 "دانشگاهیان دانشگاه آزاد"خوانیم که در خبر دیگری می ،31دی ماه  21در کیهان 

 چادر را محکوم کردند:تهدید زنان بی

ی اها برخی حرکات ناآگاهانه گروهانتشار بیانیه افشاگرانه زنان مجاهد در رابطه ب"

چادر و آتش زدن و چاقوکشی و اسیدپاشی پراکنده همانند تهدید زنان و دختران بی

اشد بکه در حقیقت ناشی از عدم آگاهی آنها و تاثیر تبلیغات خائنانه عناصر مزدور می

  "را به صدا درآورد. ایزنگ خطر تازه

ی علیه استبداد و استعمار از آغاز مشروطه تا سپس به نقش زنان ایران در مبارزات مل

 کنون اشاره کرده و چنین ادامه داده است:
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ی متفاوت همگام با برادران هاجمع بیشماری از زنان ایران با شکل و لباس و دیدگاه"

ی سیاه اخیر دلیرانه شهید شده و یا رنج زندان و شکنجه را به جان هاخود در سال

لت مبارزات م یدر دور نگه داشتن این نیروی عظیم از صحنهخریدند. بنابراین سعی 

آمیز قشری، عملی نادرست و در جهت منافع استبداد و ی تعصبهاایران به بهانه

زنان  یاستعمار است. در ادامه نیز ضمن تقبیح چنین حرکات ارتجاعی و تایید بیانیه

مترقی به ویژه روحانیون ی های مبارز ملی، احزاب و سازمانهامجاهد از تمام گروه

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.

سیاه به چشم است که عینک گزارش شده زنان چادری حضور در تظاهرات این روزها از  

حجاب میآوردند و به زنان بیشان روسری در میو دستکش به دست داشتند و از کیف

 29آیندگان  یدر روزنامه1."خواهر باحجاب در تظاهرات شرکت کن" :گفتنددادند و می

ت. ن منتشر شده اسیاطالعیه زنان پیشرو مبنی بر حضور در راهپیمایی اربع1531دی ماه 

ن در ایچه کسانی بودند و چه گرایشی داشتند.  "زنان پیشرو"این اما مشخص نیست 

 :بیانیه آمده است 

آموز ... دار، پزشک و مهندس و دانشجو و دانش... از کلیه زنان مبارز و خانه" 

در این تظاهرات شرکت کرده و  ایکنیم که روز جمعه به طرز شایستهتقاضا می

ساختن ایرانی آزاد و مستقل نهضت باشکوه آزادانه در راه تحقق کامل انسانی و 

 "آزادزنان را تحکیم بخشند. و آزادمردان

ص بود. به طور مشخبا تظاهرات پیش از آن بسیار متفاوت شرکت زنان در تظاهرات اربعین 

حضور زنان با چادر به نحو چشمگیری افزایش یافته بود و در بسیاری از شهرها به صفوف 

دی ماه منتشر شد  51ی چپ حمله شد. به خبر کیهان که در هاحجاب و گروهزنان بی

 دقت کنیم:

ی کوچک سعی کردند تظاهرات را به آشوب ها... برخی افراد مشکوک در دسته "

بکشانند. این افراد در ونک عکس دکتر مصدق را پایین کشیدند و در مقابل دانشگاه 

                                                                 

 نقل از محبوبه امیریبه 145ص  ،31زنان ایران در اسفند  خیزش، مهناز، متین - 1
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ت در دس ااران شدند که ب... وقتی متوجه صف آموزگ درگیری خطرناکی ایجاد کردند

خمینی، شریعتمداری، صمد بهرنگی و خسرو گلسروخی و  الهی آیتهاداشتن عکس

ی ی کوچکهاکوشیدند صف آنها را متفرق کنند. گروه ،کردندخسرو روزبه حرکت می

کردند به صف حرکت می "الهرهبر فقط روح/ الهحزب فقط حزب"که در پناه شعار 

... افراد مشکوک به زنان بی ر نتیجه چند نفر مجروح شدندمعلمان حمله کردند. د

 صف معلمان را زیر بگیرند. چند زن و مرد ،چادر رنگ پاشیدند و سعی کردند با وانت

 "وطنان دیدند، جلوی وانت دراز کشیدند.... ... که خطر را متوجه گروهی از هم

یکی از مسایلی بود که در این روزها مساله زنان و موقعیت آنان در حکومت آینده 

منتظری  الهکردند. آیتخبرنگاران خارجی در مصاحبه با روحانیون و مسووالن مطرح می

 در این مورد به خبرنگار فرانسوی گفته بود:

اصوال حجاب اسالمی به معنی پوشیده شدن در چادر نیست و هدف آن است که  "

رد و گرنه با مراعات حجاب رانی قرار گیجامعه لخت نباشد که وسیله شهوت زن در

ی مورد نیاز زنان و هااسالمی و عدم اختالط دختر و پسر از نظر اسالمی آزادی

مند تمام مزایا و حقوق اجتماعی مشروع بهره شود و آنها ازدختران تامین می

 1 "هستند.

شر نتی السفیر مخمینی با روزنامه الهدر روزنامه آیندگان مصاحبه آیت ،در اول بهمن ماه

 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 

 "ی خالف عفت را ممنوع خواهیم کرد.هاتنها پوشیدن لباس

ید آیا کنفکر میمینی در پاسخ به سوال نوشابه امیری که پرسید اله خآیت 31در بهمن 

 :چنین گفت زنان ما حتما باید حجاب داشته باشند و مثال روسری رو سر داشته باشند؟

                                                                 
 " شهرک نوفل لوشاتو درحومه پاریس:، 5، صفحه 11319شماره  31کیهان، اول بهمن و  31دی  23کیهان  - 1

 )به نقل از مصاحبه السفیر با آقای خمینی( "های جلف را ممنوع خواهیم کرد.ما فقط لباس
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ترقی به کماالت انسانی و با اثر بودن یک زن در مملکت است نه به این که سینما " 

محمدرضا برای شما درست کرد  اینها ترقیاتی است که و برویم "دانس"برویم که 

 1"که شما را به عقب رانده که ما باید بعدها جبران کنیم.

و در  اندهایی به مسایل زنان پرداختهی حکومت اسالمی نیز در مصاحبهدیگر سران آینده

ی متفاوت گفته شده بود که در اسالم زن و مرد برابر هستند اما هاها به بیاناین مصاحبه

هر نوع فسادی را خواهد گرفت و قوانین اسالم از جمله ارث دو برابر مردان اسالم جلوی 

 اعالم ،خبرنگار کیهان ،ابراهیم یزدی در گفت و گو با حمیده امیری 2و... اجرا خواهد شد.

 کرد: 

ولو اینکه کسی معتقد  آنچه در نظام اسالمی باید رعایت شود عفت و عصمت است "

 5ی را رعایت کند این مختص به زنان نیست.به حجاب نباشد باید یک اصول

 الهتآیربانی شیرازی اعالم کرد که زنان در انتخاب چادر یا پوشش اسالمی آزادند. اله آیت

 شریعتمداری در مورد تساوی زن و مرد چنین گفت:

اسالم با تحصیل زن و دختر مخالفتی ندارد. منتهی امتزاج زن و مرد و مدارس "

این کار البته از نظر اسالم درست نیست. اسالم درس و معلم  عفتی ومختلط و بی

اسالم زن را از  ... کندای که مجلس معاشقه باشد را تجویز نمیخواهد، مدرسهمی

کند بلکه برای زن ارزش قائل است، احترام قائل نظر حفاظتی و شهوتی نگاه نمی

کنند به ، تحصیل هم میها کار کندهایی دارد چنانچه روی آن برنامهاست. برنامه

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.

حذف  ،دیتمشهود این محدو یتر شد. نمونهبهمن مساله حجاب زنان جدی 22پس از 

وز ر. تن به این حجاب اجباری ندادندکه بود حجاب از تلویزیون و اخراج کسانی زنان بی

خمینی در نطقی در جمع طالب قم ضمن انتقاد از دولت بازرگان اعالم  الهاسفند آیت 13

 کرد:
                                                                 

 1531کیهان سوم بهمن  - 1

 بهمن 11و  3، 2کیهان  - 2

 1صفحه  11322شماره  31بهمن  3کیهان  - 5
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ی فعلی ها... وزارتخانه همان است که در زمان طاغوت بود هاام وزارتخانهشنیده "

 ها بروند... زن ی لخت بیایندهای اسالمی نباید زنهامی است... در وزارتخانهغیراسال

  "اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند لیکن با حجاب شرعی باشد.

ی بسیاری را به دنبال داشت، هم از جانب موافقان و هم هاالعملعکس ،انتشار این مطلب

آمیز این گفته و تشدید برخوردهای وحشیانه نمخالفان حجاب اجباری. لحن توهی

اله اشراقی داماد آیت، اسفند 11 ای حساسیت ایجاد کرد که دربه زنان به گونهمرتجعان 

 نظرات ایشان را در مورد حجاب این گونه اصالح کرد: ایخمینی طی مصاحبه

 با حجاب اسالمی سوال: امروز پیرو پیام امام که فرموده بودند که از فردا باید بانوان"

 حجابتندرو با شدت عمل از بانوان بی ایحاضر شوند، متاسفانه عده هادر وزارتخانه

که از فردا حتما باید چادر سرشان کنند واال با شدت  اندی مذهبی خواستههاو اقلیت

شوند. خواهشمند است بفرمایید نظر امام به این شدیدی بوده عمل مردم مواجه می

 اصوال ایشان نظر دیگری داشتند.و یا اینکه 

جواب: من امیدوارم که این حرف درست نباشد که با شدت عمل، مردم بخواهند نهی 

خالصه باید حجاب اسالمی رواج  :از منکر کنند. اما آنچه خواست امام است، این است

و  و مدارس ها، ادارات، حتا دانشگاههاخانهپیدا کند. البته در سطح مقداری از وزارت

معنای  و رعایت حجاب اسالمی را بکنند ها، بایستی توجیه بشود که خانمهادبیرستان

المقدور سعی کنند که تیچادر نیست.... چه بهتر که مردم ححجاب اسالمی هم 

را نصیحت کنند و تشویق کنند و تذکر  هارعایت موازین اسالمی را بکنند و خانم

هم باید این حکم اسالمی را خودشان  هاخانمدهند به حجاب اسالمی و از طرف دیگر 

حجاب اسالمی در سطح مملکت پیاده شود و این شرافت خانم الهانشاء اجرا کنند.

ی مذهبی هم البته آنها هم اگر رعایت هاست. در مورد اقلیتهاست، کرامت خانمها

 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... 

 حجاب را به دنبال داشت.این خبر اعتراضات بسیار و همچنین تشدید حمالت به زنان بی
این گونه  دهد کهدادستانی نشان می یی آنان و اطالعیههای مقامات و مصاحبههاواکنش
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ساز بوده است. زنان نیز با تمام قوا در مقابل حجاب اجباری مقاومت کرده حمالت مساله

 و بارها و بارها به اشکال مختلف مورد تعدی و آزار قرار گرفتند. 

وسیع  ،همزمان شد با اعتراض هماهنگ 31اسفند  11اولین بزرگداشت روز جهانی زن، 

 یبرگزارکنندگان این مراسم فراخوان گو اینکه ،باریزنان علیه حجاب اجو خودانگیخته 

کنندگان در تظاهرات به شرکت بودند. در برخی از این مراسمنداده این اعتراضات  برای

برای پیوستن به تظاهرات  برگزارکنندگان،برخی دیگر از ، اما داده نشدمجال سخنرانی 

  1.از موعد مقرر به پایان رساندندزودتر  مراسم را

آموز ن اعتراضات خودانگیخته بود و بسیاری از زنان کارمند، پرستار، معلم، دختران دانشای

نیز در تظاهرات شرکت  و دانشجو در آن شرکت فعال داشتند. بخشی از زنان طبقات مرفه

ن . ایزده شود "ضدانقالب"تا به تظاهرکنندگان انگ شد  ایداشتند. حضور آنان بهانه

)تنها روزنامه رسمی با مواضع  در روزنامه آیندگان ،طول کشید روز چهاراعتراضات که 

. در نشریات رسمی مانند کیهان و اطالعات از این اعتراضات یافتانعکاس بیشتری  چپ(

اسفند  21زنان در روز . آن را سانسور کردکال نیز صدا و سیما و  خبر کمتری منتشر شد

سازمان تجمع این جلوی دن این اخبار داندر اعتراض به عملکرد صدا و سیما در پوشش 

 کردند. 

این تظاهرات را اعتراضی خودانگیخته علیه اولین یز نو نیروهای چپ  هااز سازمانبرخی 

از اقدامات  ایرا نشانه "اوزنان بورژ"و حضور به شمار نیاوردند  ،ی فردیهاتهاجم به آزادی

آنان  .الیستی مردم ایران دانستندامپریالیسم برای به انحراف کشاندن مبارزات ضدامپری

د برداری را خواهنمعتقد بودند که هواداران بختیار از این گونه اعتراضات بیشترین بهره

هر چند  .در نتیجه به شکل سازمانی و مشخص از این اعتراضات حمایت نکردندکرد، 

پوشش را حق علیه حجاب اجباری بیانیه دادند و آزادی انتخاب  هااین سازمان بسیاری از

به طور فردی در این اعتراضات  هازنان دانستند و تعداد زیادی از اعضای این سازمان

 شرکت کردند. 

                                                                 

  .در قسمت بعد به این اعتراضات به طور مفصل پرداخته خواهد شد - 1
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این اعتراضات را به درستی تحلیل کرد. آنها قدرت اعتراضات زنان  ،تاسیساما حکومت تازه

ود، چه شکه اگر این اعتراضات مهار ن ندکردبینی میرا دریافته بودند و به روشنی پیش

شتابزده  تواننمینیروی اجتماعی را به دنبال خود خواهد کشاند و دریافتند که 

یی برای زنان ایجاد کرد. به این دلیل به سرعت عقب نشستند و سعی کردند هامحدودیت

اندکی هم  هر چند .عتراضات زنان را کنترل کرده و کاهش دهندهای گوناگون اشیوهبه 

های یتد. شخصپیش رفتن، اما با احتیاط بیشتر و گام به گام مدندز موضع خود کوتاه نیاا

د. مساله را توجیه کردن ،محبوبِ مذهبی در این میان دست به کار شدند و با ادبیات دیگری

 ای، نظر خود را در مورد حجاب این گونه بیان کرد: اهلل طالقانی در مصاحبهآیت

و وضع خاص، یعنی حفظ عفاف و حجاب به معنای عامش و نه مخصوص به چادر ”

پندارند( اگر یک ی ما، که )میهاکنند خانم... اشتباه می حفظ وقار و شخصیت زن

شان روسری روی سرشان بگذارند این از حیثیت آنها کم خواهد شد و از شخصیت

کاسته خواهد شد... این حجاب ساخته من و فقیه و اینها نیست، نص صریح قرآن 

مانع از آن است که کار اداری داشته باشند؟ نه. مانع از این است که است... آیا این 

کار فرهنگی داشته باشند؟ نه. به شرطی که در راه خدمت باشد. ما، اسالم، قرآن و 

شان حفظ شود و اصل مساله این است که خواهند زنان ما شخصیتمراجع دینی می

 “ 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 "

کنیم که با و در محیط جمهوری اسالمی محفوظ خواهد ماند و از آنها خواهش می

 ییآنها خورد.ی بر نمییلباس ساده با وقار، روسری هم روی سرشان بیاندازد به جا

خواهند مویشان خراب نشود اگر روی مویشان روسری بیاندازند بهتر است هم که می

 ...ها چه فجایع که تا یک سال قبلچه قتل ،هاماند... چه جنگو بیشتر محفوظ می

همین فجایع بود. منشا اینها کی بود؟  هادائما هر روز یک قسمت از اخبار روزنامه

این  ،هاجا بود؟ واقعا یک عده زنیر از همین تحریکات بیمنشا اینها از کجا بود؟ غ

کنند. ما را اذیت می یهاشکایت داشتند جوان ایکردند. یک عدهها را اذیت میجوان

 ،داردو سامان ن سربا زندگی  ،وسیله کار ندارد ،یک جوانی که وسیله زن گرفتن ندارد

پیرزن پنجاه شصت ساله خودش بیند که گاهی یک وقتی این زن را با این صورت می
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این بیچاره  ،کوچهدهد توی خیابان یا سرِساله نمایش می 14را مثل یک دختر 

ها است و امیدواریم که کند و این یک جور آزار جوانش میاکند. ناراحتاذیتش می

های برای زنحتا  ... اجباری های ما هم سر و سامان پیدا کنندبعد از این جوان

اله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت ان هممسلم

 جور باشید به این کند که شما اینکند راهنمائیش میکه به فرزندش نصیحت می

 1"سبک باشید.

 مطرح کرد: طالقانی  آیت اله در صحبت دیگری

 2"در اسالم به قدری حق به زنان داده شده که مردها باید قیام کنند."

ید از شلوغ نکن"وزیر کشور، به زنان معترض گفته بود ضات به حدی شدید بود که اعترا

خواهیم که فتوایش را پس بگیرد چیز زیاد مهمی نیست. نگران نباشید کسی نمیآقا می

 5."خواهد چادر سر شما کند

باره حجاب  نظر دولت را در ایمعاون نخست وزیرو سخنگوی دولت طی مصاحبه"

اش از قدیم طرفدار و مشوق وزیر و خانوادهگفت بدیهی است نخستوی  اعالم کرد.

ولی ایشان و  اندو معتقد به حجاب در حد معقول و عملی و صحیح اسالمی آن بوده

باشند و دستور می "الاکراه فی الدین"همه آقایان وزرا معتقد و عامل به آیه کریمه 

اله العظمی صریح دو روز قبل آیت نمایند. اعالمها صادر نمیاجبار حجاب برای خانم

را ندارد مؤید عمل دولت بر عدم  هاخمینی که احدی حق تعرض و مزاحمت خانم

البته نمایشگری و عریانی و  ،باشدهای کارمند و مراجعین به ادارات میالزام خانم

 یهاایران بعد از انقالب اسالمی و در دولت جلفی مسأله دیگری است که مسلما در

  4"تواند جواز و پذیرش داشته باشد.می نمیاسال

                                                                 

 11339شماره 31اسفند  21کیهان  - 1

 31اسفند11پیغام امروز - 2

یکی از رفقای ما آناهیتا  "کند: یکی از اعضای سازمان زنان مبارز از اعتراض زنان در وزارت کشور چنین نقل می - 5

گفت مردی بلندگو ای در آنجا جمع شده بودند میرود گویا عدهای به وزارت کشور میه عدهکرد که همراتعریف می

دهد. هیاتی از جمعیت که شامل آناهیتا و یک زن می گیرد و شعارداد. آناهیتا بلندگوی او را میبه دست شعار می

 ید )خیزش زنان ایران (گوروند و صباغیان این جمالت را میپرستار و یک نفر دیگر بود به داخل می

 2ص1531اسفند 21کیهان  - 4
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طرح این نکته که حجاب نص صریح قرآن است، نشان از آن داشت که جایی برای مماشات 

 22در این زمینه وجود ندارد و افراطیون بیکار نخواهند نشست. آنان که قبل از پیروزی 

ساواکی هم در کار نبود اقدامات خود را ادامه دادند. دیگر  ،بهمن دست به کار شده بودند

حجاب، آنقدر گسترده و حمله به زنان بیکه این برخوردها را بتوان به آن نسبت داد. 

در این مورد بدهد و  ایگرفت که دادستانی تهران مجبور شد اطالعیهوحشیانه صورت می

 اعالم کند:

یا مزاحم  هرکس به هر عنوان و بهانه، اعم از نحوه لباس پوشیدن و غیر آن، متعرض” 

بانوان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون، به حیثیت آنان توهین کنند، طبق 

 “. شودتعقیب و مجازات می 1553قانون مصوب 

 اهلل خمینی صادر شد:نیز از جانب دفتر آیت ایاطالعیه

پیشه، تحت عنوان کمیته، کار و خیانتبر اساس خبرهای رسیده، گروهی جنایت” 

ی انقالب هاکنند. ماموران کمیتهوان محترم شده و به ایشان توهین میمزاحم بان

  “موظفند با کمال دقت، مراقب باشند چنین اعمالی را با نهایت شدت جلوگیری کنند.

 

 01اسفند  91تا  11در روزهای علیه حجاب اجباری مختصری از اعتراضات زنان 

 به نقل از نشریات آیندگان، کیهان و اطالعات 

و به صورت  خود حاضر نشدندکار در محل اسفند بسیاری از زنان کارمند  11شنبه نج پ 

آموز مدارس را گروهی یا انفرادی به سوی دانشگاه تهران حرکت کردند. دختران دانش

دانشگاه در آن روزها به  .ها به سمت دانشگاه به راه افتادندتعطیل کرده و از دبیرستان

 یبدون حجاب هم که با دربستهشده بود. برخی از زنان کارمند ِمیعادگاه معترضان تبدیل 

به سوی دانشگاه تهران روان شدند. نماینده کارکنان  ،ی کار خود مواجه شده بودندهامحل

که  اندما را متهم کرده ایعده"گوید: زن هواپیمایی ملی ایران به خبرنگار اطالعات می

 کارکنان "که یونیفورم ما کامال پوشیده است.رویم در حالی لخت به سر کار مینیمه

ند تواننمی ،اگر در این مورد تصمیم قاطعی اتخاذ نشود آورد اعالم کردندبیمارستان به

، "حجاب ما صداقت و پاکی ما"سرکار بروند... شعارهای زنان در این روز عبارت بودند از: 

جنگیم می" ،"آزادی لالاستق"،"نه روسری نه توسری"،"زن آزاده حجاب فطری داره"

 ..."مرگ بر استبداد، درود بر آزادی"، "جنگیم برای آزادیمی
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در برخی خبرها  "الهحزب فقط حزب"دادند: که شعار می در صف مقابل مردانی بودند

شماها چادر  "زدند:دادند و فریاد میآمده که برخی از آنان عورت خود را نشان زنان می

. یورش به زنان راهپیما، پاره کردن چترهایشان، پرتاب "خواهیداین را می دخواهینمی

های برفی که درون آن سنگ بود از جمله برخوردهای طرفداران حجاب با زنان بود؛ گلوله

زنان معترض توانستند اینان  کاست.اعتراضات ن آزارها از شدت و میزانو  اما این توهین

ب برانند و خود را به صحن دانشگاه برسانند. در را از میدان انقالب تا دانشگاه تهران عق

 آموزیراه را بر گروهی از زنان و دختران بستند، دختر دانش هاالهیجای دیگر وقتی حزب

. این مساله سبب ایجاد "در بهار آزادی جای آزادی خالی "از صف بیرون آمد و شعار داد:

 .درگیری شد

فضا را حث و گفت و گو در مورد حجاب جمعیت زیادی در دانشگاه به هم رسیدند. ب

 1مارس اتحادیه انقالبی زنان مبارز 9 یدانشکده هنرهای زیبا برنامهدر بود.  ملتهب کرده

طی یک  2ه پایان رسید و صدها تن به جمع زنان معترض پیوستند. اتحادیه بیداری زنانب

 ت به سمت کاخعیمگیری برنامه را ناتمام گذاشته و به راهپیمایی پیوست. جتصمیم

وزیری رفت تا با امیرانتظام هیاتی از سوی زنان به داخل نخست. وزیری حرکت کردنخست

صحبت کنند. گروهی از زنان با حجاب کامل نیز وارد شده و خواستار حجاب شده بودند. 

 هر چند ایشان هیچ گروهی را نپذیرفتند. 

از  شود. یکیدادی سخنرانی انجام میروند. تعاسفند باز هم زنان به دانشگاه تهران می 19

فته که پذیر دهدانقالبی زنان مبارز پیشنهاد تحصن در دانشگاه را می اتحادیهزنان عضو 

لباسی محکوم  هر استبداد را در"شود. رای بر راهپیمایی است. شعارهای این روز: نمی

ن روز هم زنان ... ای"ستزادی جای حق خالیآدر طلوع "، "مرگ بر ارتجاع"، "کنیممی

 آن نیز یدر امان نبودند. در خیابان شاه یک اتومبیل پژو که شماره هاالهیاز حمله حزب

منتشر شد، قصد داشت به میان جمعیت براند که مردم جلوی آن را گرفتند. کمیته هیچ 

د. صدا و سیما هم از این راهپیمایی و چوب و چماقرکاقدامی برای محافظت از زنان نمی

 . گفتهیچ ن ها

                                                                 

 های زنان مراجعه کنید.به بخش معرفی تشکل - 1

 های زنان مراجعه کنید.به بخش معرفی تشکل - - 2
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دادند، به منظور اعالم نظر ی زیادی که اکثریت آنان را زنان تشکیل میاسفند عده 16در 

 عبارت بودند از: هاخود در مورد حجاب در محوطه دادگستری اجتماع کردند. این گروه

دانان، کارمندان شرکت هواپیمایی ایران، تعدادی از زنان وکیل، جمعیت حقوق

از  ایآموزان، هنرجویان موسیقی، کارکنان وزارت دادگستری، عدهجویان، دانشدانش

آموزانی که قصد پیوستن به از دانش ایی دیگر. عدههاهای تهران و گروهدبیران دبیرستان

جمشید )طالقانی( روبروی شرکت نفت، توسط گروهی این گروه را داشتند، در خیابان تخت

شان متحصن شدند. شعارهایی آموزان در مدارسنشاز مخالفان متفرق شدند. تعدادی از دا

 شد:که توسط جمعیت داده می

 استقالل،”، “جنگیم/ بر ضد استبدادجنگیم میمی”، “حجاب باید در فطرت زن باشد”

وقتی جنگ حجاب "“.زن و مرد کشته شدند/ هر دو باید آزاد باشند”، “مساوات، آزادی

ما را به "، "نه چادر نه روسری/ برابری برادری"، "میان من و توست/ پیروزی نخواهد بود

دیگر  /توپ تانک، استبداد "،"حل شاه بودگلوله راه"، "مردم قضاوت کنید/ گلوله بستند

  "اثر نداره

از پسران جوان دور زنان معترض زنجیر درست کردند و مانع از  ایدر این تظاهرات دسته

داران زن و کادر زن که گروهی از میهمانگزارش دیگری حاکی است  حمله به آنان شدند.

هواپیمایی ملی ایران نیز، آن روز صبح به سوی دانشگاه تهران حرکت نموده و در آنجا به 

ی تظاهرکننده زنان، تجمع کردند و خواستار هاعنوان اعالم همبستگی با سایر گروه

و و تلویزیون، های خود شدند. همچنین جمعی از کارمندان زن رادیخواستهرسیدگی به 

در محل سازمان واقع در خیابان جام جم، گرد آمدند تا به سوی کاخ دادگستری حرکت 

 ی خودهاکننده، خواستهخوانده شد و زنان تجمع ایکنند. در تجمع دادگستری، قطعنامه

 را به شرح زیر اعالم کردند:

ص ه تشخیپوشش متعارف زنان، باید با توجه به عرف و عادت و اقتضای محیط، ب -1

 خود آنان واگذار شود. 

حق برخورداری از حقوق مساوی با مردان، از حقوق مدنی برای زنان کشور  -2

شناخته شده و هرگونه تبعیضی در این قانون و قوانین مربوط به حقوق خانواده، 

 از میان برداشته شود.
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حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان، بدون هیچ تبعیضی حفظ و تامین  -5

 د. گرد

 تضمین شود.  ی قانونیهاامنیت کامل زنان در استفاده از حقوق و آزادی -4

ی سیاسی، آزادی قلم و بیان و عقیده و آزادی هابرخورداری واقعی از آزادی  -3

  شغل و اجتماعات، برای زنان و مردان کشور تضمین گردد.

 .هر نوع نابرابری بین زن و مرد در قوانین موضوعه، مرتفع شود -3

زخمی شده منتشر کرد که در تظاهرات  یخبرهایی از زنان ،اسفند 21آیندگان ی مهروزنا 

 زن در تظاهرات روز قبل چاقو خورده بودند.چهار د. بودن

اطالعیه دادستانی و نظر مهندس بازرگان مبنی بر عدم تحمیل حجاب منتشر  اسفند 21

اب بودند، به منظور ی مختلف زنان که مخالف تحمیل حجهااز صبح آن روز، گروهشد. 

شود، مردان هم در بر خالف آنچه گفته میراهپیمایی در دانشگاه تهران اجتماع کردند. 

  1این اعتراضات علیه حجاب اجباری به حمایت از زنان شرکت داشتند.

وشند کآورند بلکه میآیند. بر خالف روزهای قبل به زنان یورش نمیزنان به خیابان می

مشت و لگد به جان مردانی می االه بگیری کنند. کمی بعد حزباز حرکت آنان جلو

 :اندافتد که حفاظت از زنان را بر عهده گرفته

  "، نوکرهای امپریالیست، عامل سیا و...هابچه کو..ها، ساواکی " 

رود هفت کیلومتر درازا دارد. در آورند صف زنان به پیش میمردان خم به ابرو نمی

مردان زیادی نیز به  ،شوندایستند ... پرشمارتر میو مدارس می اهمقابل بیمارستان

الهی روانند حزب 311در پس راهپیمایان حدود  ،هزار نفر 21تا  13... اندآنان پیوسته

ساواکی منافق پیوندتان ننگین "دهند: زن چادری که شعار می 31و پیشاپیش هم 

آزادی، "دادند و زنان پاسخ می "شهطرفدار کارگر نمی حجاب کمونیست/بی"، "باد

 2 ..."فرهنگ ما/ خاموش بودن، ننگ ما

                                                                 

 163و  164ص  تکیت میلبه نقل از ،31متین، مهناز، خیزش زنان ایران در اسفند - 1

 ، لوس آنجلس تایمز، لوموند تیلآیندگان، دیلی تلگراف، واشنگتن پست، کیت م - 2
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به دست به 1 "ث.ژ"اله و ماموران میدان آزادی محاصره شده است. حزب

زند. آمیکنند. تظاهرکنندگان و ضدتظاهرکنندگان در هم میتظاهرکنندگان حمله می

 یشود قطعنامهزه داده نمیرسند اما به آنان اجازن به میدان می دو هزار ،آتش و دود

افتد و صفوف زنان شود در صفوف زنان شکاف میبندان ایجاد میخود را بخوانند. راه

بعد از ظهر تعدادی از این زنان خود را به  3توانند منسجم باقی بمانند. ساعت نمی

 آزادی زنانه"، "مرگ بر سانسورچی" دادندرسانند. در حالی که شعار میتلویزیون می

مساله "، "اتحاد برابری پیروزی"،"زن آزاده از حقت دفاع کن ای"،"حق مسلم ماست

 و... "آزادی باید نباید نداره". "حجاب نیست. حقوق مساوی است

 در آیندگان اخبار این روز این گونه گزارش شده است:

دیگری از زنان در تظاهرات  یهادر پی تظاهرات چند روزه اخیر زنان کشور، گروه»

یی شرکت کردند. تظاهرات زنان در محوطه دانشگاه تهران، تا حدود هاپیماییو راه

باره نقش اجتماعی زنان، مسایل و مشکالتی  ظهر ادامه داشت و طی آن، سخنانی در

 یهاکه در آن روزها با آن درگیر بودند و نیز مساله حجاب، از سوی نمایندگان گروه

 مختلف زنان ایراد شد.

یی، عده بسیاری از مردان موافق و مخالف با حجاب، حضور داشتند امدر آن گرده

از سوی “. مساله حجاب نیست/ توطئه امریکاست”دادند: از آنها شعار می ایکه عده

دادند: حال راهپیمایی شعار می ، درهاآموز دبیرستاندیگر، گروهی از دختران دانش

)اشاره به “. بارز آزاد باید گرددچریک م“. ”مساله اعدام است/ مساله حجاب نیست”

های فدایی خلق سازمان چریکاعضای اله رییسی از صدور حکم اعدام برای حشمت

، که در جهت هماهنگی این دو "اتحادیه انقالبی زنان مبارز"و  "جمعیت زنان"است(

ی، کوشیدند، در دانشگاه صنعتسازمان و تاکید بر از بین رفتن استثمار طبقاتی می

م ه یی، به عضوگیری پرداختند.هانامهان با تظاهرات بانوان، با انتشار پرسشهم زم

که  کردندپیمایی چنین صبح آن روز، هزاران نفر از زنان، به سوی میدان آزادی راه

از مردان محافظت  ایبعد از ظهر ادامه داشت. آنها در حالی که توسط حلقه 4تا ساعت 

، “مرگ بر ساواکی”، “فرهنگ/ خاموش بودن ننگ آزادی”دادند: شدند، شعار میمی

                                                                 

 نوعی اسلحه - 1
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بسیاری از مردان حرکت  یبه دنبال تظاهرکنندگان زن، عده“. مرگ بر سانسورچی”

حجاب، بی”، “ساواکی، منافق/ پیوندتان ننگ باد”دادند: کردند که شعار میمی

 “.شهکمونیست/ طرفدار کارگر نمی

ده نتوانستند سخنرانی کنند، از این رو به زنان در میدان آزادی، به علت تهاجم این ع

 ایاسفند )انقالب( به راه افتادند و به تدریج پراکنده شدند. همچنین عده 24سوی میدان 

جم به سوی ساختمان تلویزیون در جام از زنان تظاهرکننده، پس از خارج شدن از دانشگاه،

به عنوان اعتراض در آورده  یشان راهانفری، در حالی که کفش 31حرکت کردند. این عده 

مقابل ساختمان تلویزیون، با محافظین تلویزیون روبرو شدند و بر زمین  در 1،بودند

مرگ بر ”، “آزادی، استقالل، جمهوری مردمی”دادند: نشستند، در حالی که شعار می

 "مرگ بر سانسورچی”، “اتحاد، برابری، پیروزی”، “سانسور

زاده از طرف یکی از زنان تظاهرکننده در گلوله به قطبخبر دروغی نیز مبنی بر شلیک  

 اسفند خبری با این عنوان به چاپ رسید: 21در روزنامه اطالعات  کیهان منتشر شد.

ی زنان هادر متن خبر آمده که از صبح امروز گروه "راهپیمایی زنان منتفی شد"

اما پس از چند  ،لف تحمیل حجاب به دانشگاه رفته بودند به منظور راهپیماییامخ

سخنرانی اعالم شد که چون به نکات مورد نظر خود در مورد لغو تحمیل حجاب 

  "پیمایی وجود ندارد.دلیلی برای راه ،ایمدست یافته

که  دلیل نیست. بیبودمتفاوت  آیندگانی با روزنامهاطالعات روزنامه کیهان و خبررسانی 

رده کدر برابر دفتر این روزنامه تظاهرات برپا اله از صبح زود اسفند گروهی از حزب 21در 

ر در این دو هزار نفها، شنیدهبنا به  ."بیگانگان یآیندگان آیندگان روزنامه"با شعار:  بودند

دهند که در به مدیریت روزنامه می ایهشت ماده یتحصن شرکت داشتند. آنان قطعنامه

ع و خط مشی کلی سیاسی خود را آیندگان موض یروزنامه "اول آن چنین است: یماده

اش خشونت و مشت و تفنگ را اسفند آیندگان در سرمقاله 22در روز  2".تعیین کند

 . اعالم کردی توطئه نشانه

                                                                 

 ست. درحالی که کت وهاصادق قطب زاده، رییس سازمان صدا وسیما بود، اعالم کرده بود که مدافع پابرهنه - 1

 پوشید و این مساله به موضوعی برای طنزپردازان تبدیل شده بود.ی بسیار شیک خارجی میهاشلوار و لباس
 فنداس 22یندگان آ - 2
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گرفت. از جمله در تبریز در بر هم  ها راشهرستانبلکه تهران نبود  فقط دراعتراضات این 

رات و کارخانجات، به منظور اعتراض دانشجو و زنان شاغل در ادا ،آموزنیز دختران دانش

جاب اجباری، در مقابل ساختمان دبیرستان پروین تبریز اجتماع کرده بودند و قصد حبه 

ک د تیر هوایی هم شلیپیمایی آنان جلوگیری کرده و چناز راه ایپیمایی داشتند که عدهراه

حجاب اجباری، در عباس نیز، گروه کثیری از بانوان شاغل، در مخالفت با شد. در بندر

در شهرهای خرمشهر و آبادان نیز افراد  ی این شهر راهپیمایی و تظاهرات کردند.هاخیابان

در  را شنیدند. "یا حجاب یا تیزاب"حجاب مورد حمله و آزار قرار گرفتند و فریاد بی

اصفهان و سنندج نیز اعتراضاتی علیه حجاب اجباری صورت گرفت. زنان در سنندج شعار 

این اعتراض در بیستم اسفند  "نه روسری نه توسری، مرگ بر این دیکتاتوری"ادند: دمی

برگزار شد. این برنامه توسط زنانی سازماندهی شده بود که بعدها با کومله فعالیت کردند 

آموزان، کارمندان، آموزگاران،کارگران و پرستاران در آن و اقشار مختلف زنان مانند دانش

آموز مهاباد علیه حجاب اجباری اعتراض کردند. سفند دختران دانشا 21شرکت داشتند. 

در کرمانشاه نیز  1کردند.های فدایی خلق مهاباد از آنان محافظت میدر حالی که چریک

هزار تن از زنان و دختران در دبستان شاهدخت سابق تجمع کردند و حمایت خود را  3

 2از زنان تهران اعالم کردند.

های خارجی قرار گرفت و تظاهراتی از سوی ر صدر خبر رسانهاین اعتراضات د

های امریکایی در واشنگتن برگزار شد. بر مبنای خبر آسوشیتدپرس، حدود هزار فمینیست

لوریا گنفر در این اعتراض مقابل کنسولگری ایران شرکت داشتند از جمله بتی فریدمن و 

لمللی حمایت از حقوق زن در ایران با اکمیته بین نیزپاریس  در همین زمان دراستیمن. 

ی میتهکیت میلت عضو کبود. صد زن برجسته از پانزده کشور دنیا تشکیل شده  حضور یک

ر د ی دفاع از حقوق زن به ایران آمده بودبه دعوت کمیتهنیز که المللی زنان آمریکا بین

ران توسط دولت اسفند خبر اخراج وی از ای 23اعتراضات زنان در تهران شرکت داشت. 

هایی که کیت میلت از این اعتراضات تهیه کرده بود در نشریات موقت اعالم شد. گزارش

 خارج منتشر شد.

                                                                 

 31اسفند  21اطالعات  - 1
 1531اسفند  25کیهان  - 2
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همزمان با این اعتراضات، زنان طرفدار حکومت نیز به حمایت از حجاب تظاهرات و  

ری به طرفداآیندگان اسفند گروهی در محوطه روزنامه  19عصر روز "راهپیمایی داشتند. 

مرگ بر این " "خواهیمحجاب نمیما پیرو قرآنیم، بی"از حجاب جمع شده و شعار دادند:

  1"و...“ رهبر ما خمینی، حجاب ما زینبی"، “ارثیه پهلوی

ای، زنان مسلمان تهران را به شرکت اسفند زنان طرفدار حجاب اسالمی طی اطالعیه 25

 ن اطالعیه به این شرح است: در یک گردهمایی در روز جمعه دعوت کردند. متن ای

وطن متعهد و مسلمان؛ به منظور دفاع از حجاب اسالمی و همچنین به خاطر هم»

ر زاده منتخب امام در برابناپذیر آقای صادق قطبهای خستگیتایید و تقدیر از تالش

اسفند از ساعت دو بعد از ظهر  23عناصر ناآگاه و عوامل ضد انقالب در روز جمعه 

ان جام جم با شرکت خود در این گردهمایی رشد اخالقی، مذهبی و تداوم در خیاب

 «دهیم. زنان مسلمان تهرانی انقالبی خود را نشان میروحیه

در اجتماع بزرگی حضور  1531اسفند  23زاده سرپرست رادیو تلویزیون روز صادق قطب

 طرح این اب ،یافت و پس از سخنرانی خانم گوهرالشریعه دستغیب در تحسین از حجاب

محکوم حجاب را انقالب و ضدضد ،هزار کشته و مجروح داشته 131انقالب ایران مساله که 

 آن چنین آمده بود:  12بند صادر شد که در قطعنامه  کرد. در این تجمع

خواهران مسلمان ما حجاب را به مثابه سنگر پیکار و حصار تقوی، به تمامی زنان  "

  "نمایند.پیشنهاد می مبارز و انقالبی ابالغ و

نشینی ظاهری و موقت آنان، عدم همراهی و سران رژیم جدید و عقب و اقدامات مواضع

در تحلیل های موجود نظرهای سیاسی چپ و اختالفسازمان رسمیحمایت مشخص و 

روز آرام  4سبب شد جنبش اعتراضی زنان پس از از جمله عواملی بود که این مساله، 

 در پیامی تلویزیونی گفت:  زرگانمهدی با .بگیرد

خورند، ها در ظروف طال و نقره غذا میخوانند که اینروند دایما پشت گوش آقا میمی»

کنند. این گرفتاری های فرعونی زندگی میهای لخت هستند و در کاخها زنخانهدر وزارت

ت فرعی را پیش چه موضوعا ،ها و مسائل و مصائبهمیشه بوده، در این گیرودار گرفتاری

 « کشند.می

                                                                 

 1531اسفند  19کیهان  - 1
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از جمله جمعیت زنان مبارز به این نتیجه رسیدند که تظاهرات در موجود های زنان گروه 

ود نظر شصرفتظاهرات از مدتی برای بهتر است  و آمیز شدهلحظه کنونی بسیار مخاطره

گ و و این گونه بود که این اعتراض بزر ایجاد شودسازماندهی بهتری امکان و توان تا 

 خودانگیخته به خاموشی گرایید. 

موضع های سیاسی و گروه هاسازمان ها،همزمان با این رویدادها و پس از آن شخصیت

ع انتخاب نو سازمان ملی دانشگاهیان علنی و ابراز کردند. نسبت به مساله حجابخود را 

صادر کرد.  ایاسفند بیانیه 11به مناسبت  ترین حقوق هر فرد دانست وپوشش را ابتدایی

 در این بیانیه آمده بود که: 

زنان باید موضوع هیچ گونه تبعیضی قرار نگیرند و از آزادی واقعی و حقوق ”... 

انتخاب  استعدادهای خود برخوردار شوند. یاجتماعی و امکان رشد و شکوفایی همه

 فتحمیلی کش یترین حقوق فرد است و هم چنان که شیوهنوع پوشاک، از ابتدایی

ی هاباری به همراه داشت، تحمیل حجاب نیز در جهت نفی آزادیحجاب، نتایج زیان

 .“فردی و تهدیدی بر ایمنی اجتماعی است.

مسأله اجبار حجاب  و اری کردندزگزنان حقوقدان از آیات عظام و مهندس بازرگان سپاس

در مورد حجاب  ایاز سوی قضات و وکالی زن دادگستری، بیانیه 1.را پایان یافته تلقی کرد

 زنان و لزوم پرداختن به سایر مسایل مملکتی انتشار یافت. در این بیانیه گفته شده بود: 

 16 یی روز شنبهازنان حقوقدان در کنار کلیه خواهران هموطن، که در گردهم”

طلبانه خود را بلند نمودند و طی در وزارت دادگستری، صدای حق1531 اسفند

از حضرات آیات عظام و دولت  اند،ی خود را اعالم داشتههااستهصادره، خو یقطعنامه

موقت جناب آقای بازرگان، که با درایت سیاسی و انقالبی خود، عدم اجباری بودن 

انقالب  ینماید. همگان امیدواریم در سایهگذاری میحجاب را اعالم نمودند، سپاس

ی، اجتماعی، سیاسی و ی مدنهاشکوهمند ملت، )کمبودهای ناشی از( نابرابری

 "اقتصادی زنان ایران، به بهترین نحو ممکن تامین شود.

                                                                 

 1531اسفند 21کیهان  - 1
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غر حاج دکتر علی اصنویسندگان اساتید دانشگاه و... نسبت به این مساله موضع گرفتند. 

ی در روزنامه« نه استالین، نه سلطان سعید بن تیمور»ای با عنوان سید جوادی در مقاله

 اطالعات نوشت: 

ی ای جز افزایش نارضایتها باید حجاب اسالمی بپوشند ]به[ نتیجهکه زن این دستور»

ها و سرخوردگی از انقالب از طرف مردم و افزایش درگیری بین مردم و مأموران کمیته

این که اصول و فروع دین اسالم را کسی جز روحانیون و عالمان دین ...رسدنمی

شرایط زمان و مکان محیط زندگی خود تواند و نباید بفهمد و تفسیر کند و با نمی

ی عقلی و منطقی ندارد و هدف اساسی آن چیزی جز توجیه نماید هیچ گونه پایه

های مصنوعی بین مردم تمرکز قدرت مذهبی در دست گروهی خاص و ایجاد فاصله

و مذهب و قرار گرفتن بین مردم و مذهب به عنوان واسطه نیست... اگر منظور از 

ها از افراط در خودآرایی و برهنگی و جلفی است در این پرهیز زن حجاب اجتناب و

ی حضور زن در یک فضای انقالب اجتماعی حفظ حرمت و حیثیت خود صورت الزمه

باشد. اما از طریق مراعات در ایجاد تعادل اساسی در شکل و وضع و حرکت خود می

است در این صورت  اگر منظور از حجاب اجبار در پوشیدن چادر و استعمال روسری

به افراد غیرمسئول و یا کسانی که اکنون خود را در شهرهای ایران مسئول تأمین 

ی این دستور دست به اعمال خشونت نسبت دهد که به بهانهدانند اجازه مینظم می

 «ها بزنند.به زن

ه ن آمدی سازمان ملی دانشگاهیان را خواند که در آهما ناطق، استاد دانشگاه نیز بیانیه

 بود: 

حجاب هرگز ما مخالف حجاب نیستیم، بلکه مخالف تحمیل آن هستیم... زنان بی»

  «بنابر این ما خواستار احترام متقابل هستیم. اند،به زنان باحجاب توهین نکرده

 ای در کیهان نوشت: در مقالهوی در 

ی هستم... های زنان نیستم... من فرد مستقلهای جمعیتمن عضو هیچ یک از گروه»

شناسد... به ما گفتند: ما نیروهای ضدانقالبی... ضدحجاب... مبارزه زن و مرد نمی

ها نیستیم... انتخاب انداز هستیم. ما هیچ یک از اینطرفداران قانون اساسی... تفرقه

ترین حقوق هر فرد است. تحمیل نوع پوشاک در جهت نفی نوع پوشاک از ابتدایی

نی اجتماعی است. در دوران پهلوی کدام مرد از آزادی آزادی و در تحریف ایم
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ی زن، در این مسالهبرخوردار بود که زن از آزادی برخوردار شده باشد... عنوان کردن 

ی انحرافی است. ما نباید در این مسالهبرهه از مبارزه و در این مرحله از جنبش یک 

ر انحصارطلبی و تبدیل شدن ی زن داشته باشیم... خطمسالهای به نام مسالهشرایط 

 «به گروه فشار در تک تک ما نهفته و باید هشیار باشیم.

 : چنین عنوان کردند قدسی قاضی نور

شان و وقتشان صرف زیباتر شدن برای زنان عروسکی که تمام فکرشان، خواسته»

بوده، روسری کار نهایی است؟... با بستن یک روسری فکر نکنیم که زنان و دختران 

ترین و شوند، نه... آیا وجود ندارند زنانی که با زنانهاز حالت عروسکی به در میما 

ای به همسالها یک روسری روی سر دارند؟... بیایید کاری کنیم که نماترین لباسبدن

 «نام زن وجود نداشته باشد.

 ت: نوش« بیایید ایران ویران را آباد کنیم.»ای با عنوان سیمین دانشور هم در مقاله

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 

ورزم. در انقالب اسالمی ایران با ابعاد وسیع و حیرت انگیزش، زنان همگام مردان می

دانم... چنین قالب مردم ایران را کلمه الحق میبودند... من حضرت خمینی رهبر ان

مردی بارها و بارها گفته است که مسئول نسل آینده است و آرزویش نظام حکومتی 

ی هااست اسالمی و ایرانی که حافظ استقالل و دموکراسی باشد... متأسفانه دست

کردن ترین راه مخدوش داند که آسانمرئی و نامرئی در کار و در راه است و می

اندازی... است... خوشبختانه هوشیاری حضرت ی پاک انقالب مردم ایران، تفرقهچهره

برتر از مرد حتا  آگاهیش به این بحث خاتمه داد و حق زن را در اسالمخمینی و دل

ی تلفن و از طریق رادیو و ی حجاب مطرح شده است، به وسیلهمسالهشمرد. اینک 

خمینی... خیال همه را راحت کنم که حجاب به  آن هم نه به زبان حق خود حضرت

ی سنتی است... سرانداز و چادر مسالهی اسالمی نیست، یک مسالهصورت چادر یک 

ی مسالهیالم... بوده است. اما چه عتر پوشش خاص زنان دربارهای یغمامنش و بیش

لی چادر و چه حجاب شرعی اسالمی... از مسائل فرعی و فقهی و ظاهری است در حا

 الهمسدانم. ها را میکه فعال کوهی از مشکالت در برابر ما برپا ایستاده است... درد زن
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ر در ترس از لچک به س مسالهبر سر این نیست که حجاب به سر بکنند یا نکنند. 

 «بر سر ترس از دور ماندن از مسئولیت عظیم است. مسالهشدن است. 

 

علیه حجاب صورت نگرفت. سیر حوادث  پس از آن دیگر اعتراضاتی به این گستردگی

، هر چند تحمیل حجاب روند خود آنقدر سریع بود که مساله حجاب در میان آنها گم شد

گاه مقاالتی در مورد مساله حجاب و های رسمی گاه و بیدر روزنامه کرد و تنهارا طی می

 اینامه 39بهشت اردی 19شد. از جمله، منصوره کفایی، فشارهای وارده بر زنان منتشر می

ه و ب "ی گرمتر از آش هستندمساله زنان و آنان که کاسه"به آیندگان نوشت با عنوان 

شد. در بخشی از این نامه فشارهایی اشاره کرد که برای تحمیل حجاب به زنان وارد می

 چنین آمده است :

اسالمی شد حقوق اجتماعی زنان در دوران جمهوری با وجودی که قبال نوید داده می"

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 

اند که پنداری زنان ایرانی در کوران خود را از جامعه نسوان مبارز جدا نموده یجبهه

پیمایی کرده و نه اینکه دوشادوش مردان، تصاب زده، نه راهمبارزات، نه دست به اع

 هاترین شکنجهمخوف رژیم گذشته، مورد وقیحانه یهاو نه در زندان اندشهید داده

 .اندقرار گرفته

د توانصرف نظر از هیاهوی حجاب، که مسلما دلیل نجابت یک زن، پارچه اضافی نمی

غل خارج از چارچوب منزل را، صرفا به خاطر باشد، این روزها ما زنان اداری، که ش

کم های نوظهوری هستیم که کمالعملایم، شاهد عکسمدد معاش انتخاب کرده

گیری را از دست داده و صورت توهین به خود گرفته خوانی و جبههمخالف یجنبه

 "است ...

کتک ت. ی شصت همچنان با شدت ادامه یافی دهههاحجاب تا سالبرخورد با زنان بی

های زنان به جرم داشتن آرایش، زدن زنان در انظار عمومی، تیغ کشیدن به صورت و لب

اسید پاشیدن به روی آنها، شالق زدن، اخراج از کار، از جمله برخوردهایی بود که با زنان 

 شد. به اصطالح بدحجاب می
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مسوولین  اعالم شد. پس از آن "انقالب اداری"خمینی  الهاز سوی آیت 36در تیر 

رعایت پوشش اسالمی ملزم به  و ادارات یکی پس از دیگری زنان کارمند را هاوزارتخانه

شورای انقالب ورود زنان بدون پوشش اسالمی را به ادارات  36تیر ماه  13کردند. در 

 اهبه تمام وزارتخانه ایقدوسی دادستان کل انقالب با صدور اطالعیه الهممنوع کرد. آیت

تیر ماه حقوق و مزایای زنان  11صبح  9و ادارات هشدار داد که از ساعت  و موسسات

محل کار حاضر شوند قطع خواهد شد. شورای  کارمندی که بدون پوشش اسالمی در

 یابند.گری ارامنه نیز اعالم کرد که زنان ارمنی با پوشش اسالمی در ادارات حضور میخلیفه

علیه حجاب اجباری در ادارات اعتراض کنند. هر چند  بار نیز زنان به خیابان آمدند تا این

نبود اما با دستگیری و سرکوب شدید روبرو  31این اعتراضات به شدت اعتراضات اسفند 

برخی از زنان با لباس سیاه در خیابان و محل کار حاضر شدند  ،در حرکتی اعتراضی شد.

شدت  هااخراج و هاسازیشد. موج پاکمنجر برخی از آنها  یدستگیراین مساله به که 

آمده مرد  5زن و  3خبر دستگیری تیر19اطالعات (، در روزنامه تیر6اطالعات )گرفت. 

پوش از ارتش و سازمان صنایع زن سیاه 156 خبر اخراج اطالعاتروزنامه تیر  25است. در 

ان کیهروزنامه  جمعی بود. درها به صورت دستهبرخی از این اخراج شد.اعالم دفاع ملی 

 خبری منتشر شد به شرح زیر: 36تیر ماه  16

بنا به فرمان امام و طبق بخشنامه صادره از سوی مقامات مسوول ملی نفت منطقه "

نظر به این  14/3/36مسجدسلمیان مبنی بر پوشش اسالمی بانوان از روز دوشنبه 

از  وتن از پرستاران بیمارستان مسجد سلیمان از این دستور سرپیچی نموده  45که 

ی مخصوص امتناع ورزیدند و با توجه به این که در جلسات ارشادی هایرگرفتن روس

 "قانع نشدند به دستور دادستان انقالب اسالمی مسجد سلیمان از کار برکنار شدند.

های رژیم جدید بودند و جای این زنان در ادارات خالی نماند و زنانی که موافق دیدگاه

رفته بودند، جای آنان را پر کردند. این قشر از زنان که اکنون حجاب را با جان و دل پذی

های اجتماعی کردند، پا به عرصه فعالیتبه دلیل حکومت اسالمی، احساس امنیت می

 گذاشتند.

هایی بود که در علیه حجاب اجباری شهرزاد از هنرپیشه 36یکی از دستگیرشدگان تیر 

کرده است. وی شاعر نیز بود و چند بازی می های کابارههای فارسی در نقش رقاصهفیلم

های چرا دیگر در فیلم "ای تحت این عنوان کتاب منتشر کرده و در دوران انقالب نیز مقاله



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 118

 
 

و عضو کانون نویسندگان ایران شده بود. در خبرها منتشر  هنوشت "شویمفارسی برهنه نمی

یشان در روزنامه اطالعات دستگیر شد. عکس ا "های تهرانرقاصه مشهور کاباره"شد: 

این  به این دستگیری و ماجرای آزادی وی، 1ای منتشر شد. شهین نوایی در سخنرانی

 کند:اشاره می گونه

در کانون نویسندگان سر حمایت از این عضو دستگیر شده بحث درگرفت و اگر "

 نستتواو دوستان همفکرش نبود، بسیار ساده می 2پورهای موثر سعید سلطانحمایت

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.

هایی با عناوینی چون زنان مسلمان و... مرتب بر در و دیوار در آن دوران در ادارات اطالعیه

حجاب را فاحشه میشد که در آن زنان بیده میو تابلوهای اعالنات ادارات نصب و چسبان

 نامیدند.

 علیه زنان بسیار زیاد و فراتر از بحث اخراج و بیکارسازی بود: شدت حمالت 

را امضا  ایشدند که ورقهشدند وادار میحجابی دستگیر میزنانی که به جرم بی"

منافی  دهم که دیگر دست به عملقول می "کنند که روی آن نوشته شده است:

بندند که کنند و روسری دیگری به سرش می. و یا روسری او را باز می"عفت نزنم

کنند با همین و او را وادار می "من یک زن فاحشه هستم"روی آن نوشته شده:

روسری به خانه برود. زنانی به جرم دیده شدن قسمتی از مو یا گردنشان از زیر 

آمیز و به شکل توهینرا  موهای سر آنان شوند.روسری دستگیر و روانه زندان می

ود شتا زمانی که موهای سرت بلند شود مجبور می" :گویندتراشند و میمی ایزننده

. سر زنان متهم را به داخل "روسری سرکنی و آن وقت به حجاب عادت خواهی کرد

شد... کنند که سبب بیماری روانی این زنان میپر از حشره و موش می ایکیسه

شهر و یک زن ارمنی به علت تجاوز هنگام دستگیری به ظمت غفاری پرستار قائمع

 5خودکشی کردند. ،بهانه نداشتن حجاب

                                                                 
  2113مارس . 12شهین نوایی، کنفرانس کمیته ضد سنگسار در پاریس در  - 1
 اعدام شد. 1531خرداد  51شاعر و از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق که در  - 2

اکثریت تا قبل از / سایت اسناد اپوزیسیون. 35، سال ، از رنج و رزم زنانهای فدایی خلق اکثریتکسازمان چری - 5

 .کرداز حکومت دفاع می 32سال 
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نقش  ،در رابطه با مسایل زنان های چپو تشکل هاموضع سازمان -5-5

 1535تا 1501/ هاو جایگاه زنان در این سازمان
و  ، مقاالتتوان از مطالبرا می ل زناندر رابطه با مسای های چپو تشکل هاموضع سازمان

شد. هر چند که دسترسی به منعکس می هااین سازمان دریافت که در نشریات هاییبیانیه

 .تواند نمایانگر این مواضع باشدممکن نیست اما در همین حد محدود نیز میاین نشریات همه 

 هااین سازمان بیشترمرکزی  در کادرحتا  ند،بخش زنان داشت ها،و گروه تمام این سازمان

تعدادشان کمتر از مردان بود. با این حال آماری در دسترس  هرچند ندحضور داشتنیز  زنان

عداد ت ی تشکیالتی وهاو تاثیرگذاری، رده ارتقاء، هامیزان مشارکت زنان در فعالیتنیست که 

اید تنها فهرستی که شوربختانه ش .نشان دهدرا به تفکیک زن و مرد ها ی این سازماناعضا

مار ش ،ی اجتماعی سیاسی داشته باشدهان از میزان مشارکت زنان در این برهه از فعالیتنشا

از اعدام  پیشی شصت تا هامربوط به اعدام هایکی از این لیست اعدام شدگان زن است.

 رمنتشحقوق بشر در ایران  . این فهرست در سوئد و در ارتباط بااست 31جمعی سالدسته

است که از این اعالم کرده اعدامی  191یش از ده هزار و این فهرست اعدامیان را ب است.شده 

رسد برخی اسامی در به نظر میالبته  1(درصد 1273حدود ). اندنفرشان زن بوده 1533تعداد 

 آمارهای دیگری نیز در رابطه با شمار اعدامیان زن منتشر شده است:. ندارد این فهرست وجود

شدگان اند. در میان اعدامزن انقالبی اعدام شده 1311امروز به طور تقریبی بیش از  تا"

تا  31مادر و مادر بزرگ  11زن باردار،  21ساله،  13تا  15دختر خردسال  23بیش از 

نفر حلق  19نفر تیرباران،  911شدگان بیش از اند. از این اعدامساله وجود داشته 11

 2"اند.زیر شکنجه به شهادت رسیدهزن شجاع در  31آویز، 

هوادار  شدگان زنانزنان بسیاری هستند، بیشتر این اعدامنیز  31ی سال هااعدامیشمار 

زیرا در  ،ها جان به در بردندسازمان مجاهدین خلق بودند. زنان چپ در این سال از اعدام

 اعدام نیست.  ،مرتدقوانین اسالم، حکم زن ِ

                                                                 

، مشاهده 1531تا  1531های نسبت به زنان اعدامی در سالدر دهه شصت اعدامی رشد زنان  دو و نیم درصد - 1

 شود.می

  .1535 ه دانشگری،از رنج و رزم زنان ایران، رقی - 2
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های و عکس هادر طرحدهد که آن دوره نشان مینشریات  جمالی بهکوتاه و نگاهی امروری 

 توانها میالی صفحات این نشریهدر البهشود. همه جا عکس زن و مرد دیده می این نشریات

، برخورد با زندانیان زن، مراسم بزرگداشت روز زنان زنان کارگر، بیکاریی هایی در بارهگزارش

کمتر از مربوط به مسایل زنان های و گزارش قاالتم که نسبت گو این؛ مشاهده کردو... زن 

 است.  سایر مطالب

شان نسبت به حکومت جمهوری های سیاسی چپ آن دوره را از زاویه مواضعها و گروهسازمان

هایی که جمهوری اسالمی را ضدخلق توان در دو دسته مشخص جای داد. گروهمی ،اسالمی

 دانستند. این موضع ِکلیایی که آن را خلقی و ضدامپریالیست میهکردند و گروهارزیابی می

چه  وها نسبت به مسایل زنان نیز بسیار تاثیرگذار بوده ها و مواضع آن سازماندر نوع سیاست

ها، این های راست یا چپ در سازمانگیری جناحبسا با تغییر افراد کادر مرکزی یا قدرت

 کرده است. مواضع تغییر فاحش می

های فدایی چریک تر عبارت بودند از سازمانهای به واقع متشکلتنها سازمان 31در اسفند 

ها هنوز به طور رسمی شکل سازمان و تشکل را به خلق، سازمان مجاهدین خلق. سایر گروه

ای از سوی آنها منتشر نشده بود یا اکنون این نشریات در دسترس نشریه وخود نگرفته 

ه از مواضع آنها در قبال اعتراضات گسترده زنان علیه حجاب اجباری در نیستند؛ در نتیج

ها مواضع خود را سندی در دست )نگارنده( نیست. در این دوره بسیاری از سازمان 31اسفند 

ده ها چسبانکردند که بر در و دیوار مناطق پرتردد مانند دانشگاههایی منتشر میدر اعالمیه

، یعنی همزمان با اجباری شدن حجاب در ادارات،  36ها در تیرزمانشد. بسیاری از این سامی

 در این باره واکنش نشان دادند.

 (1)تا پیش از انشعابخلق به نقل از نشریه کار: فدایی ی هاسازمان چریک -5-5-1

در خوانده شد که  های فدایی خلق ایراندر اجتماع سازمان چریکای قطعنامه 31 اسفند 3

 : آمده است کنندگانمه شرکتقطعنا 9بند 

                                                                 

ی مبارزه شکل گرفت و مشی مسلحانه را به عنوان شیوه 31های ابتدای دهه خلق در سال های فداییسازمان چریک - 1

های اعتراضات خیابانی، اعضای این سازمان )آنها که از زندان آزاد شده بودند به همراه سایر انتخاب کرده بود. در ماه

ی هواداران روبرو های خیابانی فعال بودند و پس از سرنگونی رژیم سلطنت با موج گستردههوادارانش، در جنگ و گریز
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ی ارتجاعی گذشته، زنان را که نیمی از نیروی جامعه هستند، در وضعی بسیار هارژیم"

ون اجتماعی برابر ئو ش هازمینه یداده است. باید زنان و مردان در همه نامناسب قرار

 "درنگ باید ملغی شود.مقررات خالف این اصل، بی و باشند و هر نوع قانون

است که در آن به مساله تبعیض علیه های فدایی خلق سازمان چریکی اولین قطعنامهاین 

منتشر  31اسفند  24 که در 2شماره  کاری اصلی نشریه زنان اشاره شده است. مضمون مقاله

اجباری به خیابان علیه حجاب  ی اختصاص دارد کهتظاهرات زنانبه خبر حمله به  ،شده است

است. در  منتشر شدهاول  یعکسی از این تظاهرات در صفحهه به همراه آمده بودند. این مقال

العمل عناصر مرتجع و در باره عکس ایی فدایی خلق، اعالمیههااسفند سازمان چریک 21

 ی زنان صادر کرد. در این اعالمیه گفته شده بود: هاضدانقالب در برابر خواست

الل میهن و گسستن بندهای اسارت شان برای استقخواهران ما دوشادوش برادران”

د. تر خود جشن بگیرنجنگیدند و امروز نیز باید سرنگونی رژیم را با شرکت هر چه فعال

ی شئون اجتماع یتواند از شرکت فعال زنان در همهنباید و نمی ایهیچ کس به هیچ بهانه

انقالب و در  و بدون شرکت فعال زنان در اندجلوگیری کند. زنان نیمی از نیروی جامعه

امپریالیسم و نابودی استثمار غیرممکن است. از  یمبارزات اجتماعی، محو کامل سلطه

زنان را از شرکت  ایهمین روست که ارتجاع داخلی، در گذشته کوشیده است به هر بهانه

سنتی، آنان را در چارچوب  یدر مبارزات اجتماعی دور نگهدارد و با بندهای پوسیده

اردیواری هو چ هارونیاند سطایی محبوس کند و میدان فعالیت آنان را درافکار قرون و

پندارند، به تر از مرد میمحدود نماید. ما توجه همه کسانی را که زن را ضعیف هاخانه

کنیم. خواهران ما دوشادوش برادران ی انقالبی ایران جلب میهامبارزات ده ساله جنبش

                                                                 

اشرف دهقانی به همراه گروهی  ا تبدیل شدند. در همان ابتدا،هتوان گفت به بزرگترین سازمان چپ در آن سالشدند و می

انشعابی دیگر در  36الیت دادند. در سال های فدایی خلق ادامه فعاز اعضای سازمان انشعاب کرده و تحت عنوان چریک

کردند و موضعی نزدیک به حزب توده این سازمان روی داد و بخشی از سازمان که جمهوری اسالمی را خلقی ارزیابی می

دند کرداشتند، تحت عنوان اکثریت فعالیت خود را ادامه دادند و بخش دیگر که جمهوری اسالمی را ضدخلق ارزیابی می

 اقلیت.  تحت عنوان
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ی دژخیمان و چه در کنار هاگاه، چه در شکنجهخود، چه در میدان نبرد با دشمن

 ی اعدام، همه جا حماسه آفریدند...هاچوبه

زنان نه برتر از مردان و نه کمتر از آنها، بلکه کامال برابر با مردانند. رفتار ضدانقالبی 

و روز دیگر، به نمایشگاه عکس  اندمرتجعانی که امروز، به هتک حرمت زنان پرداخته

 آنکه به بهانه چادر شود.کنند، تنها به سود دشمنان ایران تمام میمله میشهدای خلق ح

کند، آنکه در پناه مذهب، دفاع ما حمله میو روسری، در کوچه و خیابان به خواهران بی

کند، آنکه می، خواهران ما را در کوچه و خیابان شکنجه میهاترین دشنامبه رکیک

با دیدگاه قشری خود بسنجد و به ستادها و دفاتر کار خواهد هر گونه فعالیت سیاسی را 

برد و آنکه در خیابان با شعار )یا روسری یا توسری( به ی سیاسی هجوم میهاسازمان

 کند، جز مرتجع ضدانقالبی چه نام دارد؟زنان توهین می

چنین کسانی دانسته یا ندانسته، آلت دست امپریالیسم و ارتجاع داخلی هستند و باید 

داریم که اگر از جانب دولت، برخوردی جدی اعالم می شدیدترین وجه مجازات شوند. به

و توام با مسوولیت نسبت به این گونه تحریکات ضدانقالبی نشود، اگر برای دستگیری و 

رود که این بار، مجازات فوری عناصر ضدمردمی، اقدام قاطع به عمل نیاید، بیم آن می

دفاع از مذهب، در چهره این گونه عناصر مرتجع ظاهر شوند عناصر مزدور دشمن در پناه 

 “ و زمینه را برای تدارک ضدانقالب فراهم کنند.

اشاره به وقایع آن روزها، مثل  ضمنبه مهندس بازرگان نیز  ایاین سازمان طی نامه سرگشاده

خواهان  ی سیاسی،هاحمله به زنان، حمله به کارگران و حمله به اجتماعات و مراکز سازمان

دستگیری و مجازات مسببین و محرکان اصلی آن وقایع اخیر شد. هم چنین از دولت سوال 

ی فردی و هاکه برای جلوگیری از تکرار این اعمال ضدمردمی و تضمین آزادی کرده بودند

 اجتماعی، چه اقداماتی به عمل خواهد آورد.

: مصاحبه با یک زن ر شده استمنتشدر این شماره مقاالت دیگری هم در مورد مسایل زنان 

آزادی زنان جدا از "مقاله  مارس و 9ی فدایی خلق به مناسبت هاکارگر/ پیام سازمان چریک

 در این مقاله چنین آمده است:  ."آزادی جامعه نیست

... آزادی هدفی انسانی است که به جنسیت ارتباطی ندارد، مختص به زن یا مرد "

ها به آزادی آید. روزی که انسانجا به دست می ن ومرد یکنیست.... آزادی واقعی برای ز
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واقعی دست یابند نیروی عظیم زنان که در اثر ستم تاریخی منزلت اجتماعی خود را از 

 "آورند.دست داده، دوباره شایستگی و منزلت خود را به دست می

 پرسد:ها اشاره کرده و میسپس به نقش زنان در انقالب

های ارتجاعی انکار شده منزلت اجتماعی این نیروی عظیم در حکومت با این همه، چرا"

نان اند و زاست؟ چرا زنان عالوه بر استثمار، ستم فرهنگی را نیز همیشه بر دوش کشیده

گوییم زنان زحمتکش اند؟ میزحمتکش از همان حداقل حقوق مردان نیز برخوردار نبوده

 یاقتصادی نیستند. زنان طبقه –جتماعی زیرا زنان در جامعه به یک سان تحت ستم ا

کنند و با اینکه خود از ستم حاکم همانند مردان طبقه خود، دیگر طبقات را استثمار می

 ی حاکمفرهنگی در امان نیستند، در عین حال مروج پر و پا قرص فرهنگ منحط طبقه

های تاریخی نیز هستند... علل این ستم دوگانه )بر زنان زحمتکش( را باید در ریشه

جستجو کرد. از دورانی که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید پیدا شد، از دورانی که یک 

ی دیگر حاکم شد، نقش زنان در تولید کاهش یافت و به علل اقتصادی و طبقه بر طبقه

یابد. این تنزل مقام در طول تاریخ هر چه بیشتر اجتماعی نقش زنان... کاهش می

را به دنبال آورد که باعث شد حقوق زن و آزادی فردی زن تا  گسترش یافت و فرهنگی

داری دوباره نیاز پیدا کرد از نیروی زن در حدود زیادی نفی شود. تا زمانی که سرمایه

کشی بیشتر زنان زحمتکش را با دستمزد کم و بدون تولید استفاده کند ولی برای بهره

ستفاده از شرایط فرهنگی گذشته اجتماع داری با سوءاحداقل حقوق به کار گرفت. سرمایه

توانست با پایین نگه داشتن دستمزد زنان، دستمزد کل کارگران را تنزل دهد ... آزادی 

پذیر است. شرکت زنان در مبارزات همیشه جنبه طبقاتی زن فقط با آزادی طبقاتی امکان

دن ود... جداکرتواند پیروز شداشته. بدون شرکت فعال زنان زحمتکش هیچ انقالبی نمی

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 

ق پایمال شده زنان خلق ما ضروری است از طرفی ایجاد نفاق مصنوعی برای احقاق حقو

و مردان توطئه و راهی است که ارتجاع و امپریالیسم برای پراکنده  بین زنان و یا بین زنان

گیرد. جامعه به دو بخش زن و مرد و یا زن باحجاب کردن نیروی مبارزاتی خلق به کار می
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ود. شدو طبقه استثمارگر و استثمارشونده تقسیم می به هشود بلکحجاب تقسیم نمیو بی

 ،ی استثمارگر استزحمتکشان در رهایی از طبقه یرهایی و آزادی زن نیز مانند کلیه

در مبارزه طبقاتی است ... از این رو برای ارتقا مبارزات ضدامپریالیستی خلق برای ساختن 

های ارتجاعی و ارهای ارتجاع، سنتایرانی آزاد و دموکراتیک الزم است با فروریختن دیو

ی های فردی زن و حرمت زن آن طور که شایستهضدخلقی فرو ریزد. حقوق و آزادی

ها زنان را به اسارت کشیده هاست تامین شود. کلیه قوانین ارتجاعی که طی سالانسان

 لغو شود. برابری و تساوی حقوق زن و مرد در امور اقتصادی اجتماعی و سیاسی تضمین

 "بشود.

، روز جهانی زن ،اسفند 11ی فدایی خلق ایران در پیامی به مناسبت هاسازمان چریکپیام 

. ودندب علیه امپریالیسم و اختناق جنگیدهی بود که قهرمانمبارز مبارزان زن  داشت یادگرامی

 :سب آزادی آنان در رژیم گذشته اشاره شدک این پیام به استثمار زنان و در

زه پیگیر علیه فرهنگ رزنان زحمتکش و مبارز ایمان داریم که تنها مبا ما همگام با "

ا م تواند زنان را از بند آزاد کند.ی دست وپاگیر آن میهاپوسیده ارتجاعی و تمام سنت

کلیه قوانین ارتجاعی علیه زنان و تامین برابری کامل زنان و مردان در کلیه  خواهان لغو

هستیم. حقوق دموکراتیک زنان باید تامین شود از هر  سیاسی امور اقتصادی اجتماعی و

همچنین ایجاد  اجتماعی آنها ممانعت به عمل آید. ی فردی وهاحرمتی به آزادیگونه بی

ی هاامکانات رفاهی برای زنان کارگر و زحمتکش کاهش ساعات کار آنان از خواست

 "ماست.

است. ظاهرا زادیخواه کرد آمده آنان خبری مبنی بر حمله عناصر مرتجع به ز 5در کار شماره 

العملی در مقابل تظاهرات زنان در مخالفت با سانسور و اختناق و نابرابری این حمالت عکس

ای مسلح به کارخانه پوشاک سنندج حمله کردند که اکثر حقوق زن و مرد بوده است. عده

کردند. در بیانیه طرفداران  ای هم به خوابگاه بهیاران سنندج حملهکارگران آن زن بودند و عده

 را دارد، آمده است: 31اسفند  21های فدایی خلق در سنندج که تاریخ چریک

پندارند که اگر به خوابگاه دختران و یا به محل کار زنان حمله نماید، می ... مرتجعین"

دیگر زن جرات فکر کردن و مبارزه کردن را نخواهد داشت. این برداشتی احمقانه است. 

خواهانه زنان دانسته و معتقدیم ها را مخالفت با مبارزات آزادیها و یورشن دسیسهای
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خواهند زمینه را برای فعالیت مجدد افکنی میعوامل ارتجاع با دامن زدن به ناامنی و تفرقه

 "امپریالیسم و ارتجاع هموار سازند.

ق در انتخابات مجلس های فدایی خلرقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریک، 39مرداد  4

تساوی زنان و مردان در و قانون اساسی  22اصل در سخنرانی خود به خبرگان قانون اساسی 

های مردم زحمتکش که حق برخورداری از کار، . وی در کنار خواستهبرابر قانون اشاره کرد

 هایش چنین گفت:هایی از صحبتبهداشت و حق اعتصاب و ... است و در بخشی

دهند زنان زحمتکش در شهر و روستا ... نیمی از جمعیت میهن را تشکیل میزنان ما "

های صنعت و کشاورزی... سهم قابل مالحظههمپای مردان زحمتکش در گرداندن چرخ

ی دشوار نگهداری از خانه و فرزندان را نیز به دوش میای دارند و عالوه بر آن وظیفه

ی هاداران... زیر فشار سنتداران و سرمایهمینکشند... عالوه بر تحمل ستم و استثمار ز

د کشنشماری را به دوش میظالمانه گذشته به جرم زن بودن بار خفت و تحقیرهای بی

و جامعه آنان را به جرم زن بودن از بسیاری حقوق محروم کرده است... زنان ما باید از 

تبعیض در محیط کار و از بین بردن  "حقوق اجتماعی مساوی با مردان برخوردار باشد.

دستمزد مساوی، ممنوعیت چند همسری، ایجاد مهدکودک و شیرخوارگاه و استفاده از 

ما هر "های سازمان اعالم کرد. سه ماه مرخصی زایمان با پرداخت حقوق را از خواسته

شی انسان کدانیم و معتقدیم بدون از بین بردن بهرهگونه تبعیض و نابرابری را محکوم می

آید. هیچ قانونی نباید زنان را به جرم مادر بودن و نسان برابری زن و مرد بوجود نمیاز ا

 نشینی نماید.زن بودن، از شرکت در زندگی اجتماعی محروم نماید و محکوم به خانه

ی هااز فعالیت ایقانونی که شرکت فعاالنه زنان را در پاره "برابری در برابر کدام قانون؟"

کند؟ قانونی که اصل تعدد زوجات برای مرد را و فرهنگی منع میاجتماعی، سیاسی 

شمارد؟ قانونی که حق گزینش همسر و یا طالق را یک جانبه و به نفع مرد، محترم می

د شوبرداری از ارث را برای مردان دو برابر زنان قایل میکند؟ قانونی که حق بهرهحل می

د؟ قانونی که از زن فقط یک موجود خانهدانو در حقیقت دو زن را برابر یک مرد می

کند؟ پس برابری در مقابل چنین سازد و این را احترام به حق زن تلقی مینشین می

 قانون نابرابری چه معنایی دارد؟رعایت برابری زن و مرد در قانون اساسی یک کشور، بر

ود. هر ریزی شهپایه برابری حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنان باید پای
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نانه در افکتقسیمی تفرقه ،بندی افراد یک جامعه بر اساس جنسیت و یا نژادنوع تقسیم

و برای سرپوش گذاشتن روی تقسیمات طبقاتی جامعه  داریجهت حفظ منافع سرمایه

مند کش و بهرهاست. افراد در یک جامعه طبقاتی، چه زن و چه مرد، به دو قطب بهره

حفظ حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جز از طریق  شوند وتقسیم می

 نابودی نظام استثماری در کشور ما و به ویژه محو کامل، امپریالیسم ناممکن است.

 گوید : ی مختلف اجتماع میهاهای زنان در عرصهوی با برشمردن فعالیت

ی گوناگون هامینهبا مردان، در ز پس این حق طبیعی ماست که از حقوق کامال مساوی"

سیاسی برخوردار باشیم. کنار گذاشتن زن از  ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وهافعالیت

 "ی اقتصادی یعنی نابودی حقوق و ارزش اجتماعی اوهافعالیت

نویس قانون اساسی در مورد تربیت فرزندان توسط مادران پیش 12او با اشاره به پایان اصل 

 گوید: می

وضوح جدا کردن زن و مرد بر مبنای جنسیت و سوق دادن زنان به کارهای این اصل، به "

 "دهد.خانگی و تبدیل آنان به موجوداتی جدا از فعالیت اجتماعی را نشان می

 چنین آمده است: 31 شماره "کار"نشریه در 

ارتقا و آگاهی زنان کارگر و زحمتکش شهر و روستا و سازماندهی مبارزات  یوظیفه "

 ".است خصوص زنان آگاه هم میهنه تمام نیروهای انقالبی و مبارز ب یعهده آنان بر

ای منتشر کرد و در آن پس از اشاره به تاریخچه این روز و زنان این سازمان بیانیه 39مارس 9

 مارس سال قبل چنین آمده است: 9کارگر شیکاگو، در مورد مراسم 

وت دولت موقت جمهوری اسالمی و اسفند سال گذشته، روز جهانی زن با سک 19روز "

خواهی بخش اعظم روحانیت ناشناخته ماند. هر چند برای اولین بار زنان به علت سنت

خواه به منظور بزرگداشت این روز آزادانه مراسمی برپا داشتند، با مبارز و انقالبی و ترقی

ا اسالمی از این همه آن چنان که درخور این روز بود، مراسمی برگزار نشد. صدا و سیم

پخش مراسمی که به بزرگداشت این روز اختصاص یافته بود، خودداری کرد و آن را یک 

اله خمینی مبنی بر این که زنان باید با حجاب آیت پدیده غربی خواند... به دنبال اظهارات

دار ایران فرصت یافتند تا ها بروند، زنان وابسته به طبقه سرمایهشرعی به وزارتخانه
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خواه و انقالبی ایران را به انحراف کشانند و مضمون رات سیاسی و اعتراض زنان ترقیتظاه

  "المللی زنان را مخدوش کنند...های روز بینخواهانه جشنانقالبی و ترقی

تمام  یکند که این روز برای زنان زحمتکش ما ناشناخته است و این را وظیفهسپس اشاره می

داند که در این راه گام بردارند. در انتها نیز اعالم کرده که سازمان نیروهای آگاه میهن مان می

تری در تشکل و سازماندهی مبارزات کوشش دارد که نقش فعال"های فدایی خلق چریک

ی زنان مبارز و آگاه را به تحقق این امر و همه "زنان زحمتکش و انقالبی ایران برعهده گیرد

 خواند. فرا می

 فدایی خلق )شاخه اشرف دهقانی( هایچریک -5-5-9

های فدایی خلق ایران جدا شد. یکی اولین بخشی بود که از سازمان سازمان چریک این گروه

لقی استقراریافته را ضدخلقی تحاکمیت تازه که انشعابیون از دالیل اصلی این انشعاب این بود

سندی در 1531از سال کردند. از موضع این گروه در قبال مسایل زنان در اسناد قبل می

 5سال اول شماره  "ی فدایی خلقهاچریک"نشریه پیام فدایی، ارگان دست نیست. اما در 

طوالنی درمورد  یپس از یک مقدمه "جمهوری اسالمی و امر رهایی زن"، در مقاله 33خرداد 

 است:شده شرایط ایران در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی، چنین نوشته 

ناپذیر پرولتاریاست و زنان نیز تخطی یه زنان برای رهایی وظیفهمبارز حمایت از"

تساوی کامل حقوق زن و مرد  بینند که ازپیشوای واقعی رهایی خویش را در کارگران می

 نمایند.دفاع می

ای ریزی حساب شدههمان ابتدا با برنامه ی وابسته برای سرکوب زنان مبارز ایران اززبورژوا

اعتقادات مذهبی شروع به محدود  یزیر لفافه خدمت گرفت و به توجیهات مذهبی را

جا پیش رفت که حتا به همان حداقل حقوقی نساختن حقوق زنان ستمدیده ما کرد و تا آ

یورش برد و با محروم کردن آنان از  ،هم که زنان در رژیم گذشته به دست آورده بودند

عمال اخراج زنان از ... ای زنان زد. پ بندهای بیشتری به دست و شان قید وحقوق بدیهی

شد که عامل اخراج داد و باعث میی مذهبی توجیه خوبی به دست آنها میهاکار با لفافه

زده بلکه اعتقادات مذهبی سردمداران حاکم وابسته بحران داریزنان نه سیستم سرمایه

 تلقی شود.
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ز ایران آنچه از وقاحت رن مبای اخیر برای سرکوب زناهابورژوازی وابسته و رژیم در سال

به هر نیرنگی متوسل شدند تا نیروی انقالبی  به کار بردند و ،و سبعیت در چنته داشتند

مرگبار  یهاقهرمانانه در مقابل گلوله نشهریور خونی 11زنان زحمتکش را که در 

ام یق در پا و همدوش برادرانشاننموده و هم امپریالیسم و سگ زنجیریش شاه سینه سپر

ه پس کوشیدند با تحمیل ب سرکوب و نابود سازد. ،بهمن شرکت نموده بودند را تضعیف

قواره و ترفندهای ی بیهااصطالح حجاب اسالمی و با محبوس کردن آنان در کیسه

از شرکت زنان در امور اجتماعی  ،ارتجاعی دیگر از قبیل تدوین قوانین ارتجاعی به جای آن

 ردیفق قضاوت را از زنان سلب کردند و روز دیگر آنها را همجلوگیری نمایند. یک روز ح

 ترینفحشا مورد کثیف یها قرار دادند. یک روز زنان به بهانهالعقلدیوانگان و ناقص

 ،میلیونی 11توجیه کشف رییس جمهور  قرار گرفتند و روز دیگر با هاو تحقیر هاتوهین

مجبور به  ،اج مخصوص از موی سرشاناشاعه امو یبه بهانه ...صدر یعنی همان بنی

عمال امپریالیسم وقاحت را در این زمینه به آنجا رساندند  استفاده از روسری گشتند و

هم در مقابل مقاومت  و باز "یا روسری یا توسری"دادند ها شعار میخیابان که علنا در

کن ی ممهارین صحنهتها به آنها یورش بردند و فجیعخیابان زنان وحشیانه در یقهرمانانه

را به نمایش گذاشتند. از اسید پاشیدن به روی زنان تا حمله به آنها در مجامع مختلف، 

 یهاار در مال عام و سرانجام طرح ایجاد اردوگاهتترین رفاز سنگسار کردنشان تا شنیع

ن جامعه ااین که چرا رژیم تا به این حد به سرکوب زن ...مخصوص برای زنان بدحجاب 

این چنین وحشیانه به سفت کردن زنجیرهای دست و پای آنان مشغول  دهد ومیت میاه

از ماهیت ضدخلقی و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و از الزاماتی ناشی  ،است

خرد  و هاای مبارزات تودههآوردشود که همانطور که گفته شد پایمال کردن دستمی

ضدانقالب قرار داده است. باید به این واقعیت  یرنامهکردن روحیه انقالبی آنان در صدر ب

هر قانون و مقررات  دهند وما را تشکیل می یتوجه کرد که زنان نیمی از جمعیت جامعه

مورد آنان اتخاذ شود، مشتمل بر نیمی از جمعیت ما خواهد بود یا به  ارتجاعی که در

خواهد گرفت. بنابراین سرکوب  عبارت دیگر نیمی از زحمتکشان جامعه را در اسارت خود

های تحت ستم ماست. این یک طرف مساله زنان به مفهوم سرکوب نیمی از جمعیت خلق

باشد که سرکوب زنان را در شرایط بحرانی کنونی برای رژیم از اهمیت خاصی می
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 اتیها در اتحاد مبارزیم با این سرکوبژر هبرخوردار کرده است. از طرف دیگر باید بدانیم ک

  "..کوشد نیروی پرتوان این اتحاد را مهار سازد.اندازد و میمردان و زنان جامعه شکاف می

 آنان معتقد بودند که:

ستم بر زنان در یک جامعه طبقاتی همواره وجود داشته و تا زمانی هم که مالکیت ...  "

گز زنان هر داریتحت روابط سرمایه.. خصوصی همچنان حفظ شود، وجود خواهد داشت.

توانند از حقوق واقعا مساوی با مردان برخوردار شوند. برای تامین حقوق مساوی با نمی

که همانا وجود اقتصاد  مادی آن یبه عبارت دیگر برای آزادی زنان باید زمینه مردان و

 بزرگ سوسیالیستی است بوجود آید.

شود به امعه وارد میی اقشار و طبقات جیی که به همههاستم یایران ... جدا از همه در

 یگردد. زنان زحمتکش جامعهتر یعنی ستم مضاعف اعمال میگران زنان ستمی بیشتر و

ه ب نتیجه بخشی از نیروی کارشان ازی قرار دارند و دروما از طرفی تحت استثمار بورژ

قیودات فئودالی  چارچوب فرهنگ حاکم و شود و از طرف دیگر دراین ترتیب غارت می

عقب مانده موجود در جامعه وسیعا اسیر روابط خانوادگی موجود همچون و فرهنگ 

اشند. بکننده در محیط خانه و آشپزخانه میخسته مستمر و کارمجبور به  ،بردگان خانگی

 اندارکه نیاز استثمار نیروی کار برای سرمایه نآرغم علی داریاساسا در نظام سرمایه

پزخانه بیرون بیایند ولی ماهیت استثمارگرانه و که زنان از کنج آش شودباعث آن می

ثانیا  دهد وکارهای بزرگ نمی ردزنان را  یمکان اشتغال همهاگرانه این نظام اوال غارت

برای به بند کشیدن هر چه بیشتر  دکنبرای بورژوازی تا آنجایی که منافعش ایجاب می

 کوشد. جامعه در حفظ قیودات فئودالی می

عین حال مبارزه زنان  ون رهایی کارگران از قید سرمایه ممکن نیست. دررهایی زنان بد

که زنان  ایاری عالوه بر مبارزهدبرای تامین حقوق دموکراتیک خود در جامعه سرمایه

دهند در خدمت انجام می داریکارگر علیه سرمایه یکارگر به عنوان بخشی از طبقه

تر به دفاع از زنان ا وظیفه دارد هر چه وسیعبنابراین پرولتاری ،سوسیالیسم قرار دارد

برخیزد. به این ترتیب پیوندی عمیق بین مبارزه دموکراتیک زنان برای کسب حقوق 

رار استق و داریمساوی با مردان و رسیدن به آزادی با مبارزه کارگران برای نابودی سرمایه

ر ناپدیی تخطیوظیفه آید. حمایت از مبارزات زنان برای رهاییسوسیالیسم بوجود می
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ساوی بینند که از تریاست و زنان نیز پیشوای واقعی رهایی خویش را در کارگران میاپرولت

 . "..نمایندو مرد دفاع می کامل حقوق زن

ی فدایی خلق ضمن حمایت قاطع از تساوی کامل حقوق زن و مرد و هاچریک ،با این تفکر

ان ی زنبینند همهاستقرار سوسیالیسم می گران وضمن این که رهایی زنان را در رهایی کار

 یمان را به متشکل شدن حول پرچم سازمان برای مبارزه بر علیه سلطهزحمتکش میهن

ی کارگر و گذار به امپریالیسم و استقرار جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه

 خوانند.سوسیالیسم فرا می

جمهوری "عنوان  منتشر شده است با 39خ اسفند مور 51 یدیگری که در شماره یدر مقاله

 مورد رعایت ی موسوی اردبیلی در نماز جمعه درهابه صحبت "اسالمی و تشدید سرکوب زنان

 حجاب پرداخته است. 

مورد  و پاسخ روحانیون حوزه علمیه قم در شجلسه پرس یزدی نیز در الهآیت... "

ه های انقالب دانستوارد را از وظایف دادگاهم منکرات رسیدگی به این بدحجابی و مبارزه با

مختلف طبق قوانین موجود با کسانی که ظواهر و شعار اسالمی را رعایت  یهاکه با روش

 "کنند.کنند شدیدا برخورد مینمی

 چنین نوشته است: زنان، خطاب به اسفند روز جهانی زن 11به مناسبت  ایاطالعیهدر 

وابسته ایران باعث اخراج داریاکم بر سیستم سرمایهدر شرایطی که رکود اقتصادی ح"

ه، ما شد یاجحاف در جامعه افزایش فقر و فالکت و ستم و ،جمعی کارگرانی دستهها

خواهی جمهوری اسالمی پیش از همه آماج حمله قرار گرفتند. پس توجیه اسالم با زنان

یدوبندهای فئودالی بر توهین زنان و تحمیل ق توجیهات جمهوری اسالمی برای تحقیر و

 "ان وابسته قرار دارد.دارخدمت امپریالیسم و سرمایه دست وپای آنان در

 )اقلیت(   های فدایی خلق ایرانسازمان چریک -5-5-5

حجاب اجباری، تحت عنوان مبارزه "ای با عنوان مقاله 36به تاریخ تیر  31در نشریه کار شماره

 نتشر شده که در آن چنین آمده است:م 12در صفحه  "با فرهنگ امپریالیستی
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تواند تحقق یابد که با یک دگرگونی ژرف در مبارزه با فرهنگ امپریالیستی زمانی می"

داری وابسته همراه ساخت اقتصادی اجتماعی جامعه و در هم کوبیدن مناسبات سرمایه

ازی ز پاکسها و اباشد. در غیر این صورت از انقالب فرهنگی، کشتار دانشجویان دانشگاه

اداری عمدتا اخراج نیروهای مترقی و انقالبی و از مبارزه با فرهنگ امپریالیستی حجاب 

کند، داری زن را به یک برده و کاال تبدیل میشود... جامعه سرمایهاجباری نتیجه می

برد و شخصیت زنان را لگدمال های رشد و شکوفایی اجتماعی آنها را از بین میزمینه

باری به نام آزادی و برابری بلکه خواهان بندوزنان زحمتکش نه خواستار بیکند... می

تر برابری واقعی زن و مرد و تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی خود و شرکت هر چه فعال

در تمام امور و شئونات زندگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه بودند ... اما جمهوری 

در  ایهای تازهنان زحمتکش پاسخ نگفت بلکه گامهای زاسالمی نه تنها به این خواست

های اجتماعی و سیاسی میان زن و مرد برداشت. امروز نیز با طرح مساله جهت نابرابری

شود، نه تنها بیش حجاب اجباری که جزئی از سیاست ضددموکراتیک آن محسوب می

سمت و سوی بلکه جهت و  ،کنداز پیش زنان را از زندگی اجتماعی و سیاسی دور می

ای سازد... حقوق اجتماعی زنان را نادیده گرفته و حتا در پارهمبارزه آنها را نیز منحرف می

موارد این سیاست منجر به اخراج زنان کارگر و کارمند جزء شده است... حزب جمهوری 

های اجتماعی و سیاسی دور کند کوشد زنان را از عرصه تولید و فعالیتاسالمی که می

ها سعی دارد که حجاب اجباری را قدمی در جهت مبارزه ا بر احساسات مذهبی تودهبا اتک

جابی حهای موجود بیبا فرهنگ امپریالیستی جلوه دهد که گویا یکی از علل نابسامانی

دانند که چه بسیار زنانی که حجاب های زحمتکش ما به خوبی میزنان است... اما توده

مام رفتار و حرکات زندگی روزمره خود در جهت اشاعه فساد اسالمی بر سر دارند اما در ت

از  دارند و نیز انبوهیو فرهنگ امپریالیستی، مصرف کاالهای تجملی و زینتی گام برمی

کنند اما پیگیرانه با فرهنگ امپریالیستی و زنان که حجاب اجباری را تحمل نمی

کند. در این میان جناح ده و میمناسباتی که زن را به کاال تبدیل کرده است، مبارزه کر

کنند که خود را مخالف با ها تالش میدیگر هیات حاکمه یعنی به اصطالح لیبرال

های ضددموکراتیک حزب جمهوری اسالمی معرفی کنند تا خود را حامی زنان شیوه

نشان داده و بدین طریق این نیروی عظیم در جهت تثبیت و تقویت موقعیت خویش به 
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های بزرگ و انحصارات امپریالیستی .. باالخره نمایندگان وابسته به سرمایه. کار گیرند.

کوشند تا با جویند و میها و ... نیز از این موقعیت سود میها و بختیاریطلبسلطنت

بندو باری( زنان قلمداد مخالفت با مساله حجاب اجباری خود را طرفدار آزادی )بخوان بی

دن مساله حجاب اجباری به عنوان سیاستی ضددموکراتیک کنند... ما ضمن محکوم کر

های اجتماعی ندارد، آن را تنها جزیی از تضییع حقوق که هدفی جز طرد زنان از فعالیت

ه پای مبارزه علیبهخواهیم که پادانیم و از زنان زحمتکش و مبارز میدموکراتیک زنان می

لبان طها و سلطنتظیر بختیاریهای ضددموکراتیک هیات حاکمه علیه کسانی نسیاست

 ها ... نیز مبارزه کنند. و لیبرال

 مارس منتشر شده است که در دسترس نیست. 9ویژه نامه از سوی این سازمان  36اسفند در 

 به مساله زنان پرداخته است: 25صفحه در  31اسفند  23، 133کار شماره 

قوق دمکراتیک زنان آغاز با طرح حجاب تحمیلی اولین یورش را به ح "دولت جدید"

نمود و اگرچه مخالفت با اجباری شدن و هرگونه تحمیلی بر پوشش، عمدتا زنان متوسط 

العمل مهمی در این باره از خود جامعه را به اعتراض برانگیخت و زنان زحمتکش عکس

نشان ندادند ولیکن معلوم بود که این حرکت رژیم به همین جا ختم نخواهد شد. سپس 

های وت از زنان سلب شد و قدم به قدم تهاجم به حقوق زنان به پیش رفت. دادگاهحق قضا

خانواده که در زمان شاه به زیر فشار زنان و الاقل در ظاهر تا حدی حقوق آنان در خانواده 

کرد، لغو گردید. حق طالق به طور یک جانبه به مردان داده شد و همینطور را مالحظه می

عدد زوجات و حق صیغه که این آخری که در حقیقت رسمیت حق حضانت فرزندان، ت

بخشیدن به فحشا و قانونی نمودن خرید و فروش زنان به عنوان کاالیی جهت ارضای 

سال کاهش داد به ایجاد دادگاه 15ا به رشهوات حیوانی بود. رژیم سن ازدواج دختران 

همزمان با این روند . های مدنی خاص برای اجرای این قوانین غیرانسانی اقدام نمود

خصوص ه ها را بتری برای زنان شاغل ایجاد نمود. مهدکودکتضییقات و شرایط سخت

ی هادر ادارات و کارخانجات محدود نمود و بسیاری از آنها را منحل کرد و به بهانه

 کار که ندارد لزومی شما است شاغل شوهرتان چون که حد این درحتا  –گوناگون 

 خود قوانین در رژیم ترتیب بدین. پرداخت زنان وسیع پاکسازی و اخراج به -کنید
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 هک رسانید جایی به کار راحتا  و نمود تثبیت را زن خانگی بردگی، مرد و زن نابرابری

اش قانون اساسی درجانیان و مطرودین از جامعه قرارداد و رژیم  ،زنان را در رده مهجورین

ترین وظیفه زن در حقیقت به کودک به عنوان مهم داری و پرورشدادن فرزند نیز با قرار

نشینی زن شکل قانونی داده و با عدم امکان انتخاب زن به عنوان رییس جمهور و خانه

و با طرح الیحه قصاص مشخصا زن  دیگر مقامات نابرابری مرد و زن را رسمیت بخشید

زنان گرفت و اخیرا کال حق شهادت را از  ،داد و در مواردی چون قتل را نصف مرد قرار

ی هادیگر نشان داد که رژیم نیز با پیش کشیدن طرح نیمه وقت کردن بانوان بار

همواره در شرایط بحران اقتصادی زنان را در ردیف اول صف اخراج قرار  داریسرمایه

جمهوری اسالمی که خود به فحشا؛ به فروش زنان و استفاده کاالیی از زن  دهند ...می

 و ندکاست؛ آنگاه فروشانه و ریاکارانه، اماکن عمومی را زنانه مردانه می رسمیت بخشیده

کوشد و از سوی دیگر حجاب اجباری ها نیز میدر جهت زنانه مردانه کردن اتوبوسحتا 

کشی، فحاشی و و اعمال وسیعترین فشارها برای تحمیل آن چون اسیدپاشی، تیغ

در پوشاک و...اخراج به  نسانی، اجبارترین حریم حقوق اشعارنویسی تعرض به خصوصی

 ودن مو، راه ندادن به مغازه و تاکسی و...به علت نداشتن روسری و...بجرم پیدا 

ها تحت عنوان در زندان از همه تجاوز به دختران و زنان مبارز ترترین و وحشیانهوقیحانه

د نابرابری دستمزواقع سخن گفتن از ه و در واقع در چنین شرایطی ب ..."اسیران حربی "

کاری کار گماردن زن در کارهای سخت و شبه زنان با مردان در ازای کارمساوی یا ب

 "نماید...و...عبث می

م کنند و رژیکه زنان ستم و تحقیر مضاعفی را نسبت به مردان تحمل می مقاله آمدهدر ادامه 

 دیجتماعی به عنوان موجوی اهارا در تمامی عرصه بردگی زن را رسمیت و تداوم بخشیده و او

 : داردپست و درجه دوم محسوب می

 تا کنون مبارزات زنان شکلی .گذاردسنگینی را بر دوش زنان می یوظیفه ،این شرایط "

دن برای مقابله با پایمال ش اندسازمان داشته است و زنان هنوز نتوانستهخودانگیخته و بی

به همین دلیل است در مقابل تمامی اعمال و  تشکیل دهندهای الزم را شان تشکلحقوق

شود مبارزه چندانی را شاهد نیستیم که شان میهایی که علیهوحشیانه و سرکوب

تاکیدشان بر زنان نه به معنی جداسازی زنان از مبارزه طبقاتی و مبارزه برای سرنگونی 
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بودن  زن که جهت ی باشدرژیم بلکه تاکیدی بر لزوم سازماندهی زنان حول ستم مشترک

جهت احقاق حقوق  ،شود. باید زنان را برای پیشبرد وجه دیگر مبارزهنان اعمال میآبه 

ه ترین اگیی از مبارزترین و آهازنان نیز سازمان داد. زنان باید در هر کجا با تشکیل هسته

های ارتجاعی رژیم را سازمان دهند این عمل به خصوص تبلیغ وسیع بر ضد سیاست ،افراد

دهند و در مشاغلی چون رخانجاتی که تمام یا اکثر کارگران را زنان تشکیل میدر کا

 "یابد.می ایبهیاری و پرستاری و... اهمیت ویژه

های سیاسی و ی زن آگاهیهاسنگین بر دوش ماست تا با کار در میان توده ایوظیفه"

خی زن سابقه تاریی هاماندگی فرهنگی و سیاسی تودهشان را ارتقا بخشیم. عقباجتماعی

ان مکند. فراموش نکنیم جنبش انقالبی میهنتر میرا افزون دارد و این بار مسولیت ما

نیازمند کشانده شدن زنان به عرصه مبارزه است. البته وجود هزاران زن مبارزی که در 

نشان از مبارزه است ولیکن ما باید  ،ها هستند و یا به جوخه مرگ سپرده شدندزندان

ی وسیع زنان زحمتکش را به مبارزه برکشیم. برای اینکار بایستی که به کار هاتوده

ا شان ری سیاسیهاگاهیآمیان زنان کارگر و دهقان همت گماشت و  تبلیغی وسیعی در

تر زنان به عرصه مبارزه انقالبی تنها با کشاندن هر چه گسترده ،ولی رفقا ارتقا بخشید.

رسد. به قول لنین: کار کمونیستی و سیاسی ما در میان یکار در میان زنان به انجام نم

باشد. باید نقطه نظر ی زن مستلزم بخش عمده کار تربیتی در میان مردان میهاتوده

کن سازیم. اهمیتی و حزب ریشه هاگذشته را که مربوط به دوران بردگی است در توده

 پیوند تنگاتنگ با جنبشدهیم، جنبشی که تنها در که ما به جنبش زنان زحمتکش می

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 

ها و اقدامات عمومی انقالبی در برنامه عمل سازمان گذشته از خواست ...ضرورت نیست 

های ویژه زیر لترناتیو مورد نظر خود خواستآهوری دمکراتیک خلق به عنوان رژیم و جم

 را برای زنان مطرح کرده است :

 حقوق اجتماعی برابر با مردان، لغو هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت -

 های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تمام فعالیت شرکت آزادانه زنان در -
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جاعی مربوط به خانواده، نظیر حق طالق یک جانبه، تعدد زوجات و لغو قوانین ارت -

 صیغه و...

 و ستم بر زنان است لغو مقررات حجاب اجباری که ابزار فشار -

برخورداری از حقوق و مزایای کامل )و مساوی با مردان در ازای کار مساوی و سایر  -

کودکان در محل  تسهیالت چون شیرخوارگاه، مهد کودک و حق نگهداری و رسیدگی به

 کار و...

ضمن سازماندهی و پیشبرد مبارزات زنان زحمتکش علیه ستمی که بر آنان اعمال  بایستی

های های کنونی آنها، مبارزات آنان را به مبارزه حول خواستشود و حول خواستمی

 سازمان، ارتقا داد و به پیش راند. البته برای زنان جهت خالصیمطروحه در برنامه عمل ِ

گردد راهی جز قطعیت بخشیدن به انقالب جز ای که بر آنان اعمال میاز ستم وحشیانه

ها رها گردند که انساننگاه رها میآرو نیست. زنان تنها به پیروزی رسانیدن انقالب پیش

گردند پایان بخشیدن به ستم دوگانه اعمال شده بر زنان تنها آن گاه میسر است که 

ها از رسمیت بیفتند و از این روست را از دست بدهد و چپاول انساناستثمار قانونیت خود 

های دمکراتیک خود بر گرد محور طبقاتی که زنان باید در عین مبارزه بر حول خواست

مبارزه و به دور پرچم سرخ پرولتاریا متشکل گردند و مبارزه را تا سرنگونی انقالبی رژیم 

زم و کمونی مت در راستای استقرار سوسیالیسحرکو و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق 

 "هیچ جنبش انقالبی بدون شرکت زنان به پیروزی نخواهد رسید.".. . تداوم بخشند

 (اکثریت)ی فدایی خلق هاسازمان چریک -5-5-4

به مساله حقوق زن و حجاب اسالمی اختصاص یافته است. در  33سرمقاله کار اکثریت شماره 

 است: این سرمقاله چنین آمده

مجبور ساختن زنان به استفاده از حجاب اسالمی آن هم در  ... طرح مساله حجاب و" 

مهتالش دارد ه ریالیسم امریکاپان لیبرال با حمایت فعال امدارشرایطی که جبهه سرمایه

ریالیستی دموکراتیک مردم ایران را پدستاوردهای انقالب را بر باد داده و جنبش ضدام ی

سازد، عمال وحدت مردم را بیش از پیش دچار مخاطره ساخته است و و ربا شکست روب

. ن ریخته است. ..آمتحدان داخلی  و بیشتر از هر زمانی آب به آسیاب امپریالیسم امریکا
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که  ایحقیقت آن است که اقدامات جمهوری اسالمی در تعطیل مراکز فساد به شیوه

داده است که فساد اخالقی اتفاقا در پوشش همگان از آن اطالع دارند، امروز این نتیجه را 

ماهی که از استقرار نظام جمهوری  11حجاب چند برابر شود. فساد و فحشا در طول 

مبلغان اخالق  طلبانه مقامات واقدامات منزه رغم نیات وگذرد، علیاسالمی ایران می

نشان می فرین زنان میهن ماآمبارزات حماسه گیری داشته است.شمچاسالمی گسترش 

اهی گی فساد اجتماعی وقوف و آهادهد که آنان به مبارزه پیگیر برای نابودی علل و ریشه

طی که زن را به مثابه یک کاال بدارند، زنان زحمتکش و روشنفکر ... امروز علیه آن روا

. جلوه دادن این مبارزه عظیم و تاریخی به تالش اندبه مبارزه برخاسته ،داردعرضه می

 یاتثبیت حجاب اسالمی در حقیقت تنها ناشی از اذهانی است که به گونه امین وبرای ت

 شود.ال مواجه میادیگر با زن به مثابه یک ک

اند بدون وتشود نمیبدون تردید آنچه که امروز زیر پوشش حجاب اسالمی تبلیغ می

سیاسی  وعدم اعتقاد جمهوری اسالمی ایران به اصل برابری حقوق اجتماعی  ارتباط با

مرد مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. ... کارنامه جمهوری اسالمی ایران در این  زن و

مردان، سلب  تفویض حق تعدد زوجات به« در بر ندارد ایزمینه هیچ چیز امیدوارکننده

ات فراوان برای زنان کارمند و قزنان، به رسمیت شناختن صیغه، تضی تحق قضاو

مبارزه و آگاه میهن ما را پیش  قداماتی است که زنان زحمتکش واز جمله ا متخصص و ...

گیری از پیش نسبت به جمهوری اسالمی بدبین ساخته است. سیر وقایع با بهره

دار و دسته بختیار از اجرای طرح اجباری کردن حجاب  هامپریالیسم امریکا و به ویژ

چگونه در پس هر مبارزه به ده است، یک بار دیگر آشکار کرده است که واسالمی همراه ب

باید منافع و عالیق طبقاتی را که با یکدیگر در مبارزه و ستیزند، ظاهر فرهنگی نیز می

یی را اتخاذ کرد که به سود زحمتکشان و هاگیریتوجه به مواضع جهت بازشناخت و با

 درجهت پیشبرد مبارزات ضدامپریالیستی عملکرد بیابد. 

اعی حقوق ماختن هر گونه اقدامی که به محدودیت اجتضمن محکوم س 1"س چ ف خ ا"

خصت که ش ایزنان بیانجامد، معتقد است که باید قاطعانه علیه روابط و باورهای پوسیده

                                                                 

 یرانا لقخ داییف هایریکچ ازمانس - 1
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زه شود، ردهد مباتنزل می "عروسک"اجتماعی زن را لگدمال کرده و زن را تا حد یک 

باید در راستای پیشرفت ما معتقدیم که مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی زنان را می

زنان و مردان  یی ایران سازمان داد. ما از همههاخلق مبارزه ضدامپریالیستی دموکراتیک

گرانه میان مردم اجازه پیگیر آگاه هایخواهیم که با فعالیتمبارز ایران مصرا می آگاه و

د از طرح یادی امپریالیسم امریکا به سود خواوابسته و  داریندهند که جبهه سرمایه

 برداری کند. اجباری کردن حجاب اسالمی بهره

مرد  از جمله حق برابری کامل زن و هاما ضمن حمایت کامل از حقوق دموکراتیک توده

خود را در راه  خواهیم نیرویمبارز می اه وگزنان آ یاعی، از همهمدر همه شئون اجت

مل نابودی کا ج کنند، فقط بامتحدان داخلی آن بسی و امریکا مبارزه با امپریالیسم و

 زحمتکش مردان مبارز و که زنان و وابسته به آن است داریسلطه امپریالیسم و سرمایه

 1"یابند.خود را باز می کایران حقوق دموکراتی

از رنج و "شد به نام منتشر از طرف این سازمان  1532سال مارس 9به مناسبت  ایکتابچه

ت وضعی"ه دانشگری بود. این جزوه شامل چندین مقاله است: که نوشته رقی "رزم زنان ایران

های رژیم شاه، نقش زنان در زنان در رژیم شاه، نقش زنان در مبارزه علیه شاه، زنان در زندان

انقالب، تاثیر انقالب بر زنان، عملکرد جمهوری اسالمی پیرامون حقوق زنان، مبارزات کنونی 

 زنان انقالبی.  زنان و رئوس مطالبات زنان و وظایف

 اکثریت برای زنان چنین آمده است:فدائیان  یبرنامهدر  

اعالم و تضمین برابری کامل حقوق زن با مرد در جامعه و خانواده، تضمین حق  "

کشور و تالش درجهت تامین شرایط  یمشارکت کامل زنان در تولید اجتماعی و در اداره

و مستقل و دفاع متشکل از حقوق  ایتودههای حق زنان در تشکیل سازمان آن، تضمین

 "خود.

 ی مختلف به مسایل زیر پرداخته است:هادر ادامه در بخش

 431به  هاآثار شوم جنگ بر زندگی زنان ایران که آمار زیر را داده است تلفات جبهه"

از دست  هاجبهه زن ایرانی یک نفر عزیزی را در 51هزار نفر رسیده است حداقل از هر 

                                                                 

 سرمقاله حقوق زن و حجاب اسالمی 33شماره اکثریت نشریه کار  - 1
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مجروح پرستاری کند.  زن ایرانی یکی باید حداقل از یک معلول و 13است. از هر  داده

هزار کودک و نوجوان  هاوارگان جنگی است و دهآزن ایرانی حداقل یک نفر جز  3از هر 

آموز تحت تعلیمات نظامی میلیون دانش 473به شهادت رسیدند و  هاموز در جبههآدانش

  "هستند.

ع جنگ، برقراری صلح، پایان دادن به شکنجه و اعدام و ترور و خفقان و مطالبات زنان را قط

های صنفی، رفع ستم بر پایه ها و تشکلهای سیاسی، آزادی ایجاد سازمانسرکوب سازمان

جنسیت، احقاق آزادی و برابری کامل با مردان، فراهم آمدن امکاناتی مانند مهدکودک و 

ن کار مترقی که دستمزد مساوی در کار مساوی، شیرخوارگاه در محل کار، تدوین قانو

ممنوعیت کار شاق بدنی و شیفت شبانه برای زنان، مرخصی با حقوق دوران زایمان و مراقبت

 سامان آوارگان، .... عنوان کرده است. های پزشکی الزم، رسیدگی به امور نابه

 1سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر -5-5-0

آیا در طی یک "دارد با عنوان  ایگزارش و مقاله ویژه قیام( 39بهمن  19) 42پیکار نشریه 

 پخت خبرگان آزادی واقعیآیا در آینده قانون دست ؟ل گذشته وضع زنان تغییر کرده استسا

                                                                 

سازمان  یدئولوژیا به این نتیجه رسیدند که باید سازمان مجاهدین خلق ایراناز  بخش بزرگی، 1534در سال  - 1

بخش مارکسیست مجاهدین در بین کارگران و دانشجویان  31تا  33 هایدرسالتغییر یابد.  مارکسیسم به اسالم از

های مائو بخشی از آنها با چند گروه دیگر که طرفدار اندیشه 39کردند. در سال فعالیت و نشریه قیام کارگر را منتشر  می

این سازمان  1531از قیام بودند متحد شده و تحت نام سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، به فعالیت پرداختند. پس 

ای و انحالل بعد از سازمان چریک های فدایی خلق بزرگترین سازمان چپ بود. این سازمان معتقد به ایجاد ارتش توده

خواند و برای ایجاد انقالب سوسیالیستی دهقانان و کارگران تبلیغ ارتش بودند. دولت بازرگان را یک دولت بورژوازی می

 کرد. می

را یک قدرت سوسیال امپریالیستی  اتحاد شوروی دانست،را دشمن اصلی جنبش انقالبی ایران می مریکاا ناین سازما

آموزان هوادار پیکار را نام توان سازمان دانشجویان و دانشمیپس از انقالب های جانبی این سازمان نامید. از سازمانمی

و  31 سالوقایع  . درجریان پیکار کرد به نامای منتشر میگفتند. سازمان پیکار نشریهمی دال.دال برد که به آن اصطالحاً

تعداد زیادی از اعضا و هواداران این سازمان مشخصا دستگیری بخشی از کمیته مرکزی و کادرهای باالی این سازمان، 

 اعدام شدند. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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ای به تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در در این مقاله اشاره "؟کندزنان را تضمین می

به مبارزات و فداکاری زنان در دوران  را 31ن در سال حرکت زناشود. نمی 31اسفند 

 کند.مشروطیت و مبارزان ستارخانی تشبیه می

ی زحمتکش خلق را با شیوه صبر و انتظار ها...بعد از قیام بهمن ماه تا چند ماه توده"

و انتظار کارگران چندان دوامی نیاورد و ما شاهد  ساکت نگهداشتند اما دعوت به صبر

ر کارخانجاتی که زنان نقش مهمی را در تولید دارند بودیم. مانند کارخانه دکتر مبارزه د

 موزیآدرس تجربه که) ، استارالیتنخ زرین .یی نیز دست یافتهاعبیدی که به پیروزی

 پورشادان وین، کفش ،کفش ملی بخش گابور ،دوزندگی ناظمیداشت،  کارگران همه برای

 دراست ...  کارگر زنان میان در مبارزه گیریاوج دهندهنشان باال هاینمونه زیبا. و قرقره

امکان کار را از زنان قاضی گرفته و به آنها گفتند که حق کار در این رشته را  31اسفند 

از نظر فرهنگی شعار ... و پرورش کودکانشان بپردازند.  ندارند بهتر است به کار آموزش 

کند. ببینیم آیا زنان جامعه از این شعارهایی میسوادان این روزها گوش را کر آموزش بی

یکار ی پهاکالس برند؟می ایدهد چه بهرهکه تغییر زیربنایی در وضعیت بغرنج آنان نمی

نند، کشود. اما زنان کمترین افرادی هستند که در آن شرکت میسوادی تشکیل میبا بی

انه )برای زنان کارگر( و به دوش یعنی کار در بیرون خ ،ترین اشتغاالت آنانچرا که اصلی

مانده از طرف دیگر اجازه یک های خانه از یک طرف و فرهنگ عقبکشیدن مسولیت

 "دهد.حرکت بنیانی را به آنها نمی

 پردازد، قوانینی که در عقب نگه داشتنمی خبرگاناین نوشته در ادامه به بررسی نقش قوانین 

 : زنان سهم به سزایی دارد

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در "انون اساسی نوشته شده : ق 21در اصل 

 – اجتماعی – اقتصادی – سیاسی –حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی 

  برخوردارند. اسالمی موازین رعایت با فرهنگی

 و یعنی بیان نکرده که زنان در این اصل مساوی بودن در برابر قانون تصریح نشده است.

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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خواهی زنان که در یک دوره در ممالک از دیدگاه ما )پیکار( شکی نیست نهضت آزادی

ینکه ا غربی اوج گرفت دقیقا برای زیر استثمار گرفتن نیروی کار ارزان زنان بود، بدون

فرهنگی و اجتماعی را برای رشد او فراهم کند. بدون اینکه اجازه رشد و رسیدن  ایزمینه

وی بدهد. فقط و فقط استفاده از نیروی ه ب ... های دولتی وبه مقامات مهم را در دستگاه

کار ارزان وی نسبت به مردان مورد نظر بوده و نه رشد قوه ابتکار و استعداد موجود در 

 کند. مقابل، موازین اسالمی نیز به نوعی از رشد زنان جلوگیری می ان. دریک انس

لذا نه تنها مصلحت زنان، " گوید:می (نظام حقوق زن در اسالم) مطهری در همان کتاب

های اجباری بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تالش

هد کانون خانوادگی برای او کانون آسایش خواخردکننده معاش معاف باشد. مرد هم می

های بیرونی باشد. زنی قادر است کانون خانوادگی خانه گرفتاریو رفع خستگی و فراموش

ازه مرد خسته و کوفته اند دهد که خود به ها قرارخانه گرفتاریرا محل آسایش و فراموش

نه بگذارد و با همسری کار بیرون نباشد. وای به حال مردی که خسته و کوفته پا به خا

 "تر از خود روبرو شود.تر و کوفتهخسته

 ویاج را مرد و زن از یک هر کوفتگی و خستگی علت –در حقیقت این فیلسوف اسالمی 

 روز طول در را زحمتکشان توان تمام اینکه بر داری وسرمایه سیستم بر و شودنمی

گذارد. مساله همین جاست که وش میسرپ، کنندمی تبدیل اضافی ارزش به و گیردمی

ی مردم را در نظر داشته باشد، هاچه سیستم حاکم بر جامعه منافع و خواست تودهنچنا

تمام مطالب باال نشان  ... یک، چه زن و چه مرد از کار روزانه خسته نخواهند شد هیچ

قانون اساسی زن را به واسطه اختالفات از نظر جسمی به  21دهد که چگونه اصل می

ما معتقدیم که  ... دارددریج در کسب حقوق و مزایا در اجتماع از مردان عقب نگاه میت

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 

را احیا کند و برنامه موقت ما در مورد زنان چنین خواهد بود حقوق پایمال شده زنان 

 است :

  نژاد یا دین –تساوی حقوق کامل همه اتباع، صرفنظر از جنس. 
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  نان شکفته شده و به طور مساوی آتامین آزادی زنان و تامین شرایطی که استعداد

 "ماندگی اجتماعی خود اقدام کند.همراه با مردان به ترمیم و جبران عقب

در دانشگاه 1539اسفند  13متینگی در زنان این سازمان به مناسبت روز جهانی زن کمیته  

امه این برن . درکردبرگزار را  شهدای سازمانعکس نمایشگاه نقاشی و و همزمان تکنیک پلی

سخنرانی کاندیدای سازمان  و نیزمعلم یک زن دار و یک زن خانه ،یک زن کارگرعالوه بر 

 از اعضای سازمان، جز مهری حیدرزادهه داهای مورد تایید سازمان بکاندی فهرست. در کردند

طالقانی، مریم  مریم ،احمدزاده مستوره ،رقیه دانشگریها مانند زنانی از سایر سازمان نام

 . خوردشهین قادری در سنندج به چشم میدر تهران و قجرعضداانلو 

 ای تحتن سازمان بوده است، مقالهکه از نشریات ای "کارگر به پیش"نشریه  5ی در شماره

هایی از این مقاله منتشر شد است. به بخش "نقش زنان مبارز در پیروزی انقالب "عنوان 

 توجه کنیم:

ابراین اند. بننباید فراموش کنیم که زنان از لحاظ فکری در اجتماع عقب نگه داشته شده"

شوند و به همین توجه مسایل میاند و دیرتر از مردان مهمیشه از درک مسایل عاجز بوده

 آیند و تازهجهت حتا برای گرفتن حقوق از دست رفته خود نیز دیرتر به حرکت در می

در زمان حرکت آنان، اکثریت زنان هنوز در چارچوب کارهای خانگی )پخت و پز، شست 

یط ابینیم که حتا در شرمانند. پس میو شو نگهداری از اطفال و.. ( گرفتارند و عقب می

شند، کطلبانه میخیزند و فریاد حقترین اقشار مردان نیز به پا میماندهانقالبی که عقب

 روند ... پس برای ایندارند و پیش میپای آنان گام بر مین پابهی بسیار کمی از زناعده

ودن تر بماندگی جبران شود و ما پیوسته شاهد یک گام یا چندین گام عقبکه این عقب

های مخصوص به خودشان جمع نموده و متکش نباشیم، باید آنان را در سازمانزنان زح

تر نمودن و آگاهی دادن به آنان بکوشند و تالش نمایند که زنان آگاه برای هر چه روشن

تر پایه آگاهی زنان را به پای مردان برسانند و در عین حال که زنان در هر چه سریع

کنند در مبارزه انقالبی همپای شوهران و کسب میهای مربوط به خود آگاهی سازمان

کنند به خصوص که در این حالت به بهترین وجهی برادران مبارز خود نیز شرکت می

مانده هیچ وقت قادر توانند به برادران مبارز خود کمک نمایند. چرا که یک زن عقبمی

باشد و نه تنها کمکی به تواند به درک عقاید انقالبی شوهر، پدر و برادر مبارز خود نمی



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 142

 
 

گیری آنان هم کم میکند بلکه از قدرت و تصمیمقوی شدن و جزم شدن عزم آنها نمی

تواند برای حل مسایل و گرفتن حقوق فکر همسر خود باشد، نمیتواند همکند. نمی

 پایمال شده خود به عنوان یار و همراه به آنها کمک کند

ادامه اقدامات ضددموکراتیک  مساله حجاب:"ت عنوان ای تحدر مقاله 33در پیکار شماره 

به مساله حجاب پرداخته شده است. در این مقاله ابتدا از تعرض  "رژیم، سوگواری زنان بورژا

ها صحبت شده و رژیم جمهوری اسالمی علیه دستاوردهای قیام و حقوق دموکراتیک توده

 ها ارزیابی کرده است: عرضحمله به حقوق دموکراتیک زنان مبارز را یکی از این ت

ترویح انتشار افکار پوسیده و فئودالی علیه زن، پایمال نمودن حق طالق برای زن، "

حجاب "کوشش در کنار گذاشتن زنان از موسسات اداری و سیاسی و امروز طرح دوباره

باشد. ... حجاب تحت این عنوان که فحشا و فساد ناشی از عدم وجود حجاب می "اسالمی

ر و ...( جزو عادات و رسوم کهنه فئودالی بوده و بخش بسیار مهمی از زنان متعلق )چاد

مانده جامعه عادات و رسوم کهنه را با خود به طبقه و اقشار خلقی به سبب فرهنگ عقب

بورژازی کنند ... حال بخشی از هیات حاکمه ایران )به خصوص نمایندگان خردهحمل می

 کوشند تا روبنای کهنیدا ارتجاعی و فئودالی خود میمرفه سنتی( به سبب فرهنگ شد

ای با مساله حجاب ندارد و به فقر و آثار متعلق به آن را حفظ کنند ... فحشا هیچ رابطه

ی او فالکت، بیکاری و محرومیت و عدم فرهنگ انقالبی و پویا و در یک کالم به جامعه

حجابی را عامل سالمی که خود بیگردد که طبقات در آن وجود دارد ... جمهوری ابرمی

داند، نه تنها در پی به انحراف کشاندن مبارزه مردان و اذهان آنان از اساسیفحشا می

آمیزی به زنان مترقی و مبارز ترین مسایل جامعه است، بلکه همچنین حمله توهین

رز و سازد ... زنانی که دارای حجاب اسالم و چادر نیستند اما مترقی و مبامتوجه می

باشند ... ها میها و راستیها و صداقتباشند و دارای پاکترین نجابتانقالبی می

ها و ارتجاع نه تنها خواهان هرزگی نیستند ها بر خالف تبلیغات امپریالیستکمونیست

نمایند، طرفدار حقوق کنند و آن را از اساس نابود میبلکه با آن شدیدا مبارزه می

ند. باشی زنانی هستند که متعلق به خلق میر مردمی و نیز همهدموکراتیک تمام اقشا

باشند های دموکراتیک میها مخالف سرسخت تجاوز به حقوق مردمی و آزادیکمونیست

... این موج مخالفت از سوی دو دسته از زنان صورت گرفت. از یک طرف زنان مترقی و 
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ه و استثمارگر. دسته اول حق مردمی و مبارز و طرف دیگر زنان متعلق به طبقات مرف

مانده آن اعتراض نمایند. داشتند و دارند علیه حکومت اسالمی و فرهنگ ارتجاعی و عقب

اما دسته دوم از زنان که شدیدا تحت تاثیر فرهنگ امپریالیستی و کمپرادوری هستند 

د ننیز دست به اعتراض و حتا تظاهرات زدند. آنان در حالی که لباس سیاه پوشیده بود

وزیری جمع شدند ... به نظر ما اینان نه در دفاع از حقوق خلق بلکه در جلوی نخست

دفاع از فرهنگ امپریالیستی خود به مقابله با رژیم بلند شدند ... اینان زمانی که رژیم 

کند سیاه تبهکار اسالمی به خلق دالور کرد حمله کرد و فرزندان آن را قتل عام می

بیننند و فرهنگ می که منافع حقیر خود را به خطر افتاده میپوشند، ولی هنگانمی

ته کنند. ناگفپوشند و تظاهرات میبینند، سیاه میارتجاعی ویژه خود را در محدودیت می

نماند که برخی از زنان متعلق به اقشار مردمی نیز ناآگاهانه به دنبال این دسته از زنان 

وم کنند بلکه آنان را محکاز اینان دفاع نکرده و نمیها نه تنها افتند. کمونیستبه راه می

ستین ندارد های راهای کمونیستکنند. اعتراض زنان مرفه ربطی به فعالیتمی

ها نه مدافع فرهنگ امپریالیستی و ارتجاعی هستند و نه مدافع فرهنگ کمونیست...

ا مدافع فرهنگ هباشند. کمونیستمانده هیات حاکمه ارتجاعی ایرانی میمنحط و عقب

ش های زحمتکی کارگر و سایر تودهباشند که پاسدار منافع طبقهراستین و پویایی می

کنیم باشد ما ... اقدامات ضددمکراتیک و ارتجاعی رژیم جمهوری اسالمی را افشا میمی

شویم که قدرتمندان حاکم نیروهای انقالبی ای مانع از آن میگرانه وسیع تودهو با کار آگاه

  "و دموکرات و در اینجا زنان مبارز را در کنار ضدانقالبیون بگذارد.

در دو بخش با  ایمنتشر شده است مقاله 36نشریه پیکار که در بهمن  65و  61 یدر شماره

این گونه  "مواضع سازمان را در قبال مساله زنان ،پیرامون جنبش زنان زحمتکش"عنوان 

 است:شده توضیح داده 

 یاین که سازمان ما به عنوان یک سازمان مارکسیستی لنینیستی وظیفهبا توجه به "

داند که در سازماندهی و ارتقای جنبش زنان زحمتکش به عنوان نیمی از نیروی خود می

ی زحمتکش هاانقالب در جامعه قدم بردارد و سهم خود را در حد توان نسبت به توده

ن بندی و تئوریزه کردم گرفتند تا به جمعته زنان تصمییای کمقادا نماید از این رو رف

 ،آن به سطح جنبش یماهه اخیر خویش پرداخته و با ارائه ی چندهامجموعه فعالیت
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ی دیگر پا هاو گروهها این زمینه را فراهم آورد که این بحث اساسی در میان سازمان

 بگیرد. 

محالت انجام شده  دار وهه بر روی زنان خانژبا وجود این که کار کمیته زنان به طور وی

ی م.ل ... حداقل هادر هم آمیختن تجارب حاصل از کار سازمانی و تئوری ی... به واسطه

 محور اساسی است: مندی از فعالیت در میان زنان برسیم. بحث ما دارای دوقانون

باید زنان  یدوم با چه ابزار و تشکیالت ؟چرا باید در میان زنان زحمتکش کار کرد

 کش را متشکل نمود؟زحمت

 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 "

شوند. این امر به نوعی هم شیربها( خرید و فروش می در حقیقت در مقابل پول )مهریه و

 داری... سرمایه کش وجود داردتشخص در طبقات زحمم هم به طور در طبقات مرفه و

کشی از طبقات زحمتکش اختالف طبقاتی را به صورت امری از طریق قانونی نمودن بهره

گر نموده به همان شکل نیز این ستم آشکار به زنان را که مربوط به دورانبدیهی جلوه

ر شده در آورده د تثبیت و باشند به صورت قوانین گوناگونمی داریسرمایه ی ماقبلها

یشه و تفکر کلیه افراد جامعه )حتا خود زنان( اند همین رابطه فرهنگ این ستمگری را در

 ر و... از بین بردن چنین تفک اند.گر ساختهترویج نموده و آن را گریزناپذیر جلوه تبلیغ و

عامل ذهنی  عینی است. ی مردم وابسته به دو عامل ذهنی وهااز ذهن توده اییشهاند

 هاجهت توضیح ماهیت این نابرابری در هار کمونیستیست از نقش و کوشش پیگت اعبار

 نفی مالکیت خصوصی. و داری... عامل عینی عبارت است از نابودی مناسبات سرمایه و

کارگر شکل گیرد که  یی اساسی طبقههاهدف بایست حولمبارزات زنان زحمتکش می

وزشی و آگاهمباشد. بدون شک کار آرار جامعه کمونیستی میقپرچمدار انقالب تا است

از اینجاست که  یابد وی زنان در جامعه سوسیالیستی هم چنان ادامه میگرانه در باره

ه ان محروم جامعنی زهاهد... تو یستی ولجامعه سوسیا ییا موظف است برای پیروزرپرولتا

سازماندهی خود  وزش وماشد تحت آببخش میه نیمی از ارتش آزادیبرا که به مثا

 ای... مبارزه زنان برای رهایی واقعی مستلزم مبارزه تا پیروزی انقالب قطعیت یابد قراردهد

تر منفرد در خانه همراه با موقعیت پایین مستقیم علیه سرمایه است. وجود کار خصوصی و
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کند. رهایی بنا می داریزن در تولید اجتماعی پایه ستم مادی زن را تحت نظام سرمایه

زی رین تولید برنامهآسوسیالیستی که در  ایبا مرد تنها در جامعه حقوق زن یبرابر و

شده هر نوع جدایی بین تولید و ثروت در کل جامعه و بازتولید نوع بشر را از میان می

شکافتن این مساله اساسی  یی که بدونها... بدین جهت دیدگاه برد قابل حصول است

ی هاچارچوب هدف زنان را در تفقط مبارزا ،زنان تسوسیالیستی مبارزای هجنب یعنی

م توانی... ما نمی شوندنگری میحقیقت دچار یک جانبه کنند دردموکراتیک محدود می

ان مبارزات زن دموکراتیک مبارزات زنان در این مرحله از انقالب را نادیده گرفته و یجنبه

حق قضاوت، حق ارث مساوی  ،ن حق طالق به طورمساویحول اهداف دموکراتیکی چو

با پسران را نفی کنیم. ... مبارزات زنان زحمتکش در این دوره دارای مضمونی دموکراتیک 

 باشد.ضدامپریالیستی می

متشکل نمودن آنان  آیا کار بر روی زنان زحمتکش و"شود که سپس این سوال مطرح می

قولی از لنین از کتاب کاریکاتوری از پاسخ نقل است؟ درمعین در انقالب  ایمستلزم مرحله

 برایزنان زحمتکش را  یمورد حق طالق آورده و ضرورت متشکل نمودن توده مارکسیسم در

 کند. دموکراتیکی مطرح می ایحل چنین خواسته

ی سلسبیل تهران منتشر زنان زحمتکش منطقه خبری از 36به تاریخ اسفند  61شماره پیکار 

با عنوان اند، عالوه بر این گزارشی را را مصادره کردهی فروشگاه شیالت هاماهیکند که می

که در آن به پخش سواالتی  کندمنتشر میتفتیش عقاید و توطئه پایمال کردن حقوق زنان 

حجاب "سواالت این بوده:  میان کارمندان زن مخابرات و نقد این پرسشنامه پرداخته است.

آیا زن نقش یک انسان را / دانید؟ی جنسی را جایز میهاتا چه حد آزادی/ ؟چه مفهومی دارد

دارید؟/ فعالیت زن در اجتماع به کانون زناشویی  آیا به تساوی زن و مرد اعتقاد/ کند؟بازی می

  "دانید؟به چه دلیل زن را کاال می/ زند؟صدمه می

ای تحت ، در مقاله23صفحه ر منتشر شده، د 31که درهفت اردیبهشت 115در پیکار شماره 

 چنین آمده است: "زن در جمهوری اسالمی و سوسیالیسم"عنوان 

قوانین  های سوسیالیستی جمهوری اسالمیهای رهایی بخش و انقالب... در عصر انقالب"

کشد و بر کارگران و دان تاریخ بیرون میودالیسم را از قعر زبالهئداری و فی بردههانظام

 تحمیل "قوانین مترقی و فرامین الهی "ی قهرمان ایران تحت عنوانهاقزحمتکشان خل
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... و در همین راستا است که تالش برای مجبور ساختن زنان به حجاب و فرستادن  کندمی

  ... شوددیده می هازنان به کنج خانه

 کهرا الیحه پیشنهادی شورای عالی قضایی به مجلس شورای اسالمی  25ماده  3و 3مواد 

 :و نقد کرده است آورده ،ودالیسم استئداری و فخود جلوه دیگری از قوانین دوره برده

هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن  -3ماده "

 باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

را به قتل برساند فقط محکوم به قصاص هر گاه زن مسلمانی عمدا مرد مسلمانی  -3ماده 

 ".است و نباید چیزی به اولیای دم بپردازد

 1اتحاد چپ -5-5-3

 ی درجه دوهاانسان هازن"با عنوان  ایمقالهدر  "اتحاد چپ"نشریه  در 39تیر  19در 

 :خوانیممی  2"نیستند

روزی نمی.. . دکنرا تامین می نداشتن استقالل مادی زن، تنها حاکمیت بالمنازع مرد"

در نتیجه اعتراضات آنها نباشیم زیرا و ترین حقوق زنان گذرد که ما شاهد نقض ابتدایی

)دکتر یداله سحابی وزیر مشاور در  "اسالمی ما، اعتالی مقام زن استمحور جمهوری"

ی انقالب( و هم از این رو بود که دولت انقالبی تصویب الیحه الغای حقوق هاامور طرح

د ی خوهااولین برنامه وترین وظایف خود دانسته و آن را بالواسطه جزا، از ابتداییزنان ر

اسفند، از صدور حکم قضاوت و وکالت برای زنان 12داد و یک باره در روز شنبه  قرار

جلوگیری کرد و برای برابری زنان و مردان، فاتحه الحمد خواند و اینها همه به این بهانه 

نی بیی پست اجتماعی، فقط برای مردان پیشهاعنوان فعالیت که قضاوت و وکالت به

ما معتقدیم که به   تری در نظر گرفته شده است ....شده و برای زنان، وظایف متعالی

الحقوق جامعه، زنان را به اعضای رسمیت نشناختن حقوق زنان به عنوان اعضای متساوی

                                                                 

 ندمان کشور، از خارج مقیم ایرانی دانشجویان کنفدراسیون سران از ”غالبا  که بودند دمکرات گروه یک چپ اتحاد - 1

 آن در چپ هایگروه کنفدراسیون ایجاد آنان هدف و شدند می تشکیل کالنتری و ماسالی سنح تهرانی، بابا خان مهدی

 تالشی که موفق نبود. .بود انقالب زمان تشتت پر وضعیت

 ،در روزنامه آیندگان به چاپ رسیده استاین مقاله یی از هابخش  -2 
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مردان و مردساالری و پدرشاهی  درجه دوم تنزل داده و جامعه را متکی بر امتیازات

دهد. حال سوال ما این است که بالدفاع تنزل می ایکند و مقام زن را به سطح بردهمی

فریقای جنوبی نژادپرست با حکومتی که با اتکا بر امتیازات آچه فرق است بین حکومت 

ند یک زپوست با فرآیا اختالف قایل شدن بین فرزند یک نفر سیاه جنسی بنا شده است؟

تر است یا قایل شدن اختالف بین یک خواهر و تر و مضحکنفر سفیدپوست احمقانه

 و اصوال چه اختالفی بین تبعیض نژادی و تبعیض جنسی وجود دارد؟  ؟برادر

شود که زنان را به تدریج از کلیه مشاغل و سیاست دولت انقالبی در این خالصه می

ی پوسیده هاتنگ خانه و سنت یا در محدودهی اجتماعی طرد کرده و آنها رهافعالیت

ترین حقی برخوردار باشند به ماشین به بند کشیده و آنان را بدون اینکه از کوچک

تولیدمثل و کنیز مرد تبدیل نماید که البته زمینه مادی این وابستگی نیز، در سطوح 

 مختلف تدارک دیده شده است .

 زنان تحصیل شدن ممنوع سال،15 به اجازدو سن آوردن پایین ،طرفهیکحق طالق ِ

از . تاس آورده فراهم را مرد به زن وابستگی مادی هایزمینه روزانه مدارس در متاهل

ماهیت قانون قصاص که ارتجاعی است و اینکه چه طبقاتی آن را در راه تحکیم منافع 

ون را نصحبت کردیم اکنون مساله این است که اگر همین قا اندطبقاتی خود وضع کرده

بخواهند اجرا کنند مسلما جز پای  ،شودکه ظاهرا عموم افراد جامعه را شامل می

وت باید تار عنکب" :گویندزحمتکشان را نخواهد گرفت و این از همان قوانینی است که می

طبقات استثمارگر که موجبات قتل هزاران نفر را  "ی الغر را گرفتار کندهاتنها پشه

این قوانین از مجازات و قصاص معافند و اصال از مجازات آنها سخنی ورند طبق آفراهم می

جان آمده از سر ناآگاهی و عدم ه تواند در میان باشد ولی اگر دهقانی مفلوک و بنمی

 "عدالت طبقاتی"وقت است که  آن ،دهقان دیگری را کشت ،شناخت دشمن خود

 "شود. ....خواستار قصاص می

با را که  ایوضوح و در اولین لحظات توجه هر خوانندهه ه بدو مسال "ماده"در این دو 

کند. اول نوع برخورد با قاتل و راه مقابله جلب می ،فرهنگ مارکسی آشنایی داشته باشد

 رسمیت شناختهه با مساله قتل در اجتماع. دوم : فرقی که در همین مورد بین زن و مرد ب

 "شده است.
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 1سازمان وحدت کمونیستی -5-5-1

منتشر شده است به مناسبت هشت  39اسفند  14که در  24نامه رهایی شماره هفته در

 36که در تیر  56منتشر شده است. در رهایی  2"شورای همبستگی زنان"مارس، بیانیه 

منتشر شده به بحث حجاب اجباری پرداخته و بیانیه سازمان رهایی زن منتشر شده است. 

دیگر در به انقیاد کشیدن زنان و سلب حقوق انسانی حجاب اجباری، گامی "عنوان بیانیه 

 است و در آن چنین آمده: "آنان

نی ایستند. زناکنند و به نام انقالب در مقابل انقالب میهای ایران را سرکوب می... خلق"

د کنننامند و دستور حجاب اجباری صادر میفاحشه می ،را که به کار اجتماعی مشغولند

ها گسیل میجهت چماق زدن و یا اسید پاشیدن به آنان به خیابانو عمال خود را در 

 کنند که هر زنی که حجاب نداشته باشد ضدانقالب است.دارند و اعالم می

کند کوششی این یورش جدید که در آن حجاب اجباری نقش حائز اهمیتی را ایفا می

انه چماقداران به ی مرتجعین که با حمله وحشیاست در جهت احیای توطئه برمال گشته

دهنظیر عها و ضرب و شتم شهادت و بازداشت و دستگیری توام با خشونت بیدانشگاه

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 

 حقوق دموکراتیک مردم را سلب یکه بلکه بتوانند با یورش ضربتی کلیهبرند کار می

نموده و...از طرفی در شرایط بحرانی کنونی بیرون راندن زنان از کار اجتماعی که نتیجه 

تالشی است در جهت حل بحران بیکاری یعنی جایگزین  ،منطقی حجاب اجباری است

سازی هدفی دیگر را نیز ته این جایگزینکردن مردان به جای زنان در کار اجتماعی. الب

به دنبال دارد و آن تحمیل نهادهای وابسته به خود در سیستم تولیدی موجود از طریق 

 انتصاب عناصر وابسته به جناح حاکم. 

                                                                 

های مارکسیستی بود که اعتقاد داشت که انقالب سازمان وحدت کمونیستی یکی از معدود گروه 1531پس از انقالب  - 1

را به عنوان نشریه رسمی « رهایی» 1531و  1539های اجتماعی در ایران باید ماهیت سوسیالیستی داشته باشد. بین سال

 ها( به مخالفت برخاست.ها و لیبرال)مکتبی جمهوری اسالمی کرد، با هر دو جناحخود منتشر می

 شود.این شورا معرفی می ،های زنانهای میان تشکلهمکاری در بخش - 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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در چنین شرایطی مبارزه برای کسب حقوق دموکراتیک و تشدید مبارزه ضدامپریالیستی 

ای گیرد. مبارزه علیه حجاب اجباری مبارزهمی در سرلوحه وظایف همه مبارزین قرار

های زنان زحمتکش. از آنجا که عناصر ارتجاعی مبارزه علیه حجاب است متعلق به توده

کنند و از این مبارزه تنها خواست تثبیت را از دیدگاه مبارزه علیه امپریالیسم طرح نمی

حجاب اجباری و مبارزه علیه تاکید بر تلفیق مبارزه علیه  ،روبنای بورژوازی را دارند

امپریالیسم ضروری است. گرایشات انحرافی که مبارزه علیه حجاب اجباری را به بهانه 

لمس کنند در واقع به یکی از حقوق دموکراتیک قابلیکی شدن با زنان بورژوا نفی می

می های ارتجاعی هیات حاکمه کنونی را تاییدتوده زنان کم بها داده و در نهایت خواست

 کنند. 

ی شرمانهنفی بی"تحت عنوان  "بررسی قانون قصاص"ی در بخش چهارم مقاله 31در رهایی 

  ها:آمده است که به رغم ادعاها و دروغ پردازی "حقوق انسانی زنان

ترین حقوق زنان در زندگی روزمره خود دریافتند که در رژیم جمهوری اسالمی از بدوی"

اجتماعی و فرهنگی محرومند... زن یک وسیله و یک شی انسانی، سیاسی، اقتصادی و 

تواند او را مانند یک شی مستعمل به و مرد هر وقت که اراده کرد می است در دست مرد

قانون مدنی که مرد هر وقت خواست زن  1155ای رساتر از ماده دور بریزد. چه نمونه

مباحث نکاح )دائم و موقت(،  توان درها نمونه از این گونه را میخود را طالق دهد. ده

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.

بهترین حالت در صورت  گوییم زن در حقوق اسالم و در جمهوری اسالمی دراینکه می"

هم  هامسلمان بودن نصف انسان است، شعار نیست، تهمت و افترا و توطئه کمونیست

نیست. مستندش را در قسمت سوم مقاله از عالمه محقق حلی و شهید اسالم شیخ 

  "یم.کناله نوری به دست داده ... در اینجا به الیحه شورای عالی قضایی استناد میفضل

گوید هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی الیحه قصاص را آورده که می 3و  3 و بعد مواده

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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ن و مردان آگاه و نیروهای انقالبی هم اکنون این است که اجازه مساله اساسی برای زنا"

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.

مارس منتشر شده است. در  9ی سازمان وحدت کمونیستی به مناسبت بیانیه 33در رهایی 

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 

ه زنان را از جمله توقف قانون حمایت خانواده و کاهش های اعمال شده علیکرده و محدودیت

سال را برای دختران، بیکارسازی زنان، حجاب اجباری برای زنان شاغل،  15سن ازدواج به 

 تصویب الیحه قصاص را برشمرده است.  منع قضاوت برای زنان و

ان حاکمیت آنچه که در این دو سال اتفاق افتاده در ماهیت و مضمون با آنچه که در دور"

کوشند از زنان کوشیدند و میتفاوت اساسی ندارد. هر دو رژیم می ،آریامهری انجام شده

یکی بزک کرده و آالمد و  :عروسکانی بسازند که فقط در ظاهر با یکدیگر تفاوت دارند

حجاب و پوشش اسالمی. ولی هر دو به دور از فعالیت اجتماعی و رانده شده به دیگری با

 9از اعالم روز  ،به عالوه رژیم جمهوری اسالمی نیز مانند سلف آریامهریکنج خانه. 

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 

دی درجه دوم پنداشته و تمام سعی و کوششان برای خارج زن را به عنوان موجو ،ستمگر

های اجتماعی است؟ آیا این امر خود نشان از وحشت آنان از ی فعالیتکردن از صحنه

رشد آگاهی زنان و شرکت آنها در مبارزه اجتماعی ندارد؟ آیا تا کنون زحمتکشان جهان 

اند؟ بدون شرکت زنان، هیچ ردههای انقالبی را کم تجربه کتاثیر مبارزات زنان در جنبش

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 

 دهندگان راستین راهشانمبارزات آنها یاد زنان انقالبی تاریخ را پاس داریم و ادامه

  "باشیم.

 خاتمه یافته است.  "آزادی زنان معیار آزادی جامعه است"بیانیه با شعار 
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 1سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر -5-5-9

در  "روز جهانی زنان زحمتکش خجسته باد"مارس و با عنوان  9ی که به مناسبت امقاله 

ها و زن و کمونیست اصول کلی مساله"منتشر شده، مروری بر  39نشریه رزمندگان اسفند 

. شده است "های زنان و عملکردشان در یک سال گذشتهبرخوردی که با برخی از این تشکل

توان این مقاله را اعالم موضع این سازمان نسبت به مسایل زنان در آن مقطع در واقع می

 هایی از مقاله چنین آمده است:ارزیابی کرد. در بخش

ی آزادی زن به عنوان یک جنبه از مساله آزادی طبقه داری، مسالهدر جامعه سرمایه "

داری برای استفاده از نیروی کار ارزان، زنان را به سازمان کارگر مطرح است. زیرا سرمایه

زنان  پردازد ...کشاند و با آزاد کردن نیروی کار آنها به استثمارشان میتولید اجتماعی می

بورژوا به طور برند و زنان خردهری رنج میدازحمتکش به طور مستقیم از ستم سرمایه

غیرمستقیم تحت ستم سرمایه هستند. دسته دوم در عین حال که روی کاغذ دارای پاره

باشند، به خاطر عدم توانایی ای حقوق بورژوایی مثل حق شرکت در انتخابات و ...( می

همان حقوق بورژوایی  داری در حل مساله آزادی زنان عمال حتا در استفاده ازنظام سرمایه

 ی کارگر بر بورژوازی استنیز محدود هستند ... پیروزی پرولتاریا نه تنها پیروزی طبقه

آورد بلکه پیروزی انسانیت بر ظلم و استبداد و برای زنان کارگر و دهقان آزادی به بار می

ابری را باشد و در نتیجه آزادی و برو استثمار فرد از فرد و از جمله جنس از جنس می

 "برای زنان اقشار بینابینی و متوسط نیز به راستی به بار خواهد آورد.

                                                                 
دانست ها میفه اصلی مارکسیستی کارگر را وظیایجاد حزب طبقه ،شکل گرفت 31رزمندگان در زمستان  سازمان - 1

کرد. این سازمان متشکل از تعدادی از روشنفکران مارکسیست ایرانی بود و برقراری جبهه دموکراتیک خلق را تبلیغ می

 با خط ،کرددر تشکلی مخفی فعالیت تئوریک و سیاسی در رابطه با کارگران و دانشجویان می 31که از اواسط دهه 

ارگان این سازمان، جمهوری اسالمی را  ،کرد. نشریه رزمندگانبود و از شوروی شدیدا انتقاد میچریکی مسلحانه مخالف 

 3رزمندگان با سازمان پیکار و  1539کرد. در آذر های ملی به ویژه کردها حمایت میکرد و از اقلیتارتجاعی ارزیابی می

ای مجلس خبرگان تشکیل  داد و سپس کنفرانس سازمان مارکسیستی دیگر ائتالفی در انتخابات نمایندگان خود بر

های درون آن مانند پیکار خلق، کمیته نبرد و وحدت را برگزار کردند. بعد از انحالل کنفرانس وحدت برخی از سازمان

 دانست وبخشی از مبارزین آزادی خلق به سازمان رزمندگان پیوستند. این سازمان جنگ ایران و عراق را غیرعادالنه می

 موجب انشعاب و ،بود. این امر همراه با مسایل دیگرش سرلوحه تبلیغات  ،ر جنگ را به جنگ داخلی تبدیل کنیدشعا

 گردید.  31متالشی شدن این سازمان در تابستان 
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سپس به بررسی موقعیت کلی زنان ایران پرداخته و وضعیت زنان کارگر و کشاورز را بررسی 

 کرده است: 

های از طرفی بخش مهمی از زنان شهری )عمدتا خرده بورژا( به کلی از عرصه فعالیت"

ه دور هستند و نیروی کارشان صرف کارهای عاطل و غیرمولد خانه میتولید اجتماعی ب

شود و هویت اجتماعی آنان معموال تابع هویت طبقاتی و اجتماعی همسران و پدرانشان 

های آموزشی بورژوا با راه یافتن به محیطباشد. بخش کوچکی از زنان بورژوا و خردهمی

می، فروشندگی و...( به اجتماع راه میهای خدماتی )دفتری، معلو سپس کار در بخش

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 

ای در حد هم هتوانند استفادو اجتماعی جامعه در عمل حتا از همین حقوق هم نمی

 های مرد خود ببرند. ایطبقه

های هرکدام از طبقات و اقشار باال از مساله آزادی ها و برداشتطبیعی است که خواسته

کند. اگر از دید یک زن بورژوا یا فرق می شان با یکدیگرزن به خاطر ماهیت طبقاتی

قالل در مسافرت به آزادی زن یعنی وارد شدن به مشاغل مختلف یا است ،بورژواخرده

های کارفرما، ارزاق خارجه و ... است، از دید یک زن کارگر ایرانی پایان گرفتن قلدری

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.

ت به بررسی سیاس ،اله که اشکال مبارزاتی زنان نیز با هم تفاوت داردسپس با طرح این مس

 دار کارگران و زنان زحمتکشی کارگر، زنان خانهانقالبیون کمونیست در رابطه با زنان طبقه

ی کارگر آموزش تئوریک و عملی شهری و دهقانان فقیر پرداخته و معتقد است که زنان طبقه

ابی سیاسی یترین و پرشورترین کارگران زن را از وظایف سازمانآگاهانقالبی و کار تشکیالتی با 

گرانه را از وظایفی میدار کارگران، کار آگاهدانند. در مورد کار میان زنان خانهطبقه کارگر می

کم قادر به درک افکار و وظایف انقالبی شوهر، فرزند، پدر و برادر خود داند که این زنان دست

های انقالبی او نباشند، کار در میان زنان زحمتکش مانعی برای رشد و فعالیت کمبشوند و دست
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ی کارگر در مبارزات دموکراتیک شهری و دهقانان فقیر را یکی از وظایف سازمان سیاسی طبقه

داند تا به آنها نشان دهند که فالکت زندگی روزمره آنان شوهران و فرزندان ضدامپریالیستی می

 در ادامه به این نکته اشاره کرده است: رابطه کامل با سیاست است. شان درو پدران

داری همراه با سنت هزاران سال محدودیت و غیراجتماعی و غیرمولد بودن کار خانه"

های زنان زحمتکش ماندگی در میان تودهتحقیر و استثمار مضاعف آن چنان زمینه عقب

رد به مساله زنان مهم است که با توجه بوجود آورده است ... از همین رو است که برخو

به موقعیت توانایی و کل وضعیت جنبش کمونیستی زمانی باید به فعالیت در میان 

یل ور انقالبی تشکهای عقب مانده زنان پرداخته شود که گردان زنان زحمتکش پیشهتوده

خرده ها جز صرف وقت در امور حزبی وشده باشد. در غیر این صورت فعالیت کمونیست

 "بورژوازی مرفه و ضدانقالبی نخواهد بود.کاری و در نهایت خدمت به بورژوازی و خرده

ها برای کار در میان زنان زحمتکش را این شکال تشکیالتی فعالیت کمونیستدر ادامه نیز اَ

 موارد اعالم کرده است:

 ینعیی کارگر، در این بخش از وظایف خود شکل تشکیالتی مسازمان سیاسی طبقه"

این شکل معموال به صورت هسته، کمیته، ... در داخل تشکیالت اصلی  ،آوردپدید می

گمارد ... که در است و کادرهای ورزیده تئوریک و عملی مناسب را در آن به کار می

 ی اول ایجاد گردان زنان کارگر انقالبی است.درجه

پوشش "ای تحت عنوان ست مقالهمنتشر شده ا 36رزمندگان که مقارن با تیر  16ی در شماره

به بحث حجاب اجباری پرداخته است. معتقد است  "ای بر روی مشکالت رژیماسالمی، پرده

هاست تا برای مدتی هم که شده مسایل و که طرح این مساله ایجاد جو تهییج و بسیج توده

 ها دور کند. در این مقاله چنین آمده است:مشکالت خویش را از دید توده

رژیم کنونی مساله زن، عالوه بر جنبه طبقاتی خویش، از یک خصوصیت فوق  در"

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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اند و صدها حقوق دیگر را که در ن بازپس گرفتهمورد ازدواج و طالق با مردان را از زنا

اند. آنها با هر داری هم به رسمیت شناخته شده است، زیر پا گذاشته شدهجامعه سرمایه

اند. آنها بر مظاهر فساد جامعه رسد مخالفچیزی که بویی از آزادی زن به مشام می

، میان پارچه و پوشیدن حلشان پیچاندن زنانگذارند اما راهدارانه انگشت میسرمایه

های آستین بلند است. ... اینان نه قصدشان از بین بردن فسادهای جوامع سرمایهلباس

ی داری بلکه برگرداندن زنان به قرون وسطی و دور کردن نیمی از جمعیت ایران از عرصه

 لدانند که زنان زیر بار این زورگویی نرفته و از دست دادن شغاجتماعی است. آنها می

دهند. ... مرتجعین به خود را به گردن نهادن به چنین اجبار قرون وسطایی ترجیح می

آور خانواده این مساله کاری ندارند که اخراج تعداد وسیعی از زنان از ادارات که نان

اند و با توجه به بیکاری وحشتناکی که در جامعه وجود دارد در واقع خود میخویش

و فحشا باشد ... زنان آگاه و مبارز میهن ما مدتهاست که نشان  تواند زمینه اشاعه فساد

اند که جامعه به دو دسته زن و مرد تقسیم نشده است. جامعه به طبقات متخاصم داده

تقسیم شده است و زنان عالوه بر ستم طبقاتی از ستم دیگری هم که ناشی از موقعیت 

 برند. نابرابرشان در جامعه است رنج می

یم برای رواج فرهنگ انقالبی خود با تمامی مظاهر منحط گذشته به مبارزه ما معتقد

داری رهایی یابند. زنان انقالبی و مبارز: با های کثیف سرمایهبرخاسته از قید تمامی جلوه

مقاومت در مقابل این زورگویی و مبارزه با فضای تهدید و ارعابی که حکومت بوجود 

زبندی کامل و جدا کردن صفوف خود از صف آنان که آورده است، و در عین حال با مر

کنند، دارانه را جست وجو میدر این مقاومت ادامه فساد و بقا فرهنگ منحط سرمایه

 "حقوق دموکراتیک خود را کسب کنید.
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 1حزب کمونیست ایرانو  مبارزان کمونیست اتحاد ،کوموله -5-5-2

 حزب یدر برنامهدر دسترس )نگارنده( نیست.  هااین دوره از فعالیت این گروه اسناد و منابع

، یک بند به زنان اختصاص داده 31مبارزان کمونیست، در فروردین  کمونیست ایران و اتحاد

 شده است: 

 مرام و هب وذاز جنسیت م نظر تساوی کامل حقوق قانونی کلیه افراد کشور صرف "

 نی رفع هرگونه تبعیض ومرد در کلیه حقوق قانو عقیده سیاسی: برابری کامل زن و

ی مذهبی و رفع هر گونه محدودیت در قانون بر حسب مرام هامحدودیت قانونی از اقلیت

 "سیاسی یو عقیده

 در زمینه کار زنان نیز چنین آمده است:

 بخش است ویی که از نظر جسمانی برای زنان زیانهاممنوعیت کار زنان در رشته

هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان  13/ باردار ممنوعیت سپردن کار سنکین به زنان

ساعت و  3کاهش روزکار مادران شیرده به / مزایا برای زنان کارگر بدون کسر حقوق و

 دادن حداقل نیم ساعت تنفس و استراحت به زنان شیرده در فواصل حداکثر سه ساعته

کردستان بود. کوموله در  بسیج و سازماندهی زنان ،در این دوره 2های کومولهیکی از فعالیت

الم اع ،های مصلحتی و تنظیم شدهسیاسی خود به روشنی مخالفت خود را با ازدواج یبرنامه
                                                                 

 تشکیل ،توسط بخشی از روشنفکرانی که در سازمان سهند فعالیت داشتند 39اتحاد مبارزان کمونیست در اسفند  -1

سازمان چپ  مارکسیستی  11و  مگردهمایی اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر به رهبری تقی شهراشد. سهند تا 

ت به کنفرانس وحد دیگر که به تشکیل کنفرانس وحدت در راه آزادی طبقه کارگر انجامید، هوادار اتحاد مبارزه بود ولی

غییر داد. این سازمان اشاعه اندیشه سوسیالیسم علمی نام خود را به اتحاد مبارزان کمونیست ت 39د نفنپیوست و در اس

فی و سه جهانی و پوپولیستی را در صدر وظایف خود قرار داد. در سال تمایالت ریویزونیستی از نوع خروشچو مبارزه با 

توجهی از اعضای سازمان رزمندگان را به سوی خود جلب بکند. ایران کشوری این سازمان توانست بخش قابل 31

وحدت انقالبی و ، با سازمان کوموله و بخش هایی از پیکار 31داری و تحت سلطه امریکا ارزیابی می کرد. در سال ایهسرم

 رزمندگان و اتحادیه کمونیست ها، حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند. 

وری دموکراتیک و تشکیل جمه 1524در مهاباد سازمانی به نام کوموله شکل گرفت. در سال  1642شهریور  در - 2

کردستان در مهاباد، سازمان کوموله به حزب دموکرات کردستان تغییر نام داد. پس از شکست جمهوری دموکراتیک در 

ای در روستاهای یک جنبش نسبتا چشمگیر توده 43و اعدام قاضی، حزب دموکرات دو بخش شد. در ساله  23دی 

کردستان سازماندهی شد و نزدیک به یک سال در مقابل یورش شاه کردستان ایران توسط کمیته انقالبی حزب دموکرات 

 ،مقابله کرد. بعد از شکست  جنبش کردستان، دانشجویان کرد مارکسیست در دانشگاه های تهران، تبریز و مهاباد و ارومیه
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 ،کرد. در شهرهای مریوان و سنندجکرد و حق زنان کردستان در انتخاب شوهر را تبلیغ می

ان ها زنسال . در اینشدهای سیاسی تشکیل های زنان برای حق کار،  تجمع و فعالیتسازمان

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 

د، دهای متعکرد. به خاطر بازگشایی مدارس در روستاها و ایجاد کلینیکاز قهر را تبلیغ نمی

 .واحدهای تعاونی و مواضعش در قبال مسایل زنان از محبوبیت و اعتبار زیادی برخوردار بود

 1)راه کارگر(سازمان انقالبی کارگران ایران  -5-5-15

ر یابیم. داندکی در مورد مسایل زنان میکارگر، مطالب در مدت سه سال انتشار هفته نامه راه

منتشر شده، طنزی به نقل از اطالعات هشتم دی  39دی  24که در تاریخ  1راه کارگر شماره 

  2ماه در مورد زنان منتشر شده بود.

ی دموکراتیک در برابر تهاجم هااز آزادی"( عنوان 36تیر 13این نشریه ) 51سرمقاله شماره 

به مساله پاکسازی ادارات پرداخته است و در مورد اخراج زنان از ادارات  "ارتجاع دفاع کنیم

 وشته است:چنین ن

کنند که را الزم دارند، بنابراین پاکسازی را از زنانی شروع می هاها و ساواکیژنرال"

ای حجاب اسالمی ندارند. ... پاکسازی در غالب موارد در دست جمهوری اسالمی بهانه
                                                                 

تعیین سرنوشت تشکیل دادند. این سازمان از حق   49سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان را در اواخر سال  ،کوموله

به سرعت در  31کرد. پس از بهمن غ مییملت کرد حمایت می کرد و استقرار جامعه دموکراتیک و سوسیالیستی را تبل

در حیطه آموزش و پرورش و مبارزه علیه  31تا  1539های سراسر کردستان بسط و گسترش یافت. در فاصله سال

ین کردستان موفق شد برای اولین بار به زبان کردی به تعلیم و سوادی نقش بزرگی داشت و به کمک اتحادیه معلمبی

 (311تاریخ صد ساله احزاب سیاسی در ایران، یوسف پارسا بناب، ص) تربیت مردم بپردازد.

در جنبش چپ مارکسیستی ایران در دوره بعد از انقالب بود. بانیان  "خط چهار "راه کارگر نماینده اصلی  سازمان - 1

رد رویزیونیستم خروشچفی؟ و رد تز سوسیال "، "تئوری پیشاهنگ"با انتشار جزواتی چون  39ر اوایل سال این سازمان د

م تکنیک تهران اعالفعالیت خود را آغاز کرد و در پاییز همان سال در کنفرانس بزرگی در دانشکده پلی "امبریالیسم

احتمال رشد و ظهور فاشیسم  39ت کرد. در اواخر سال موجودیت کرد. این سازمان جنگ را عادالنه ارزیابی و در آن شرک

دانست. این سازمان حکومت جدید را وابسته  و مذهبی را پیش بینی کرده بود و حاکمیت را متشکل از دو جناح می

 کرد. )تاریخ صد ساله احزاب سیاسی در ایران، یوسف بناب(امریکایی نمی دانست اما آن را ضدانقالبی ارزیابی می
 
 مراجعه کنید به ضمیمه - 2



 107  1365ا ت 1307های سال

 
 

 ای است برایخواه، بهانهاست برای بیرون ریختن کارمندان و کارگران انقالبی و ترقی

و  هادن حقوق زنان زحمتکش و ایجاد مانع بر سر فعالیت آنها ...کمونیستپایمال کر

توانند در برابر پایمال شدن حقوق مردم ساکت بمانند. تحمیل خواه نمینیروهای ترقی

ی دموکراتیک مردم است که کشف هااندازه تجاوز به آزادیحجاب اسالمی به زنان همان 

ه یی باشند کهاو هرزگیها بندو بارید مدافع بیتوانننمی هاحجاب تحمیلی. کمونیست

دانند که زنان زحمتکش و انقالبی بیشترین کند و همه میبورژوازی بر زنان تحمیل می

ی هاتوانند به آزادیها نمینفرت را از هرزگی جامعه بورژوایی دارند. اما کمونیست

یی مبارزه انقالبی هادیاعتنا بمانند. زیرا بدون چنین آزادموکراتیک زنان نیز بی

 یزحمتکشان و ستمدیدگان بازوی توانای خود را از دست خواهد داد ... مبارزه

ی دموکرتیک جدا کرد و هر نوع هاتوان از مبارزه برای آزادیضدامپریالیستی را نمی

ی دموکراتیک عمال به هام برای دفاع از آزادیدتوجهی به سازمان دادن مبارزات مربی

سیاسی  تفاوتیتفاوتی سیاسی منتهی خواهد شد و بیرزه ضدامپریالیستی و بینفی مبا

 "برای عمال امریکا مانند بختیار، اویسی، نزیه و دیگران نعمت است.

ه ب "ای دیگر برای سرکوب و اختناق بهانه ،انقالب اداری یدر مقاله ،راه کارگر  52در شماره 

انقالب اداری را فقط در زدودن آثار رژیم شاهی از این اشاره کرده است که جمهوری اسالمی 

پوشش لباس زنان خالصه کرده است فقط و فقط به خاطر  یو نحوه هاو عکس هاسربرگ نامه

 ی اساسی آن منحرف سازد. هااین است که توجه مردم را از واقعیت مساله و ریشه

منتشر شده است  "میتحقیر زن در جمهوری اسال "در همین شماره مقاله ای تحت عنوان

 در این مقاله اجباری شدن پوشش را مورد بررسی قرار داده است.

 یکند و در شرایطی که هزینهدر شرایطی که گرانی بیکاری و مشکل مسکن بیداد می"

ایست به حقوق به خصوص زندگی کمرشکن است، تهدید به اخراج متخلفین تجاوز تازه

زندگی یک خانواده یا القل بخشی از  یامین هزینهآن بخش از زنان میهن ما که بار ت

کوشند با بزرگ کردن تظاهرات های تبلیغاتی میاین هزینه را بر دوش دارند. دستگاه

ی رنگ و روغن زده، پامال کردن حقوق های آخرین مد و عروسکهامعدودی مانکن

 "صدها هزار زن شرافتمند را در چشم مردم حق جلوه دهند...
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خواهد ای است و میمقاله به این مساله پرداخته که رژیم دچار مشکالت عدیده یدر ادامه

ی اقتصادی و رفاهی انقالب مهم نیست و هاجنبه"ظاهر اسالمی به هر چیز بدهد چرا که 

 (به نقل از روزنامه جمهوری اسالمی) "جنبه ایدئولوژیک آن مهم است

 یهادستگاه یربار کثیفش همهی خفقان و ستم سلطنت ننگین شاه و دهادر سال"

تبلیغاتی خود از روزنامه و مجله گرفته تا رادیو و تلویزیون را بسیج کرده بود تا از زنان 

لوازم آرایش و آخرین مدهای اروپا و امریکا و  ییی بسازند برده و بندههاما، عروسک

 خدمتگزار فرهنگ منحط امپریالیستی... 

 ییهامترسک یزن زحمتکش ایرانی و مبارزان زن، چهرهخواست به جای و اینکه شاه می

زن آزاد شده به وسیله شاه بر کرسی وکالت مجلس نشسته بودند یا  یکه به نام نماینده

کوشید کرده درباری را به نام زن ایران عرضه کند. رژیم شاه میهای بزکچهره عروسک

ادی فرهنگ منحط امپریالیستی، آز به زن ایرانی بقبوالند که آزادی یعنی تسلیم در برابر

بندو باری و فساد ... هجوم تبلیغاتی آن چنان وسیع و همه جانبه بود که حتا یعنی بی

بخشی از زنان ما را در ادارات تحت تاثیر قرار داده بود ... قیام پرشکوه بهمن ماه به خوبی 

تذل وابستگی آزاد نشان داد که زنان ما آن زمان از بندهای آشکار و پنهان فرهنگ مب

 شوند که در عرصه مبارزه با مظاهر ستم امپریالیستی شرکت فعال داشته باشند. می

سته داری وابحکومت اسالمی از ابتدای استقرار خود، نه تنها بار ستمی را که نظام سرمایه

داشت از دوش زنان برنداشته به امپریالیسم و پاسدار جنایتکار آن شاه بر آنان روا می

ندوباری، بلکه هر روز پیش از پیش به نام اجرای احکام اسالم و به نام مبارزه با فساد و بیب

ترین حقوق آنان را مورد تجاوز قرار داد. حق نگهداری فرزند از مادر سلب و به ابتدایی

ولی قهری او سپرده شد، تعدد زوجات آزاد شد و حق طالق به طور یک جانبه در دست 

. صیغه یا عقد منقطع رسما مورد تایید قرار گرفت و سن ازدواج برای مردان قرار گرفت

ترین موانع برای تجاوز به حقوق زنان و دختران پایین آورده شد و به این ترتیب کوچک

ان یشهاخواهند هنوز زنان به خانهدختران از میان برداشته شد. ولی مقامات حکومتی نمی

 ی خود احتیاج دارند...هازدن بر برنامهبرگردند و به آنها برای مهر تایید 

 مقاله با این جمله خاتمه داده شده است:



 109  1365ا ت 1307های سال

 
 

ی پابرجاست، رنج و محرومیت آنان دو داردانند که تا ستم سرمایه و سرمایهزنان ما می"

 "ی در ایران از پای نخواهند نشست.دارچندان است و تا نابودی نظام سرمایه

مارس اختصاص داده شده است.  9یه راه کارگر صفحاتی به نشر 33و در شماره  36در اسفند 

یی از رهبران هادر این بخش از نشریه مطالب زیر درج شده است: تاریخچه هشت مارس/ گفته

گویند/ درجمهوری سوسیالیسم در باره زن/ رهبران جمهوری اسالمی در مورد زن چه می

 /هامبارزات انقالبی خلق یدر پهنه اسالمی زن از کمترین حقوق اجتماعی محروم است/ زنان

 یی از دستاوردهای سوسیالیسم برای زنان.هاگوشه

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 

انقالبی و مبارز را در سراسر دنیا نشان داده است. نقش زنان در انقالب  کرده و الگوی زن

و دولت چین پس از انقالب برای زنان و  1611ویتنام، اقدامات دولت شوراها پس از انقالب 

ی اهاز جمله به قوانینی مربوط به مرخصی وکرده  را روشنوضعیت زنان پس از انقالب کوبا 

تر کردن کار شیردهی، حق طالق مساوی برای زن و مرد، سبک زایمان، کارهای سخت، زمان

 خانگی، فراهم آوردن امکانات مشارکت اجتماعی زنان و... اشاره کرده است.

 شعارهایی نیز در ذیل این مقاالت به چاپ رسیده است:

 دهند،آزادی زن در گرو حاکمیت طبقه کارگر است/ زنان نیمی از جامعه را تشکیل می"

آزاد نباشند، آن جامعه آزاد نیست. )هوشی مین(/ نقش موثر زنان در مبارزات  اگر آنها

ها یک حقیقت انکارناپذیر است/ آزادی واقعی زنان، با رهایی ضدامپریالیستی خلق

قوق ترین ح/ جمهوری اسالمی ابتداییگرددزحمتکشان از قید ستم و استثمار تامین می

 کند.زنان را پایمال می

دار از کار اشاره شده و ( به مساله کنار گذاشتن زنان مهمان31) تیر  16شماره ر راه کارگدر 

که وظیفه تربیت اطفال را برای زنان مهمتر از شرکت در  کار آوردهاز وزیر ی در ادامه نقل قول

مبارزه زنان کارگر برای استفاده  هاو در ادامه به سال.و آن را نقد کرده است بازار کار دانسته 

کند که رژیم کند و مطرح میی عمومی و حقوق برابر با مردان اشاره میهاحق مهدکودک از

ی وابسته دارزنان در سرمایه یرفتهاسالمی نه تنها گامی در جهت احیای حقوق از دست
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برنداشته بلکه با ارتجاع قرون وسطایی خود آنها را از شرکت در حیات سیاسی اجتماعی جامعه 

 قانون ارتجاعی دیگر اشاره کرده است:  هاسپس به قانون قصاص و ده باز داشته است.

شان پرستاری از شوهر و آورد که تنها وظیفهیی پایین میهازنان را تا حد نیم انسان"

د نگرنشویی در چهاردیواری خانه است. آنها به زن همچون شی میفرزند و آشپزی و کهنه

 "از انظار پنهان کند. هاانهکه مالک آن باید آن را در پس صندوقخ

با اشاره به  31و این لوایح را تقالهای رژیم برای احیای مردساالری دانسته است. در تیر  

ساله اعتراف کرده بود،  6مصاحبه محمدی گیالنی حاکم شرع که به محاکمه و تیرباران دختر 

ان برداشتن زحمتکشان برای از می یاساله و مجروحین را شیوه 6اعدام زن حامله و کودکان 

 انقالبی دانسته است.

 1رنجبران -5-5-11

حزب رنجبران ایران نیز از آن دسته احزابی است که به دلیل موضعی که در مقابل حکومت 

این حزب، دولت و جمهوری اسالمی را خلقی ارزیابی  39گرفت، دچار انشعاب شد. در سال 
                                                                 

داری ، به طرفحزب کمونیست شوروی و  حزب کمونیست چین انقالبی حزب توده ایران پس از اختالفات بینسازمان  - 1

این سازمان  1539ر سال سوی حزب کمونیست چین از حزب توده ایران جدا شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی د  از

و سازمان اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر ایران و چند تشکل کوچکتر حزب « سازمان کمونرها»به همراه 

 ورنجبران ایران تشکیل دادند. سازمان انقالبی و بعدها کمیته تشکیل دهنده حزب رنجبران ایران از انقالب اسالمی 

مهدی بازرگان( به عنوان یک انقالب ضدامپریالیستی و یک دولت ملی دفاع کرده و به حکومت اسالمی )دولت مهندس 

اصله ف« ایخامنه-رفسنجانی-بهشتی»انتخابات جمهوری اسالمی پاسخ مثبت دادند. به مرور زمان حزب رنجبران با جناح 

 «دفاع از میهن در برابر تجاوز امپریالیستی»به دفاع برخاست. در جنگ ایران و عراق این حزب « صدربنی»گرفت و از جناح 

ب در جنگ کشته یا توسط رژیم اسالمی را شعار خود قرار داد و فعاالنه در جنگ شرکت کرد. تعدادی از اعضای این حز

 «جمهوری اسالمی»صدر، حزب رنجبران ایران به مخالفت با ها و فرار بنیشناسائی و تیرباران شدند.  با آغاز سرکوب

پرداخت. حزب رنجبران در مناطق شمال )گرگان و گلستان( و جنوب ایران )فارس( دست به مبارزه مسلحانه علیه 

و تعداد زیادی از اعضای خود را از دست داد. بخشی از رهبری این حزب برای ادامه فعالیت مسلحانه جمهوری اسالمی زده 

لحانه با مخالفت با مشی مس« کمیته تهران»و تدارک کنگره به کردستان ایران نقل مکان کرده و بخش دیگری معروف به 

تان ای در کردسزند. حزب رنجبران با برگزاری کنگرهبه انشعاب دست می ،ای علیه رژیم اسالمیو تأکید بر مبارزه توده

های مماشات با نظام اسالمی و تئوری سه جهان( و بخشی از رهبری را که از گذشته خود انتقاد تندی کرد )نقد سیاست

 دانست از این حزب اخراج نمود.می« جمهوری اسالمی»مسئول همکاری با 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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المللی روز همبستگی بین"لبی تحت عنوان ، مط39اسفند  13کرده بود. در روزنامه رنجبر 

همراه با عکسی از زنی با چادر در  "زنان، سدهای شرکت زنان در انقالب را درهم بشکنیم

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:

ی ما به معنای آزادی زنان برای شرکت وسیع در ون اساسی آزادی زن در جامعهمضم"

ادامه انقالب است و مساله مرکزی ادامه انقالب نیز مبارزه علیه امپریالیسم، به ویژه دو 

ا میهها و کسب استقالل کامل در تمام زمینهکن نمودن وابستگیابرقدرت برای ریشه

زن در میهن ما باید مبارزه کرد تا کلیه قیدوبندها و موانعی  باشد. از این رو برای آزادی

که در راه شرکت زنان در زندگی اجتماعی و جنبش ضدامپریالیستی و انقالبی میهن ما 

ی مشکالت قرار دارد، برداشته شود. ... اما به علل تاریخی و اجتماعی، زنان عالوه بر همه

را نیز دارند که بار ستم بر آنها را دو  مشترک با مردان، مسایل و مشکالت خاص خود

دهد از یک سو به علت دیده قرار میکند. مسایلی که زنان را در موقعیتی ستمچندان می

 پرستی ناشی از آنداری و فئودالیسم و کهنهوجود میراث تاریخی طبقات ارتجاعی، برده

اشی داری نهنگ سرمایهو از سوی دیگر به علت نفوذ و سلطه استعمار و امپریالیسم و فر

از آن است؛ از این دو عامل در دوران ما سلطه امپریالیسم عمده است. این دو عامل دست 

تر از مرد معرفی نمود یا او را خدمتکار به دست هم کوشش کردند زن را به صورتی پست

ورد. آنشین کنند. با دستمزد کم به کار گیرند و به صورت کاال برای استفاده مرد در خانه

باتوجه به این واقعیات زنان مشکالت بیشتری دارند و به خصوص زنان زحمتکش و کارگر 

کنند. در ادامه انقالب به این مشکالت و مسایل باید ستم مضاعف سنگینی را تحمل می

توجه شود در غیر این صورت یعنی توجه نکردن به مسایل زنان به معنی محروم کردن 

 طلبانه خواهد بود ... در جنبش انقالبی و استقاللنیمی از جامعه از شرکت 

ی حزب رنجبران که مبارزه برای تحکیم دموکراسی است سپس با اشاره به بخشی از برنامه

 به حقوق زنان نیز اشاره شده است: 

های اقتصادی، سیاسی فرهنگی حقوقی باید حقوق مساوی زن و مرد در کلیه زمینه"

تامین گردد/ زن و مرد باید در برابر کار مساوی حقوق  اجتماعی و زندگی خانوادگی
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زنان همانند / طالق باید با میل طرفین صورت گیرد. ازدواج و/ مساوی دریافت نمایند

 "مردان باید حق انتخاب شغل برای خود را داشته باشند.

 ویو در بخش مبارزه به خاطر تحکیم عدالت اجتماعی عالوه بر اصل مهم دریافت حقوق مسا 

 شود از جمله:در برابر کار مساوی، چند مورد دیگر نیز مطرح می

بیمه اجتماعی باید یک ماه قبل و دو ماه پس از زایمان، حقوق زنان آبستن را بدون کار "

ها در نزدیکی محل کار والدین ها و مهد کودکتامین نماید. به وجود آوردن شیرخوارگاه

 ها با قیمت ارزان.وستادر شهرها و ایجاد مراکز مشابه در ر

ه رسد اما در قوانین تصویب شدها بسیار طبیعی و عادالنه به نظر میبا آنکه این خواسته

تقریبا هیچ کدام از اینها رعایت نشده است. به عنوان مثال در زمینه حقوق خانوادگی 

ایی طبق قوانین موجود در درجه اول مرد وَلی فرزند است و تنها در صورت نبودن مرده

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 

دارد و بسیار قوانین ... در مورد حدی روا میبتوانند فرزندشان را پروش دهند، ظلم بی

کارگر هنوز نابرابری دستمزد و مزایای دیگر بسیار زیاد است و مهمزنان زحمتکش و 

 "ترین مسایلی است که باید برای اصالح آن مبارزه نمود.

نمایان و سپس به دو گرایش انحرافی در برخورد به مسایل زنان اشاره شده است چپ

 خواهند: نمایان میانحصارطلبان. به نظر رنجبران چپ

طلبی خود سوءاستفاده و بهرهای برای مقاصد گروهی و قدرتهاز هر خواست محقان"

های دموکراتیک از قبیل حق طالق جریانی علیه برداری نمایند و با تکیه به خواسته

اندازند و نهایتا همین مبارزه زنان را به صورت جریانی انحرافی زن در  دولت ملی به راه

تفاده از مشکالت زنان برای ایجاد حرکتی کنند. سیاست آنها سوءاسمقابل مرد تبدیل می

ر در تسیاسی علیه دولت و نه از میان برداشتن سدهای جلو راه زنان برای شرکت وسیع

 پرستان وانقالب و دفاع از استقالل کشور در برابر ابرقدرتهاست. از طرف دیگر کهنه

رد، به زنان با دیده داری و فئودالی در آنها ریشه داانحصارطلبان که بقایای افکار برده

پذیرند و یا حداکثر نگرند و حقوق مساوی اجتماعی و اقتصادی آنان را نمیحقارت می

ودالی را های نظام فئپرستان به نادرستی افکار و سنتپذیرند ... کهنهبه شکلی ناقص می
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حط نکنند و کنار گذاشتن آن را نیز لزوما پذیرفتن افکار ممربوط به دین اسالم تصور می

انگارند. در حالی که هر دوی این تصاویر نادرست تجددطلبی و معیارهای امپریالیستی می

های است. اسالم مبارز مخالف رفع ستم از زنان و حقوق برابر آنان نیست و خواست

خواهند از قید ی ما میدموکراتیک زنان هم غربی و ضداسالمی نیست. زنان مبارز جامعه

اقتصادی خود را به دست آورند  –ایی یابند و حقوق برابر اجتماعی و بندهای فئودالی ره

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.

در تاالر فرهنگ و  "معیت زنان ایرانج"گزارشی از مراسم  39 اسفند 16رنجبر در  ینشریه 

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. 

به مساله حجاب  "زنان باید وحدت خود را حفظ کنند"سرمقاله عنوان  36تیر  11در رنجبر 

اله خمینی برای حضور زنان ین مقاله با اشاره به سخنرانی آیتو حواشی آن پرداخته است. ا

 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 "

ای آن وقایع ای نادرست در اجرگشت. طرح نادرست این مساله و به کار بردن شیوه

 "گوناگون و مسایلی را به دنبال داشت...

 سپس به عدم توافق مسوولین در تعریف حجاب اشاره کرد و نوشته:

ی مشخص شروع شده تا کنون یک معیار این مساله نیز بدون برنامه قبلی و ضابطه" 

 لبرای حجاب یا پوشش اسالمی معرفی نشده و هر کدام از مسوولین ادارات ... طبق می

بعد  و "اند.و سلیقه خود معیارهایی برای پوشش اسالمی انتخاب کرده و به اجرا گذاشته

  ".ندبربه مثابه چماقی برای اخراج به کار می"عنوان کرده که برخی مدیران این مساله را 

منتظر فرصتی بودند تا زنان را از ادارات و... "ها داند که مدتاین عده را یا انحصارطلبانی می

هایی که با مبارزه واقعی ها برانند و از صحنه اجتماع خارج کنند یا بوروکراتی خانهبه گوشه

با بوروکراسی تصفیه خواهند شد و برای حفظ موقعیت خود به تصفیه دیگران از جمله زنان 

 کند:پردازند. در ادامه به نقل از وزیر بهداری نقل میبه بهانه نداشتن حجاب اسالمی می
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ی اقلیتی از زنان را که موافق حجاب نبودند در آوردیم تا آنها را اخراج کنیم روندهما پ"

  "ولی آنها آمدند و معذرت خواستند و...

 ها قبوالند و اینتوان چیزی را به تودهنویسندگان مطلب معتقدند که با زور و تحمیل نمی

معتقدند که تمایز نگذاشتن  دانند ومی "در خدمت عوامل ضدانقالب داخلی و خارجی"عمل را 

ای را ایجاد کرده که عمال امپریالیسم و هواداران بختیار و ... شدیدا فعال شده بین زنان زمینه

ها به وحدت خلق در مبارزه ضدامپریالیستی ضربه وارد و با دامن زدن به اختالفات و نارضایتی

جدا  اب خود را از هواداران بختیارآورند و زنان ناراضی از شیوه برخورد با حجاب، نتوانند حس

هایی که ها و تظاهراتکرده و آنها را از میان خود طرد کنند. سپس به اعتراض زنان به اخراج

آورد که ظاهرا ای از دو روزنامه صبح تهران میدر این زمینه برپا شده بود، اشاره کرده و نمونه

 ده و خواهان شناسایی زنان شده بودند:کننده در تظاهرات را منتشر کرهای زنان شرکتعکس

کننده در تظاهرات و کرده، تمام زنان شرکتها با چاپ عکس چند زن بزکاین روزنامه"

اند و با نوشتن توضیحات و سخنان مخالفین و شعارهای معترض را به لجن کشیده

له ن وسیکنند تا بدیکننده آنان، تمامی زنان را همکار اشرف و غیره قلمداد میتحریک

  "های به حق زنان سرپوش گذرند.بر روی خواسته

داند ها را خالف عرف و قوانین مطبوعات و توهین به تمامی زنان میرنجبر این کار روزنامه

سنده کند. نویها را نسبت به دولت و انقالب تشدید میاعتمادی و بدبینی تودهکه فقط بی

 داند: لی نمیمقاله وحدت زنان بر سر مساله حجاب را اص

مساله وحدت زنان وحدت سیاسی و وحدت برای ادامه انقالب، خدمت به خلق و  "

حجاب هوادار و اجتماع و به دست آوردن استقالل ایران است. زنان باحجاب یا بی

 بین و مسوولینپشتیبان انقالب اسالمی باید دست در دست روحانیت مبارز و روشن

حل درست و مناسبی در مورد یق تفاهم و مشورت به راهدلسوز و کاردار مملکتی از طر

مساله حجاب برسند و یک لحظه فراموش نکنند که صحنه اصلی جنگ ملت ما جنگ با 

ای باید نه تنها بر این جنگ اصلی صدمه نزند بلکه باید هاست. هر گونه مبارزهابرقدرت

 به تحکیم صفوف خلق در خدمت پیشبرد آن کمک نماید. 
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این نشریه  3که در صفحه  "ها و مساله حجابمارکسیست"ی دیگری که تحت عنوان هدر مقال

ها از زدهها و غربتحلیل مارکسیست"چاپ شده است، مقاله خانم زهرا رهنورد را با عنوان 

 تیر(، نقد کرده است: 13)اطالعات  "کشف حجاب

زیرا در جامعه ها کیست البته روشن نیست که مقصود خانم رهنورد از مارکسیست"

های چپهای دار و دسته مزدور کیانوری از سویی و گروهکنونی ما به شکرانه فعالیت

تواند مسلمانان مبارز را در تشخیص سره از ناسره نمای مدعی مارکسیسم، به آسانی می

ا هسر درگم سازد. آنچه در مقاله خانم رهنورد تحت عنوان توضیح تحلیل مارکسیست

 ها ندارد. هیچ ارتباطی با نظرات مارکسیستشود ارائه می

ی زدگاگر هر آینه فراموش نکنیم که مساله حجاب در ارتباط با مبارزه با فحشا و شیء

شود آن داری و امپریالیستی از جانب مسلمانان جامعه ما مطرح میزن در جامعه سرمایه

شورهایی که قدرت ها در کشود ... مارکسیستها آسان میوقت درک مواضع مارکسیست

اند مبارزه با فحشا را همچون مبارزه با اعتیاد در کنار مبارزه با فقر و را به دست گرفته

ای هدیدگی زن در سرلوحه کار خود قرار داده و موفقیتاستثمار و در بطن مبارزه با ستم

ک امر یاند. در این ارتباط نیز مساله پوشش زنان به مثابه نظیری نیز به دست آوردهبی

ای با امپریالیسم و مظاهر آن است به ثانوی نسبت به مساله اصلی که همان مبارزه ریشه

های ساده روستایی و کارگری  یا لباس متحدالشکل و غیره به آسانی شکل پوشش

های استثماری و حل شده است. این موفقیت مرهون موفقیت در مبارزه با نظامقابل

ه بینیم کع قبل از انقالب است. درست به همین دلیل میاستعماری حاکم بر این جوام

داری در شوروی مظاهر منفور نظام همراه با امحا سوسیالیسم و رجعت سرمایه

داری از جمله فحشا، سکس و مد لباس و آرایش زنانه و غیره دوباره در جامعه سرمایه

ئودالی های فانواع ایده ها علیهشوروی پدیدار شده است. از نظر ایدئولوژیک نیز کمونیست

گر اسارت زن و ستمدیدگی و تحقیر شدن او در جامعه است از و بورژوایی که توجیه

اند. ... ما جمله با زناشویی بدون ازدواج و به اصطالح کمونیسم جنسی مبارزه کرده

شماریم. ما معتقد ها در همه حال اعتقادات مذهبی مردم را محترم میمارکسیست

رعایت حجاب به معنی فئودالیسم است. همان طور که معتقد نیستیم کشف  نیستیم که

 داریداری است. فئودالیسم و سرمایهحجاب به معنی رفع فئودالیسم یا آمدن سرمایه
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شوند. آنچه مهم های اجتماعی هستند که با گذاشتن و برداشتن حجاب عوض نمینظام

جتماعی فرهنگی است. بدون چنین است ایجاد دگرگونی بنیادی در نظام اقتصادی ا

خواهد آزادی حجاب ماند، حال میدگرگونی، آزادی همچنان در قلمرو جبر به حصر می

حجابی. بنابراین مبارزان و متفکرین ما باید بیش از آنچه به فکر حجاب باشد یا آزادی بی

ظام ن و پوشش اسالمی باشند در فکر دگرگون کردن بنیاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

منفوری باشند که از گذشته برای ما به ارث مانده است. مساله حجاب تنها در این 

  "چارچوب قابل درک و قابل حل است.

منتشر شده به مساله زن و قانون کار پرداخته است و مساله  16در مقاله دیگری که در رنجبر  

کند که  عمال میزان استثمار و میداند و اعالم مزد برابر در برابر کار برابر را تنها صوری می

کشی از زنان کارگر در جامعه ما به شدت بیشتر از مردان است و در بسیاری از کارخانهبهره

دهند کارگر زن استخدام کنند تا کارگر مرد؛ های تولیدی کارفرمایان ترجیح میها و واحد

 د. اکثریت زنان شاغل کشورهایی است که مشمول قانون کار هستنتازه این مربوط به کارخانه

کنند که قانون کار آنها را مستثنا کرده های کوچک و به اصطالح فامیلی کار میدر کارگاه

باف، قانون مرخصی زایمان زنان است. سپس به عدم حمایت قانون از زنان کشاورز و قالی

گر د که زنان کارکنکارگر و تضمین بازگشت مجدد به کار آنان دارد و به این مساله اشاره می

ای قرار دارند که ناشی از شرایط همچون سایر زنان زحمتکش کشور زیر ستم چند الیه

پدرساالری حاکم در جامعه است. پس از آن به جریان ناسالم انحصارطلبان در مورد حقوق 

کند که بازتاب آن را ممانعت از استخدام زنان داوطلب مشاغل قضایی، حذف زنان اشاره می

سربازی در مورد زنان، محرومیت زنان از انتصاب به مقامات اداری، ایجاد تضییقات و  خدمت

های استخدامی کنار گذاشتن و اخراج تدریجی زنان های متعدد برای زنان در زمینهمحدودیت

کند که اند و در انتها اشاره میدهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میاز ادارات و فعالیت

 الزم است:

دولت موضع خود را در برخورد به حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اشتغال زنان  -1 

به طور صریح اعالم کند و هم در قانون اساسی و هم در قانون کار موادی جداگانه به 

های شغلی، اقتصادی، سیاسی، ناپذیر زنان برابر با حقوق مردان در زمینهحقوق تخطی

زنان کارگر در جهت به دست آوردن حقوق  -2ده شود. اجتماعی و فرهنگی اختصاص دا
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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 

ر باید هوشیار باشند که به دام ها هستند، را دفع نمایند ... و زنان کارگآنها به کنج خانه

ی به های به اصطالح چپ و دموکرات که قصد دارند از خواستهشعارهای فریبنده گروه

 "حق زنان در جهت تخطئه انقالب سواستفاده نمانید، نیفتند.

 در انتها نیز به زنان کارگر چنین رهنمود داده است: 

اقتصادی سیاسی و اجتماعی شرکت های زندگی در کنار برادران کارگر خود در صحنه"

های خاص خود را تشکیل کنند و در عین حال همراه با سایر زنان زحمتکش سازمان

ها در پیوند فشرده با کلیه ی زمینهدهند و به امر برابری واقعی خود با مردان را در همه

  "نیروهای انقالبی در جامعه به پیش برند.

 1تسحزب کارگران سوسیالی -5-5-19

، آزادی زنان و حقوق کامل و حزب کارگران سوسیالیستی مطبوعاتی موسسان در مصاحبه

 ها وها مانند مجلس موسسان، آزادی زبان برای ملیتمساوی برای آنها در کنار سایر خواسته

                                                                 

 1631شه این حزب در گروه های تروتسکیستی ایرانی است که در دهه تشکیل شد. ری 1531دی  51حزب در این  - 1

شماره  . اولینها(کردند. )گروه چه باید کرد همراه با انجمن ستار و سایر تروتسکیستمیالدی در اروپاو امریکا فعالیت می

اسالمی، تعدادی از  منتشر شد.  به دلیل موضع این حزب در قبال حکومت 39نشریه کارگر، ارگان حزب، در فروردین 

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 

حزب "ها حزب جدید یکی از از این بخش 39منجر شد. در دی  39ن حزب در اواخر بهار خبرگان بود که به انشعاب در ای

اله گروگانگیری دفاع کرد و رهبری آیترا تاسیس کردند. این حزب از اقدام دانشجویان پیروخط امام در  "کارگران انقالبی

و برکناری بنی صدر، این حزب به  31داد خمینی را در انقالب ایران و جنگ ایران و عراق پذیرفت. بعد از جریانات خر

حمایت خود از جمهوری اسالمی ادامه داد و مانند حزب توده و فداییان اکثریت، هر نیروی اپوزسیونی را که با رژیم 

رهبران و اعضای این حزب نیز دستگیر و عمال فعالیت این حزب خاتمه  1535کرد، ضد انقالب نامید. در بهار مخالفت می

ناح دیگر این حزب تحت نام حزب کارگران سوسیالیست به فعالیت خود ادامه داد و مواضع ضد رژیم اسالمی یافت. ج

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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اله در باره مس ،ارگان حزب کارگران سوسیالیست ،"کارگر"ی در نخستین شماره... مطرح شد. 

 ه است:حجاب چنین آمد

زنان ایرانی انتظار داشتند که پس از پیروزی انقالب یک باره به تمام تحقیرات و "

انسانی کامل باشند  علیه زنان خاتمه داده شود. ... به زنان امکان داده شود که هاتوهین

... اما متاسفانه از همان روزهای اول پیروزی رهبران مذهبی و دولت  تمام ابعاد انسانی با

زنان پشت پا زدند به جای این که در جهت تامین  این به تمام آمال و خواستهبازرگا

ه به هیچ وجه چمرد قدم بردارند قانون حمایت خانواده را اگر  تساوی حقوقی زن و

داد، به کرد، ولی امکانات بسیار محدودی به زنان میتساوی حق زن و مرد را رعایت نمی

اینها در  ی. دولت آقای مهدی بازرگان عالوه بر همهخاطر مخالفت با شرع اسالم لغوکرد

... در پشت این  اسفند کوشش وسیعی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان آغاز کرد 13

در پرتو  هااراذل که برای ماه جات اوباش وی فردی زنان، دستههایورش دولت به آزادی

دوباره جان گرفتند دولت به گریخته بودند  هاافروزان انقالب هراسان از خیابانآتش

و صدها زن مورد  هااغماض نگریست و با وجود اینکه ده یبه دیده رجنایات این اشرا

حمالت  دفع این ی... برا بودند حتا یکی از این جانیان دستگیر نشدند تعرض قرار گرفته

 یاز بهحقوق مساوی الزم است که مبارزه ادامه یابد. ن به حقوق زنان برای کسب آزادی و

و بسیج عمومی است. باید همگی خواهران دبیرستانی و دانشگاهی، همگی  جتبلیغ و تهیی

و تظاهرات برای  هامتینگ دار را به اجتماعات، جلسات وخانه کارگر و زنان کارمند و

زنان جلب کنیم باید همگی به برادران خود تفهیم کنیم که حمله  یکسب حقوق حقه

جامعه است. ما باید کلیه کارگران را از این  حمله به آزادی دربه حقوق زنان سرآغاز 

 یا... امروز به کفایت روشن است که هیچ حکومت از باال تعیین شده حقایق مطلع کنیم

برای ما زنان آزادی نخواهد آورد. ما باید نمایندگان خود را در محیطی کامال دموکراتیک 

شود انتخاب کرده و احزاب محترم شمرده می هادر حالی که حق آزادی بیان تمام گروه

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 

بت شود. هنوز توهین نسرو میروبه ایجات اوباش و چاقوکشان حرفهمسلم خود با دسته

به زنان خاتمه نیافته است. یک نمونه آن سخنان آقای مهندس بازرگان نخست وزیر در 
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می "هاجیغ بنفش خانم"اسفند است که تظاهرات باشکوه زنان آزادیخواه را  25شب 

شوند. فشارهای دولت مجروح می حجاب بودن مضروب وخواند. هنوز خواهران به جرم بی

اومت زنان در مقابل حمالت اخیر به قدری وسیع است شکستن اعتراض و مقهمربرای د

 جنگیدندیی نیز که در دوران سلطنت علیه رژیم مجدانه میهاکه حتا برخی از سازمان

بسیج عمومی زنان علیه حجاب اجباری  یکه ادامه اندزیر این فشار خم شده و اعالم کرده

و باعث ایجاد تفرقه و به و پافشاری زنان برای احقاق حقوق مساوی امری است فرعی 

 1تواند بیش از این از حقیقت دور باشد. هیچ چیز نمی شودبیراهه کشاندن انقالب می

میز آمطالبی در اعتراض به قوانین تبعیض ،ی بعد باز هم در ارگان این حزبهاو ماه هادر هفته

حزب کارگران  ،مهاول ماه  یخوانیم. در آستانهقانون کار درمورد زنان کارگر مطالبی می

ران از کارگ "شرط قید وبی"خود را منتشر کرد که در آن به لزوم دفاع  یسوسیالیست برنامه

 که در آن آمده است:  مطرح نمود ایگانهششی هامبارزات زنان اشاره کرد و درخواست

با بدون آزادی زنان آزادی جامعه ممکن نخواهد بود. میزان واقعی آزادی جامعه را باید "

کن ساختن و ریشه داریمبارزه علیه استثمار سرمایه ... در میزان آزادی زنان آن سنجید

تی در جامعه، کارگران و زحمتکشان ایران، زنان ستمدیده را یمحروم هر گونه ظلم و

زنان برای کسب تساوی کامل  تمتحدین نیرومند خود خواهند یافت. دفاع از کلیه مبارزا

دفاع از منافع زحمتکشان است. کارگران و زحمتکشان ایران باید  و رفع هر گونه تبعیض

 زنان برای کسب حقوق زیر دفاع کنند: تشرط از مبارزا پیگیرانه و بدون قید و

اجتماعی برای زنان باید تامین گردد. هر گونه  تساوی کامل حقوقی، سیاسی و -1

ریح صت باید به طور تبعیض علیه زنان چه به اتکای قانون و چه به اتکا مذهب یا سن

 ایی ویژهها... کلیه قوانین شرعی و مدنی که به نحوی مجازات غیرقانونی اعالم شود

 ... ملغی گردد اندبرای زنان در نظر گرفته

 گیری در مورد بارداریحق تصمیم .زنان باید حق کنترل بر بدن خود را داشته باشند -2

 د.تعلق دار به بارداری منحصرا به خود زنان یو یا خاتمه

کلیه قوانین ارتجاعی مربوط به خانواده که به نحوی علیه زنان تبعیض و تحقیر قائل  -5

شود باید لغو شوند. ازدواج امری است داوطلبانه که با یک ثبت مدنی رسمیت میمی
                                                                 

 39اول فروردین  1 یمارهشکارگر سال اول  / مانیمدر بند نمی ام، ا زنان ایرانیایی ممراهپی و تجمعات - 1



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 175

 
 

... حق طالق فوری و بدون قید وشرط باید به طور مساوی برای زوجین وجود  یابد

 ... داشته باشد

 د.ل کامل اقتصادی برای زنان باید وجود داشته باشاستقال -4

 امکانات آموزشی باید به طور مساوی برای زنان و مردان فراهم شود. -3

 1... ز نو سازمان یابد تا بردگی خانگی زنان خاتمه یابداجامعه باید  -3

 در مورد تعطیل شدن مدارس مختلط نیز حزب کارگران سوسیالیست این موضع را گرفت:

 "زنانه"آموزان دختر برای انجام کارهایی که سنتا وشش بر این است که دانشتمام ک"

 گریمنشی ،داریی خانههای دخترانه رشتههادبیرستان در شود مهیا شوند.محسوب می

ها و ... تنها طریق رفع نابرابری طبیعی و ریاضی است ایاز رشته رو ادبی به مراتب بیشت

آموزشی کشور و تضمین برابری و امکانات مساوی چه از  علیه زنان در نظام هاتبعیض

 حکردن مدارس در سراسر کشور و در کلیه سطو طلحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی، مختل

داری از لیست دروس اجباری برای زنان باید ی آشپزی، خیاطی و خانههااست. کالس

 "لغو گردد

 ت دولت بازرگان ارزیابی کرده است:این حمله را مانند سایر حمالت علیه زنان از اقداما

ی دولت آقای بازرگان در حمالت پیاپی و گسترده به سه ماهه یبرای زنان ترازنامه"

شود، حمالتی که با کوشش ناموفق برای تحمیل حجاب اجباری الصه میخحقوق زنان 

دهد که ... تهاجم اخیر هیات حاکمه به حقوق زنان یک بار دیگر نشان می آغاز شد

تهاجم خود را  اند،داران که امروز خود را با مفاهیم اسالمی پوشاندهان و زمیندارسرمایه

 2 "در هیچ سطحی متوقف نخواهند کرد...

شر منت "ضعیف بودن جنس زن یافسانه"نیز مطلب دیگری تحت عنوان  3 یدر کارگر شماره

نانه مردانه شدن دریا نیز شده است. این حزب از تحصن کارآموزان قضایی نیز حمایت کرد. ز

زنان  جدیدی به حقوق زحمتکشان و یو آن را نیز حمله مورد توجه اعضای این حزب بوده

 نامد. می

                                                                 

مسایل و وظایف  یزحمتکشان برای رفع بحران کنونی، انتشارات حزب کارگران سوسیالیست، جزوه برنامه عمل -1

 (31تا  1531جنبش زنان در ایران 

 1ص 39خرداد  15، 3دی علیه حقوق زنان، کارگر شماره ج ایی مختلف، حملههانجفی، تعطیل آموزشگاهپروین "- 2
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ان به حقوق دارحکومت سرمایه یتحت عنوان حمله ایاین حزب مقاله ینشریه 1 یدر شماره

 مورد شیوه رهایی زنان آمده است:ئزنان منتشر شد در این مقاله در

یوغ این موقعیت مادون انسانی، تشکل و مبارزات مداوم خود  ازتنها راه رهایی زنان  "

ان به حقوق حقه و دموکراتیک خود را داران است. زنان نباید حمالت دولت سرمایهنآ

 ی آنان دفاعهابدون پاسخ بگذارند و به امید این یا آن شخص بنشینند که از خواست

شود برای کلیه کارگران و زات خود و ستمی را که به آنها میکند. زنان باید حقایق مبار

ی... م دیدگان جامعهزحمتکشان ایران روشن سازند. زیرا مسلم است که کارگران و ستم

کردند امکان پیروزی بر دانند که اگر زنان در مبارزه علیه رژیم جبار پهلوی شرکت نمی

بارزات وسیع زنان برای دستیابی به این دستگاه کمتر بود. زحمتکشان هیچ گاه از م

.. زنان . توانند بهترین و پیگیرترین حامیان زنان باشندیشان ترسی ندارند و میهاخواست

حجاب اجباری پی بردند که تنها اتحاد و همبستگی خود آنان "خود علیه  تطی مبارزا

قوق آنان ی دولت به حهایاندازتواند مانند سدی عظیم در مقابل دستاست که می

 "باشد.

 نیز چنین آمده است:(  39مرداد23)نشریه کارگر  11 یدر شماره

ی ارتجاعی دستاتعصبات نژادی و جنسی و مذهبی دقیقا چیزهایی هستند که نیروه "

راستی سعی در برانگیختن آنان و ایجاد نفاق در صفوف زحمتکشان دارند.  در رابطه با 

ز کارگر ا ی، همبستگی طبقاتی یعنی دفاع طبقهطبقاتی در ایران یواقعیت مبارزه

زنان برای  یی ستمدیده کرد و عرب و ترکمن، یعنی دفاع از مبارزههامبارزات خلق

)چون که باید با  یشه و بیان برای همه.اندعنی دفاع از آزادییحقوق مساوی و آزادی، 

  "(.نیروهای دست راستی مبارزه کرد

قانون اساسی جدید جواز دفع "خود با عنوان  ینشریه 9ی رهی در شماااین حزب در مقاله

 چنین نوشت: "آزادی زنان

نویس قانون اساسی نه تنها دلهره ونگرانی زنان آزادیخواه ایرانی را برطرف انتشار پیش"

نکرد، بلکه بر عکس نشان داد که این قانون اساسی اصوال بر پایه صحه گذاشتن بر 

جتماع و برای مسدود کردن راه زنان در مبارزه برای آزادی نوشته نابرابری مرد و زن در ا

  "شده است...



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 172

 
 

بندبند قانون اساسی را در رابطه با حقوق زنان بررسی کرده است. حقوق متساوی  ،و در ادامه

ی این حزب برای انتخابات مجلس بود و از هاوکامل برای زنان و آزادی زنان از جمله خواسته

 نفر زن بودند. 3ی این حزب کاندیدا 19میان 

سبب انشعاب در این حزب شد. بخشی از آنان به حمایت از  ،شرکت در انتخابات یا تحریم آن

دانشجویان پیرو خط امام گرایش پیدا کردند. این گرایش  ،مبارزات ضدامپریالیستی حکومت

 هابرای آزادی خلقمبارزه  و در مواضع آنها نسبت به مسایل زنان نیز نمود پیدا کرد ،به راست

 خمینی داد.  الهی جنسی جای خود را به حمایت از شخص آیتهاو مبارزه برای رفع تبعیض

برای پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم، سمینار زنان در کانون  "با عنوان ایدر مقاله 36در تیر 

 ده است:مچنین آ "توحید

 تدر گرو پیشبرد و پیروزی مبارزااحقاق حقوق زنان مانند سایر اقشار ستمدیده تنها "

است ان جنبش زن ضدامپریالیستی است از این رو نیاز به یک رهبری ضدامپریالیستی در

که بتواند از طریق درگیر کردن هر چه بیشتر خواهران مسلمان و مبارز در بحث مسایل 

س ساحی مناسب عمل کند به شدت از جانب زنان ایران اهاخود و دستیابی به راه حل

  "شود.می

ر خواستا و تنها واکنش نشان ندادی یتی جنسهابه تبعیض چندان این حزب پس از آن دیگر

در ی که از زنان کارگر یهاآزادی دو تن از اعضای زن خود شد که در زندان بودند. حتا عکس

در مورد  39بود. در اسفند با پوشش اسالمی  رسید، نیزبه چاپ می ی نشریه کارگرهاشماره

 :نوشتچنین مسایل زنان 

بلیغ ت علیه انقالب ما پخش و های اصلی تبلیغات زهرآگین امپریالیستهایکی از جنبه"

را به زنان ما زده  هااین دروغ بوده است که گویا انقالب اسالمی ایران بزرگترین صدمه

 یهمقرون تاریک گذشته رانده شده و از ه قعراست. مطابق این تبلیغات زنان ایران به 

 "..اندمواهب انسانی محروم شده

و در ادامه به مشارکت زنان در ارتش بیست میلیونی و تظاهرات تاسوعا و عاشورا اشاره 

اردیبهشت گزارشی از مراسم روز زن به مناسبت تولد حضرت فاطمه  36کند... و در سال می

ا ارگان این حزب در یکی از زنان عضو این حزب در مصاحبه ب 36تیر  11در  کند.منتشر می

 گیرد چنین گفته است:مورد اعتراضاتی که در مقابل حجاب اجباری در ادارات صورت می
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یی هااین اعتراضات کوچک مقابل نخست وزیری از طرف کل جمعیت زنان و جمعیت"

مبارز ریشه دارند متشکل نشده است... بسیاری از این  که در میان خواهران مسلمان و

خیلی  یهاها و غیره پشت این راهپیماییشمن انقالب هستند بختیاریستنیروهایی که د

که فقط به  هاپیماییکوچک قرار دارند در نتیجه حزب کارگران انقالبی با این راه

تواند دامن بزند موافق نیست... خواست اساسی زنان که اکثریت آنها در این تحریکات می

... حزب کارگران انقالبی معتقد است که  استمملکت حجاب دارند مستقیما اعالم نشده 

زودی روشن خواهد شدکه مساله داشتن یا نداشتن حجاب  در چنان شرایطی که به

 "مبارزه کل جامعه با امپریالیسم امریکاست... حقوق زنان و ینیست، بلکه مساله

جاب در صدا و شمی از میزگرد حها هسام ،به رغم این مواضع نماینده حزب کارگران انقالبی

 سیما جمهوری اسالم کنار گذاشته شد. 

 موضعی کامال متفاوت با این ،کردکه نظرات منشعبین را منعکس می "چه باید کرد"نشریه 

این  3 یرویکرد پیشین این حزب دانست. در شماره یتوان آن را ادامهجناح داشت و می

الهی به تظاهرات ی حزبهارو دستهمنتشر شد در رابطه با تهاجم دا 39نشریه که در آبان 

 یزنان در اعتراض به قوانین اسالمی خانواده اشاره کرده است. این تظاهرات به دعوت اتحادیه

  :انقالبی زنان مبارز برگزار شده بود

 ... زمان آن رسیده که گیردتری به خود میتر و وقیحانهروز ابعاد وسیعتحقیر زن روز به"

و  اییاسی اهمیت مساله زن را درک کرده و سدهای فرقههای مختلف سنیروی

ایدئولوژیک خود را کنار گذاشته و جبهه واحدی برای مبارزه علیه ستم بر زن تشکیل 

شوند تنها به نفع ارتجاع است. دهند. سکوت در مقابل حمالتی که علیه زنان تشدید می

قوق خویش لطمه شدیدی زنان برای احقاق ح یجنبش کارگری ایران از نبود مبارزه

نظر از کلیه اقشار صرف یخواهد خورد. تنها سعی در ایجاد جنبش زنان در برگیرنده

 "ایدئولوژی و عقاید است که این مبارزه را پیش خواهد برد.

که در  "تحمیل حجاب پوششی برای یورش به حقوق زنان"دیگری با عنوان  یدر مقاله

 ، چنین نوشت:"باید کردچه "منتشر شد در  36تیر  21تاریخ

که در واقع پوششی است برای  "انقالب اداری"به دنبال ... صدور فرمان به اصطالح "

ترین مسایل اجتماعی از یک سو و در حل کوچک مخفی کردن ناتوانی حاکمین جدید
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از  ،تالش همه جانبه برای تصفیه و حذف کلیه مخالفین به ویژه نیروهای مبارز و چپ

 "له به زنان و تحمیل حجاب آغاز شد...سوی دیگر حم

 گوید:کند و میاشاره می 31سپس به دشواری سازماندهی اعتراضات گسترده مانند سال 

هر گونه جلسه و تظاهرات احتیاج به دفاع و انتظام محکمی دارد که در قدرت تظاهرات "

 "... زنان نامتشکل نیست یکمابیش خودانگیخته

مبارزه علیه حجاب  آزمایش: یبوته"دیگری با عنوان  یمقاله 21 شماره "چه باید کرد"در 

شد کی سیاسی را در قبال این مساله به نقد میهامنتشر شد که در آن مواضع گروه "اجباری

دهد که میو مواضع سازمان وحدت کمونیستی و سازمان رهایی زن را مورد تایید قرار می

 گویند:

ژوا ریکی شدن با زنان بو یلیه حجاب اجباری را به بهانهگرایشات انحرافی که مبارزه ع"

 زنان کم بها داده و یکند، در واقع به یکی از حقوق دموکراتیک قابل لمس تودهنفی می

 "کنند.ی ارتجاعی هیات حاکم کنونی را تایید میهادر نهایت خواست

 یابد:پایان می این گونهمقاله 

جهت  نان برای کسب حقوق دموکراتیک خود درما گسترش مبارزات ز یبه عقیده "

ی دموکراتیک و گسترش انقالب کارگران و زحمتکشان است. هر هاآزادی یتحکیم کلیه

ورت ص "حجاب اسالمی"طلبی در برابر حمالت هیات حاکم که تحت پوشش گونه تسلیم

گروه سیاسی  4نماید. پیشنهاد ما به گیرد راه را برای شکست انقالب کنونی فراهم میمی

الذکر )حزب توده، فدائیان خلق )اکثریت( سازمان پیکار، حزب کارگران انقالبی( که فوق

دانند، این است که صف اراذل و اوباش جمهوری خود را مدعی دفاع از زحمتکشان می

ی هاوزیری اجتماع نموده و با بطریتیر ماه در مقابل نخست 14اسالمی را که روز شنبه 

نمودند و شعار میتظاهرات به حق زنان مخالف حجاب تحمیلی را تهدید میپر از اسید 

تقویت ننمایند. منافع  "خلخالی مفسدش کن، گیس شو ببر ولش کن"دادند که 

دموکراسی و سوسیالیسم، اتخاذ موضع سیاسی روشن و صریحی در دفاع قاطع پیگیر و 

 "کند.عملی ازحقوق زنان را ایجاب می

تولد حضرت فاطمه به عنوان روز زن، را ترفندی برای ایجاد تفرقه میان  این گروه انتخاب

 کرد و معتقد بود:مردم تلقی می
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ی مستقل زنان هاترین قدم در راه پیشبرد مبارزات زنان اقدام به تشکیل سازمانمهم"

 1".باشدمی

به فروکش  ،"زن اسالم و انقالب"، درمقاله 2 یدر نشریه کندو کاو شماره 36در تابستان 

 نویسد:کند و میاشاره می هاو تبعیض هاکردن جنبش زنان علیه این تحمیل

ی زنان این یا آن گروه هازنان عمدتا تشکل سازمان یگیری تشکالت اولیه... شکل"

عمل مشخص که  یو بدون یک برنامه هاسیاسی این گروه یسیاسی و به دور برنامه

مشخص متشکل  ی مبارزاتی روشن وهارا به دور خواست خواهزنان آزادی یبتواند همه

.. ولی فروکش کنونی نیز .کند، به پراکندگی و فروکش کردن این مبارزات کمک کرد. 

ابدی نخواهد بود. تضاد عمیقی که بین مبارزه برای آزادی زن و کسب حقوق مساوی با 

روشن است که این ...  متقضیات حکومت اسالم وجود دارد، دوباره بروز خواهد کرد

ی مبارزاتی مشخص شکل خواهد گرفت ولی به دلیل ماهیت هامبارزات حول خواست

خود را در رویارویی  هاماهیت حاکمیت روحانیت از همان نخستین گام موازین اسالمی و

یک  یناپذیری راسخ با حاکمیت روحانیت و ارائه... آشتی هیات حاکمه خواهد یافت

 ن شدهزمبارزه برای آزادی  یحکومت اسالمی الزمه یر مقابل برنامهانقالبی د یبرنامه

 "است.

 حزب توده -5-5-15

منتشر شده است در  31اسفند  21که در  12در نشریه نوید )وابسته به حزب توده( شماره 

پس از شرح مشارکت  "ی بندها از دست و پای زنان باید فرو ریزد همه "ای تحت عنوان مقاله

 انقالب چنین آمده است:  زنان در

گر و غدار هنوز خطرناک و قوی است. او روی هر غفلت و حتا خرده اشتباه دشمن حیله"

کند. راهی دراز و پرسنگالخ در پیش است. در چنین شرایطی است که ما حساب می

پیش کشیدن مسایل فرعی و غیرضروری، جلب انظار و نیروها به موضوعاتی که به هیچ 

ی اصلی و عمده زیان میی اول اهمیت و در دستور روز نیستند، به وظیفههوجه در درج

                                                                 

  اسفند 13، 19شماره  تشکل و اتحاد زنان، ویژه روز جهانی زن، کارگران سوسیالیست، ضرورت "- 1
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ی لغو قانون حمایت خانواده که با همههایی که این روزها در بارهرساند. .... جر و بحث

اش دستاورد مبارزات طوالنی زنان جامعه ماست، جریان های اساسیی نقایص و عیب

ای اعمال نوعی اجبار در حجاب و پوشش زنان هایی که بردارد و جنجال و اعتراض

پارچگی صفوف مبارزات دموکراتیک و ضدامپریالیستی برانگیخته شده و مظاهر آن به یک

های عمده این زند و شناخت دقیق هدفهای گوناگون لطمه میی ما به شکلجامعه

قع و غیرعمده مومرحله از انقالب را در قیل و قال و هیجانات و مناظره بر سر امور بی

ی پوشاند. در قانون حمایت خانواده و مساله پوشش زنان و موضوعات دیگری در ردهمی

آن مشکل حاد و مبرمی وجود ندارد، برعکس خطر اینجاست که جنبش انقالبی برای به 

ی حاضر نتواند همه نیروها را بسیج و ی بنیادی خود در لحظهانجام رساندن وظیفه

بخش در کار اهمیت و غیر ضرور و حتا زیانگیر شدن با مسایل کمتجهیز کند و با در

 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 

ت مبارزه گفته بود: خواهید دید از این انقالب مطالبه کنند. امام خمینی در روزهای سخ

تواند به زنان بیشتر از کس نمیچقدر آزادی و احترام برای زنان قائل خواهیم شد... هیچ

آن آزادی که اسالم به آنها داده، بدهد... در این پیام به طور ضمنی حقوق و آزادی پایمال 

 تایید شده است و زنانی زن ایرانی مورد توجه قرار گرفته و لزوم جبران این نقیصه شده

روید خواستار اجرای این وعده، حرکت ها بر درخت انقالب میاینک که نخستین جوانه

خواهند همان طورکه انقالب رنج و عدالتی و نابرابری هستند. آنها میبه سوی رفع بی

مرگ و رزمیدن نقش مناسب خود را داشتند، به این پیروزی نسبی به دست آمده، در 

ها سال طول میاله خمینی به مخروبه بدل شده و دهای که به قول آیتمعهساختن جا

ها آباد شود، سهم و نقشی به مراتب بیشتر داشته باشند و چنین کشد تا این ویرانی

 ی بندها از دست و پای زنان باید فرو ریزد...گوید: همهضرورتی است که می

یالت دموکراتیک زنان در مورد برگزاری اطالعیه تشک 194شماره  "نامه مردم"در نشریه 

ی مارس در دانشگاه شریف به همراه نمایشگاه کتاب منتشر شده است. در شماره 9مراسم 

پس از بررسی وضعیت  "همبستگی و پیوند زنان سراسر ایران"ای تحت عنوان در مقاله 193

 زنان در دوره پهلوی و نقش زنان در جریان انقالب... چنین آمده است:
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ک ی یاکنون در جریان انقالب دوم که نبرد علیه امپریالیسم امریکا این دشمن شماره"

دار، در صفوف مقدم جبهه هاست، زنان همچنان از خودگذشته، ولی خویشتنخلق

ی، فقر، عدالتحقوقی کامل گرفته تا تبعیض، بیاند. آنها همه گونه محرومیت از بیایستاده

م اند تا صفوف انقالب علیه این امپریالیسسکنی را به جان خریدهمگرانی، کمبود کاال و بی

 های سلطهدانند تا زمانی که ریشهغدار فشرده و متحد باقی بماند. زنان به یقین می

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی امپریالیسم باقی است محال است مردم ایران آزاد و مستقل 

توان زن آزاد داشته باشد. زنان ایران یباشند و ملتی که خود برده و تحت ستم است، نم

ردید تاند بیکه با مشارکت فعال خود مرحله نخستین انقالب ایران را به پیروزی رسانده

در مبارزه برای تامین استقالل ملی و بیرون راندن کامل امپریالیسم نیز پیروز خواهند 

اعفی که رژیم طاغوت بر بود. توقع زنان مبارز ایران از انقالب آن است که بار ستم مض

زنان تحمیل کرده، از دوش آنان برداشته شود، تمام قوانین دوران طاغوت ملغی اعالم 

برابری حقوق زن ومرد، در تمام گردد. در متمم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

ی قوانینی که حقوق سیاسی، های زندگی جامعه به صراحت تاکید شود و مجموعههعرص

ی موانع از اجتماعی و خانوادگی زنان را تضمین کند، به تصویب برسد، همه اقتصادی

سر راه اجرای این قوانین برداشته شود و به زنان این امکان داده شود که درتمام عرصه

  "های حیات اجتماعی حضور فعال داشته باشند.

ین سخنرانی در همین شماره سخنرانی احسان طبری در مراسم هشت مارس آمده است. در ا

 : ه بودوی عنوان کرد

 که گفتیم اند. زیرا چناناحتماال ایرانیان در مساله حجاب و تعدد زوجات دخالت داشته"

حجاب و تعدد زوجات خاص اشرافیت ایران بود و تحقیر شخصیتی زن متاسفانه یک 

ست( یگرایانه )فمینسنت اشرافی ایرانی است. ... برخالف دعاوی جریانات به اصطالح زن

بورژوایی در امریکا و اروپا مساله بر سر روابط زن و مرد و یا مردانه بودن تاریخ و ضرورت 

کشی و ستم شکاندن حکومت مردان در جهان نیست. خود مردساالری نتیجه وجود بهره

طبقاتی است... سخن بر سر رهایی اجتماعی انسان و در عین حال رهایی صنفی زن 

توان و نباید تفکیک کرد. ... باید از قبول نظریات زنهم نمیاست. این دو جهت را از 

گرایی و دروغ و مضر بورژوایی غرب که به جای آنکه دشمن اصلی )امپریالیسم و طبقات 
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کند، احتراز ممتاز جامعه( را معرفی کند، مرد را به عنوان دشمن اصلی زن معرفی می

ام دهند ... اکنون جشن جهانی زن از ورزند و مبارزه در جای اصلی در صحنه جامعه انج

های بزرگ عصر ماست. ما در عین حال به جشنی که برای بزرگداشت زنان نامدار جشن

 گذاریم ... درشود احترام میاسالمی مانند فاطمه بنت محمد و زینب بنت علی، برپا می

 ان مادر و همسرانقالب اخیر ایران نقش بسیار مهم و سراسر فداکارانه زنان ایران، به عنو

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 

اند. مانند حق کار و تحصیل، اند و آن را در قانون اساسی آوردههزنان ایرانی توجه کرد

ی این حقوق ها با مردان و غیر و غیره. زیرا در قانون اساسی همهبرابری اجتماعی حقوق

 "برای همه افراد ایرانی بدون استثنا در نظر گرفته شده است.

مارس منتشر شده  9سبت سخنرانی مریم فیروز به منا 39اسفند  21منتشره در 199شماره 

است. در این مراسم که در ورزشگاه دانشگاه صنعتی برگزار شد مریم فیروز با شالی روی سر 

 حاضر بود. وی گفت:

های زیادی روبروست. همه چیز در هم دانیم که دولت انقالبی ما با دشواریما می"

ت الزم است. برای های یک نظام پوسیده فروریخته و برای بازسازی آن وقریخته، پایه

تابی نشان ندادهها از خود بیی سختیریزی نظام وقت الزم است. این زنان با همهپایه

کات پیوندند بلکه در همه جا تحریاند به ضدانقالب نه تنها نمیاند. این حقیقت را پذیرفته

امر انتخابات  اند. دراند... زنان امروز در خیلی از شئون همپای مرد شدهآنها را خنثی کرده

اند یعنی نظر آنها و شهادت آنها مساوی با مرد به شمار آمده بدون تبعیض شرکت کرده

کنند پس مرد را با هم دعوت می است. هنگام فراخوانی برای مبارزه برای تظاهرات زن و

دانند ... چندی پیش که ضدانقالب سخت به دست و پا افتاده بود و شرکت او را الزم می

کشید به راستی مردم آزاده و عالقه مند به انقالب نگران شده سو آتشی زبانه میاز هر 

ی مردم خواست که دست به یک راهپیمایی بودند. امام خمینی رهبر انقالب از همه

بزرگی بزنند. امام با فروتنی که مخصوص خود ایشان است، گفتند استدعای عاجزانه از 

شرکت کنید. مردم میلیون میلیون این دعوت را  ی شما دارم که در این تظاهراتهمه
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اجابت کردند. زنی که دیگر سنین جوانی را پشت سر گذاشته بود، با حالی نزار 

ای، با رفت از او پرسیدم چرا با این حال آمدهکشان در میان جمعیت پرخروش میکشان

عا کرد مگر شگفتی نگاهی به من کرد و گفت امام با آن صدا و آن گفتار از ما استد

ها زن در سراسر شود که روی او را به زمین بیاندازیم. پاسخ این زن پاسخ میلیونمی

ها ها و زاغهشمار از بیغولهایران است. امام دست خود را رو به مردم دراز کرده، زنان بی

 اند...( اند و او را در این معرکه تنها نگذاشتهدست او را گرفته

)بعد از اعالم  36تیرماه  14به تاریخ  214رسمی حزب توده در شماره ارگان  "نامه مردم "

ئی در کار ایجاد هاچه دست" نویسد:قطعی شدن حجاب اجباری( با تیتری درشت چنین می

خود را از زیر ضربه  "حجاب اسالمی"کوشد با عمده کردن مسله ضدانقالب می" "؟اندتشنج

 در متن ."انقالب و رهبری انقالب را آماج حمله کند تشنج و نارضائی، خارج سازد و با ایجاد

 مقاله چنین آمده است:

آنها سخنان امام را به رفع آثار ظاهری رژیم منفور پهلوی که به کوشش خود آنها تا به "

سازند و به جای تاکید بر تصفیه قاطع و انقالبی عوامل حال ابقا شده بود، محدود می

کنند. آنان با این کار محتوای اسالمی را عمده می رژیم پیشین، مساله فرعی حجاب

سازند ... عوامل رژیم سابق و امپریالیسم اثر میکنند و بیاصلی سخنان امام را مسخ می

کوشند تا سخنان امام را به مساله حجاب اسالمی محدود کنند. امریکا به ویژه می

م سخنان امام را در این امر رادیوهای ضدانقالب نیز هم آوا با عمال داخلی امپریالیس

کنند و متاسفانه برخی عناصر ناآگاه نیز با عمده کردن این مساله خود را در خالصه می

سازند. ضدانقالب امیدوار است که با تاکید بر روی مساله و پود این دام گرفتار می تار

 امل خویشفرعی حجاب اسالمی و ایجاد نارضایی در میان زنان از طریق فعالیت دیگر عو

آماج اصلی را که علیه او متمرکز است منحرف ساخته و علیه رهبری انقالب و جمهوری

ها، ای توسط خیل ساواکیهای گستردهاسالمی ایران متوجه کند. هم اکنون فعالیت

هایی از زنان را به آید تا گروهداران بختیار و عوامل امریالیسم امریکا به عمل میطرف

و صحنه جامعه را متشنج سازند و مبارزه علیه عوامل ضدانقالب را به  اعتراض بکشانند

 یدرگیری میان نیروهای مردم بدل کنند ... ما به زنان متعهد و انقالبی نسبت به توطئه

 "دهیم.ضدانقالب هشدار می
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 1سازمان توفان ) حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران( -5-5-14

حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران( معتقد بود که توفان )سازمان  36 در نشریه شماره

 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 " 

متشکل کند  های مختلف صنفیکوشد کارگران را در اتحادیهکند و همواره میدور نمی

و با هدایت مبارزات صنفی آنها، اهداف اقتصادی مبارزات صنفی کارگران را به خدمت 

  "اهداف سیاسی پرولتاریا در آورد.

کند که این مساله برای زنان میهن ما نیز صادق است. به این صورت که و سپس عنوان می

آنها در جامعه طبقاتی زنان مسایل اجتماعی خاص خود را دارند که با موقعیت اجتماعی 

 مرتبط است: 

داری و دفاع از منافع خود نظیر مزد زنان برای مقابله با فشار و اختناق جامعه سرمایه"

برابر با مردان در برابر کار برابر، ایجاد مهدکودک برای فرزندان زنان زحمتکش، استفاده 

دی مسافرت، مبارزه با از مرخصی زایمان، استفاده از حق طالق، آزادی انتخاب شغل، آزا

تعدد زوجات و ... در اتحادیه خاص خود )که حل مشکالت اجتماعی زنان را در دستور 

شوند. ولی اگر زنان خواهان حل قطعی دهد متشکل میکار، فعالیت و مبارزه خود قرار می

توانند مبارزات خود را در چارچوب مبارزات اجتماعی مشکالت اجتماعی خود هستند نمی

محدود کنند. زیرا که اسارت زن در زندان استثمار مضاعف ریشه در تقسیم جامعه زن 

های خاص خود و مبارزه به طبقات دارد و زنان جامعه ما ضمن متشکل شدن در سازمان

برای حل مشکالت خود باید به مبارزات پرولتاریا برای آزادی بشریت از یوغ هر گونه 

تن کن ساخمام اقشار و طبقات ستمدیده در ریشهستم و استثمار بپیوندند و همدوش ت

توانیم بگوییم که جدایی مبارزات سیاسی از استثمار انسان از انسان بکوشند ... می

                                                                 

با انتشار نشریه توفان در خارج کشور فعالیت  33تا  46به وجود آمد. از سال  43تا  1545های در سالسازمان توفان  - 1

بر مسایلی مانند سیاست خارجی چین و انتقاد حزب کمونیست آلبانی از آن انشعابی در آن رخ داد.  33در سال کرد. می

مواضع حزب کار آلبانی و انورخوجه را پذیرا بود و چین  31تا  39های حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران در سال

اکثر کادرهای خود را از دست داد و انتشار  31حوادث سال خواند. این سازمان در جریان را سوسیال امپریالیست می

 روزنامه توفان متوقف شد.  
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مبارزات صنفی جدایی تئوری از عمل است که در تحلیل نهایی اولی را به گرداب انواع 

  "کشاند.ومیسم میهای اپورتونیستی و دومی را به منجالب دنباله روی و اکونتئوری

ای به نقد نظرات سازمان پیکار در مورد مسایل زنان پرداخته است سازمان توفان در کتابچه

 ارزیابی کرده است.  "فئودالی"و  نظرات پیکار را با اصطالح 

 سازمان مجاهدین خلق ایران  -5-5-10

صادر  ای، بیانیه، سازمان مجاهدین خلق ایران، در ارتباط با مساله حجاب1539اسفند  21

 :که هکرد. در ابتدای بیانیه، در مورد انقالب و آزادی که کسب گردیده، صحبت و تاکید شد

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

 یکاری و فشرده کردن همهمشکالت و اجتناب از خرده در ادامه، بحث اصلی و فرعی کردن

نیروهای مردمی و از میان برداشتن پایگاه داخلی امپریالیسم، عنوان شده بود. آنگاه در این 

 بیانیه آمده بود: 

هایی که تمام این روزها، در مورد مساله حجاب ایجاد شده... حجاب به عنوان درگیری”

الواقع چیزی نیست جز کوششی اجتماعی به خاطر رعایت و یک نهاد انقالبی اسالم، فی

معنوی  یحفظ سالمت اخالقی جامعه که خود بدون شک از ضروریات رشد همه جانبه

 و مادی اجتماع است...

خواهد نظم فاسد و منحط ای که تازه میحجاب برای زنان این میهن، آن هم در جامعه

بند و باری وجود نداشت، پشت سر دی و بیآریامهری را، که در آن هیچ مرزی بین آزا

وان تبگذارد، نامعقول و نامقبول است، چرا که بار گران فرهنگ امپریالیستی را هرگز نمی

به یک باره و جدا از جریان درازمدت تدریجی، از دوش مردم این میهن، چه زن و چه 

 مرد، فرونهاد.

 مسوولین کشور و مقامات یی کلیهشدهدانیم و مواضع اعالم خوشبختانه تا آنجا که ما می

دولت آقای مهندس بازرگان موید آن است، هیچ مقام و نیروی مسئولی نیز، قصد ندارد 

ی زنان ما، کمترین اجبار و اشکالی در این رابطه ایجاد کند و اگر هم برخی برای جامعه
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ا افراد مشکوک و برخوردهای غیراصولی دیده شده باشد، از طرف عناصر ناآگاه و یا احیان

 “ عناصر ضدانقالب اعمال شده و توطئه چینی شده است.

 و در انتهای بیانیه آمده بود: 

که اکنون کامال حل  ایاین تاکید از آن جهت ضروری است که مبادا پیرامون مساله”

 یگیری یک مسالهجهت برانگیخته شده و با دنبالرسد، جنجالی بیشده به نظر می

 1“ له اصلی غافل بمانیم...فرعی، از مسا

یی های خاص خود را داشت. مجموعه مقالههاگیریاین سازمان در رابطه با مسایل زنان موضع

 نیز ایرسید که در کتاب جداگانهدر نشریه مجاهد به چاپ می "زن در مسیر رهایی"به نام 

 رداختهات جنسی پی تاریخی تبعیضها. در جلد اول این کتاب به بررسی ریشهبودمنتشر شده 

 :بودآمده چنین  3در فصل اول در ص ؛شده 

خودمان بدون شک متوجه خواهیم شد که زنان و  یجامعه یبا نگاهی گذرا به صحنه"

رغم به دوش گرفتن بارها و مردان در موقعیت مساوی قرار ندارند. در یک کالم علی

ه و چه در کارخانه و اداره ی سنگین از طرف زنان چه در خانه و چه در مزرعهامسوولیت

ی آموزشی و درمانی هرگز در ازای این کار و تالش حتا در موارد مشابه زنان هاو محیط

 هنوز در ازای کار مساوی و هااز حقوق یکسان با مردان برخوردار نیستند. درکارخانه

 رن ددراامشابه دستمزد مردان بیشتر است. در روستاها هرچند گاهی زنان حتا بیش از م

مورد  در هامر تولید شرکت دارند ولی درآمدها در اختیار مرد خانواده است و اوست ک

سد روقتی نوبت مشاغل و مناصب سیاسی می هاگیرد. این تفاوتخرج کردن تصمیم می

 یسیاسی جامعه یتوان گفت زنان در ادارهشود. به شکلی که به خوبی میکامال بارز می

نخ جریانات سیاسی تقریبا به طور دربست در اختیار  ند و سرکمی دار ما نقش بسیار

 مردان است. 

ی درجه دو در نظر هادر سراسر جهان نیز زنان عمال به صورت انسان"نویسد که در ادامه می

اقعیت با و.. شوند و راه بسیار طوالنی تا احراز موقعیت برابر با مردان در پیش دارند.گرفته می
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ن به نظر آنا "گرایانه و توحیدی برخورد کرد.توان به شکل واقعرد میتبعیض بین زن و م

 توحید ناب مخالف هر نوع تبعیض طبقاتی، نژادی، ملی و جنسی است.

رای ی مناسب بهابرای رفع این تبعیضات و برداشتن زنجیر از دست و پای زنان و ایجاد زمینه

داند و معتقد است ی این جبرهای بازدارنده میهاشکوفایی آنان اولین گام را شناخت ریشه

ه همه جانب یی صحیح مبارزههاتوان شیوهیابی به یک شناخت همه جانبه میکه پس از دست

ر اجتماعی صفوف زنان را د یدر صحنه هابا این تبعیضات را ارائه کرد و با اتکای به این شیوه

بتوانند با شرکت  آنان را سازمان داد تا جریان مبارزات اجتماعی متشکل نمود و به اصطالح

مود و تبعیض جنسی را نیز نفی ن ها،پیگیر در جریان نفی استثمار، یعنی عامل اصلی تبعیض

 به تساوی حقوق زن و مرد دست یافت.

  :استآمده چنین کتاب  یدر انتهای مقدمه

 یهرگر در صحنانقالبی کا یبه خصوص امروز یعنی در قرن بیستم و پس از ظهور طبقه"

 نهایی را به استثمار یعنی یکه تاریخا مصمم است ضربه ایانسانی یعنی طبقه یجامعه

یض ی نفی تبعهاتمام تبعیضات وارد آورد، بهترین فرصت برای پیکار در زمینه یریشه

  "جنسی نیز فراهم آمده است.

  :و توصیه کرده

که تصور شود آنها صرفا مربوط به  الت این استاترین برخورد با این سلسله مقغلط"

زنان است. درحالی که مساله بررسی یک تضاد اجتماعی است بنابراین برادران ما نیز باید 

 تا تئوری و عمل خود را در این زمینه ارتقا دهند. مطالعه کنند با دقت این مقاالت را

لل عمیق ع آمده که شناخت یدر بررسی منشا تبعیضات از دیدگاه تاریخ نگری توحید

و  اندی طبقاتی بر دست و پای زن زدههاکه نظام ایتاریخی غل و زنجیرهای بازدارنده

و در نتیجه انسانیت را از نیمی از سرمایه اندمانع شکوفایی استعدادهای فطری او شده

اولین گام در مسیر نبرد  اندی تعالی و تکامل یعنی توان وکارایی زنان محروم کردهها

  "ی برابری اجتماعی با زنان است.هایی زن و ارتقا به قلهبرای رها

 به نظر آنان: 

ی هاتفاوت یرا بر پایه هااصوال هر گونه نگرش نسبت به تاریخ که بخواهد نقش انسان"

 ،طلبانهتواند دیدگاهی تساویجوهر خود نمی تبین کند در بیولوژیکی تحلیل و
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 یهاآورد که نشان از نفی دیدگاهن میآیی از قرهامثال گرایانه و توحیدی باشد ووحدت

  "ن است.آجنسی در قر یگرایانهتبعیض

عقب ماندگی زنان به این مساله اشاره  سپس در بررسی نقش مناسبات اقتصادی اجتماعی در

عمدتا بر روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی تکیه  ،هااگر در این بررسی"کرده است که 

 "ن معنی نیست که نقش عامل ایدئولوژی و فرهنگی را نادیده گرفته باشیم.خواهیم کرد به ای

 یگیری پدرساالری پرداخته است. تالشی جامعهشکلو  سپس به بررسی جوامع مادرساالر

 اریددار و فئودالی و سرمایهگیری طبقات در ادامه بررسی شده است. جوامع بردهاولیه و شکل

 فئودالی تحت عنوان حاکمیت ستم فئودالی تحت یجامعهنیز تحلیل شده است. در بخش 

 نام اسالم چنین آمده است:

و طرز  هاو ارزش هارا که هنوز بسیاری از سنتچبررسی این قسمت حائز اهمیت است "

 از یاریسبر مساله زن سایه افکنده است و ب ،کنونی ما یی فئودالی در جامعههاتلقی

که متاسفانه در کشورهای  را، ی فئودالی از زنهاز تلقیموانع رشد زنان را باید در طر

جست و جو کرد. آنان معتقدند که بخشی  ،شوداسالمی غالبا تحت نام اسالم عرضه می

ربوط به مشود ها که تحت نام دین و مذهب بر زحمتکشان تحمیل میاز این ارزش

 "موقعیت و حقوق زنان بوده که مخالف روح اسالم است. 

نقش زن در جامعه  ینمایندگان مجلس خبرگان در باره یکی از هایگفتهاز را قول نقل این

 ه:وردآ

گویند آیا به گوش شما خورده که یک زن در یکی از غزوات شرکت کرده یا ایشان می"

گفت همان طور که زن یک نفر زن را برای استانداری فرستاده یاشند. یکی از رفقا می

تواند رییس جمهور هم بشود. حاال این چه حسابی پس میتواند ولی صغیرش شود می

تواند بچه را باز کند و از کثافت پاکش کند و پستان به دهانش است که چون زن می

بینیم که رویم میتواند رییس جمهور هم بشود.... یک روز صبح میپس می ،بکند

است. اینها برای  وزیری تعطیل است چرا؟ برای این که خانم دیشب زایمان کردهنخست

  "ما ننگ و عار است.

دهد که مساله زن و نظرها به خوبی نشان میقد این نظرات نوشته که این اظهاردر نو سپس 

نقش اجتماعی او چگونه تحت نام اسالم مورد تحقیر قرار گرفته و به کار حقیر و درجه دو 
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ه ستم فئودالی بررسی بقایای ب بعد ازخانه پرت شده است.  یداری در گوشهداری و بچهخانه

بخشی از در روابط زن و مرد را در فضای خانواده بررسی کرده است.  ،زن درجوامع امروز

 سازمان مجاهدین به مساله حجاب پرداخته شده است : "زن در مسیر رهایی"کتاب

بندوباری در پوشش به هیچ عنوان برای هیچ ... بدون شک در فرهنگ اسالم انقالبی بی"

دارد. کما این  وجود ایه مقررات ویژهنس به ویژه زنان مورد تایید نیست و در این زمیک

ی ناشی هاضرورت یما و در سایه یگسترش مبارزات اجتماعی در جامعه یکه در سایه

ی مناسبی تهیه کردههااز آن این روزها تعداد زیادی از زنان مبارز مسلمان ایرانی پوشش

سنتی تحت : "در ادامه آمده ب مانع روابط اجتماعی آنها نیست.که ضمن حفظ حجا اند

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...

 داریرمایهس یدر بررسی موقعیت زن در جامعه "زن در مسیر رهایی"بخش دیگری از کتاب

 چنین آمده است:

در یک کالم آزادی زن در جوهر خود چیزی  ،داری... بنابراین در ایدئولوژی سرمایه"

کارخانه و آزادی مصرف هر چه بیشتر و غرق  کار ارزان در یزادی برای ارائهآنیست مگر 

هسرمای یبه این ترتیب زنان زحمتکش جامعه.. . یدارشدن در زندگی مصرفی سرمایه

ضمن تحمل تمام مصائب مشترک زنان جوامع طبقاتی مانند تحمل فشار کار در  داری

داری فرهنگ سرمایه یشان هم به وسیلهداری و... اندیشهکارخانه وکار در خانه و بچه

 شود. یعنی فرهنگ زندگی برای مصرف آلوده می

امر  ازل زنان درنقش ن عبارتند از: داریسرمایه یجامعه ی زنان درهابرخی مشخصه

تولید دستمزد نابرابر/ خانواده کانون مصرف/ زن عامل ترویج مصرف/ آرایش تالشی برای 

 ".../ برخورد کاسبکارانه با مساله ازدواج الشعاع قرار دادن نقش خالق زنان تحت

  :گیردو در انتهای این بخش نتیجه می

فئودالی قدری آزادی  یبه جامعه اگر چه از یک بعد نسبت داری... نظام طبقاتی سرمایه"

کشد ولی از ی تولیدی به میدان کار میهاگذارد و او را به دلیل ضرورتدر اختیار زن می

همه نه به خاطر ارج نهادن به زن بلکه به خاطر برآورده  هاطرف دیگر از آنجا که این آزادی

نظام طبقاتی  جوهر خود مثل هر سرمایه است، در تانباش شدن هدف گسترش مصرف و
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حرکت در مسیر رهایی باز  او را از زند ویرهای نوینی به دست و پای زن میجدیگر زن

د کردن این آخرین وی رهایی گریزی جز ناباکه بر انددارد. زنان عصر ما به حق دریافتهمی

"طبقاتی و نفی کامل استثمار ندارند. یتحول جامعه یمرحله
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 ی زنانهاو تشکل هاسازمان
 ،یدولت که برخی تشکیل شد بسیاری ی زنانهاو تشکل هاسازمان 1531تا 1531های ر سالد

دیگر  برخیی صنفی و هاسازمان ،برخی از آنها. بودندمستقل  بوده و بسیاری نیزدولتی شبه

ی صنفی در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی و مراکز هاسازمان .بودند ی سیاسیهاسازمان

سازمان ملی پرستاران و بهیاران ایران، انجمن بهیاران ایران،  ه بود مانندیل شدتولیدی تشک

ن )که زنان بسیاری اکانون مستقل معلم اتحادیه زنان قاضی ایران، اتحادیه زنان حقوقدان،

در .. و . خواه بانک مرکزیعضو آن بودند(، سازمان زنان برنامه و بودجه، کانون زنان ترقی

سازی های زنان تشکیل شده بود از جمله کمیته زنان ماشینها هم انجمنبرخی از کارخانه

 1تبریز.

مذهبی بودند مانند جمعیت مادران مسلمان که وابسته به سازمان  هابرخی از این تشکل

. برخی و تروتسکیست مجاهدین خلق ایران بود و برخی دیگر سکوالر، مارکسیست، مائوئیست

انقالب اسالمی زنان، تشکیالت دموکراتیک زنان  یایران، جامعهاز آنان مانند جمعیت زنان 

و... طرفداری از حکومت جدید را در دستور کار خود داشتند و برخی  (وابسته به حزب توده)

ها در کردند. برخی از این تشکلدیگر به عنوان اپوزیسیون حکومت جدید فعالیت می

محلی بوده و بسیاری از آنها نیز فقط فقط  هم شعبه داشتند و برخی دیگر نیز هاشهرستان

 .در تهران فعالیت داشتند

مارس اعالم موجودیت کرد. نهضت  9مصادف با  1531اسفند  11زنان مجاهد مسلمان در 

بخش زنان جبهه ملی نیز تحت نام تاسیس کرد.  1531آزادی سازمان زنان خود را در سال 

 کرد.جبهه ملی فعالیت میزنان  سازمان

توان به جمعیت زنان مبارز )اعالم موجودیت اسفند زنان میچپ ی سیاسی هاجمله سازماناز 

(، 39(، اتحاد ملی زنان )فروردین 31اتحادیه زنان مبارز )بهمن ، جمعیت بیداری زنان ،(31

زنان مبارز سقز، انجمن رهایی زن، اتحادیه  ی(، جامعه39کمیته زنان مبارز )فروردین 

خواه، اتحادیه زنان کردستان، جمعیت جمعیت زنان دموکرات، زنان عدالت دموکراتیک زنان،

                                                                 

 شوند.ها در زیر معرفی میبا توجه به اسناد موجود، تعدادی از این تشکل - 1
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ان سازمگروه زنان هوادار جنبش انقالبی، زنان، گروه زنان مبارز هوادار جنبش نوین انقالبی، 

تحادیه ازنان پیشرو برای اتحاد نهضت ملی، تشکیالت دموکراتیک زنان، جمعیت زنان ایران، 

ان کمیته زنان سازم ،ه دموکراتیک، گروه پژوهش و طرح مسایل زنانسیون زنان جبهیکمزنان، 

  ... اشاره کرد.پیکار و 

هایی بود که در این دوره سازمان زنان پارس )پاسداران رژیم سلطنت ( نیز یکی از سازمان

حتا کانون زنان وزارت اطالعات و تبلیغات که در واقع همان ساواک سابق 1تشکیل شده بود.

ها، موسسان اطالعاتی در مورد کم و کیف فعالیتاعالم موجودیت کرد.  39دیبهشت ود در ارب

 های دیگر در دست نیست.گروه و بسیاری از گروه دو و اهداف این

به این معنا که  ی خاص سیاسی بودندهاوابسته به گروه هاو تشکل هابرخی از این سازمان

. های سیاسی خاصی بودندو هواداران سازمان های زنان هم زمان از اعضااعضای این سازمان

ستگی ابسیاسی و یند که به هیچ سازمان و دستهبوداعالم کرده  هاتقریبا تمام این سازمان اما

در  اندنقش داشته هافعاالن زنی که در تاسیس این سازمان ندارند و مستقل هستند.

ی دموکراتیکی بودند که هاسازمان در واقع هاتشکلکه این  اندهای خود عنوان کردهمصاحبه

مردم در دستورکار  برای ارتباط و نفوذ در میانفعالیت در آن را  ،شانمتبوع سازمان سیاسی

 . اندعملیاتی مستقل بوده ولی به واقع از نظر تشکیالتی و قرار داده بود

ند. نیست 31من به 22ی اول پس از های زنان تشکیل شده در ماههاتنها سازمان ها،تشکل این

ها چنین آمده ، پس از معرفی برخی از این تشکل39در مقاله مفصلی در آیندگان اردیبهشت 

 : است

ی دیگری در گوشه و کنار کشور و در شهرهای دور و نزدیک هاعالوه بر اینها سازمان"

تشکیل شده بودند که به سبب ضعف تشکیالتی و تبلیغاتی و نداشتن نشریه دسترسی 

 2 "شان خود قدم پیش گذارند.ا برای معرفی ممکن نشد. مگر آنکه برای معرفیبه آنه

                                                                 

 برخی ازاین رستگار در معرف لیالبه قلم طوالنی  یآیندگان گزارش یروزنامه 39اردیبهشت  9و1 یدر دو شماره - 1

 .ه استی زنان منتشر شدهاو تشکل هاانجمن
  1539اردیبهشت 9و  1آیندگان،  - 2
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، اهداف خود را آزادی و رهایی زنان و مبارزه علیه ارتجاع و ستم هابسیاری از این سازمان 

کردند و در راه تشکیل سازمان سراسری زنان نیز دانستند و در این راه تالش میطبقاتی می

 کردند. فعالیت می

 هارسد برخی تشکلم نبود اما به نظر میورسممجوز برای ایجاد یک تشکل اخذ  در آن دوران

  :رساندندخود را به ثبت می

 انداعالم کرد که هنوز نتوانسته اییکی از مسئولین اتحادیه انقالبی زنان مبارز، در جلسه"

نوان محل دائمی، ثبت بگیرند. همچنین برای یافتن محلی به ع یبرای اتحادیه، اجازه

 1"دچار مشکل هستند.

                                                                 

 همان منبع - 1
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 های صنفی مستقل از دولت و نهادهای قدرتازمانس -5-4
های صنفی  زنان در دست نیست. در زیر فقط به چند نمونه ها و سازماناسناد زیادی تشکل

 اشاره می شود.

 سازی تبریز کمیته زنان ماشین -5-4-1

وز در نشریه پیغام امر ،ای از این کمیتهبیانیه اطالعات زیادی از این کمیته در دست نیست.

، چاپ شده که در حمایت از کارگران زن آذرالکتریک صادر شده  33، شماره 1539خرداد  3

کارگر زن  13های به حق از خواست"است. در این بیانیه از برادران کارگر خواسته شده که 

 آذرالکتریک حمایت کنند. 

اردیبهشت  51سازی تبریز در کمیته زنان ماشینشود که یاز متن این بیانیه، مشخص م

بندی مسایل خاص زنان کارگر  های کمیته زنان و جمعجلسه عمومی در جهت بررسی فعالیت

تشکیل داده است. در این جلسه دو تن از کارگران زن کارخانه آذرالکتریک به نمایندگی از 

ن قطعنامه خود، خواستار حمایت و کارگران این کارخانه شرکت داشتند و ضمن خواند

های پشتیبانی کمیته زنان ماشین تبریز شده بودند. ظاهرا این کارگران به شوراهای کارخانه

 ند.بودسازی توکلی نیز مراجعه نموده سازی و کبریتمتوژن، صدق، ایدن، پیستون

امه قطعندر ست. در ادامه این خبر، متن قطعنامه کارگران کارخانه آذرالکتریک منتشر شده ا

نفرشان زن بوده و با دستمزد  13کارگر داشته که  25آمده است که کارخانه آذرالکتریک 

تومان کار می کرده اند. کارفرما به بهانه نداشتن مواد اولیه اعالم ورشکستگی کرده  21روزانه 

های هماه است که کارخانه را تعطیل نموده است. این کارگران که رسمی نبوده خواست 2و 

خود را به این شرح اعالم نموده بودند:  باز شدن کارخانه، پایان دادن به بیکاری، افزایش 

های زندگی، بیمه کردن تمام کارگران، دادن حق مسکن دستمزد متناسب با افزایش هزینه

، پول، رسمی شدن کلیه کارگرانبه کلیه کارگران ، پرداخت سود ویژه، دادن نهار بدون گرفتن 

 .ساعات کار و دادن مرخصی به کارگران بدون  کسر مزد مطابق قانون کار کاهش
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 دان  اتحادیه زنان حقوق -5-4-9

 ی زنانلالملبین یسال پیش از انقالب تاسیس شد و وابسته به اتحادیه 13 این اتحادیه

داد. با هدف همراهی با شرایط انقالبی، کار خود را ادامه  31که در سال  بودحقوقدان ایران 

 و بر طبقه خاصی از زنان تکیه نداشت آناین اتحادیه یک اتحادیه صنفی بود و به گفته دبیر 

کتابی انتقادی  شاهنشاهییم ژ. این اتحادیه در زمان ربودرفع تبعیض از حقوق زن  آنهدف 

 .که هرگز تصویب نشد داده بودو نیز طرح جدیدی برای قانون مدنی ه از قانون مدنی نوشت

در جریان اعتراضات علیه ممنوعیت اشتغال به کار زنان در زمینه  ه زنان حقوقداناتحادی

 قضاوت، بسیار فعال بود.

بهمن مبنی بر عدم  12اله شریعتمداری در تن از زنان قاضی عضو آن به مصاحبه آیت 3

دادند که در نشریات وقت منتشر شد. در این مصاحبه به  یتوانایی زنان برای قضاوت پاسخ

ت قلب زنان و بیهوش شدن زنان قاضی هنگام معاینه جسد استناد شده بود که زنان قاضی رق

در پاسخ، به هزاران زن پرستار و پزشک و غسال اشاره کرده بودند که به طور مستقیم با 

 و کار دارند. مجروحان و مصدومان و اجساد سر

کار دارند خود دلیل ای از آنان بیش از ده سال سابقه زن قاضی که عده 11وجود " 

  "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 " 

اند در روز طلوع آزادی، آن را از از رژیم دیکتاتوری سابق گرفته در اثر شایستگی، حتا

 "دست بدهیم.

 مخالفت کرد.1531ها در سال هایی بود که با موج اعداماین اتحادیه از معدود تشکل

 سازمان ملی پرستاران و بهیاران ایران -5-4-5

 یدیت کرد، در مرامنامهاعالم موجو 39سازمان ملی پرستاران و بهیاران ایران در دهم خرداد 

  :آمده است این سازمان چنین 
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سازمانی است ملی و مستقل و به هیچ گروه و جمعیت سیاسی و غیرسیاسی وابسته "

 کمیت ملی واح یبرقرار ینیست. شرکت در مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران برا

بر  تار و بیماردموکراسی واقعی و کوشش برای ایجاد و توسعه ارتباط منطقی بین پرس

 "مبنای انتخابات آزاد و دموکراتیک، از موارد ذکر شده در مرام نامه است.

 های سیاسیسازمان -5-0

 های دولتی و شبه دولتیها و تشکلسازمان  -5-0-1

زنان سنتی و مذهبی که در روند رویدادهای پیش از سرنگونی رژیم شاه و پس از آن، مشارکت 

ه خانه توانستند بها و.. به زندگی اجتماعی پا گذاشته بودند، نمیجبهه در تامین امکانات برای

اله خمینی انقالب به آنان مدیون بود، اینک فضایی ی آیتبازگردند. زنان مذهبی که به گفته

خمینی در مالقاتی  اله، آیت39شهریور  21 یافته بودند. زنان یدر حوزهه ویژه ببرای فعالیت 

 موزشی طیبه پیراسته لنگرود، گفت:با اعضای مجتمع آ

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 

ارند حق د هامردم این کشور در این معنا حق دارند، خانم یگذرد و همهکه در کشور می

 “شان است...در سیاست دخالت کنند و تکلیف

خمینی اعالم کرد  اله، در مالقات با خواهران انجمن اسالمی تربت حیدریه، آیت39اول مهر 

باید در مسایل روز مداخله کنند و در نهم مهر، در دیدار با گروهی از زنان شهرهای  هاکه خانم

 “.ها پیشقدم بودندالب ایران، زندر انق”مشهد، آمل و آبادان، عنوان کرد که 

های شبه های خیریه بودند و برخی نیز سازمانهای زنان مذهبی، سازمانبسیاری از سازمان

ها از امکانات دولتی استفاده بسیار کردند. برای نمونه به برخی نظامی. بسیاری از این سازمان

 شود:از آنها در زیر اشاره می
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 بنیاد زینب کبری  -5-0-1-1

در تهران به نام فاطمه برزگر )مادر  2131با شماره ثبت  1539بنیاد زینب کبری در سال 

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 "

سرپرست سازمان تربیتی ن )آقای توسلی(، مسوولیت واحدهای کودکان بیشهردار تهرا

شهرداری تهران را پذیرفت ... مشاهده آشفتگی موجود در این مراکز، نظیر عدم 

بندی سنی کودگان تحت پوشش، مسایل بهداشتی، وجود مربیان غیرمتخصص و تقسیم

نیکوکار همراهش، ضمن انتخاب  بعضا فاسد و ... او را بر آن داشت تا با همکاری بانوان

های شش تا نه ساله، مرکزی را برای نگهداری اصولی از این کودکان سی نفر از دختربچه

 "تاسیس نماید.

زمین بزرگی در منطقه شمال تهران در اختیار این خیریه قرار گرفت و از همان زمان تا کنون 

 مشغول فعالیت است. 

 بسیج خواهران-5-0-1-9

های نظامی و آمادگی دفاعی آموزشزنان عضو بسیج تاسیس شد.  39سال  ن دربسیج خواهرا

ی شهدا و... و در پشت جبهه برای کمک به پرستاری مجروحان، کمک به خانواده دیدندمی

 های مخالفهای این زنان سرکوب تظاهرات گروهمشغول فعالیت بودند. بخش دیگر فعالیت

 حکومت و به خصوص زنان چپ بود. 

 

 سازمان های مذهبی و ملی مستقل از دولت  -5-0-9

 جمعیت مادران مسلمان   -1 -5-0-9

بسیاری از زنان مذهبی، پس از سرنگونی رژیم سلطنت به سازمان مجاهدین خلق پیوستند و 

های از جمله تشکل جمعیت مادران مسلمانکردند. در خود این سازمان فعالیت سیاسی می
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شهریور  15در خلق بود که در محالت فعالیت زیادی داشتند.  دموکراتیک سازمان مجاهدین

آمیز مهندس بازرگان، ای، با اشاره به نطق گالیهطی اطالعیه“ جمعیت مادران مسلمان”، 39

از وی پشتیبانی کرده و از انتخاب وی به عنوان رییس جمهور آینده ایران، صحبت به میان 

 د. آورده بودن

سندی از توان بخش زنان سازمان مجاهدین محسوب کرد. میانجمن مادران مسلمان را 

های های  این انجمن،  در دسترس نگارنده نبود. اما یکی از بزرگترین بخشمواضع و فعالیت

یکی از اقدامات بزرگ این انجمن برپایی راهپیمایی از لحاظ تعداد بود.  ،سازمان مجاهدین

بیش از دویست هزار نفر در  آن شرکت داشتند.  ایاعتراضی بزرگی در تهران بود که به گفته

 موج کشتار فرزندان مجاهد آنها دراعتراض به در 31اردیبهشت سال1روز در این راهپیمایی 

 رد تعرض دادستانی رژیم علیه رهبری مجاهدین صورت گرفت. هفته اول اردیبهشت و نیز

دو دختر نوجوان به جمله  از نیمجاهدنفر از هداداران 9 روزهای اول اردیبهشت، حداقل 

کشته شده کرج  قائمشهر و فاطمه کریمی در خواجا و فاطمه رحیمی درسمیه نقره هاینام

، گذشتی این سازمان در طول دو سال و نیم که از سرنگونی رژیم شاه میبه گفته .بودند

 ند.نفر از اعضا و هواداران این سازمان به طرق مختلف کشته شده بود  31حدود 

 نانزتظاهرات، در این .انجام شدطالقانی اله آیتسوی منزل از میدان فلسطین بهاین تظاهرات 

مازندران و گیالن، »شعارهای  همراه آورده بودند، باکه فرزندان خردسال خود را نیز بهدرحالی

مسئول  ند.تظاهرات را آغاز کرد «کران شد از خون ما دوباره، رنگین هر»، «سرای ایرانخونین

 کند:گیری تظاهرات را چنین بازگو میوقت انجمن مادران مسلمان چگونگی شکل

شکست، پایشان میوسراسر ایران دست که فرزندانشان درمادران مجاهد همیشه از این»

شهادت گرفتند و مظلومانه بهشد، مورد شکنجه قرار میچشمانشان از حدقه درآورده می

اقدام یکدست به...  هاجنایتخواستند در قبال اینرنج بودند و می دررسیدند، نگران و می

روز، کلیه رسید. در اینکار فرااردیبهشت، زمان این1اعتراضی جدی بزنند. سرانجام روز 

های جمع شدند و وصیتنامه ،های شهیدمادران از صبح زود در منزل عزیز، مادر رضایی

آورم که مجاهد قهرمان، مادر کبیری )معصومه یاد میبهمیان آنها  خود را نوشتند. از

 من شود ریخته خونی است قرار اگر دارم دوست”گفت:ی سرشار میاشادمانی( با روحیه

 شد. تظاهرات روانه و نوشت ایوصیتنامه و “باشم آنها از یکی هم
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تظاهرات ، در اینذاکری، مادر مصباح و بسیاری از مادران دیگر، که بعدها اعدام شدند مادر 

های مجاهدخلق تظاهرات بدون اطالع قبلی آغاز شد. مادران و خانواده. اینداشتندشرکت 

   "ه بودند.دهان یکدیگر را خبرکردبهدهان

 

 جمعیت زنان ایران )سازمان زنان جبهه ملی(-9 -5-0-9

ت این جمعیجمعیت زنان ایران توسط زنان طرفدار جبهه ملی تشکیل شده بود. از نشریات 

ای در دست نیست. در نشریات روز مانند کیهان و اطالعات و نشریات جبهه ملی، مانند نسخه

 شد. های آنان منتشر میمقاالت و بیانیه برخی از امه ها، هفته نامه آرمان ملتخبرن

جبهه ملی از همان ابتدای سرنگونی رژیم شاه فعالیت خود را آغاز کرد و علیه جمعیت زنان 

های خاص خود را داشت. یکی از اقدامات گیریشد، موضعیضاتی که بر زنان اعمال میتبع

در ده   آنان  حمایت از اعتراضات زنان قاضی بود که از کار در شغل قضاوت منع شده بودند.

زنان جبهه ملی با زنان قاضی اعالم همبستگی کردند. زنان جبهه ملی در رابطه  39اردیبهشت 

داشتند. آنان تغییر  گیریمربوط به زنان از جمله مساله حجاب نیز موضعبا سایر مسایل 

کردند که از راه ارشاد باید در پوشش عملی نمی دانستند و عنوان می ،پوشش را با تحمیل

حجاب را ناشی از زنان تغییر بوجود آید و تحمیل حجاب و برخوردهای ناشایست با زنان بی

 اند.دانستند که در کار ایجاد تفرقههایی میداده شده و دست مناسب از فتواهایتفسیرهای نا

پروانه فروهر بود. در نشریات جبهه ملی مقاالتی در رابطه با مسایل  ،سردبیر ارگان جبهه ملی 

اسفند  16) "نه اجباری، نه تهدیدی" شد از جمله:ها به قلم وی منتشر میزنان و تبعیض

ب ملی، زن ایرانی پاسدار مذهب اسالم است. زن را به گونه زن ایرانی در روند انقال"(، 1531

وضع ظاهری زندانی "تزکیه را در چارچوب "( 1531اسفند 21)  "یک انسان آزاد بنگریم

( ، 1536تیر 11) "هر گونه دگرگونی در پوشش زن را باید از راه ارشاد پدید آورد/ نکنید

مساله حجاب چرا به آن نحو در / ستخطر جای دیگری ا"( ، 1536)تیر  "مرزهای آزادی"

 (1539)مرداد  "جامعه مطرح شد؟



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 196

 
 

نگاهی به محتوای برخی از این مقاالت مواضع این سازمان و زنان طرفدار آن را نسبت به 

نه اجباری، نه  "دهد. در مقاله تحت عنوان نشان می ،شدتبعیضاتی که علیه زنان اعمال می

 ن آمده است:ی پروانه فروهر چنینوشته "تهدیدی

بینیم که زن امروز، زن مبارز و آگاه و داغدار امروز که از با نگاهی گذرا به دور خود می"

معرکه نبرد با اهریمن استبداد و استعمار سربلند بیرون آمده هیچ وجه تشابهی با زن 

ای هگمان توطئخواست بسازد، ندارد... بیعروسک سانی که نظام استبدادی ساقط شده می

توان ای حساب شده و خطرناک با کدام عقل سالم و منطق درست میکار است توطئه در

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 

اند، اظهارنظرشان پیرامون حجاب اسالمی چنان تعبیر شود عالم کردههای اجتماعی امقام

که از حضور زن در اجتماع به شکل یک انسان شریف جلوگیری به عمل آید و مردانی در 

ن حرمتی قرار دهند؟ در اجتماع زناگوشه  کنار بتوانند با تکیه بر این فتوا زنان را مورد بی

نبود که اعالم داشت زن در اسالم از حق طالق برخوردار سراپا  در حجاب در قم، مگر امام 

است و آیا فتوای ایشان پیرامون حجاب اسالمی چرا باید این همه سر و صدا و جنجال به 

نی و شکدنبال داشته باشد؟ ... آیا چه کسانی درکمین بودند تا از این فرصت برای صف

د را صرف وهای عمر خبهترین سال ساله محترمی را که 34آشوب استفاده کنند؟!... معلم 

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 

ی کجرمش را نداشتن حجاب اعالم نمایند. چرا باید رفتار مشتی بداندیش با بانوی پزش

آور باشدکه های مرگبار انقالب یاور زخمیان بوده آنقدر شرمکه از جان و مال در شب

 کنان راهی خانه شود و آیا حاال چرا؟گریه

تر است چرا؟ حاال که باید حاال که وجود  اتحاد و همبستگی از هر زمان دیگری حیاتی

های ؟ چرا باید برداشتهایمان را زن و مرد زنجیر کنیم و پاسدار میهن باشیم چرادست

افکنانه خود را از فتواهای این مراجع عالیقدر، معیار و میزان قرار دهیم و فرقهغلط و ت

صفی را که به بهای شهادت هزاران عزیر متحد شده بشکنیم؟ آیا یک یک ما مسوول 
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و  بایستی دقتداریم نمیمان نیستیم و برای هر قدمی که برمیلحظات بحرانی زندگی

 کافی و حتا وسواس داشته باشیم. موش

حجاب ... همراه با ناسزا و بدگویی و دو صف مختلف از زنان یکی باحجاب و دیگری بی

ل آوری که در طوافکنانه... تحریکات خجالتهای نفاقتیراندازی اثبات چیست جز برداشت

 ای ناپسندیدهآمد، رفتارهآوری که بر زبان میخورد، کلمات چندشپیمایی به چشم میراه

چند شبه انقالبی همه و همه ... و آسیب به انقالب بزرگ و مطهر ماست. ما هرگز ندیدیم 

ها به توسل به اجبار  ها و مصاحبه ها و گفت و  شنودهو نشندیم که امام خمینی در مالقات

 "دستور دهند و حاال هم مطلب جز این نیست.

ای دچار پیشداوری و نه تهدیدی داده شده و عدهآنان معتقد بودند که فتوایی نه اجباری و 

و کند را تهدید میگیرند که هنوز جامعه دچار هیجان شده و خطرهایی را نادیده می

 چرا؟پرسیدند می

های ای که استبدادیان برای ما برجا نهادند، گروهاز یاد نبریم در میهن سوخته و آشفته"

م کالب اسالمی ... در میان ما هستند با ما هموابستگان نظام گذشته زخم خورده از انقال

افروزند و سپس شادمانه به تماشای کنند، آتش میشوند، احساسات ما را تحریک میمی

نشینند زیرا که هدفی جز این ندارند. بیاییم آن سان که بزرگوار سوختن و فروریختن می

خمی شدیم و تسلیم یم زو ایثارگر به میدان آمدیم، پرپر شدن عزیزان را نظاره کرد

از ادامه راه سرباز نزنیم . حاال هم پیش از آنکه به خود بیاندیشیم به میهن  نگردیدیم، ... 

  "در خطرمان بیاندیشیم.

 آمده است: "چرا مساله حجاب این گونه مطرح شد"تقریبا شش ماه بعد، در مقاله 

ه کنار آمده باشیم و یک لحظاگر یک جو انصاف و صداقت داشته باشیم یک قدم با انقالب 

به واقعیت بیندیشیم، خواهیم دید که بسیاری از مشکالت امروزی مارا کسانی به بار 

اند. دار کردن آن را داشتهاند که آگاهانه قصد آسیب رساندن به انقالب و خدشهآورده

یی وحدت پیماجنجال حجاب را به یاد بیاورید و پس از آن را نیز مرور کنید. در همین راه

حجاب و باحجاب را کنار مردها نواساز وحدت ندیدید؟ کی اهانتی کرد های بیآیا شما زن

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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جا چه قصدی دارند که راه طوالنی های موذیانه و نابهاین طراحان سوال کدامین هستند؟

های مشکوک آن را دامن کنند و سپس با جنجالی که دستشمال تا مرکز را طی می

آورد، چنانی با تیترهای درشت و سیاه به میان مردم میهای آنزند و روزنامهمی

های بسیار آقایان و خانم"داده است که: گرداند؟ هدف چیست؟... و در انتها هشداربازمی

های نازک شما اصال خواه، هنردوست چیز بزرگتری در خطر است که گویا دلبسیار آزادی

 "تپد!بر آن نمی

هر گونه دگرگونی / وضع ظاهری زندانی نکنید"تزکیه را در چارچوب "در مقاله  1536در تیر 

 شود: به این مساله اشاره می "در پوشش زن را باید از راه ارشاد پدید آورد

شود و با صدایی به رسایی تاریخ همه هنگامی که شکیبایی امام خمینی سرریز می"

گیرد، سخنان این یکتا رهبر را که فضای انگاری ها و سازش ها را به انتقاد میسهل

ند نگذرااندیشی میآفریند، از غربال مصلحتبخشد و امید میی میهن را گرمی میزدهیخ

انند. کشبست میکنند و سپس موضوع را به بنای رنگارنگ فرع گم میو اصل را میان واژه

تاکید و تکیه امام خمینی بر سر تزکیه است آنچه در طول زمانی نزدیک به یک سال و 

های وسیع انقالبی و ... به جمع اندیشیدن، شدنی بود و ناهمگونی و نیم با وجود امکان

خواران انقالب که سرنوشت کشور را به  دست  گرفتند، بزرگترین دلیل چندگانگی میراث

عملی نشدن و از مرز آرزو فراتر نرفتن آن گردید. اما پس از هشدار امام یک باره رفتارهای 

گری نمایان شد و شگفتا از آن همه به ظاهر انقالبی و بیشتر برخوردار از روحیه هوچی

آمیزترین شکل ممکن ترین و اهانتآن هم به زنندهرهنمودهای سازنده تنها پوشش زن 

ی کارها را مورد توجه آقایان قرار گرفت... بعد از پیروزی انقالب شعار دادن جای همه

گرفت.... برای نمونه طرح مساله حجاب در همان نخستین ماه پیروزی در جوی که رایحه 

های ساده و ان جز در لباسهای شهادت هنوز در همه جا پراکنده بود و به راستی زنگل

نفسی بر اجتماع حاکم بود، چنان شدند و نوعی همبدون آرایش و پیرایش دیده نمی

کرد. ... هر جا دست خیالی را  دچار تاسف میواکنش برانگیز شد که هر تماشگر بی

اندرکاران حکومت به اشکالی برخوردند، مردم را رودر روی یکدیگر قرار دادند و موضوع را 

ای دهها را برای آینآنکه خطر تفرقه افکنیدر یک جو احساساتی ساختگی لوث نمودند، بی

دورتر در نظر آورند... ماه ها پیش از شروع فصل شنا غوغا بر سر استفاده از آب دریا که 
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شد اگر قصد آشفتن در کار نبود، با توضیحی احترام آمیز و بدون به کار چه آسان می

ای است برای بازی های رم و سرد، پایان یابد که هنوز هم وسیلههای گگرفتن سالح

گیری! و حاال مساله پوشش زنان کارمند، که به راستی چه چندش اور قدرت و حتا باج

ها برای توجیه آن بود؟! با چه معیاری آمیزترین کلمهترین و اهانتنیازی به استفاده از زشت

های کشور را هایشان چرخها و  کارآراییصصشماری که با استفاده از تخزنان بی

آور زندگی سهمی به سزا دارند، آزمایش شدند و ی سرسامگردانند و در تنظیم بودجهمی

رفوزه گردیدند! با چه معیاری مرد کارمند، مسلمان  متعهد و پاک است و زن کارمند 

ن دیگرند و آیا آنها ضداسالم و تهی از تعهد و ناپاک!؟ خیل زنان کارمند آیا از سرزمی

مادران، خواهران، همسران و فرزندان همین مردان نجیب و بسیار خوب نیستند!؟.... آیا 

گری و آوازهتوانست بیهای ارشادی نمینظام حکومتی آگاه با پیش گرفتن برنامه

 "آفرین، بار دیگر اجتماع را به فاز پاک روزهای پس از انقالب بازگرداند.تشنج

ای از سوی جمعیت زنان ایران  با رعایت پوشش اسالمی برای زنان کارمند نیز اعالمیهدر رابطه 

 ( منتشرشد که در آن چنین آمده است:1536تیر  11)  13در نشریه آرمان ملت شماره 

ما معتقدیم که مبارزه با فرهنگ وابسته نه تنها در ادارات بلکه در سطح کل جامعه باید "

کنید که یک مبارزه سطحی، یعنی دادن یک بخشنامه آیا فکر نمی وسیعا گسترش یابد. ولی

و بعد هم گذاشتن یک مامور جلوی در اداره برای کنترل، بدترین نوع مبارزه با فرهنگ 

ای طوالنی است که باید با استعماری است؟ سخن بر سر این است که این مبارزه، مبارزه

اصیل اسالمی و انقالبی و موازین اخالقی آموزش، کار توضیحی و دادن یک راه حل فرهنگ 

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؟

وشته در مطلبی تحت عنوان قانون اساسی و حقوق زنان، در مورد برابری زن و مرد چنین ن

 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 

ود خ شویم. از مسایل خود آگاهی یابیم و  راه دست یافتن به موقعیت و مقام واقعی و راستین

های ترین مسایلی باشد که تودهدر جامعه فعالیت نماییم.... قانون اساسی باید حاوی اساسی
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وسیع مردم ایران از زن و  مرد برای آن مبارزه کردند یعنی استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی. 

نوان عترین منافع اقشار وسیع ... باشد ... جمعیت زنان ایران به این قانون باید حافظ اساسی

ترین حقوق زنان ایران تشکلی از زنان ایران معتقد است که قانون اساسی جدید باید اساسی

 را شامل شود.

 ی زنان انقالب اسالمی ایرانجامعه -5-0-9-5

قانی( اله طالی زنان انقالب اسالمی ایران به دبیرکلی اعظم عالیی طالقانی )فرزند آیتجامعه

 از های قبلعال در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سالبه همراهی تعدادی از زنان ف

ی زنان انقالب ی جامعهمرامنامهدر  کرد.شروع به فعالیت  1531در سال  ،انقالب اسالمی

حمایت از حقوق مستضعفین و مظلومین جهان و حقوق اسالمی  آن اهداف کلی، اسالمی ایران

 ،کبار شرق و غرب و نژادپرستی و صهیونیسمها در سطح ایران و جهان مبارزه با استانسان

داری تبیین و معرفی فرهنگ متعالی اسالم و مبارزه با مبانی ضداسالمی به ویژه مظاهر سرمایه

اعتالی فکری، فرهنگی،  اعالم شد و اهداف ویژه آن: حط غربنهای مو کمونیسم و ارزش

ترسیم دقیق  ،خارج ایرانهای اسالمی در داخل و علمی و شخصیتی زن در راستای آرمان

سازی تبلیغات کذب و مغرضانه تالش در خنثی ،سیاسی الگوی زنان مسلمان در ایران و جهان

و زن در جمهوری  -طور اعمالمللی علیه زن مسلمان بهامپریالیسم خبری و کمونیسم بین

 یو سیرهی بینش قرآنی تالش در جهت احقاق حقوق زن بر پایه - طور اخصاسالمی ایران به

تقویت کیان خانواده و  ،پیامبر اکرم)ص( و معصومین)ع( و رهنمودهای جانشینان معصومین

کوشش در ارتقای سطح فرهنگ  ،تثبیت جایگاه زن در این نهاد واال بر اساس تعالیم اسالمی

های رشد و تعالی فکری و ی روشارائه ،و بینش موجود در جامعه در رابطه با مقام رفیع زن

های سالم حمایت از حرکت و های جامعهافزایش مشارکت آنان در فعالیت ،گی زنان فرهن

ایجاد ارتباط با تشکیالت مربوط به زنان در سطح جهان به منظور شناخت  ،زنان در جهان

 اعالم شد. آنان و معرفی فرهنگ اصیل اسالم به آنان در صورت لزوم

چگونگی تشکیل این جامعه را  ،یی طالقانیاعظم عال، ی زنان انقالب اسالمیدبیرکل جامعه

 :کندبیان می این گونه
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ی تشکیل یک تشکیالت رسمی برای زنان بودم که در که زندان بودم در اندیشهزمانی"

ی تبادل نظر کارشناسان پیدا وسیلهکارهای مناسب بهآنجا مشکالت آنان مطرح و راه

از زندان  1533را حل کند. در شهریور شود و بتواند تا حدودی مشکالت مبتالبه زنان 

نفر  51ای با حضور آزاد شدم و پس از مدتی با همکاری برخی دیگر از خواهران، جلسه

از خواهران فعال و انقالبی تشکیل شد و ضرورت ایجاد یک تشکل بر مبنای نظام شورایی 

 نامه برایمشغول نوشتن اساس ،مورد تأکید قرار گرفت پس از آن گروهی از جمله بنده

تشکل جدید شدیم. ابتدا به ما یک اتاق در ساختمان سازمان حقوق بشر در خیابان قباد 

ای برای این امر اختصاص دادند و ما در آنجا پیگیر نزدیک مسجد قباد دادند و بودجه

 .انقالب شکل گرفت 1531نوشتن اساسنامه و مرامنامه شدیم. در همین حین در سال 

ی این تشکل از سوی سازمان برنامه و بودجه قطع بودجه ولت موقتبا روی کار آمدن د

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 

انجام شد و درخواستی نیز برای  ،.. بودمختلف از جمله سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و.

 .آن زمان آقای ناطق نوری وزیر کشور بود .ی تأسیس به وزارت کشور داده شداخذ پروانه

دهند ولی ما اجازه تأسیس ی زنان اجازه تأسیس میکردند که به موسسهآنها تأکید می

ی زنان انقالب ی تأسیس جامعهخواستیم به همین دلیل پروندهی زنان را میجامعه

ی تأسیس رت کشور ماند و ما نتوانستیم رسما پروانهاسال در وز 12اسالمی حدود 

مرامنامه و اساسنامه به تصویب مجمع عمومی و  1/5/1536باالخره در تاریخ  .بگیریم

ی تأسیس رسما پروانه 4/6/1511سپس کمیسیون احزاب در وزارت کشور رسید و در 

 " .دریافت کرد

  حکومت پهلوی در اختیار این سازمان قرار گرفت. "سازمان زنان"امکانات 
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 های سیاسی چپسازمان  -5-0-5

 اتحادیه زنان مریوان -1 -5-0-5

های مختلف سیاسی و توسط تعدادی از زنان فعال با گرایش 31این اتحادیه نیز در اسفند 

مانند  هاییداران بود. کمیتهتشکیل شد. فعالیت اصلی این اتحادیه مبارزه با مالکان و زمین

سوادآموزی، روستایی، بهداشتی و ... داشت که به مشکالت مردم روستا و ساکنین فقیر شهرها 

ن آموزاکرد. در جریان محاصره مریوان، خواربار توسط این اتحادیه و شورای دانشرسیدگی می

 1شد.بین مردم شهر توزیع می

 زنان مبارز سقز یجامعه -9 -5-0-5

 تشکیل شد. در اساسنامه این تشکل 39حدود اردیبهشت ماه “ زنان مبارز سقز یجامعه”
 خوانیم :می

یی نصیب خلق قهرمان هابهمن ماه اگر چه توانست پیروزی 22و  21قیام مسلحانه  "

طلبانه نتوانست به پیروزی نهایی ایران نماید ولی به علت عدم سازماندهی مبارزات حق

ی ارتجاع داخلی را برکند و دست امپریالیسم را به کلی از هاریشه دست یابد و کلیه

مناسبات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران قطع گرداند. لذا برای خنثی نمودن کلیه 

زادی کلیه نیروهای زحمتکش آبه ثمر رساندن آن تا  ی ارتجاع و ادامه مبارزات وهاتوطئه

تی به نام جامعه زنان یسقز تشکل خود را در جمعو لغو استثمار فرد از فرد، زنان مبارز 

 "دارد.مبارز سقز اعالم می

 عبارت بود از:  زنان مبارز سقز یاهداف جامعه

ی سیاسی، هازادی کامل جمعیتآتشکیل یک جمهوری دموکراتیک خلق بر اساس  -1

 ت،طبقات و اقشار مردم و آزادی کامل مطبوعات، بیان، تبلیغا یمذهبی، صنفی برای همه

 آزادی اعتصابات و تظاهرات و آزادی آموزش نظامی،

 .باشد هاتشکیل شوراهای کارگری که ناظر بر امر تولید و توزیع کاالهای کارخانه -2

                                                                 

 ، 31خیزش زنان ایران در اسفند مهاجر،  متین، مهناز، ناصر- 1
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 به نسبت اعضای خانواده دهقانان. هاتشکیل شوراهای دهقانی و تقسیم زمین -5

 ی ایران هاخودمختاری و حق تعیین سرنوشت برای تمام خلق  -4

 و مرد در مسایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگیبرابری زن  -3

 ی این جامعه شامل این موارد بود:هابرنامه

 دار بررسی مشکالت زنان روستایی و زنان کارگر، زنان شاغل و خانه -1

 فلسفه، تاریخ و اقتصاد  یآموزش تئوریک اعضا در زمینه -2

 سواد سوادآموزی زنان بی -5

 نان ی زهاارتباط با سایر جمعیت -4

مبارزات صنفی در جهت تامین امکانات رفاهی در دوران بارداری و پس از زایمان و مهد  -3

 کودک برای زنان شاغل و کارگر و زحمتکش 

 تشکیل شوراهای محلی زنان  -3

 های آموزش نظامی کوشش در راه ایجاد کالس -1

 شرایط عضویت در این جامعه: 

جامعه، سن  که وابسته به خارج باشد، قبول اهدافعدم وابستگی به هیچ حزب و سازمانی ”

 “ سال و صالحیت سیاسی و اجتماعی 13باالتر از 

 

 شورای زنان )سنندج( -5 -5-0-5

تشکیل شد. گلی قبادی یکی از اعضای این شورا در رابطه با نحوه  39این شورا نیز در سال 

 گوید: تشکیل آن چنین می

های سیاسی رفت و دختران سیاسی به مقر سازمان خیلی زود متوجه شدیم که ما زنان"

آیند. ... به خاطر جو حاکم بر کردستان ... کنیم و مردم عادی به این مراکز نمیو آمد می

هایی زدند و ... ما به محیطای که پشت زنان مبارز میهای زشت و زنندهبه خاطر حرف

 گذاشتیم. ... این گونهکمتر پا می شدکه اساسا مردانه بود و یا آن وقت مردانه تلقی می

واستیم خعوامل ما را وادار کرد که به فکر ایجاد تشکیالت مستقلی برای زنان بیافتیم. می

زنان هم بتوانند جایی برای خودشان داشته باشند، آزادانه به آنجا رفت و آمد کنند ... 
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اشت بسیج کنیم. در ای که جریان دخواستیم زنان سنندج را در مبارزهدرعین حال می

های زنان را مطرح آن مقطع هدف ما ایجاد تشکل زنانه نبود که صرفا و مشخصا خواست

توان با ایجاد تشکلی زنانه بهتر در مبارزات عمومی شرکت کردیم که میکند. ما فکر می

های کرد. بعدها که شورای زنان را تشکیل دادیم متوجه شدیم که زنان به جز خواست

 "های دیگری هم دارند.واستسیاسی خ

گرفت. در جریان های مختلف را در بر میگرا بود و طیفاین شورا در برگیرنده زنان چپ

 1های سنندج یکی از کارهای این شورا بسیج کردن مردم برای تحصن بود.درگیری

 

 میته زنان مبارزک -4 -5-0-5

ر شیراز آغاز کرد. کمیته زنان مبارز فعالیت خود را د 1531حدود فروردین  کمیته زنان مبارز 

 در معرفی خود چنین نوشت:  "پیکار زن" 5در نشریه شماره 

ی زنان مبارز و زحمتکش ایران و هاو اهداف کمیته زنان مبارز، از خواست هاخواسته”

باشد. کمیته زنان ی ایران، اعم از زن و مرد و پیر و جوان جدا نمیهاهمچنین تمام خلق

ید در راه به وجود آمدن سازمان سراسری زنان که اکثریت قریب به اتفاق زنان مبارز، با

 یابی بهیی بردارد و به خاطر دستهاکش و مبارز ایران را در خود بسیج کند، گامزحمت

ی هافعالیت یمتشکل و آگاهانه را در محدوده ایکش، مبارزهحقوق حقه زنان زحمت

تشکیالتی کامال دموکراتیک و بدون  ،که این تشکیالت. از آنجایی ازداندخود، به راه

کنار تمام اهداف و شعارهایی که پیش  در ،باشدوابستگی تشکیالتی به هر جریانی می

گذارد به مشی و موازین جنبش دموکراتیک در کل، معتقد است. این موازین در روی می

 شود:ها خالصه میاین زمینه

 که بازگوکننده هن و در عین حال روشن کردن این مسالدفاع مشروط از دولت ملی بازرگا -1

سیاسی  ایباشد و در نتیجه دست زدن به مبارزهی بر حق زحمتکشان نمیهاخواست

 برای احقاق حقوق حقه زحمتکشان و مشخصا زنان کارگر و دهقان و زحمتکش شهری.

                                                                 

 ، جلد اول31متین، مهناز، ناصر مهاجر، خیزش زنان ایران در اسفند - 1
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قدرت سیاسی  گیرد که در راسانقالب واقعی در ایران زمانی صورت واقعیت به خود می -2

ابعاد یک جمهوری دموکراتیک و امعه یعنی زحمتکشان قرارگیرد و با جطبقات تحتانی 

ی دموکراتیک چون آزادی قلم، بیان، اجتماعات و اعتصابات هاکه در آن تمام آزادی ملی

و احزاب، ملیت، مذهب و آزادی زنان تضمین گردد. هم چنین به نفوذ کلیه امپریالیست

و کلیه قراردادهایی  پایان داده شود هاامپریالیسم امریکا در تمام زمینهو به خصوص  ها

 نماید لغو گردد و با ایجاد یککه به حفظ نفوذ نیروهای امپریالیستی در ایران کمک می

 ارتش انقالبی و خلقی در صدد حفظ استقالل ایران برآید.

 ؛ات امپریالیستیو کلیه صنایع وابسته، معادن و تمام موسس هاکردن بانک ملی -5

 ؛مینزحل مساله ارضی به دست دهقانان، از طریق تقسیم رایگان زمین بین دهقانان بی -4

ساعت کار در هفته برای کارگران و داشتن حق اعتصاب و  41ساعت کار در روز و 9 -3

 ؛تشکیل اتحادیه و سندیکا از طریق تصویب یک قانون کار کامال انقالبی برای کارگران

بخش در اقصی نقاط جهان علیه ی آزادیهاد و شرط از تمام جنبشدفاع بدون قی  -3

 ،بخش فلسطینی آزادیهاامپریالیسم و ارتجاع داخلی آنها و به خصوص دفاع از جنبش

 ؛اریتره ... ،عمان

آن در کشورهای تحت ستم و  یبرخورد با ارتجاع و سیستم امپریالیسم جهانی و سلطه

م بایست تمام مجموعه امپریالیسد امپریالیست در میهن ما میاستثمار در عین اینکه مبارزه ض

اشد بمی امپریالیسم امریکا با ی قهرمان ایرانهاخلق یرا در نظر گیرد. اما کماکان تضاد عمده

 ی جهانهاو هم چنین مبارزه بر علیه دولت ضدخلقی شوروی به عنوان یکی از دشمنان خلق

در دستور کار قرار گیرد. یکی دیگر از وظایف جنبش باید ی ایران میهاو از جمله خلق

قالبی ضدان یهای دموکراتیک زنان محکوم کردن عملکرد و سیاستهادموکراتیک و تشکیالت

ی هاباشند. که به صورت نفی جنبشمی المللیچین در عرصه بین ایجمهوری توده

خاطر دفاع از نیروهای  ی دالور ایران بههای خلقهاآزادیبخش در جهان و ضدیت با جنبش

 1پذیرد.ی متمایل به غرب صورت میهامرتجع و دولت

 

                                                                 

 39دیبهشت ار 9و 1آیندگان  - 1
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 اتحادیه انقالبی زنان مبارز  -0 -5-0-5

در واقع بخش زنان حزب توفان بود. و  اعالم موجودیت کرد 31این اتحادیه در سوم بهمن 

از  هاچند باربه صورت ماهانه و حدودا دو سال منتشر شد. هر که  سپیده سرخ بود آنارگان 

 1سوی دولت ممنوع شد.

گرایش راست  این سازمان بخش زنان ،پیش آمداین حزب در  36در انشعابی که در سال 

 :ه استخود را چنین معرفی نموداتحادیه  . اینپیدا کرد

سازمانی است در برگیرنده زنان زحمتکش، اعم از کارگر ، اتحادیه انقالبی زنان مبارز"

و مدارس، خدمه منازل و ادارات(  هانه، کارگاه، خدمه بیمارستان)منظور کارگر کارخا

 دار محروم، کارمند، دانشجو و کلیه زنان مبارز. دهقان و زنان خانه

این سازمان ضدامپریالیستی، دموکراتیک و علنی است و وابسته به هیچ سازمان سیاسی 

ای احقاق حقوق از دست سیاسی زنان را بر -نبوده و کامال مستقل است و مبارزات صنفی

 شان، هدف قرار داده است.رفته و کسب حقوق انسانی

این سازمان بر اساس مرکزیت دموکراتیک استوار است و دارای ایدئولوژی خاصی نیست 

واند تو هر کس با هر ایدئولوژی، به شرط اینکه برنامه و اساسنامه اتحادیه را بپذیرد، می

گی زن را در مالکیت خصوصی و استثمار طبقاتی میاین اتحادیه اساس برد عضو شود.

داند و معتقد است که مبارزات بر حق زنان ایران و دیگر کشورها همدوش مردان علیه 

م طبقاتی نیز مبین این حقیقت است که حق گرفتنی است و آن هم به تاستعمار و س

 2زور و نه دادنی و آن هم به میل.

در مورد  ؛رکزی سازمان توفان حزب کارگران و دهقانانتنها زن عضو کمیته م، مهری جعفری

 5گوید:چنین می نحوه تشکیل اتحادیه انقالبی زنان مبارز

خواهند به طریقی زنان را به کردم که میحس می هامن در اوایل دی ماه در تظاهرات "

گذاشتن روسری ترغیب کنند. بعضی از دوستان زن بر این عقیده بودند که بهتر است 

                                                                 

نشریه دیگر از جمله سپیده سرخ، شنبه سرخ، برابری ارگان  11 ،نشریه 22در پی توقیف  ،39مرداد  51در  - 1

 نیز توقیف شدند. اتحادملی زنان، زحمت و...
 1539اردیبهشت  9و 1آیندگان  - 2

 31زنان ایران در اسفند  خیزشمتین، مهناز، ناصر مهاجر،  - 5
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رای اتحاد با دیگران و جلوگیری از اختالفات روسری داشته باشیم. به نظر من این شروع ب

کردم. در حقیقت مساله به وجود آوردن یک بدی بود. نوعی احساس نگرانی و خطر می

فکر همسرم بود. او بر این باور بود که ما  ایی تودههاسازمان زنان و به طور کلی سازمان

نان زحمتکش را بسیج کنیم باید زنان را آگاه کنیم تا بتوانند ، ززنان باید با ایجاد تشکل

معتقد بود و با مشی چریکی  ایاز حقوق خود دفاع کنند. سازمان توفان به مبارزات توده

می هاارتباطی حزب با توده یای را حلقهی تودههامرزبندی داشت. در واقع سازمان

تباط بود که به وجود آوردن تشکل زنان در نظر کنم بیشتر در این اردانست. فکر می

 همسرم اهمیت پیدا کرد. 

اوایل دی ماه بود به پیشنهاد همسرم و در یک گفت و گوی دو نفره تصمیم گرفتیم 

آمد. تظاهراتی را سازمان بدهیم. در ان زمان تظاهرات یک حرکت عادی به حساب می

از مسایل عمومی صحبت می آن ا ده مادهنوشتیم. مفاد آن یادم نیست. ام ایهمما قطعنا

و...  هاقوانین مربوط به خانواده مهد کودک ،برابری حقوق کارگران زن و مرد :کرد مانند

اما در این ده ماده به مساله خشونت خانوادگی و آزار و اذیت زنان در خانه نپرداختیم. 

سخنرانی مطرح کردم  بعد در یک هاحتا به فکرمان هم نرسیده بود که بپردازیم. سال

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

ن ترابه دخ .قطعنامه را نوشتیم، کردندکه در تهران زندگی می چند سمپات دختر و کردند

سمپات سازمان خبر دادیم. آنها با کمک رفقای پسر هفت باندرول درست کردند. مجموعا 

زن در سازماندهی این کار شرکت داشتیم. رفقای مرد با ما همراه نشدند. سرود  3

دانشجوی کنفدراسیون را کمی تغییر دادیم و در آن زن را جانشین دانشجو کردیم. متن 

م و بین مردم پخش کردیم. شعارهایمان به شدت مردم را سرود را نوشتیم و تکثیر کردی

ا هجذب کرد. با دیدن استقبال مردم این حس به من دست داد که شعارهای روی باندرول

نهاست. پس از مدتی که از دانشگاه بیرون آمدیم دیدم جمعیت آمشغولیت فکری خیلی از 

سرودخوانان به طرف دانشگاه  . سراپا خیساندزیادی زن و مرد همراه ما به راه افتاده

. هستند ایگفتند که توده هامرد به طرف ما آمدند بچه ایصنعتی به راه افتادیم. عده

ه ب هاگذاشتیم. مذهبیمردها سعی داشتند جریان را به دست خودشان بگیرند ما نمی
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اه گ... به دانش کردند. پسران دانشجو دور ما زنجیر بستندطرز عجیبی به ما نگاه می

ا زمین نشستیم. من قطعنامه ر یصنعتی رسیدیم. سالن بزرگی بود صندلی نداشت. رو

به دختر جوانی دادم که به صف ما پیوسته بود و از او پرسیدم آیا حاضر است که آن را 

 یکشید. در مادهزد و هورا میبخواند. پذیرفت. پس از قرائت هر ماده جمعیت کف می

بود آن را با صدای لرزانی نجوا کرد.  "یال امپریالیسم شورویمرگ بر سوس"پایانی شعار 

 بود. غافلگیر شده بود.  هاکنم آن دختر از هوادارن چریکتصور می

پس از این حرکت ما به فکر ایجاد تشکیالتی افتادیم تا زنان را سازماندهی کنیم. با اینکه 

 ن مبارز مستقل از توفان عملسازمان توفان پشت این تشکل بود اما اتحادیه انقالبی زنا

زنان را تاسیس کنیم. البته توفان سازمان ایخواستیم یک تشکل تودهکرد. ما میمی

دیگری را هم به وجود آورد مثل سازمان دانشجویی که نشریه صدای دانشجو  ایی تودهها

 . رساندا به چاپ میبه سرخ رنآموزی که شکرد و یا سازمان دانشرا منتشر می

انقالبی زنان مبارز اعالم موجودیت کردیم.  یبا نام اتحادیه ،چند روز بعد از تظاهرات ما

مان سپیده سرخ را منتشر ساختیم. ما زنان توفان این نام را نشریه یاولین شماره

برگزیدیم. سپیده را به عنوان نمادی از زن و سرخ را برای نشان دادن کمونیست بودنمان 

د یی ماننهاهای چپی که سازمان زنان داشتند واژهن زمان بین نیرویانتخاب کردیم. در آ

شد. خود ما زنان هم کم و بیش در همین خطرناک محسوب می بورژوایی و ،فمینیسم

ازیم پردکردیم که با وجودی که به مسایل زنان میچارچوب فکری بودیم. باید ثابت می

ودند. سرشان گرم کارهای دیگر مردان در اتحادیه نب اما هنوز کمونیست هستیم.

ریان مردها در ج ،شدتشکیالتی بود. اتحادیه انقالبی زنان مبارز فقط توسط زنان اداره می

شرکت می هاشدند به عنوان بیننده در برنامهوقتی هم باخبر می .کارهای ما نبودند

ضای ما بعد از رکز شده بود. تعداد اعم... تمام فعالیت و نیروی من در اتحادیه مت کردند

مدتی خیلی زیاد شد. بسیاری از دختران سمپات سازمان توفان به ما پیوستند. بعضی از 

 کردند.کردند و به ایران آمده بودند با ما همکاری میزنان و دختران که خارج زندگی می

 . هاعضو در شهرستان 41تا  53عضو در تهران و  96تا  93... شاید حدود 

 گوید:این تشکل در باره اهداف این سازمان چنین می یکی از زنان عضو
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طالق، قانون قصاص،  خانواده، حقاز  حمایت قانون مسایلی مانند حجاب اجباری، لغو"

 یاهدهکتوجه ما بود. بر سر این مسایل در دانش سنگسار، چند همسری و... از مسایل مورد

محالت فقیرنشین بود. از  ر دری دیگرمان کاهاگذاشتیم. از فعالیتمختلف سخنرانی می

... ما به جنبش مستقل زنان اعتقاد داشتیم ولی  وزی وآمو سواد ی خیاطیهاطریق کمیته

ی هادهای کنند و نفوذ ی چپ باید در آنهاهاکردیم که گروهبا دیدی انتقادی یعنی فکر می

ا یادی ب. به مسایل خاص زنان حساس بودیم ولی آشنایی ز.یستی را ببرند. .لسوسیا

 ی فمینیستی وجود نداشت. هرهافمینیسم نداشتیم. به طور کلی نظر خوبی در مورد ایده

 1شد. فمینیستی محکوم می ایزن ومرد هم به عنوان ایده ینوع برخورد با مساله رابطه

 آمده است: چنین اتحادیه انقالبی زنان مبارز بخشی از طرح یا برنامهدر 

حقی زنان به طور عمده در نابرابری اقتصادی و مناسبات ی نابرابری و بیهاریشه"

ترین اهداف اتحادیه باال بردن سطح اجتماعی ناشی از آن جای دارد. لذا یکی از مهم

باشد. ی تولیدی اجتماعی میهاآگاهی زنان و نشان دادن لزوم شرکت آنان در فعالیت

ب تنگ خانه بیرون آمده و با زیرا با شرکت در فعالیت تولیدی اجتماعی زنان از چارچو

و ارزش انسانی و  ی اقتصادی جامعه به نیروی خودهاسهیم شدن در گرداندن چرخ

برند و لزوم مبارزه برای به دست آوردن حقوق اجتماعی اقتصادی اجتماعی خویش پی می

کنند. مبارزات اتحادیه انقالبی زنان مبارز در راه و سیاسی مساوی با مردان را درک می

 شود: ی زیر خالصه میهاکسب برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شکل

، ی رنگارنگهایستلمبارزه عام سیاسی که از مبارزات توده زحمتکشان علیه امپریا -1

ی بیان، عقیده، اجتماعات و تظاهرات و ... به منظور برپا داشتن هاعلیه سلب آزادی

شدید تمام جنایتکاران دوران  شوراهای خلقی و تشکیل ارتش خلقی و مجازات

 پهلوی جدا نیست.

مبارزه برای تقاضاهای صنفی و احقاق حقوق پایمال شده زنان مثال حمایت از زنان  -2

کسب حقوق برابر با مردان در مقابل کار مساوی، برخورداری از بیمه، حق اوالد،  در

مان، ایجاد مهدکودک مبارزه در راه تامین امکانات رفاهی در دوران بارداری و پس از زای

 ،برای کودکان زنان زحمتکش، حق طالق، مبارزه بر علیه قوانین از قبیل تعدد زوجات
                                                                 

 همان منبع - 1
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صیغه و ... هدف اتحادیه، حل اختالف بین زنان و مردان طبقه استثمارگر نیست، بلکه 

شان است. ما مبارزات ما، درست علیه این طبقات، از زن و مرد و اربابان امپریالیست

م که آزادی زنان ایران، جدا از آزادی مردان نیست و این آزادی در گرو قطع معتقدی

از ایران است. ما خواهان استقالل و آزادی کامل ایران می هادست کلیه امپریالیست

باشیم و معتقدیم که کشورهایی مانند شوروی و چین که ماسک انقالبی و سوسیالیستی 

ی امریکایی، ژاپنی، آلمانی، انگلیسسی، هایالیستهمانند امپر اندشیدهکبر چهره خویش 

 فرانسوی و... اهداف غارتگرانه دارند.

اشاره کرد که در دانشکده هنرهای  31مارس  9راسم به م توانی این سازمان میهااز فعالیت

بود از سخنرانی و  ایشنبه ساعت نه صبح برگزار شد و مجموعه3زیبا برپا شد و این برنامه 

لم و عکس. به گزارش کیهان در این اجتماع پیامی از زنان کارگر، صنایع نساجی نمایش فی

 خوانده شد.  نوربخش یآموز از مدرسهیک دختر دانشو مازندران و پیامی از یک زن کارمند 

 گوید:چنین می 31مهری جعفری در مورد تظاهرات ضد حجاب اجباری در اسفند 

جریان آن نبودیم. با  ی بود که ما خیلی درخودتظاهرات ضدحجاب یک حرکت خودبه"

این تظاهرات مخالفتی نداشتیم اما از این که در آن حضور نداشتیم خیلی هم ناراحت 

لب طکننده در آن راهپیمایی بیشتر زنان سلطنتکردیم که زنان شرکتنبودیم. فکر می

اله حجاب مساله کردیم با این که مسو طرفداران شاپور بختیار هستند. ... ما فکر می

 آن تظاهرات درست نیست.  بسیار مهمی است اما شرکت در

 گوید:هایشان چنین میاو در مورد نحوه و نوع فعالیت

سرخ این بود که به جنوب شهر  یسپیده یبه غیر از انتشار ماهنامه ،ی فعالیت ماعمده"

 خترانه تهران وکردیم. در دانشکده و مدارس درفتیم با زنان جنوب شهر کار میمی

 کردیم دردر حرکات اعتراضی شرکت می گذاشتیم.سخنرانی می هاهمچنین شهرستان

ی بعد هم برگزار هامارس را در سال 9دادیم. مراسم باره مسایل سیاسی روز نظر می

اسفند به منظور پشتیبانی  29پرست در ی زنان و مردان مبارز میهنکردیم. دعوت از همه

تحریم رفراندم ضد  ،امپریالیستی خلق ایران در ملی کردن صنعت نفتاز مبارزات ضد

بود. به مسایل زنان کارمند در حد های ما از جمله فعالیت...  فروردین 12دموکراتیک 

پرداختیم مثال مساله ایجاد مهدکودک در محل کار و یا حفظ مان میتوان ذهنی و عملی
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ادیه فعال بودند کارمند یا معلم بودند یا اکثر زنانی که در اتح ،ی قبلیهامهدکودک

 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 

حق طالق، حضانت فرزندان که جمهوری اسالمی به قوانین محدودی هم  ،آزادی پوشش

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. 

ه کمیت کردیم. درمی... همکاری  جمعیت بیداری زنان و زنان جبهه دموکراتیک ملی و با

کمیته همبستگی زنان جلسات منظمی ... همبستگی زنان هم جلسات منظمی داشتیم

مان تدارک کردند. فعالیت عمدهن شرکت میآی مختلف در هانمایندگان گروه .داشت

خبرگان بود. در مورد  ینویس قانون اساسی مصوبهیک کنفرانس در اعتراض به پیش

خانواده را لغو کردند یک تظاهرات از یم. وقتی قانون حمایت قانون قصاص اعتراض کرد

 ."اختیم. حدود ده هزار اعالمیه منتشر کردیماند به راه یاعتراض

از بین رفت. البته اختالف میان خود اعضای توفان در این مساله  31اتحادیه با سرکوب سال 

  تاثیر نبود. خانم مهری جعفری از توفان کناره گرفته بود.بی

 

 جمعیت بیداری زنان -3 -5-0-5

تعدادی از زنان  یبه وسیله 1531کمیته ایجاد جمعیت بیداری زنان، در اواسط دی ماه 

این این کمیته موجودیت خود را اعالم کرد.  31اسفند  1 و در تاریخ خواه تشکیل شدآزادی

برای  1556ل جمعیت بیداری زنان متفاوت است که در سا نامجمیعت با جمعیت دیگری به 

گذاران آن چنین ژاله بهروزی یکی از بنیان 1.تساوی حقوق زنان کشور تاسیس شده بود

 گوید:می

                                                                 

 ه خیریه ونهای این انجمن بیشتر در زمینگاری به نام اعظم سپهر خادم است. فعالیتجمعیت روزنامه وسس اینم - 1

بضاعت و نجات بیماران معتاد رسیدگی های کمها و کمک به خانوادهها و شیرخوارگاهها و پرورشگاهرسیدگی به بیمارستان

وخت اموزان بی بضاعت، توزیع سلیسی، شمع سازی تقویتی برای دانشهای خیاطی، انگهای آنان، تشکیل کالسبه خانواده
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اکثر موسسین جمعیت مدتی کوتاهی بود که به ایران آمده بودند. ما "در زمان تشکیل 

موقت با فعالیت جنبش زنان در داخل و زنان فعالی  یامیدوار بودیم با ایجاد این کمیته

ه از خارج آمده بودند تماس برقرار کرده و مشترکا در راستای ایجاد یک سازمان ک

زنان  نبشجدموکراتیک زنان اقدام کنیم به این دلیل این نام را انتخاب کردیم.... موضوع 

 39ی دانشجویی در خارج از کشور به ویژه از سال هایکی از موضوعاتی بود که در انجمن

ی هاهمراه با چند تا از دختران دانشجو یکی از نخستین کمیتهمیالدی مطرح گردید. من 

 زنان را در فدراسیون امریکایی کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران تشکیل دادیم. 

اعالم موجودیت کرد. من عضو گروه زحمت بودم. دو هدف را در  ایاین تشکل با اعالمیه

و دیگری نشریه عمومی و پیشرو به نام  دستور کار قرار داده بودیم: یکی مساله زنان بود

تعداد زیادی از زنان تقاضای عضویت در آن را داشتند اما شمارشان را به  ...ندای آزادی

ایجاد جمعیت بیداری آمده که این جمیعت  ییاد ندارم. در خبر اعالم موجودیت کمیته

جمعیت ما از گذاران به هیچ سازمان و گروهی وابسته نیست ... درست است که پایه

وجوی چه باید کرد بودیم. اعضای گروه زحمت بودند اما ما استقالل داشتیم. در جست

کردیم. ما بر این باور بودیم ی مستقل و دموکراتیک را احساس میهااهمیت ایجاد جریان

خواهند داشت که مردم عادی را جلب و متشکل  ی دموکراتیک این توانایی راهاکه تشکل

بیداری زنان تشکیالت دموکراتی بود که به جز زنان عضو زحمت زنان  کنند. جمعیت

 ییش متنوع بود. رهبری زحمت در ادارههادیگری هم در آن عضویت داشت و فعالیت

ما دخالتی نداشت. در ابتدای کار چند تن از فعالین مرد سیاسی نیز با ما همکاری داشتند 

روزی، محمد امینی احمد تقوایی شهال نفر بوجود آمد) ژاله به 9این جمعیت توسط 

شعشعانی، لطیف، الهه مینا، عباس و... کسانی که عضو جمعیت بیداری زنان شدند فعالیت

 ادامه دادند. سعی بر این بود که زنان کارگر را بسیج کنیم.  هایشان را در کارخانهها

 شده است:چنین نوشته  در مورد اهداف جمعیت بیداری زنان 2 یدر نشریه شماره

                                                                 
های زنان ایران را به هایی است که شورای عالی جمعیتزمستانی در میان مستمندان.... این جمعیت یکی از سازمان

ه طالقانی ، ملکزاده، ظفر ظفریبهانی، شهناز شریفتوان به سیمین بهریاست اشرف پهلوی تشکیل دادند. از اعضای آن می

ن، آرشیو تاریخ های سازمان زنان ایران، مجله بانواتاریخچه و فعالیت به نقل از 531کتاب خیزیش، ص و... اشاره کرد. 

 ی زنان مشهور ایران، فخری قویمیعات ایران، کارنامهشفاهی بنیاد مطال
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هدف ایجاد تشکیالت سراسری زنان ایران است. تشکیالتی که از نظر شکل، دموکراتیک، ”

ترین جمع زنان باشد و از نظر محتوای وسیع یمستقل از احزاب سیاسی و در برگیرنده

ق ی به حهاخواست کنندهسیاسی، سازمانی ضدامپریالیستی و دموکراتیک و منعکس

 “ین سرزمین باشد...انقالبی اکثریت مردم ا

  شود:در ادامه، نکات پیش گفته به اختصار توضیح داده می

مقصود ما )جمعیت بیداری زنان( از سازمان دمکراتیک مستقل و در  ،از نظر تشکیالتی"

قات زنان طب یهمه یدر برگیرنده هترین زنان، آن چنان سازمانی است کبرگیرنده وسیع

بی و یا ایدئولوژیکشان بوده و هم چنین وابسته به هیچ مردمی، صرف نظر از عقاید مذه

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 

ی ند از چنین خصوصیاتااصلی تشکیل شده ییی که هم اکنون به گرد کمیتههاتشکل

 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 

ی عمومی این انقالب را هابایست خواستضدامپریالیستی و ضدارتجاعی مردم ایران، می

ز به انتها نرسیده و تکمیل نشده است به پیش گذارده و همدوش و همراه با سایر که هنو

 مبارزه کند. های جنبش در راه برآوردن این خواستههاتشکل

به در گردهمایی دانشگاه تهران اهداف این جمعیت را  31اسفند  1ژاله بهروزی در کیهان 

 صورت زیر اعالم کرد:

دست جامعه، رابری در میان زنان و به ویژه قشرهای تنگآزادی و ب ییشهاندیاشاعه "

بسیاری از زنان دچار استثمار مضاعف هستند و از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

  "اندمحروم مانده

 در نشریه این گروه که در همین گردهمایی پخش شد، آمده است:

تحت عنوان زن در انقالب نیز  ایکار داده شد و در مقاله و تصویری از شرایط زندگی "

 و "شودستمی که از طرف مردان به زنان به علت زن بودنشان بر آنها تحمیل می"ما از 
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ت. دارند سخن رفته اسان وابسته به ایشان روا میداراستثماری که کارفرمایان و یا سرمایه
1  

 کند :ژاله در مصاحبه با فیگارو اعالم می

نچه برای ما اهمیت آدفمان مبارزه با مردان نیست... ما فمینیست نیستیم چرا که ه "

دارد برابری دستمزد با مردان نیست. بلکه بیش از هر چیز بیداری سیاسی زنان است... 

شان کشته در جریان انقالب زنان پرشماری در کنار مردان تظاهرات کردند و شماری

 شدند اما آنها انگیزه سیاسی نداشتند و این مثبت نیست. 

توانند پس از آنکه در مطبوعات آن زمان مطرح شد که زنان حق قضاوت ندارند و نمی "

قاضی شوند بعد از لغو قانون حمایت خانواده و مساله حجاب اجباری در ادارت دولتی 

 هازمینه یمشخص شد که حکومت مذهبی قصد محدود کردن حقوق زنان را در همه

کارگر و زحمتکش مطرح نیست. باید فعالیت  دارد ما متوجه شدیم که فقط مساله زنان

تری پیدا کند و عموم زنان را در بر بگیرد. به همین دلیل شعارها و فعالیتما ابعاد وسیع

ی تری آن زمان دیگر محدود به کارگران و زحمتکشان نبود و ابعاد دموکراتیک وسیعها

 به خود گرفت. 

خواه شد. در آن از زنان و مردان آزادی مارس منتشر9برای بزرگداشت مراسم  ایاطالعیه

د. فنی شرکت کنن یدعوت شده بود که در مراسم پنج شنبه ساعت ده صبح در دانشکده

خواهان مزد برابر در مقابل کار برابر با جمعیت بیداری زنان  :در آن اعالمیه آمده بود

ی سیاسی، هامردان برای زنان زحمتکش؛ آزادی و برابری کامل برای زنان در زمینه

که علیه حقوق  است باریی قوانین اسارتاقتصادی واجتماعی، لغو فوری همه

دموکراتیک زنان است. ایجاد امکانات رفاهی رایگان برای زنان باردار و مادران زحمتکش 

 به مساله روز که حجاب اجباری بود نشده بود.  ای. اما اشاره..

مارس  9خواستیم جلسه ن جلسه آمده بودند. مینفر به ای 131تا  111به یاد دارم حدود 

تا حد امکان بزرگ باشد به سراغ زنان روشنفکر رفتیم. هما ناطق به ما روی خوش نشان 

ای از عده مان را وسیعا در رادیو و تلویزیون و مطبوعات پخش کردیم...نداد. اطالعیه

                                                                 

  1531هفت اسفند  کیهان، - 1
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سخنران اصلی من . یمدانشجویان را صبح آن روز به مدارس دور و بر دانشگاه فرستاد

نفر  511زدیم که کردیم. حدس میبودم. متن شعارها و پالکاردها را باید درست می

شرکت کنند. شعارهایی که نوشتیم همان بود که در اعالمیه آورده بودیم. شعارهایی هم 

... هرکدام از ما مسوولیتی داشتیم. "آزدی باید نباید نداره" در مورد حجاب نوشتیم. مثل:

زیادی زن در همان جهت  ین به تنهایی به دانشگاه رفتم. در طول راه دیدم که عدهم

کنند. برایم خیلی عجیب بود. ما قصد برگزاری یک گردهمایی به مناسبت من حرکت می

دقیقه طول نکشید.  21سخنرانی من بیش از  اما آن روز .مارس داشتیم نه راهپیمایی.. 9

وزیری کنندگان پیشنهاد دادند به طرف نخستتیم بودم شرکهامن اواسط صحبت

ای از زنان که در تظاهرات خیابانی شرکت داشتند یک باره به داخل هحرکت کنیم. عد

سالن آمدند و جو را تغییر دادند. کسانی که در داخل سالن بودند گفتند چرا اینجا 

ام را سخنرانی ،ایم باید برویم راهپیمایی. وقتی دیدم خواست اکثریت این استنشسته

اسفند آمده  11وزیری راه افتادیم. در خبر کیهان کوتاه کردم و همه به سمت نخست

زنان عضو کمیته بیداری زنان که امروز پس از یک راهپیمایی طوالنی در تهران  "است:

اعالم داشتند که تنها نجابت و پاکی زن را به  ،در دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند

مراسم فنی دانشگاه تهران  یهزار زن در دانشکده 13پذیرند ... ب اجباری میعنوان حجا

گیری تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی بزنند. آنها سخنرانی داشتند به دنبال یک رای

وزیری حرکت کردند. شان بودند به طرف نخستدر حالی که گروهی از مردان همراه

 1"خواهیمچادر اجباری نمی" "د مخالفیمما با استبدا "دادند :ها شعار میزن

اسفند هم در زمین  21در تجمع کاخ دادگستری هم شرکت کردیم. همین طور روز 

چمن دانشگاه از طرف جمعیت ما خانم شهال شعشعانی سخنرانی کرد. او حین سخنرانی 

 ایاخت. عدهانداش را از سر برداشت و به زمینبه عنوان یک حرکت سمبولیک روسری

نوشته بودند که اینها زنان ساواکی و  هام به دنبال او چنین کردند. در روزنامهه

 هستند...  هاپوشپالتوپوست

                                                                 

 31ن ایران در اسفند خیزیش زنامتین، مهناز، مهاجر ناصر،  - 1
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ی زنان موجود مانند جمعیت زنان مبارز و اتحادیه انقالبی زنان مبارزه و غیره هابا تشکل

 تماس گرفتیم. 

 :استدر آن آمده  اسفند منتشر کرد که 24در  ایاین جمعیت اطالعیه

خواست چندانی  هااست که در سایر زمینه ایشان موضوع عمدهکسانی حجاب برای"

ندارند و هشدار ما به نیروهای مترقی و مبارز زنان همین است که شما اگر موضوع حجاب 

جهت به موضوع عمده بدل کنید راه را برای نفوذ زنان هوادار قانون اساسی و را بی

خواهید کرد... زنان آزادند که چادر یا روسری سر بکنند یا  ا بازههوراکشان ششم بهمن

نکنند. ما مخالف حجاب اجباری هستیم و با انتخاب حجاب از طرف زنان به هیچ وجه 

ی اهریم. طبیعی است که ولنگاری فرهنگ امپریالیستی و رفتار و لباسامخالفتی ند

کنند قاطعانه محکوم مییخالف عفت را که رژیم شاه و طبقات ممتاز جامعه متداول م

کمیته ایجاد جمعیت بیداری زنان به هیچ  "کنیم. و در بخشی از اطالعیه تاکید شده بود:

اسفند که عمدتا در اعتراض  11ی بعد از هاوجه به طور متشکل در تظاهرات و راه پیمایی

 وزما در سخنرانی ر یو نماینده کردشرکت ن ،به اجباری بودن حجاب ترتیب داده شد

از  ردکما را مبنی بر ناصحیح بودن راهپیمایی بیان نمود و اعالم  دوشنبه دانشگاه نظر

ا بخشا رمورد حجاب اجباری موضع خود  نجا که دولت و مقامات مذهبی و سیاسی درآ

راهپیمایی در این زمینه مشخص را کاری نادرست و غیرضروری  یادامه اند،اصالح کرده

از فضای باز سیاسی  ایکردیم که با دورهما گمان می 31ن اسفند در آن زما...  دانیممی

روبرو خواهیم بود و به همین دلیل اعتقاد داشتیم که ایجاد نهادهای دموکراتیک و تشکل

ترین وظایف نیروهای سیاسی ی زنان زحمتکش یکی از مهمهای زنان، به ویژه تشکلها

 411یا  511ره تبدیل شدیم به جمعی نف 9-1در عرض چند هفته از یک جمع  ...است. 

توانستیم آنها را سازمان بدهیم. علت موفقیت همان نفره. آنقدر سریع که به سختی می

بایست انجام دهیم... همان زمان آگاه مارس بود و ارزیابی ما از شرایط و آنچه می9برنامه 

ود آوردن وجبودیم که مساله اصلی وسعت بخشیدن به تشکیالت زحمت نیست بلکه به 

 یک تشکیالت دموکراتیک و فراگیر است که بتواند در سطح وسیع مردم را جذب کند...

، ارگان جمعیت بیداری زنان، از دولت خواسته شده بود که “بیداری زن”نشریه 3 یدر شماره

ی زنان هادر موضع نادرست و سست خود در قبال حقوق زنان، تجدیدنظر کند و خواست
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به مرحله اجرا در آورد. همچنین این جمعیت در مورد مساله کردستان،  زحمتکش را فورا

 دانست.دولت را مقصر می

 

 کمیته دفاع از حقوق زنان -1 -5-0-5

این کمیته وابسته به حزب کارگران سوسیالیست بود. این حزب با تفکرات تروتسکیستی بعد 

صیل در اروپا و امریکا به تحران قبل از برگشت به ایبیشتر اعضای آن  تشکیل شد. 31از بهمن 

کمیته موقت مارس،  9برای برگزاری اولین  31در اسفند و فعالیت سیاسی مشغول بودند. 

به کمیته دفاع از حقوق زنان تغییر نام تشکیل شد و بعدها تدارکات روز جهانی زن در ایران 

  .داد

ن در سازماندهی و شرکت در های اعضای آتوان به تالشی این کمیته میهااز جمله فعالیت 

اشاره کرد. کمیته دفاع از حقوق زن برای  31تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در اسفند 

 صادر کرد که در آن آمده بود: ایاسفند بیانیه 21تظاهرات بزرگ 

خواهند لباس بپوشند؟ آیا زنان آیا زنان حق دارند که خود تصمیم بگیرند چگونه می"

خواهند با حجاب باشند یا بدون حجاب؟... مشتی از صمیم بگیرند میحق دارند خود ت

ه این کنند بسعی می اند،قدرت تکیه زده یرهبران دولتی و مذهبی، کسانی که بر اریکه

جاب حند روز گذشته زنان بسیاری به جرم این که بیچحق مسلم زنان تجاوز کنند... در 

... امروز مساله آزادی اندنگ، و اسید مجروح شدهس یر، پارهجبه وسیله چاقو، زن اندبوده

ها مردم زحمتکش مبدل محرومان، آزادی میلیون یکانونی آزادی همه یزنان به نقطه

ی شده است... برای دفع این حمالت به حقوق دموکراتیک زنان، احتیاج به بسیج و مبارزه

حاف صدای اعتراض خود تمام طرفداران آزادی علیه این اج هعمومی است. الزم است ک

ن منظور راهپیمایی و تظاهراتی برای روز یرا رسا و بلند به گوش همگان برسانند... بد

 "اسفند برگزار خواهد شد. 21شنبه 
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 جمعیت زنان مبارز -9 -5-0-5

جمعیت زنان مبارز هدایت ی پنج نفرهجمع. تشکیل شد 1531این جمعیت در اوایل اسفندماه 

ا  6اسفند و پیغام امروز  3یه اعالم وجود آن در کیهان یک شنبه عاطال. را بر عهده داشت

توان به گلنار بدخشان و مریم جزایری اشاره کرد که از اعضای موسس آن میسفند درج شد. 

در کنفدراسیون دانشجویان ایران در امریکا فعال بودند. آنان عضو سازمان انقالبیون کمونیست 

به ایران بازگشتند و برای  31ی ایران بودند و قبل از بهمن هاو سپس اتحادیه کمونیست

در  1های مختلف از جمله پیکار تماس گرفتند.تشکیل جمعمیت زنان مبارز با جریان

جمعیت زنان مبارز تشکلی مستقل است و وابسته "که  شده بوداین سازمان اعالم  یاطالعیه

 دهد:میباره چنین توضیح در این  گلنار "به هیچ حزب و دسته و گروهی نیست

ی ایران تشکیل نشده بود. افراد مستقل هاکمونیست یجمعیت تنها از اعضای اتحادیه "

...  سهی موسوم به خط هاچپ هم در جمعیت زنان مبارز بودند. عناصری از سازمان

اندازمان درضمن ما تالش داشتیم که در یک چارچوب دموکراتیک کار کنیم. و چشم

سازمان فراگیر و فراگرایشی برای زنان بود. اما این واقعیتی است که خط تشکیل یک 

  "خط اتحادیه بود. ،جمعیت

 در بیانیه اعالم موجودیت، اهداف این سازمان این گونه طرح شده است:

ن قطعی کن کردها و بقایای ارتجاع داخلی تا ریشهامان علیه امپریالیستمبارزه پیگیر و بی -1

 اد و به دست آوردن استقالل و آزادی واقعی؛استثمار و استبد

های ضروری و به حق های مردم، به خصوص خواستهدریغ و فعال از خواستهپشتیبانی بی -2

 کارگران و زحمتکشان؛

 آشنا و آگاه نمودن زنان به حقوق دموکراتیک خویش و وظایفشان در قبال خلق و میهن؛ -5

از جانب دولت، کارفرما و یا دیگر موسسات  مبارزه برای احقاق حقوق دموکراتیک زنان که -4

 و نهادهای اجتماعی ضایع شده باشد؛

                                                                 

 452، جمعیت زنان مبارز، ص 31متین، مهناز، خیزش زنان ایران در اسفند - 1

  منتشر شد. 31اسفند  6اسفند و پیغام امروز  3در روزنامه کیهان  اعالم موجودیت 
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مبارزه علیه فرهنگ پوسیده و مبتذل استعماری و ارتجاعی رژیم فاسد و سرسپرده گذشته  -3

که از طرق مختلف به زنان ستمدیده ایران تحمیل گردیده است و جانشین کردن آن به 

 ؛وسیله فرهنگی پویا، ملی و مترقی

شوند و جامعه بدون رهایی زنان. به به اعتقاد این جمعیت زنان بدون رهایی جامعه آزاد نمی

استی ایران خوهانظر این جمعیت جنبش زنان به مثابه بخش الینفکی از جنبش کبیر خلق

مورد دولت در اولین شماره نشریه زن مبارز  نظر جمعیت زنان مبارز در یی عمومی دارد.ها

است. این جمعیت دشمنان انقالب دموکراتیک و  هبه طور صریح اعالم شد ایمقاله در

ضدامپریالیستی ایران را دشمنان جنبش زنان و دوستان انقالب ایران را دوستان جنبش زنان 

کند که جنبش زنان بایستی با دشمنان انقالب ایران یعنی تمامی داند و بیان میمی

راس آن دو ابرقدرت امپریالیستی امریکا و شوروی، و ارتجاع جهانی و در  هاامپریالیست

بندی ی ستمدیده جهان صفهامرزبندی و با تمامی دوستان انقالب ایران و در راس آن خلق

ایران دشمنان اصلی  یجامعه یمشترک داشته باشد. هم چنین به نظر این جمعیت در عرصه

ان وابسته به داریعنی سرمایهجنبش زنان همانا نیروهای نظام کمپرادور فئودالی حاکم 

نظام برای پس گرفتن مواضع از ی این هاجهانخواران امپریالیست و مالکین بزرگ و کوشش

 کارگر قهرمان یاول طبقه یپیمانان جنبش زنان در درجههم اش بوده و دوستان ورفتهدست

 دهقانان و سایر زحمتکشان و نیز مجموعه نیروهای خلقی هستند. و

ارگان تبلیغاتی و آموزشی جمعیت زنان مبارز، چنین  "زن مبارز"دوم نشریه  یهدر شمار

 آمده بود: 

خدمت زنان زحمتکش و مبارز ایرانی، این  جمعیت زنان مبارز تشکیالتی است در"

تشکیالت به هیچ گروه و حزب داخلی یا خارجی وابستگی ندارد. این تشکیالت 

باشد. هر زن ایرانی از هر ملت ایرانی، مذهب یدموکراتیک، ضدامپریالیستی و مردمی م

و یا هر ایدئولوژی مترقی و مردمی که با اهداف ضدارتجاعی و ضدامپریالیستی و مردمی 

و  هادر برنامه تواند به عضویت آن در آمده وآن موافق باشد، می یجمعیت و اساسنامه

کی به حق عضویت ی جمعیت شرکت ورزد. جمعیت از نظر مادی و مالی متهاکمیته

باشد. برادران ی مالی از قبیل فروش جزوات و نشریات ... میهااعضای خود و برنامه
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ی جمعیت قرار گیرند. هاتوانند به عنوان همکار جمعیت در ارتباط با فعالیتهمرزم ما می

ی جمعیت در آموزش و مددکاری به زنان زحمتکش ایرانی برای ارتقای هااساس فعالیت

هی خود و درگیر شدنشان در مبارزات ضدامپریالیستی و متشکل شدن برای سطح آگا

ی زحمتکش و ستمدیده زنان و همپایی با مبارزات سایر هاتوده یاحقاق حقوق حقه

 1 "باشد.قشرها و طبقات مترقی جامعه می

 کند: های این جمعیت چنین عنوان میبدخشان در مورد فعالیت

بارز در میان اقشار مختلف زنان کشور خودمان به خصوص وقتی جمعیت زنان م هابعد"

ی مختلفی را برای نمایش به ایران آوردیم ... هستههاای پیدا کرد، ما فیلمزنان جوان پایه

فرستادیم. به ایجاد کرده بودیم و برای آنها نشریه می های متعددی در شهرستانها

  "فرستادیم.دان و شیراز و... نشریه میشهرهایی مانند سنندج، ارومیه، سقز، اهواز، آبا

مارس فراخوان داد. در دو  9جمعیت زنان مبارز اولین گروهی است که برای برگزاری مراسم 

ی آن های تبلیغی بسیاری داشت و در روزنامههاپس از انقالب این سازمان فعالیت یماهه

برای برگزاری مراسم هشت  شد. به گفته بدخشانی آنان منتشر میهادوره اخبار و بیانیه

ند کیی مانند پیکار، توفان، سهند و... تماس گرفته بودند. بدخشان عنوان میهامارس با گروه

بیش از هزار نفر به میز آنها مراجعه کرده و برای عضویت در  31مارس  9که در مراسم 

ی را متشکل جمعیت آمادگی کردند. اما به گفته بدخشان، آنها نتوانستد جز تعداد معدود

د. کرعنوان می هاکمونیست یکنند. دلیل آن را هم نداشتن کادر کافی و سیاست اتحادیه

 فرستاده بودند. هاچون بسیاری از کادرهای زن را به محالت پایین شهر و کارخانه

این نشریه تاکید بر زنان زحمتکش  منتشر شد. در 31اسفند  13زن مبارز در  یاولین شماره

کار خواند. بعد از جنگ ایران و عراق مارس را روز جهانی زنان زحمتکش می 9است. و کارگر 

یش به گرا وتشکیالت اتحادیه در میان  نشریه زن مبارز متوقف شد. اختالف جمعیت و انتشار

، یکی از دالیل اصلی توقف دانستکه بخشی از حکومت را مترقی میدر این سازمان راست 

 . کار جمعیت بود

 

                                                                 

 39اردیبهشت  9و  1آیندگان  -1 



 221  1365ا ت 1307های سال

 
 

 اتحاد ملی زنان -2 -5-0-5

حاد ها تشکیل شد، اتهای زنان که در این سالترین تشکلترین و پردوامیکی از اولین، بزرگ

های فدایی خلق ایران بودند. بود. بیشتر اعضای این سازمان، طرفدار سازمان چریک 1ملی زنان

و ... نیز در آن فعال  های فکری دیگر مانند راه کارگر، اتحاد چپالبته زنانی از سایر گرایش

آبان، جاده بهشت زهرا و...  6بودند. مکان فعالیت اتحاد زنان مناطق جنوب شهر تهران مانند 

 را منتشر کردند. "زن در مبارزه"و سپس نشریه  "برابری"بود. ابتدا نشریه 

گاه ای در دانشگردد. در این زمان اطالعیهبرمی 1531این سازمان به اسفند  گیریشروع شکل

 به این شرح بود:متن اطالعیه تهران پخش شد. 

هر  در بدون شرکت آگاهانه و فعال زنان هیچ جنبش انقالبی به پیروزی نخواهد رسید."

حقوق ... اجتماعی میزان واقعی آزادی بستگی به میزان آزادی زنان در آن اجتماع دارد 

گشته و به زن همواره نقش  متمادی پایمال انسانی زن به عنوان یک فرد جامعه در اعصار

ن به اهداف انقالب داست همگی با هم برای رسیالزم حال .. . جانبی در اجتماع داده است

ا و هتحقق تمام خواسته ،تساوی حقوق دموکراتیک ،در جهت نابودی کامل امپریالیسم

شان به خصوص زنان زحمتکش و تحقق تساوی کامل حقوق اجتماعی کاحتیاجات زحمت

مزد مساوی برای  ،تساوی کامل زن و مرد در آموزش و پرورش ،برای زن ومرد و سیاسی

 ،ایجاد وسیع مهدکودک در سراسر کشور به خصوص برای مادران زحمتکش ،کار مساوی

یجاد ا ،زایمان با استفاده از مرخصی کافی با حقوق تسهیالت رفاهی برای دوران بارداری و

بکوشیم که بدین وسیله زمینه شرکت . .. و هانهخارامکانات عمومی برای تسهیالت درکا

  "موثر زنان در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی فراهم گردد. فعال و

ه چبا بسیج هر، خواسته شده تا زحمتکش ایران زنان مبارز ودر انتهای بیانیه نیز خطاب به 

ل واحد در راه تشکگرانه بین زنان و با برگزاری جلسات بحث روشنگرانه بیشتر زنان، کار آگاه

ایجاد سازمان واقعی زنان را فراهم  یو مبارز زنان و از درون بحث و تبادل نظر همگانی زمینه

 . ند و نیز زمان و مکان برگزاری جلسه را مطرح کرده استنمای

                                                                 

 بازبینی تجربه اتحاد ملی زنانمتین،  مهناز، مهاجر ناصر،  - 1
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تدوین  34تا  31اندرکاران و موسسان اتحاد ملی زنان از سال ای که تعدادی از دستدر جزوه

ی تاسیس این سازمان اریخچه و نقد عملکرد این سازمان درج شده و در بارهاند، تکرده

 توضیحاتی به شرح زیر آمده است:

 یی این سازمان، روشنفکرانی بودند که در خارج از کشور به مبارزهاکثر موسسان اولیه"

تدا بسیاسی علیه رژیم شاه اشتغال داشتند و پس از قیام به ایران بازگشتند. این افراد ا

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 

های بسیار موسسان اتحاد بدون پذیرش هیچ گونه مسوولیتی، یک رابط پس از تالش

اتحاد را مورد بررسی قرار دهد و پس از آن در مورد این سازمان  هایمعین کرد تا فعالیت

تصمیم گرفته شود ... قبل از اعالم موجودیت اتحاد، موسسان اولیه تشکیل جلساتی را 

ی مساله زنان و جلب هر ها اعالم کردند و هدف آنها بحث آزاد در بارهاز طریق روزنامه

های دیگر از جمله تعدادی از هواداران گروهمند بود که سبب شد چه بیشتر زنان عالقه

ای از زنان منفرد غیرسیاسی در این های خط سه و عدهو برخی از گروه "اتحاد چپ"

 ریزی کردند. جلسات شرکت کرده و این سازمان زنان را پایه

بحث آزاد در مدرسه عالی شمیران به دعوت این گروه از زنان تشکیل شد. محور بحث 

زن و تشکل مستقل زنان بود. بحث آزاد بعدی در دانشگاه تهران برگزار شد  آزاد، مساله

و بیش از سه هزار نفر در آن شرکت کردند. بعد از این دو بحث آزاد تعدادی جلسه 

تر با افراد پیگیرتر گذاشته شد و به این نتیجه رسیدیم که ضرورت تشکل خصوصی

 1مستقل زنان و مبارزه مستقل زنان هست.

های مستقل زنان به طور خالصه ن جلسات مشکالت زنان ایرانی و لزوم تشکیل سازماندر ای

 ایبا انتشار بیانیه“ اتحاد ملی زنان”هیات موسس  39فروردین  9گرفت. مورد بحث قرار می

اعالم موجودیت کرد. در ابتدای بیانیه، به مبارزات زنانی مانند محبوبه متحدین، مرضیه 

آهنگران و همین مه امینی، مهرنوش ابراهیمی، زهرا قلهکی، اعظم روحیاحمدی اسکویی، فاط
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شهریور کشته شدند، مانند کبری صفا، نسرین امین و میترا دقیق، اشاره  11طور زنانی که در 

 است: برشمرده شده این گونه ، شده و در ادامه، خط مشی گروه اتحاد ملی زنان

ی وابسته به چین و شوروی همکاری نمیهابا هیچ یک از نیروهای سیاسی و گروه -1”

یی که زنان را در مقابل های زنان با هیچ یک از گروههادر رابطه با جمعیت -2کنیم. 

ی ارتجاعی، که در مواقع حساس زنان را در هادهند و یا با گروهنیروهای مبارز قرار می

در رابطه با نیروهای  -5کنیم. کنند، همکاری نمیجهت مسایل انحرافی و فرعی بسیج می

دموکراتیک، آمادگی خود را برای همکاری با نیروهای دموکراتیک ملی و مستقل، صرف 

در رابطه با دولت منتخب مردم  -4کنیم. نظر از اعتقادات ایدئولوژیکی و دینی اعالم می

صادی در جهت تآمادگی خود را برای مشارکت در کلیه شئون اجتماعی، سیاسی و اق

داریم و خواهان سهیم جامعه ایران و مبارزه با نهادهای نظام سابق اعالم میسازندگی 

 -3شدن در تدوین کلیه قوانین مملکتی، خاصه مقررات مربوط به خانواده و کار هستیم. 

ترین اهداف خود ما مبارزه با امپریالیسم را از اساسی ،ی ملیهادر رابطه با حرکت

وابسته به امپریالیسم است که زنان  داریان و سرمایهردادانیم. زیرا جامعه سرمایهمی

مرد را سلب و از زنان موجوداتی تجملی  برابری حقوق زن و، کندزحمتکش را استثمار می

سازد و از این طریق اقتصاد وابسته و جامعه مصرفی کنندگان کاالهای تجملی میو مصرف

دارد و به وشادوش مردان باز میبخشد و زنان را از مشارکت و مبارزه درا تحکیم می

در رابطه با مردم، ما رهایی خود را جدا از رهایی طبقات  -3 کشاند.مسیر انحرافی می

ارتباط مستقیم با طبقات محروم، رسیدگی به  یدانیم. از این رو برقرارزحمتکش نمی

ی هاشرایط کار، وضع رفاهی و بهداشتی زنان زحمتکش را جزو وظایف و مسوولیت

ی هادانیم. هم چنین ارتقای سطح فرهنگی و سیاسی آنان را از برنامهخود می یمدهع

خواهیم که با ما در راه خواه مییش و آزادیاندشماریم. ما از کلیه زنان آزاداساسی برمی

 “ سازندگی ایرانی آزاد و دموکراتیک همگام شوند. 

، 1531 اسفند 21و  12ه در تاریخ در انتها آمده که این منشور، حاصل بحث آزادی است ک

ادبیات دانشگاه تهران، برگزار شد. یک  یدر مدرسه عالی شمیران و تاالر فردوسی دانشکده

 مندان ذکر شده است.شماره تلفن هم برای تماس عالقه
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های مختلف برای ایجاد در تهران، زنانی از شهرستان اتحاد ملی زنانپس از اعالم تاسیس 

پاسخ نماند و در برخی سازمان اظهار تمایل کردند که از سوی اتحاد بی ارتباط با این

وم آذر سهایی برای ایجاد ارتباط و نشر این افکار انجام شد. برای نمونه در ها فعالیتشهرستان

ود خرگزاری یک برنامه سخنرانی و نمایش فیلم موجودیت این سازمان ضمن ب ،در رشت 39

همسر خسرو گلسرخی، در باره زنان و نقش تعیین، عاطفه گرگینسم در این مراکرد. را اعالم 

 .ی قهرمان ایران، مطالبی بیان کردهاآنها در تولید اجتماعی و مبارزات خلق یکننده

ای تحت عنوان هشدار به زنان مبارز ایران منتشر کرد اتحاد ملی زنان بیانیه 36دی ماه 19

را مورد بررسی قرار  23و 25، 19، 13، 3، 4و موادکه در آن به الیحه قصاص پرداخته است 

 داده است. در انتها نیز هشدار داده بود:

های حال و آینده این سرزمین برای خود ای که در قبال تمامی نسلما به حکم وظیفه"

ه و العاددهیم که نگذارند شرایط فوقشناسیم به کلیه زنان آگاه و رزمنده هشدار میمی

نگ و عدم وجود فضای باز سیاسی برای برخورد فعاالنه آنان نسبت به تحمیلی زمان ج

اید کند و بالیحه تدوین شده که به هر حال سرنوشت زندگی اجتماعی آنان را تعیین می

های ستمدیده باشد، در جو انفعال در خدمت احقاق حقوق آنان و در جهت منافع توده

مردم این سرزمین به خصوص زنان هشدار تفاوتی تصویب و اجرا شود. ما به تمام و بی

)قصاص و مقررات آن( غیرانسانی است و با تبعیضات  "جزا"دهیم که الیحه جدیدمی

درآمد همراه است. باید با آن شدید جنسی پایمال کردن حقوق طبقات فرودست و کم

  "به مقابله برخاست و مانع تصویب آن در شکل کنونی گردید.

های فدایی ملی زنان موضع خود را نسبت به نظرات سازمان چریکاتحاد  36آبان  13در 

 خلق )اکثریت( منتشر و به این اشاره کرد:

ا و هبرخی از افراد و اعضا با تغییر نظرات گذشته خود برای نیروهای سرکوبگر آزادی"

های خود ساخته خصوصیات دمکراتیک حقوق دموکراتیک بر حسب ذهنیات و فرمول

اند و به این ترتیب های دموکراتیک جای دادهها را در چارچوب سازمانقائل شده و آن

اند ... باالخره آنکه دوستان ما با های اساسی سازمان ما را زیر سوال کشیدهیکی از پایه

ی دموکراتیک و مبارزات ضدامپریالیستی هاتایید و حمایت از نیروهای سرکوبگر آزادی

دهترین ایباشند و ارتجاعیهای زنان نیز میو آزادیکه برحسب اتفاق، سرکوبگر حقوق 
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اند، دومین پایه اساسی ها را در مورد زنان طی دو سال گذشته داشته و به اجرا درآورده

 "اند ...سازمان ما یعنی دفاع از حقوق زنان را نقض کرده

 بندید. در جمعاتحاد ملی زنان از اتحاد خارج شدن "اکثریت"پس از این ماجرا، اعضای طرفدار 

 1ی فعالیت این سازمان به چهار دوره تقسیم شده است:های اتحاد ملی زنان دورهاز فعالیت

  39ی اول : از ابتدای تشکیل اتحاد تا مهر دوره -1

حجاب، لغو حق هایی در خوزستان، بندرانزلی، حمله به زنان بیدر انتهای این دوره درگیری

های فنی، لغو قانون حمایت خانواده، ل زنان در رشتهقضاوت زنان قاضی، ممنوعیت تحصی

های کیهان و اطالعات، و ... فضای ی روزنامهتشکیل مجلس خبرگان به جای موسسان، تصفیه

به سرعت با فشار و سرکوب شدید از بین رفت.  31دموکراتیک حاصل از قیام مردم در سال 

ههای وسیع خیابانی و خاندستگیریمبارزات علنی نیروهای سیاسی به تدریج متوقف شد و 

هایی مانند اتحاد ها جو وحشت را بر جامعه حاکم کرد. به تبع آن نیز فعالیت سازمانگردی

 های دموکراتیک نیز با محدودیت روبرو شدند. زنان و سایر سازمان

ار، ی کریزی برای ادامهدر ابتدای این دوره دفتر اتحاد تعطیل شد و نیروهای آن بدون برنامه

شد. روشن نبودن دورنمای فضای ی بعضی اعضا تشکیل میپراکنده شدند. جلساتی در خانه

عالیت، ی فگیری برای ادامهشد که این جلسات بدون هر گونه تصمیمسیاسی کشور سبب می

 خاتمه یابد. 

وی ن قای بود یا به یک جریاتنها نظری که در آن زمان مطرح شد این بود که اگر اتحاد توده"

های زنان احزاب کمونیست مثال فرانسه یا سازمانتوانست مانند سازمانسیاسی متکی بود، می

 های آزادیبخش در ویتنام ،عمان و اریتره به حیات مخفی خود ادامه دهد. 

  36تا مهر  39ی دوم از مهر دوره - 2

                                                                 
و توسط تعدادی از زنان عضو اتحاد تهیه شد که در واقع  34بررسی شرایط و نحوه کار اتحاد ملی زنان تا سال  جزوه - 1

. بسیاری تنقد و بررسی عملکرد این سازمان است که به همت مهناز متین در کتاب بازبینی یک تجربه، منتشر شده اس

اندرکاران اتحاد به رغم اختالف نظر با نویسندگان این گزارش، در کل اعالم کردند که بیشتر مطالب آن درست از دست

 است.
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ید دوباره آغاز شد. فعالیت اتحاد در محل جد 39دموکراتیک، از مهر پس از ایجاد فضای نیمه

در اولین جلسه تصمیم گرفته شد که امکانات فعالیت علنی با به ثبت رسانیدن نشریه و 

وزارت ارشاد هیچ کاری در این زمینه  31سازمان با نام جدید حفظ شود. هر چند تا خرداد 

 انجام نداد.

ا ب شود و پس از پدر ابتدای این دوره تصمیم گرفته شد ابتدا شورای مرکزی و اجرایی انتخا

گرفتن تشکیالت انتخابات برگزار شود. رابطین سازمان فدایی از قبول عضویت در هیات اجرایی 

ی فضای خفقان چند ماهه تمایلی به شرکت در سرباز زدند و سایر اعضا نیز به دلیل تجربه

نفر  4نفر عضو هیات اجرایی شدند که  3هیات اجرایی نداشتند. درکشاکش گروهی باالخره 

هوادار سازمان )فدایی( و یک نفر منفرد بود و از اوایل آبان ماه فعالیت مجدد آن آغاز شد. 

ل که در این دوره تشکی هاییداد. کمیتهشورای مرکزی هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل می

های کارمندی شدند عبارت بودند از کمیته امداد، سوادآموزی؛ در بخش زحمتکشان، کمیته

ین، ترجمه، تحقیق، هنری، توزیع و انتشارات، ارتباطات، آرشیو، کتابخانه و تدارکات و و معلم

 بینی شده بود. های مهد کودک، خیاطی، کارگری و پرستاری نیز پیشمالی؛ کمیته

ساعته در هفته داشتند که دو ساعت از وقت جلسه به  4ی ها یک جلسههر یک از کمیته

ش اقتصاد و یک ساعت به بحث پیرامون مسایل روز( آموزش سیاسی، )یک ساعت آموز

 اختصاص داشت. که پس از مدتی بحث در باره مسایل زنان جایگزین بحث اقتصاد شد. 

ی شهر تهران به کار درمانی و تزریقات مشغول شدند و اعضای کمیته امداد در شش منطقه

های مصور ساده مربوط به ی دوم این بود که هر تیم پزشکی با تهیه جزوهی مرحلهبرنامه

ها و مشکالت درمانی و بهداشتی در محل و با ارائه خدمات جنبی از قبیل معرفی بیماری

د هایی نیز تهیه شده بوتری را با مردم برقرار کنند. فرمپزشکان متخصص و ... رابطه نزدیک

  که اعضای هر گروه ملزم به پرکردن آن بودند.

 31داد تا خر 36ی سوم از آذر دوره -5

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 

انه دبیرخ 3اتحاد بیشتر از هواداران اقلیت، راه کارگر، جناح چپ و تعدادی نیروی منفرد بودند. 
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ت های محالبرای اتحاد در نظر گرفته شد که عبارت بودند از دبیرخانه محلی )شامل کمیته

های کارمندی، معلمی، پرستاری(، دبیرخانه تبلیغات و کارگری(، دبیرخانه شاغلین )کمیته

های تحقیق، ترجمه، حقوقی و های هنری و تبلیغی(، دبیرخانه انتشارات )کمیته)کمیته

 یرخانه تشکیالت )مالی، ارتباطات، تدارکات( تحریریه(، دب

مطرح شد و سوادآموزی زنان با این شیوه 1در کمیته سوادآموزی لزوم استفاده از روش فریره 

گرفت. از کلماتی مانند فقر، ثروت، کاخ و های بریده روزنامه صورت میو با استفاده از تکه

ن مندی زنان به ایکه این شیوه سبب عالقه های کوتاه و ...دار، قصهکلبه و حتا تصاویر جهت

حدود در 2ها شد. این شیوه از سوی دیگر برای آموزش سیاسی زنان نیز بسیار مفید بود.کالس

                                                                 

پرداز تعلیم و تربیت انتقادی، فیلسوف تربیتی و آموزگار برزیلی ، نظریه(1663می 2–1621سپتامبر  16 پائولو فریره -1 

تعلیم  یکی از متون پایه دروی  دیدگانش ستمآموز رگساالن تجربیات گرانبهایی دارد. کتابکه در زمینه آموزش به بز

 .است و تربیت انتقادی

ها به علت محدودتر بودن کارخانه و کنترل بیشتر انجمن اسالمی مشکلهای سوادآموزی در کارخانهکالس تشکیل" - 2

ف کردند زیرا برخالها استقبال بیشتری میهای خیاطی نیز در چند محل تشکیل شد. زنان از این کالسکالستر بود. 

های خیاطی به کنندگان در کالسدیدند و به همین جهت شرکتادآموزی منافع فراوانی را در یادگیری خیاطی میسو

های سوادآموزی مسایلی در مورد مشکالت مسکن، گرانی، بیکاری های سوادآموزی بود. در کالسمراتب بیشتر از کالس

ترین اعضای اتحاد بودند از علل بحران زی با آنکه از سیاسیشد که اعضای کمیته سوادآموو اعتیاد از طرف زنان مطرح می

اطالع بودند و در نتیجه جلساتی آموزشی برای ترین اصول اقتصادی بیمسکن، تورم، بیکاری و غیره یعنی از ابتدایی

اعضای کمیته های ملموس برای زنان به شد تا این مسایل را به زبان عامه فهم و با ذکر مثالاعضای اتحاد گذاشته می

آموزش داده شود. در طول فعالیت کمیته سوادآموزی مساله تعدد زوجات و هوو و طالق یک جانبه، سلب حق سرپرستی 

شد. این مساله برای زنان زحمتکش مهم بود در واقع خود ها مطرح میو حضانت کودکان از مادر به کرات در کالس

 دادند.اهمیتی نمی ها بودند که به این گونه مسایلمسوولین کالس

نها و وگو با آهایشان، گفتی وسیع با زنان از طریق مراجعه به خانهها ایجاد رابطهی بعد از تشکیل کالسی مرحلهبرنامه

ها باید در ضمن آموزش، رفت و آمد به خانهشان بود. معلمان کالستالش در جهت رفع مشکالت مالی، حقوقی و درمانی

کردند از مشکالت زنان سر در آورند و این مشکالت را به ترتیبی در ارتباط با اتحاد نزدیکتر سعی می یها و ایجاد رابطه

رفع کنند. مثال زنان را نزد پزشک متخصص بفرستند به وکیل معرفی کنند و بکوشند تا نام اتحاد را به عنوان سازمان 

های گزارش و امداد باید فرم ا نیز مانند مسوولین کمیتهی این خدمات به تدریج مطرح کنند. به عالوه آنهدهندهارائه

کردند و در رابطه با مشکالت محل به تشکیل نمایشگاه عکس، سخنرانی، فیلم و انتشار گزارش سیاسی هفتگی تهیه می

التی شکی سوم نیز بررسی امکان فعالیت جمعی زنان محل برای رفع ممرحله پرداختند.اعالمیه در مورد این مشکالت می

تشکل در  هایاز قبیل آب و برق و مساله مسکن و تشکیل تعاونی و غیره با تکیه بر نیروهای فعال خود آنان بود تا زمینه

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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های سوادآموزی تشکیل شد. در بعضی از این محالت محل کالس13مجموعا در سال، یک 

ر روز جهانی زن نیز ترتیب ی نزدیک ایجاد کنند حتا دها توانستند با زنان محل رابطهگروه

ی جمعی زنان برابرگزاری نمایشگاه و نمایش فیلم را بدهند. در بعضی محالت حرکات دسته

 آب و مسکن نیز سازمان داده شد.

ار دداری نیز با حضور تعدادی از زنان خانهکمیته خانه ،های اتحادره از فعالیتودر پایان این د

هایی کلی پیرامون های سیاسی بودند. بحثان سازمانتشکیل شد که مادران بعضی هوادار

های زنان و مساله زنان و چند کتاب در مورد مسایل زنان مطالعه وظایف و ماهیت سازمان

ها های خیاطی مشغول به کار شدند. نتایج کار آنها در این کالسی آنها در کالسشد. همه

 محالت پایین ارتباط برقرار کنند فعالیت توانستند با زنانبسیارخوب بود. آنان به سرعت می

 این بخش بیش از چندماه دوام نیافت. 

 31ی چهارم سی خرداد تا پایان سالدوره -4

های فردی و سیاسی، امکان فعالیت علنی سازمانپس از شدت گرفتن سرکوب کامل آزادی

عضای آن در ای نشد اما چون اهای دموکراتیک از میان رفت. هر چند به دفتر اتحاد حمله

های علنی اتحاد تعلیق شد. در این دوره پس از های سیاسی فعال بودند، عمال فعالیتسازمان

های کوچکی با توجه به برگزاری چند جلسه تصمیم گرفته شدکه در هر دبیرخانه هسته

های گذشته بپردازند. اما به تدریج تا پایان سال از مسایل امنیتی شکل بگیرند و به فعالیت

عالیت اتحاد فقط چند دیدارهای گاه به گاه مسوولین و رد و بدل کردن اخبار باقی ماند. ف

ها در دستور کار قرار گرفت که های اتحاد به منظور نقد این فعالیتتهیه گزارشی از فعالیت

 ماحصل آن گزارشی مفصل و کامل است. 

ما به همه گفته شده بود که هر پس از سی خرداد اتحاد تا آبان ماه هم به کارش ادامه داد. ا

کس مشکل امنیتی دارد به اتحاد نیاید. شورای مرکزی نیز بر حسب ضرورت جلسه می

پس از تشکیل شورای ملی مقاومت، این بحث در اتحاد هم مطرح شد و  31گذاشت. در مهر 

                                                                 

آموزی باید امکان تشکیل مراکز درمانی یا کالسی سوادمحل برای زنان به تدریج فراهم گردد. عالوه بر این اعضای کمیته

 دادند. ی امداد اطالع میبه کمیتههای خیاطی را در محل سنجیده و 
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بنا شد از شورا حمایت مشروط شود. هر چند اقلیت نظرش معلوم نبود. جناح چپ موافق 

یوستن به شورا بود و منفردین هم به شدت موافق دفاع از شورای ملی مقاومت بودند ... پ

 1ای نوشته شد و در نشریات خارج چاپ شد این آخرین اعالمیه اتحاد ملی زنان بود.اعالمیه

برای آشنایی بیشتر با نظرات و مواضع سازمان اتحاد ملی زنان، به برخی مقاالت منتشره در 

در سرمقاله چنین  "زن در مبارزه"ی دوم نشریه شود. در شمارهسازمان اشاره مینشریات این 

 آمده است:

بخش ملی یا بهتر بگوییم چگونگی شرکتمساله زنان و نقش آنان در مبارزات آزادی"

های مختلف مورد بحث و گفت و گو قرار داشته شان در این مبارزات پیوسته از دیدگاه

دهند و با آنکه ن روست که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میاست. اهمیت مساله از آ

پرستی و مبارزه هرگز خاص مردان و در انحصار آنان نبوده و زنان در تمام جنبشمیهن

بخش جهان از آن جمله مبارزات ضددیکتاتوری و ضدامپریالیستی ایران در های رهایی

شان به آورین شرکت زنان و رویاند، شاید بتوان گفت میزاکنار مردان مبارزه کرده

 "مبارزات اجتماعی و سیاسی معموال کندتر از مردان بوده است...

رابطه میان مبارزه زنان و جنبش "با عنوان ه چاپ شد یکه در این نشردیگری  یدر مقاله

 آمده است: که در آن چنین "آزادیبخش ملی در ایران

مورد مساله زنان چنان تشتت فکری و  در گاه انحرافی برخوردها و نظریات گوناگون و"

خدمت پیشبرد  کاری را پدید آورده که نه راهگشای مساله زنان است و نه درپراکنده

روهافی گحران و نادرست خلق ایران قرار دارد. از سویی برخورد یطلبانهمبارزات استقالل

مردان را هدف غایی  اجتماعی با که کسب برابری در زمینه حقوق مدنی و یی قرار داردها

های ... برخورد نادرست دیگر را بعضی نیروی اندطلبانه زنان قرار دادهمبارزات آزادی

چارچوب مبارزات ضدامپریالیستی و  مترقی دارند که به مبارزات دموکراتیک زنان در

 دمعتقدند با آزاد شدن جامعه زنان نیز خو دهند وبهای الزم را نمی نطلبانه میهآزادی

زنان جهت کسب حقوق مدنی و اجتماعی و  یبه خود آزاد خواهند شد. آنان مبارزه

  "دانند.سیاسی برابر با مردان را جدا کردن صف زنان و مردان می

                                                                 

 111نوایی، ص  شهینبازبینی تجربه اتحاد ملی زنان، متین، مهناز،  - 1



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 235

 
 

 :در بخش دیگر این مقاله چنین آمده است

مقررات و قوانین  مذهبی و معتقدات اجتماعی و دانند سنن وزنان آگاه ایران می"

ذ بلکه خود بازتاب نفو ،ماندگی آنان نیستندعقب نابرابری وابستگی و ارتجاعی عامل

 وباشند. از همین راجتماعی می امپریالیستی، فرهنگ پدرساالری و نابرابری اقتصادی و

دان مر واحد و مشترک زنان و یتواند مانع مبارزهقوانین را که می و مبارزه علیه این سنن

دقیقا در خدمت گسترش مبارزات ضدامپریالیستی خلق  علیه استعمار و استثمار باشد،

 1 "دانند.ایران می

 

 انجمن رهایی زن -15 -5-0-5

 به اعتقاد این انجمن:اعضای این انجمن، عضو سازمان وحدت کمونیستی بودند. 

نیمی از ارتش عظیم کارگران و نیروهای تولید جوامع  داریامروز در جهان سرمایه "

م تری نسبت به مردان هدهند که حتا در شرایط بدتر و پایینل میبشری را زنان تشکی

نجا که رهایی زنان در گرو آزادی مردان و آزادی آشوند. از خویش استثمار می یطبقه

باشد، از این رو بشری می یی جامعههاآزادی یمردان وابسته به رهایی زنان و مجموعه

ادسازی جوامع بشری به عهده دارند. آزادی زنان و مردان سهم مساوی در مبارزات و آز

که تنها به دست توانای زحمتکشان و درگرو پیروزی آنان است و در رهگذر این مبارزات 

کمال می ی جسمانی و فکری خود را به شکوفایی وهاساز است که زنان تواناییتاریخ

 ن زنان ایراناعضایش جهت هر چه بیشتر سهیم کرد رسانند. انجمن رهایی زن به گفته

کند و رها شدن از قیود در براندازی ستم مضاعفی که هنوز هم در جامعه ما بیداد می

پوسیده قرون وسطایی موجود سعی در متشکل ساختن صفوف نهضت زنان و تاختن بر 

ی زحمتکش جامعه و به ویژه زنان را تحت انقیاد و هادارد که توده ایمناسبات ظالمانه

 دهد.استثمار قرار می

 خوانیم: در منشور انجمن رهایی زن می
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ی زنان و حق شرکت آنان را در ساختن فردای هاگرایی که آزادیچون نهادهای عقب”

کند، خود ناشی از نهادهای استثماری در جوامع طبقاتی است، مبارزات جامعه محدود می

اند از مبارزات کلی توزنان میهن ما در راه برقراری آزادی و حقوق متساوی، نباید و نمی

خالی از استثمار انسان از انسان، جدا باشد و به ثمر رسیدن  ایما برای استقرار جامعه

 “ تواند تحقق یابد.ل نمیکاین مبارزات جز از طریق سازمانی متش

تساوی حقوق زن و مرد در تمام شئون جامعه و همکاری با تمام سازمان -1اصول انجمن:

و  هاحفظ استقالل و نظرات خود با سازمان سازمان ما با -2بی است. ی انقالهاو گروه ها

انقالبی و نیروهایی که درجهت منافع زحمتکشان و جدا از وابستگی  ی مترقی وهاگروه

 کنند، همکاری خواهد کرد.ی جهانی فعالیت میهابه قدرت

 باشد:اهداف انجمن رهایی زن شامل موارد زیر می

ی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ارتجاع داخلی و هاکستن کلیه پایهمبارزه برای در هم ش

نگ باشد؛ اشاعه فرهامپریالیسم، که نخستین شرط برای رسیدن به آزادی واقعی زنان می

ی زنان جهت مشارکت در قدرت سیاسی به هاانقالبی، دفاع از حقانیت شوراها و اتحادیه

 )صنفی ایهمه جانبه در مبارزات توده شرکت فعاالنه و ؛منظور تامین کلیه حقوق زنان

 و سیاسی( زحمتکشان در جهت احقاق حقوق دموکراتیک کلیه زنان 

همکاری جبهه دموکراتیک ملی  ااعالم کرد که ب ایطی بیانیه 39 تیر ماه 11این سازمان در  

 اباتمرداد، انجمن رهایی زن به عنوان اعتراض به شرایط غیردموکراتیک، در انتخ 13. کندمی

 ای، عدم مخالفت دولت با شرکتمجلس خبرگان قانون اساسی شرکت نکرد. انجمن طی بیانیه

کاندیداهای مترقی در انتخابات را، تنها سرپوشی بر اقدامات غیراصولی دولت در نحوه برگزاری 

اعتنایی دولت را نسبت به بی ایر مقالهاین انجمن ددانست. انتخابات مجلس خبرگان می

این میان  که در بودو معتقد  کرد را گوشزداجتماعی در مناطق مختلف  ی فردی وهاآزادی

ی گیردهد و به جای موضعرا افزایش می هاگر خود نگرانیدولت هم با نقش غیرفعال و نظاره"

ردازد پگزاری میکند، فقط به گلهتهدید می کل جامعه راکه قاطع و روشن در برابر حرکاتی 

به تبین  ایانجمن رهایی زن در مقاله "ند که به هر حال نقش دولت چیست.کو معلوم نمی

 مبارزات دموکراتیک زنان پرداخته بود:
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 یچه با مضمون طبقاتی و چه با مضمون به ظاهر دموکراتیک نتیجه ایمبارزات توده"

 عامل این جوامکت از ایمستقیم تضادهای درونی جوامع طبقاتی بوده و ناگزیر در مرحله

ی ها... اگر مبارزین آگاه و متشکل به موقع جوانه شوده اجتماعی مطرح میندر زمی

با  توانندن بکوشند، میآرا دریافته و برای جهت دادن به  ایساز این مبارزات تودهخیتار

زحمتکشان را  یارتقا سطح مبارزه و تبدیل آن به جریانی آگاه، پیروزی نهایی مبارزه

جدا از پیشتازان و پیشگامان به راه خود می ایی تودههااین جنبش تسریع کنند، واال

ی ارتجاعی طبقات و اقشار واپسگرا تبدیل هارود و چه بسا به بستری برای تحقق خواسته

 گردد. می

از جمله این مبارزات  داریمبارزه اقشار وسیعی از زنان تحت ستم در کشورهای سرمایه

راه کشیده شده و از دامان مبارزات برحق زنان به کجاست. چه بسیارند مواردی که 

ی هاگرایان( بورژوا سر به در آورده است. اگر تجربیات زنان مبارز کشوری )زنهانیستیفم

گیری مبارزات زنان ایران این شناخت به کار د و در تحلیل و جهتواخته نشندیگر ش

 ان نیز بسیار است. خطر به انحراف کشیده شدن جنبش زنان ایر ،گرفته نشود

وجوی نیروی کار ارزان، زنان در ایران .... خواه در جست داریبا تسلط روابط سرمایه

رها کرده و در  داریی ماقبل سرمایههاجامعه را از روابط بردگی در خانوارهای فرماسیون

 سطح کل جامعه آنان را به بردگان سرمایه تبدیل کرد. رشد روز افزون تعداد زنان در

ی اجتناب ناپذیر رشد ی تولید و خدمات نتیجههابازار کار و ورود آنان به اکثر رشته

 در ایران بود.  داریروابط سرمایه

کند، نه برای آزاد کردن آنان که زنان را از روابط بردگی خانواده جدا می داریاگر سرمایه

کوین ت یدر پروسه داریه... ولی همانطور که سرمایت برای استثمار هر چه بیشتر آنان اس

دهد و ناگزیر با دست خود گورکنان طبقاتیش خود تضادهای درونی خویش را رشد می

زن آزاد شده  ،ناپذیری شدهار چنین تضاد اجتنابچآورد در مورد زنان نیز درا بوجود می

و د مانسر به زیر سرمایه باقی نمی یاز روابط بردگی در خانه برای مدتی طوالنی برده

هر لحظه به تالشش برای رهایی بیشتر از بندهای بردگی گذشته خود و نیز تالشی روابط 

 افزاید...می بردگی سایر زنان و مردان زحمتکش
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ط رواب یزن زحمتکش نه به عنوان رقیب بلکه به عنوان متحد مرد زحمتکش وارد صحنه

است که عناصر آگاه گردد. از اینجتولیدی و مبارزات اقتصادی اجتماعی و سیاسی می

همواره مدافع سرسخت آزادی  ،پیشتاز پرولتری هایبه خصوص سازمان ،زحمتکشان

جامعه هستند. زیرا که از ورود متحدان جدید و  زنان و برابری حقوق زنان و مردان در

 کنند. پرشور در صحنه مبارزات طبقاتی استقبال می

ا طبقاتی پرولتاری یزحمتکش و مبارزهتیکی بین مبارزه زنان دیالک یعدم درک رابطه

به خاطر داشتن  ،و نفی مبارزات دموکراتیک زنان زحمتکش که در مقطعی از تاریخ

در واقع منجر به شانه  ،یابددر یک بستر واحد انجام می ،اهداف حداقل مشترک با زنان

ی هاتهخالی کردن نیروهای مترقی از شرکت در این مبارزات و کوشش برای ارتقای خواس

 تیاجلوگیری از هرز رفتن این نیروی مبارز ،ی حداکثر زنان زحمتکشهاآن به خواسته

 به انحراف کشاندن آن از طرف بورژوازی است. 

خودی و خودبه ایتوان در مبارزات تودهترین مثال این مساله را میترین و نزدیکزنده

به طور خود به خودی درمقابل زنان ایران در اسفند ماه گذشته دید. این مبارزات که 

عناصر  تصمیمات ارتجاعی قشر حاکم جدید شکل گرفت چون از سازماندهی نیروها و

مترقی محروم ماند پس از مدت کوتاهی مورد سوءاستفاده مرتجعین و بعضی عناصر 

راه کشیده شود. این تجربه ضعف رفت که به کجقبل قرار گرفت و می طرفدار رژیم منفور

داد ولی ی مترقی و چپ را نشان میهاو عملکردهای بسیاری از سازمان هاتحلیل

برای عمل بعضی عناصر آگاه اجتماعی قرار گرفت و  ایخوشبختانه این تجربه تلخ زمینه

 ی مترقی برای سازماندهی مبارزات دموکراتیک زنان ایجاد شد.هاسازمان

قیودی است که از نظر اجتماعی  محتوای آزادی و برابری برای زن و مرد در واقع شکستن

ند. کتولید جلوگیری می یاش به پروسهاز ورود آزادانه فته وربر دست و پای زن قرار گ

و ضوابطی است که زن را در محیط  هاهدف مبارزات دموکراتیک زنان، نابودی سنت

د هدآشپزخانه و در روابطی که هیچ گونه امکان رشد شخصیت اجتماعی زن را به او نمی

خواهند همپای مردان آزاد باشند تا در تولید اجتماعی به بردگی کشانده است. زنان می

 یشرکت کرده و همواره با کارشان و همگام با مردان به مبارزه با روابطی که همه

 کند برخیزند.زحمتکشان را استثمار می
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ت به دوران بردگی زنان زحمتکش ما راه رهایی از چنگال استثمار سرمایه را نه در بازگش

کند که در مبارزه بورژوازی ارتجاعی توصیه میخانه و آشپزخانه آن چنان که خرده در

ایجاد روابط تولیدی سوسیالیستی که تنها ضامن رهایی واقعی  و داریعلیه نظام سرمایه

ی اهجویند. تنها راه رهایی از استثمار دوگانه زنان نابودی زمینهزنان زحمتکش است می

یشهر داریودی سرمایهابقتصادی اجتماعی استثمار مضاعف است. استثمار سرمایه را با نا

کند و استثمار در خانواده را با اجتماعی کردن کار خانگی و ایجاد امکانات کن می

برای  هاو آموزشگاه هاداری خصوصی باید مهدکودکبرای انجام وظایف خانه .اشتراکی

غذاخوری همگانی  هااز اجتماع تشکیل گردد. باید سالن در هر سطحی ،تربیت کودکان

خانه با ایجاد فرهنگی پرولتری بین در هر بخش از اجتماع ایجاد گردد و باید مابقی کار ِ

به صورت ارباب و نه مرد در خانواده  زن و مرد به طور مساوی تقسیم شود. روابط زن و

دو همکار و دو متحد در  ،رفیق بلکه به صورت دو ،بنده آن چنان که هم اکنون هست

گذراند باید در چارچوب خانه می وارکننده و بردهآید. میزان وقتی که زن به کار خسته

به حداقل کاهش داده شود تا زن بتواند به عنوان عضوی از اجتماع با شرکت در کار 

تاریخ  مردان جامعه خود خالقیت فردیش را رشد داده و تولیدی با آزادی کامل در کنار

کن شدن نظام جا که تحقق کامل این وضع تنها با ریشهنآاش را بسازد. از اجتماعی

پس هر گام در مبارزه جهت  ،و پیروزی انقالب سوسیالیستی میسر است داریسرمایه

ها گامی است در راستای تسهیل شرایط این انقالب. نه انقالب سوسیالیستی کسب آن

ه بدون رسیدن به سوسیالیسم الغا بردگی کهن. این هر به دست بردگان میسر است و ن

  "رابطه ارگانیک با هم دارند. دو در یک مسیرند و

هایی که رهایی زن ی وظایف و فعالیتی رهایی زن، در بارهدر میزگرد فصل گلسرخ، نماینده

 گوید: دهد، چنین میمعتقد است باید انجام شود یا انجام می

ی آن به عنوان بخشی از زنان آگاه، طرح مسایل ویژه زنان و رابطهی ما ی عمدهوظیفه "

با کل نظام اجتماعی است و از طرفی تفهیم این مساله که رهایی زنان در گروی رهایی 

بینیم یعنی با ای نمیای لحظهها را مسالهاجتماعی است ... اصوال رخنه کردن بین توده

متکش این توهم را که بتوانیم این زنان را در مان در بسیج زنان زحتمام تالش و کوشش

گذاریم. به این دلیل که معتقدیم زنان ایران عرض امروز و فردا متشکل کنیم، کنار می
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گردند ... بنابراین کار مداوم و پیگیری الزم امروزه حول مسایل صنفی خود بسیج نمی

اعی است که ما این مهم است... وظیفه ما هر چه بیشتر مسلح کردن زنان به آگاهی اجتم

دهیم که البته باید بگوییم که در این زمینه تا کنون را از طریق نشریه و جزوات انجام می

 ایم. زیاد هم موفق نبوده

لی یکی طرح مسایل ک :... ما بعد از افشای کلیه سیستم موجود با دو مساله روبرو هستیم

ما  ،زنان ایران. در مورد مساله اول داری، دوم طرح مسایل ویژهزنان در جوامع سرمایه

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 

ی زنان را مورد مسایل ویژه زنان ایران، ما مساله کسب حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرد

کنیم. در این زمینه کند مطرح میکه رژیم جمهوری اسالمی به هزاران شیوه نفی می

 دانیمافشای قانون اساسی، قوانین مدنی، قوانین شغلی و غیره را جزو وظایف خود می

ولی باز معتقدیم که طرح مسایل اقتصادی از ویژگی خاصی برخوردار است مسایلی مانند 

ها، عدم ها، شیرخوارگاهنان به دالیل مبهم، مساله نبود مهدکودکجمعی زاخراج دسته

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 

بارداری به طور رایگان است... یکی  است، مسایلی مانند عدم وجود وسایل جلوگیری از

دیگر از مسایلی که ما باید با آن برخورد کنیم مبارزه با فحشا توسط رژیم جمهوری 

اله آید، مساسالمی است. مساله دیگر که به نظر ما طرح آن و مبارزه با آن بسیار الزم می

در مورد زنان  حجاب اجباری است، چرا که به نظر ما این مساله کلید ایدئولوژی حاکم

 هایهای انقالبی و سازماناست. ... به نظر ما کم بها دادن به مساله حجاب از طرف سازمان

داری مترقی زنان در واقع عدم برخورداری از درک کاالیی بودن زن در جامعه سرمایه

دانیم. است و از آنجا نیز سکوت در مقابل این مساله را تمکین در مقابل شرایط موجود می

 شود،ما معتقدیم که باید در حرکات خود به خودی که از طرف زنان در این مورد انجام می

شرکت کنیم. اعتراضات را تشدید کنیم و بدان جهت بدهیم. این واقعیت که مبارزه علیه 

گیرد به مفهوم بورژوایی بودن خود خواسته حجاب اجباری از طرف زنان مرفه انجام می

دانند در زنان ایران حجاب را بخشی از موجودیت خود می نیست... بخش عظیمی از



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 236

 
 

کنند. از اینجاست که ما معتقدیم حرکت ما نتیجه حرکتی علیه لغو حجاب اجباری نمی

نه سکوت نه تایید مساله حجاب اجباری، بلکه مشخصا مساله کردن آن  ،در این مورد

مساله تظاهرات زنان  است...مقایسه کردن حرکت خودبه خودی زنان در مورد حجاب با

های زنان و وجود بورژوایی شیلی از طرف برخی از این نیروها و از جمله برخی از سازمان

ن گوییم آباشد. ما همانقدر که میوحشت از بختیاریسم نمودار این کمبود تئوریک می

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 

کردند ولی با این حال مساله ارتجاعی بود ولی تظاهرات شیلی زنان کارگر هم شرکت می

کنندگان بلکه به دلیل خواست واقعی آن علیه حجاب در ایران را نه به دلیل شرکت

رقی های متنابراین معقدیم شرکت متحد و متشکل سازماندانیم و بخواستی مترقی می

دهد. یابی بهتری بتوانست به این حرکات جهتهای انقالبی میزنان با پشتیبانی سازمان

باشد. زیرا معتقدیم های صنفی در محیط کار میرهنمود ما به زنان ایران ایجاد تشکل

ی کافی باشد. در این زمینه تالش تواند به تنهایکه حرکات پراکنده و انفرادی ما نمی

درجهت حفظ شورای همبستگی زنان در گذشته و بازسازی آن در آینده از عمده اهداف 

 ماست.

از بین  31های زنان است که در دوران سرکوب دهه ها و تشکلاین انجمن از آخرین انجمن

 رفت.

 

 جمعیت زنان ایران -11 -5-0-5

 این یکی از اعضای این جمیعت در موردوابسته بود. این جمعیت به حزب رنجبران ایران 

 گوید:تشکل چنین می

بود...  "حزب رنجبران"اسما مستقل ولی در حقیقت بخش زنان  زنان ایران جمعیت "

 زنان. کمیته پزشکی داشتیم یکار ویژه بود و های ما بیشتر کار در میان تودههافعالیت

ردیم ککار درمانی می رفتیم.می هاپزخانهبه کورهبا پزشک و پرستار و مددکار اجتماعی. 

ه کردیم... بدر این میان البته با زنان رابطه برقرار می ... کردیم وشیرخشک پخش می
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برای سازمان بوجود  ایتوده یرفتیم. هدف این بود که پایهفقیرنشین هم می تمحال

 تتظاهرا در ها. اما خیلیداشت مان اختالف وجود... درمود حجاب اجباری بین آوریم

  "شدید جمعیت زنان ایران از هم پاشید. ... با شروع دوران سرکوب شرکت کردند

دانست. مدعی بود برای متشکل این جمعیت نیز، آزادی زن را در گرو آزادی کل جامعه می

 کرد: کش ایجاد شده و اهداف زیر را دنبال میکردن زنان زحمت

به  هاامپریالیست یل کامل کشور، قطع نفوذ و مداخالت کلیهمبارزه برای حفظ استقال”

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، 

ارزه علیه افکار و قید و بندهایی ایجاد شرایط مناسب برای شرکت زنان در این امر و مب

شود، وضع قوانین عادالنه و برابر برای تامین که مانع شرکت زنان در امور جامعه می

حقوق اجتماعی و سیاسی زنان، تحکیم خانواده و مبارزه با فرهنگ استعماری و دیگر 

از  ی اقتصادی و اجتماعی فساد و فحشا، کمک به باسواد نمودن زنان، حمایتهاریشه

 “.کودکان به خصوص در میان زحمتکشان

باید انتقادهای به جا و قاطعانه بود با این حال معتقد بود این جمعیت مدافع دولت بازرگان 

 11نشریه این گروه  نتوانست اجازه ثبت برای خود بگیرد.زنان ایران مطرح شوند. جمعیت 

 :اندتهنام گذاری نشریه چنین نوشعلت در مورد . شهریور نام داشت

شهریور  11ن ملغی اعالم شد... ومارس به عنوان روز زن از جانب روحانی 9 چون روز "

خود را به این  یو روزنامه ندمشخصی با مساله زنان ندارد... روز زن نامید یرا که رابطه

  "اسم انتشار دادند.

به مساله  "ها؟خانه زدایی یا راندن زنان بهطاغوت"عنوان  ای باجمعیت زنان ایرانی اطالعیه

ها به بهانه حجاب پرداخت. این جمعیت انگیزه این طرح را پاکسازی در ادارات و وزارتخانه

ها مبارزه با فرهنگ منحط امپریالیستی و طاغوتی در ادارات و اخراج زنان و راندن آنها به خانه

 دانسته است. 

ارات بلکه در سطح کل جامعه ما معتقدیم که مبارزه با فرهنگ وابسته نه تنها در اد"

کنید که یک مبارزه سطحی یعنی دادن یک وسیعا باید گسترش یابد. ولی آیا فکر نمی

بخشنامه و بعد هم گذاشتن یک مامور جلوی در اداره برای کنترل و یا ایجاد جو ارعاب 
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ترین نوع مبارزه با فرهنگ استعماری است؟ محتویات آن ی پلیسی مبتذلو اتخاذ شیوه

ه شان چیست؟ ... آیا کسانی کمغزهایی که بر رویشان پوشش مناسب قرار گرفت تکلیف

 شودزنند هیچ به مغزشان خطور نکرده که در زنان ادارات نیز میبه این کارها دست می

شور و شوق به وجود آورد تا در یک مدت زمان با کار آموزشی و توضیحی در بین خود، 

ی زن عروسکی بودن نیست. ر را قانع کنند که زمان و زمانهوبابندکان بیآن معدود عروس

 "ی زنان همدوش با مردان انقالبی و سازنده است. بلکه زمانه

های برخورد به حقوق زنان و محکوم جمعیت زنان ایران در این اعالمیه ضمن انتقاد به شیوه

رویه زنان شده و بیهای ی اخراج، خواستار رسیدگی فوری مسولین به اخراجنمودن انگیزه

 هایتاکید کرده که در این شرایط که جمهوری اسالمی تحت هزار و یک نوع فشار و توطئه

هایی از زنان را بوجود اجانب شرق و غرب است، بیش از این عصیان اجتماعی در بین بخش

ته غل خواسنیاورند و اجازه ندهند که ضدانقالب از آن استفاده نمایند. در خاتمه نیز از زنان شا

شده که با خونسردی و هوشیاری به مساله برخورد کنند و در جهت تشکل شوراهای زنان در 

 1ادارات و حفظ وحدت و یکپارچگی خود در راه حفظ حقوق قدم بردارند. 

 

 زنان دموکرات  -19 -5-0-5

زنان طرفدار حزب  ،بهمن و پیش از بازگشت کمیته مرکزی حزب توده به ایران 22پس از 

 گوید:مریم فیروز در این رابطه چنین می 2کردند.توده تحت این عنوان فعالیت می

از زنان که در گذشته  ایعده فعالیت زنان قبل از پیروزی انقالب شروع شده بود. "

خود را آغاز کرده  یتظاهرات وظیفه کنار با شرکت خود در گوشه و کردند درفعالیت می

فاطمه ایزدی، خانم  ( با دکتر1539فروردین 23آمدم )هنگامی که به ایران  بودند.

خواستم یک سازمان خاص زنان از هر دسته  و  تبریزیان، الما همسر ابتهاج تماس گرفتم

  5.به وجود آورند که به حزب و گروه مشخصی وابسته نباشد ایقشر وعقیده و

                                                                 

 39روزنامه رنجبر ارگان حزب رنجبران ایران شماره تاریخ تیر  - 1

 1539اردیبهشت  24نامه مردم  ،1539 فروردین 11و  6 کیهان- 2

 گیری تا فروپاشیحزب توده ایران از شکل - 5
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در دانشگاه صنعتی برگزار د که برای روز جهانی زن تدارک دیده بودن ایزنان دموکرات برنامه

آید پس از تشکیل تشکیالت دموکراتیک زنان این به نظر می1د که ماجراهای خاصی داشت.ش

 گروه عمال ادامه فعالیت نداشته است.

 

 تشکیالت دموکراتیک زنان -15 -5-0-5

ابتدا نام این سازمان  .به شمار آوردتوان سازمان زنان حزب توده میاین تشکیالت را 

در  و تغییر یافت "تشکیالت دموکراتیک زنان"و سپس به نام بود  "یالت زنان ایرانتشک"

 پس از و 2خورشیدی توسط مریم فیروز و شماری دیگر تاسیس شد 1521بهمن سال 

همچنان آغاز کرد.  39خرداد  3در مجددا ین تشکیالت فعالیت خود را سرنگونی رژیم پهلوی ا

منتشر  39ود و اولین شماره ماهنامه جهان زنان در خرداد مریم فیروز مسوول این تشکیالت ب

ی حزب توده و در راستای حمایت از های این تشکل، هماهنگ با سیاستهاشد. اطالعیه

و تشکیل سازمان های فدایی خلق چریکاسالمی بود. پس از انشعاب در سازمان جمهوری

  .روی آوردنداکثریت، برخی از زنان این سازمان هم به تشکیالت زنان 

خمینی، مبنی بر بسیج همگانی  لهادر استقبال از دعوت آیت ایاین تشکیالت، در اطالعیه

 علیه امپریالیسم آمریکا و مزدورانش، خاطر نشان کرده بود:

ایم تا در مقابله با هر گونه تجاوز امپریالیسم آمریکا، آموزش ما زنان و مادران آماده”

 “ و تا پای جان، از انقالب اسالمی خود دفاع کنیم. نظامی بگیریم و مسلح شویم

                                                                 
 در بخش مراسم هشت مارس به آن پرداخته شده است. - 1

مبارزه علیه فاشیسم، مبارزه در راه کسب حقوق مساوی با مردان، مبارزه در راه حفظ »، برنامه خود را این تشکیالت -2

این سازمان  .قرار داد« ی اجتماعی و مبارزه علیه فحشاهایمهصلح، مبارزه برای دستمزد برابر در مقابل کار برابر با مردان، ب

ی مختلف آموزشی و بهداشت و ها، به اقداماتی مانند تشکیل کالس1521ویژه زنان تا زمان فعالیت علنی خود در بهمن 

، 1552مرداد سال  29تشکیالت دموکراتیک زنان پس از کودتای  .ی هفتگی برای زنان دست زدهابرگزاری کنفرانس

 1531تا انقالب بهمن  .یی که تعلق تشکیالتی به آن حزب داشتند، سرکوب شدهاهمانند حزب توده ایران و سایر سازمان

این سازمان، که به خارج از ایران و بیشتر به کشورهای  اعضایتشکیالت زنان در داخل ایران فعالیت متشکلی نداشت. 

کردند و عمدتا در بلوک اردوگاه شرکت می المللیهای بیند، در کنفرانساردوگاه سابق سوسیالیستی پناهنده شده بودن

که از جانب سازمان ملل، سال جهانی  1534پرداختند. از جمله این که در سال و به تشریح وضعیت زنان در ایران می

 .ت داشتندزن نامگذاری شده بود، فعاالن تشکیالت در کنفرانس مکزیکو و کنگره جهانی زنان در برلین شرک
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 دیگر، بر موارد زیر تاکید کرده بود:  ایآذر، در بیانیه 3در 

یی برای دفاع از حقوق زن، ها...گروه کنیمکوشش خود را صرف پیروزی انقالب می”

ا است. آنه کار در زمان مناسب درست البته این اند،قانون اساسی را مورد انتقاد قرار داده

خواهند که موضوع زن را در این موقعیت مطرح کنند. تشکیالت دموکراتیک زنان می

سال سابقه مبارزه در راه احقاق حقوق زنان، به خوبی به نقایص قانون اساسی  53ایران، با 

و به خصوص مواد مربوط به زن واقف است، اما ما برآنیم که امروز مردم ایران، اعم از زن 

بزرگ و کوچک، باید در یک جبهه واحد همگام شوند تا در درجه اول، سلطه و مرد، 

کن دشمن بزرگ ایران، امپریالیسم جهانی، به خصوص آمریکا را، از کشور خود ریشه

 “ سازند تا بتوانند ایرانی آباد و آزاد بسازند.

 در پایان بیانیه آمده بود: 

ب آسیب برساند، برخالف مسیر ملت ما امروز هر حرکت و هر گفتاری را که به انقال”

کنیم که هماهنگ و همگام با دیگر خواهران و برادران خویش، دانیم و کوشش میمی

 “ قدم برداریم.

ند تواند عضو آن شودر اساسنامه و برنامه تشکیالت دموکراتیک زنان آمده است که زنانی می

داشته و سوء سابقه نداشته باشند. در  سال سن 13که برنامه و اساسنامه را بپذیرند، باالتر از 

 برنامه این سازمان چنین آمده است:
زنان با وجود بندهای خانوادگی و زنجیرهای گران قوانین نادرست که آنها را به حاشیه  "

از جریان زندگی برکنار نگهداشته شده قدم به میدان نبرد گذاشتند و در  جامعه رانده و

... و از اند هیچ فداکاری و گذشتی دریغ ننموده زیزمان ازراه آزادی و استقالل کشور ع

ما  ،زن مربی جامعه است": اندهمین روست که امام خمینی در مورد زنان به حق گفته

ی امام به مناسبت بزرگداشت روز زن و تولد حضرت هااز گفته(دانیم نهضت خود را مرهون زن می

 ".)فاطمه در ایران

ریزی جامعه نوین استه برای پاکسازی کشور از ضدانقالب و برای پایهو در ادامه از زنان خو

متشکل شوند و در امر انقالب عظیم ضدامپریالیستی کشور ما و احقاق حقوق حقه خویش 

 ی تشکیالت دموکراتیک زنان را چنین نوشته است:هامبارزه کنند. خواست
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یت قشر یا طبقه و با هر گونه زنان ایران از هر مل یتشکیالت دموکراتیک زنان از همه"

کند تا برای به دست آوردن حقوق حقه خویش و دفاع از دعوت می ایمذهب و عقیده

و با امپریالیسم  …آنها دست به دست هم داده و در زیر پرچم این تشکیالت گرد آیند

همدردی و دستگیری  ،همکاری ،بجنگند و بر هر زنی است که با حفظ روحیه انقالبی

وردهای انقالب آما حاکم بود، دست یکه در سراسر روزهای انقالب بر جامعه ایروحیه

 موارد زیر است: واستارختشکیالت دموکراتیک زنان  را پاس دارد.

 ؛ی اجتماع، خانواده و تولید استهارعایت کامل حقوق زن در عرصه 

 نهاننده سرنوشت آکمادر که تا کنون تعیین لغو کلیه قوانین موهن به مقام واالی زن و 

 ؛بوده

فراهم آوردن امکان انتخاب شدن زنان در شوراهای ده  در انتخابات و انشرکت فعال زن

 ؛و مجلس شورای ملی هاشهر اتحادیه و

یی هادر سازمان ویژهبه  یخصوص ی دولتی وهاتایید شرکت وسیع زنان در کلیه سازمان

  .دارندکه مستقیما با بهداشت و آموزش و پرورش ارتباط 

 ستدانماندگی زن در اجتماع را قوانین سنگین خانوادگی مییکی از علل عقبتشکیالت فوق  

ه کند. سپس بالعقل معرفی میو او را صغیر یا مجنون و ناقص کندرا تأیید میکه اسارت زن 

ده، اتنظیم بودجه خانو یوظیفه اندبهرهخود از آموزش بی که ه که اکثریت زنانیشداین اشاره 

ن است که آامور خانه، پرستاری از شوهر و کودکان و... را به عهده دارند و خواستار  یاداره

 زنان و مردان ایرانی با حقوق برابر و همدوش یکدیگر در راه سازندگی گام بردارند.

 ین است که هیچ اجتماعی بدون شرکت فعال زن در همهآتشکیالت دموکراتیک زنان بر "

خواهد رفت. نقش زن ایرانی در امر تولید نو تولیدی آن طور که باید پیش  شئون اقتصادی

داند و خواستار مزد مساوی برای کار مساوی، حقوق تامین اجتماعی و یر میذرا انکارناپ

بیمه در مورد خود و عائله تحت تکفل خود را خواستار است. امکان کسب دانش برای 

یای بیشتر برای زنان و دختران، حقوق بازنشستگی مندی از حقوق مزاتخصص در کار، بهره

ی زنان بیکار، استفاده زنان و دخترانی هم سطح با مردان، فراهم آمدن امکان اشتغال همه

ی یی برای رسیدگهای اجتماعی، ایجاد شبکههاکنند از حقوق کار و بیمهکه فصلی کار می

 کنند، ایجاد زایشگاه ومزارع کار میو  های تولید کارخانههایی که در واحدهابه خانواه
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 حقوق و مراکز درمانی برای مادر و کودک، در نظر گرفتن مرخصی قبل و بعد از زایمان با

مراکز بهداشتی  و هاو کودکستان هاایجاد شیرخوارگاه، حفظ محل کار برای زنان باردار

محیط زندگی  کودک در برای کودک و مراکز راهنمایی مادر برای حفظ بهداشت خود و

ز و پارک در محالت یتمی هاطی کم درآمد. ایجاد محیهاو کمک مالی به خانواده

  "...پرجمعیت

 ،موزش همکانی و رایگان برای همهآ ،کار زنان، ایجاد تسهیالت برای از کار کودکانجلوگیری 

اخته پرد سوادی، مسایل بهداشت، مبارزه با فساد نیز از مواردی است که به آنکنی بیریشه

 این مساله، کردن نکحل ریشهراهکه  کردهو عنوان اشاره  "شهر نو"است و به آتش زدن 

 .نیستآتش زدن این محالت 

شود و دولت انقالبی از در ظرف یکی دو سال عملی نمی هادر انتها نیز آمده که این خواسته

یی آغاز هانه چنین برنامهآغاز کار باید هم زمان با دیگر وظایف خود اقدامات قاطعی در زمی

 آن به نقش زنان در انقالب پرداخته و کتابچه با این جمالت خاتمه یافته است: پس از کند.

دانند. این زنان گذشت و فداکاری را به اجر و مزد انقالب میزنان خود را پاسدار بی "

 ،به راستی و خود را فراموش کرده و جان بر کف و آگاه اندترین حد خود رساندهعالی

 "کنند...سازند و در این سازندگی بند و زنجیر را از پای ملتی باز میمی انسان را

 نویسد:می "امام خمینی، رهبر انقالب"از  ایو بعد از نقل گفته

اند و اینها هستند که نیمی از جمعیت ایران، زنان دعوت امام را از جان و دل پذیرفته "

و  شان پایمال شده بیداردلحق مسلم هعلم به اینک توقع و با با فروتنی و بدون انتظار و

 1"را طی کنند و کشورشان را نجات بخشند. هاآگاه در پی این هستند که گردنه

 اعضای شد وها در دفتر مرکزی این تشکیالت در تهران برگزار میو کنفرانس سخنرانی

و  کردندانی و مشاوره زنان برپا میهایی همراه با سخنرنشست هاتشکیالت در محالت و خانه

 کردند به شرکتی تولید، تالش میهابا تشویق زنان به شرکت در شوراهای محله و تعاونی

های سوادآموزی، بهداشتی، اجتماعی و استقالل اقتصادی آنان کمک کنند. ایجاد کالس

از دیگر  تر عروسکیخیاطی و کاردستی و یا کتابخانه محلی زنان و کودکان، نمایش فیلم و تئا
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مسئول تشکیالت دموکراتیک  سهآذر منصور، موسس و یکی از  .ی این تشکیالت بودهاکارکرد

ی کار تشکیالت دموکراتیک زنان در اصفهان در مورد تشکیل و شیوه 1ایدر مصاحبه زنان

 : گویدچنین می

مان ر آن زاولین شبی که در تشکیالت اصفهان کنار هم نشستیم، هفت نفر بودیم. د"

 انبرادر و خواهران و تصمیم گرفتیم که جلسات را از اولین هفته شروع و تعدادی از زنان

خوشبختانه به سرعت نه  .کنیم دعوت اصفهان در زنان جلسه اولین به را حزبی رفقای

تنها دختران، خواهران، مادران و زنان پیرامون ما بلکه دوستان و خواهران و برادران 

هرانشان، برادرشان یا پدرشان حزبی بودند، از این تشکیالت استقبال کسانی که شو

این جلسات غالبا یا به صورت طرح بحثی کوچک  .آمدند ما هفتگی جلسات کردند. به

 اکردند، یکننده عنوان میی شرکتهاشد، یا سئواالتی که خانمکه از طرف ما شروع می

 گیهفت سمینارهای به و تربزرگ جلسات ینا تدریج به کردندمی مطرح را خود روز مساله

دامنه جلسات هفتگی زنان نه تنها در حیطه شهر  ...کرد پیدا وسعت ما کار و شد تبدیل

آهن، بروجن، شهرکرد و شهرضا هم کشیده شد و ما جلسات هفتگی اصفهان، بلکه به ذوب

 .دادیمزنان را در این شهرها هم تشکیل می

د. داننمی ایپرسیدیم که چه حرفهمی هابود که از این خانم کردیم اینکار مهمی که می

ن هم به اکردند و معلمی خیاطی برگزار میهادانستند، کالسکسانی که خیاطی می

تا  کردیممی جمع هم دور زنان قالیباف را .رفتندی سوادآموزی در مساجد میهاکالس

ا آهن رکنند. زنان کارگر ذوببلکه بتوانند از لحاظ صنفی از حقوق صنفی خود دفاع 

کارمان آنقدر وسعت  .کردیم تا از مواضع و منافع صنفی خود حمایت کنندجمع می

گرفت که واقعا در مدت زمان کوتاهی، این جمع هفت نفره، با احتساب زنان شهر یزد 

 هر بار هم جای ...نفر رسیده بود که از این نظر بسیار مثبت بود 411در روزهای آخر، به 

از یک سو بدبختانه دفتر مشخصی نداشتیم و از سوی دیگر .. دادیم.جلسات را تغییر می

                                                                 

  1561،مهر 12تشکیالت دموکراتیک زنان، نقاط مثبت و منفیکارونی، بهروز، رادیو فردا،  -1
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شد و مورد هجوم قرار نمیخوشبختانه چون دفتر مشخص نداشتیم به ما حمله نمی

  ".گرفتیم

به دستور دادستانی انقالب، دفتر  31به دنبال غیرقانونی شدن حزب توده ایران، در اردیبهشت 

 نیز بسته شد.  "جهان زنان"ت در تهران مهر و موم و دفتر مجلهمرکزی تشکیال

 

 کارگر یزادی طبقهآکمیته زنان سازمان پیکار در راه  -14 -5-0-5

این کمیته در واقع بخش زنان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بود. یکی از اعضای 

 گوید:ی کمیته چنین میهادر مورد فعالیتاین کمیته در 

کردند. محله خاک هسته محلی شروع شد که با زنان محالت کار می ما از یکی دو رکا"

رات تظاه ی اولیه در زمان انقالب شکل گرفتند. درهاشادشهر و... هسته ،ولی عصر ،سفید

مثال من خودم با چندین دختر جوان آشنا شدم. وقتی در بخش زنان جا گرفتم، اینها 

مردم  یعمدتا شرکت در مبارزات روزمره ما یها.. فعالیتهم در این بخش فعال شدند. .

 خارح از سازی درزندگی، تظاهرات علیه قطع آب و برق، خانه برای کمبود مایحتاج اولیه

خیلی زیاد بود. وقایع پشت سر هم اتفاق می کمحالت تحر محدوده و غیره بود... در

به  و محالت نداشت نیروی دیگری درافتاد. نیرو کم بود. اگر کمیته زنان نبود، سازمان 

کمیته در  ...شد.مساله زنان خیلی راحت قربانی مبارزه در محالت می ،خاطر کمی نیرو

کردیم که در نشریات پیکار ما کوشش می .دادمورد مسایل زنان هم کارهایی انجام می

ه ی و... البتطرح کنیم. مثال قوانین به زبان ساده، سوادآموز محالت برخی مسایل زنان را

اجتماعی جامعه بود و ویژه زنان نبود... برای  مسایل سیاسی و تمام این مسایل در بستر

 .شدشان مربوط میمستقیم به زندگی زنان محالت مسایلی اهمیت داشت که به طور

طالق مساله آنان نبود. در مورد  نگهداری از فرزندان پس از طالق، ولی داشتن حق مثال

د. شنها کسی که زنا کرده باید سنگسار میآشد حرف زد. چون از نظر نمی سنگسار اصال

حجاب برای این زنان مساله نبود. البته ما خودمان در تظاهرات ضدحجاب شرکت کردیم. 

نوعی آن را  به فردی و با روسری. هیچ رهنمودی از طرف سازمان وجود نداشت. به طور

آزاردهنده بود به طوری  هااز بچه ی یکی دو تاکردند. کار کردن با کمیته براتحقیر می
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کردیم هر چه زودتر و هر چه بیشتر که حالت افسردگی پیدا کرده بودند... ما سعی می

کنیم تا در چشم سازمان ارزش داشته باشد... عمال به جایی رسیدیم که  ایرا توده کار

 1 "شتندا پرداختیم دیگر کمیته زنان وجوددیگر به مساله زنان نمی

 چنین گفته است: ایاین کمیته در مصاحبه ییکی از اعضای اولیه

بهمن بنا شد یک کمیته زنان تشکیل شود. نظر بر این بود که نیمی از  22... پس از 

باید میان آنها کار کرد. هیچ خط مشخصی برای کار وجود  جمعیت زنان هستند و

د... یکی بکنن ایتوانستند کار تودهانتخاب شدند که می نداشت. اما کسانی برای کمیته

بنداندازی  " از رهنمودهای مسوول کمیته برای نزدیک شدن به زنان محالت این بود:

ازی چه گفتیم آخر با بنداندیاد بگیرید تا بتوانید با این زنان رابطه برقرار کنید؟ ما می

ار ی پیکهاکالسبهتر است دست کم از طریق  لب کنیم؟!جتوانیم قشری از زنان را می

در ضمن اکثر آموزگاران  سوادی اقدام کنیم. این زنان از حداقل آگاهی برخوردارند وبا بی

 هم سیاسی و چپی هستند. 

 2قد عملکرد کار کمیته زنان پرداخت.به نبعدها،  پیکارسازمان 

  زنانمستقل ی های عمومی و سیاسی تشکلهاخواست-5-3
خود را با آن معرفی  هایی است که این سازمانهاخصهدموکراتیک و علنی بودن از مش

مساله زنان را جدا از مسایل کالن جامعه مستقل زنان،  هایبسیاری از سازمانند. ردکمی

دانستند و برای خود این حق را قائل بودند که تمام ارکان جامعه را مورد نقد قرار دهند، نمی

و اهدافشان حل مسایل دهقانان، ملی  هارنامهدر مسایل سیاسی روز اظهارنظر کنند و در ب

، ایجاد جمهوری دموکراتیک، آزادی بیان، قلم، مذهب، مبارزات ضدامپریالیستی هاکردن بانک

ی هااین خواست. مشهود بودی صنفی نیز این مساله هاو... اشاره شده است. حتا در سازمان

 ند از:بود به طور خالصه عبارت ،عمومی به نظر آنها

ی سیاسی مذهبی هاتشکیل یک جمهوری دموکراتیک خلق بر اساس آزادی کامل جمعیت 

/ تشکیل شوراهای کارگری/ برچیدن تمامی یا تشکیل جمهوری سوسیالیستیو صنفی 
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آزادی و حقوق / ی دهقانانهاتشکیل انجمن/ ی غارتگر دولت سابقهاموسسات و شرکت

دگاه علنی و محلی با شرکت نمایندگان مردم تشکیل دا/ ی ایرانهامتساوی برای تمامی خلق

در درجه اول  اخراج کلیه مزدوران بیگانه و/ جهت به کیفر رسانیدن تمامی جانیان سابق

و  کی دموکراتیهای مادی و معنوی به تمامی جنبشهادادن کمک/ مزدوران یانکی

/ لقه به نفع خی بزرگ و وابستهاملی کردن تمام صنایع و معادن و شرکت/ ضدامپریالیستی

ی عریض و طویل اداری و ارتشی و پلیسی که دست پرورده امپریالیسم هابر چیدن دستگاه

 و... ی اداری و پلیس و ارتش خلقیهاارتجاع داخلی بوده و بنیان گذاردن دستگاه و

 هاخلق یرهایی زنان را در گرو آزادی و رهایی مردان و کل جامعه و همهها این سازمان

ن از جمله اهداف ایدیدند. داری را سبب این شرایط مید و نظام امپریالیستی سرمایهدیدنمی

سازمان سراسری  در برخی مواقع نیز تشکیلمتحد کردن زنان در صفوف خاص و ها سازمان

مبارزه برای تقاضاهای صنفی و احقاق حقوق پایمال  .زنان در جهت رفع ستم مضاعف بود

زنان درکسب حقوق برابر با مردان در مقابل کار مساوی، برخورداری مثال حمایت از  ،شده زنان

از بیمه، حق اوالد، مبارزه در راه تامین امکانات رفاهی در دوران بارداری و پس از زایمان، 

علیه قوانین از قبیل تعدد  زنان زحمتکش، حق طالق، مبارزه ایجاد مهد کودک برای کودکان

ود خ بندیمرز ،ه اهداف آنان بوده است. بسیاری از آنان با تاکیدزوجات و صیغه و... نیز از جمل

را با شوروی و چین مشخص کرده بودند. مبارزه ضدامپریالیستی و ضدارتجاعی یکی از رئوس 

 بوده است.  هاو اهداف اصلی این سازمان

 زنان یی مستقل و جداگانههاوجود تشکل ضرورت -5-1
های پس از هایی بود که در سالنان، یکی از عمده بحثهای مستقل زضرورت ایجاد تشکل

های زنان در این تشکل سرنگونی رژیم شاه در میان زنان مبارز و چپ مطرح بود، بسیاری از

دارد.  دغدغه نشان از اینخود معتقد به تشکل مستقل زنان بودند. تشکیل این نهادها  هاسال

داشته  ایچرا زنان باید تشکیالت جداگانهجمعیت زنان مبارز در جواب به این سوال که 

 گویند:باشند، می

 این ،یی که زنان به عنوان یک بخش از جامعه با آن روبرویندهاخصوصیات و ویژگی" 

 یبه وسیله ،زنجیران برابر خودنماید. زنان نه تنها همچون همامر را الزم االجرا می
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شوند، بلکه هم حبان زور و زر استثمار میها و صاان، فئودالدار، سرمایههاامپریالیست

ی سنتی اجتماع و بقایای جامعه پدرساالری تحت هاماندگیچنین به خاطر قیود و عقب

د. در مقابل کار مساوی زن و مرد، نباشستم دوگانه از طرف کل نظام اجتماعی موجود می

 یجامعه مونه درزنان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کمتری برخوردارند. برای ن

گونه  یچداری اشتغال دارند. همیلیون زن فقط در امور خانه 9میلیونی ایران قریب به  23

حقوق و مزایای اجتماعی در این مشغله برای زنان وجود ندارد. اکثریت زنان از امر تولید 

شود. و شرکت در امور اجتماعی محرومند. به زنان عموما به عنوان کاال نگریسته می

. زنان در مقابل کار اندقوانین خانواده عموما بر ضد منافع زنان و ... این محرومان جامعه

سوادی در میان زنان به درصد بی گیرند ودرصد کمتر از مردان حقوق می31مساوی تا 

درصد زنان هستند( و هزاران 13سواد در کشور، درصد بی31مراتب بیشتر است. )از 

الینفکی از  ی فرهنگی، اجتماعی، حقوق و اقتصادی جزءهادیگر. محدودیت ینمونه

 استثمارند.  و جامعه حامل ستم

و برای به دست آوردن حقوق کامال متساوی با  هابرای از بین بردن تمام این محدودیت

گسترانیدن اتحاد خود با سایر  مردان در مقابل فعالیت اجتماعی متساوی، زنان باید با

مان شرکت کنند. برای شرکت ی بزرگ اجتماعی میهنهادر نهضتاقشار و طبقات خلقی 

شبلکه ابزار پی ،اهداف انقالبی داشت ی اجتماعی نه تنها باید سیاست وهادر این نهضت

برد این سیاست و اهداف یعنی تشکیالت و سازمان باید موجود باشد و بدین جهت زنان 

دن ها با متشکل شنندگان این نهضتکزحمتکش و مبارز ایرانی به مثابه نیمی از شرکت

 "در تشکیالت واحد و سراسری خود استمرار و پیروزی انقالب ایران را تضمین کنند.

گوید که تعدد در تشکیالت که امروز به علت نبود داند و خود نیز میاین جمعیت می"

رده ب معضالت است، تنها نیروی نهضت زنان را تحلیل رهبری واحد در میان زنان یکی از

و اهداف  ها.... جمعیت زنان مبارز در عین پیشبرد نهضت خود برای رسیدن به آرمان

وشد تا اکثریت کی ایران به طور عام و حل معضالت زنان به طور خاص میهاعالیه خلق

 قریب به اتفاق زنان را در یک سازمان واحد و سراسری متشکل کند. تشکیالت یکی از

زه اجتماعی ما در شرایط کنونی و وحدت کبیر زنان با یکدیگر و ی مبارهاترین سالح مه

 "ی دالور خود تضمینی مهم در استمرار و پیروزی انقالب ماست.هابا خلق
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که منشعبین کارگران سوسیالیست  "چه باید کرد" (1539اسفند  21) نشریه 12 یدر شماره

ضرورت " تحت عنوان: ایر مقالهد ،روز اعتراضات زنان علیه حجابدر سال کردند،منتشر می

 :چنین نوشت "تشکل مستقل زنان

چند هفته پس از پیروزی قیام، ضدانقالب سیاسی با حمله به حقوق زنان، عمال راه "

زنان، درست یک سال  یحمله به حقوق دموکراتیک را گشود، صرفا مقاومت سرسختانه

ی خویش را اجرا هامامی برنامهپیش در چنین روزهایی باعث شد که ارتجاع نتواند فورا ت

شان داده که نسبت به رژیم گذشته نه تنها نقش ن نماید. اما در این یک سال حاکمیت

باالتری برای زنان در تولید و حیات اجتماعی و سیاسی قائل نیست بلکه در موارد 

 ،نحمله به آنان را گسترش هم داده است... در روال تداوم انقالب ایرا یمتعددی دامنه

پیکار زنان جهت تشکل مستقل ایشان  ،آنان یزحمتکشان و مبارزه ایههتعمیق خواست

توان دید ورت این تشکل را به سادگی میری مادی و واقعی و ضهاشود. پایهمطرح می

انقالبیون است که با یاری به ایجاد این تشکل گامی در جهت پیروزی زنان  یبه عهده

  "پیش بردارند...زحمتکش و انقالب ایران به 

پارچه پیش به سوی تشکل و مبارزه یک"میزگردی با عنوان  ،1536مارس  9به مناسبت 

برگزار شد. در این میزگرد که با حضور دو تشکل زنان )اتحاد "گل سرخ "توسط نشریه  "زنان

های اهمیت مبارزات زنان و تشکل"ملی زنان و انجمن رهایی زن( تشکیل شده بود به مساله 

 "مسایل مشخص زنان در امر مبارزه چیست"و این که "ستقل آنان در شرایط مبارزات امروزم

پرداخته شد. نماینده اتحاد ملی زنان بوجود آمدن این سازمان را ناشی از این ضرورت عنوان 

حث آزاد در مدرسه عالی در این راستا، دو ب 1531شود که در اسفند کند و یادآور میمی

انشگاه تهران سازمان داده شد که در دانشگاه تهران بیش از سه هزار نفر شمیران و در د

بود. انجمن رهایی زن ضمن  "اتحاد ملی زنان"گیری ها شکلشرکت داشتند. نتیجه این بحث

طرح این موضوع که مساله زنان در اساس یک مساله دموکراتیک است، بر این نکته تاکید 

 کند: می

کند، برای های دموکراتیک خیلی عمدگی پیدا میجود سازماندر جوامعی مثل ایران و"

های دموکراتیک و طبقاتی خودش ای برای خواستاین است که هر قشری و هر طبقه

ها در ها را مطرح کند. به نظر ما چون این خواستباید متشکل باشد و بعد آن خواست
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در زیر این چتر اختناق ایران خیلی وسیع است و اقشار و طبقاتی که درگیر هستند و 

های قراردارند، باید صفوف مستقل خود را ایجاد نمایند. در نتیجه وجود سازمان

کالت گردد. تشآور میکنند، الزامدموکراتیک که بر حول مسایل سیاسی خاص فعالیت می

شود و های دموکراتیک در ایران مطرح میترین سازمانزنان هم به عنوان یکی از عمده

های یل عمده بودن و جهانی بودن مساله زن و دوم به دالیل خاص ... وجود سازمانبه دل

 "کند.دموکراتیک زنان را در این مرحله ضروری می

هایی نیز وجود داشت که مخالف ایجاد تشکل مستقل زنان اما در سطح جنبش چپ، دیدگاه 

انرا قبول نداشته و به سازم سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، تشکل مستقل زنانبود. 

 نویسد:های زنان موجود این گونه نقد می

های اصلی خود را بر روی دوش زنان زحمتکش تشکیالت دموکراتیک زنان پایه"

گذارد و تا زمانی که این پایه مادی فراهم نگشته است پس ایجاد چنین تشکیالتی می

نه خواهد داشت. بدین سبب محتوا است و مشخصا جنبه روشنفکرافقط یک کوشش بی

هایی چون جمعیت زنان مبارز، جمعیت بیداری زن، اتحادیه انقالبی زنان که با تشکیالت

اند، پس از قیام بدون هیچ کار متمرکزی بر روی زنان زحمتکش اعالم موجودیت نموده

 1یم.کنای و روشنفکرانه ارزیابی میهایی از باال، غیرتودهمرزبندی نموده و آنها را تشکل

 ها نیز نظراتی مابین این دو دیدگاه داشتند. بقیه سازمان

                                                                 

 63پیکارشماره  نشریه - 1
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 ی زنانهاهمبستگی و اتحاد میان تشکلتالش برای ایجاد  -5-9
. ضرورت این شدانجام می یهای زنان مهم بود و در این راه اقداماتتشکلبرای مساله وحدت 

تا در سطح نشریات عمومی نیز مطرح شان حها و تنوعبا توجه به تعداد زیاد این تشکل ،مساله

 د. بو

" ماندزن ایرانی در بند نمی"تحت عنوان  ای، در مقاله1539سوم و چهارم خرداد  آیندگاندر 

افزایش این مقاله نویسنده است. شده ی زنان پرداخته هابه معرفی تعدادی از این سازمان

  "نویسد:داند و چنین مین میی زنان را باعث پراکندگی نیروی عظیم زناهاجمعیتتعداد 

چندین جمعیت از سوی زنان اعالم موجودیت کرده است که نخستین  ،در چند ماه اخیر"

باعث  هاوجود این همه سازمان... رهانیدن زن از اسارت است هااین گروه یهدف همه

شود این است که چرا این همه یی میهاامیدواری است. اما آنچه باعث بروز نگرانی

 اند،زنان را احساس کرده یی متعدد زنان؟ اگر زنان آگاه نیاز بسیج جداگانههاسازمان

یی که بعضی از آنها بسیار هم به هم نزدیکند، باعث هاحد جمعیت چرا با تعداد بیش از

ی هاآید زمینهبر می ها، نشریات این جمعیتهاکه از گفتهچنان شوند.پراکندگی زنان می

تمام آن چه  ها،وجود دارد، مگر آنکه این جمعیت هایاری از این جمعیتاتحاد برای بس

 . "نگفته باشند ،که گفتنی استرا 

در مورد  است.در مورد وحدت سوال شده  ،دهشیی که معرفی هادر این مقاله از تمام تشکل

ات ز جلسی زنان، یکی از مسووالن اتحادیه انقالبی زنان مبارز در یکی اهاوحدت با سایر گروه

ولی شرایط ضروری و  ،خصوصی توضیح داد که وحدت از ابتدا مورد نظر اتحادیه بوده است

ما امیدواریم که در آینده  . با این حال،شناخت کافی در حال حاضر برای وحدت وجود ندارد

کنند به طور اجمالی به وحدت دست یابیم. در دقیقا در مسیر ما حرکت می یی کههابا گروه

 خوانیم: اتحادیه چنین می 5شماره نشریه 

ی هاگروه یما به عنوان اتحادیه زنان مبارز، خواهان برقراری اتحادی اصولی با همه"

 هارونده به سوی آزادیمبارزی که صادقانه و مصرانه خواهان حرکت دموکراتیک و پیش

 کری و کمباشند، هستیم و هر گونه همکااقتصادی و سیاسی می ،ی اجتماعیهاو آگاهی

را در جهت رهایی زنان و اجتماع از قید زنجیرهای استثمار تایید کرده و پشتیبان آن 
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پلیسی و خائن به داخل اتحادیه  ،باشیم و به خاطر آنکه از نفوذ هر گونه عوامل ناصالحمی

دانیم خط مشی اتحادیه انقالبی زنان مبارز را مصرانه تعقیب جلوگیری نماییم الزم می

 ."آن را همواره مد نظر داریم یاصول و پایه، قواعد نموده و

 چنین بود:  هانظر جمعیت بیداری زنان در مورد وحدت با سایر گروه

یی محدود هایی که زنان را به متشکل شدن گرد خواستههاآن دسته جریانات و دسته"

بی جنبش انقال خوانند، آگاهانه و ناآگاهانه بهاقتصادی صنفی و پرداختن به امور زنان می

زنند و در واقع به طور غیرمستقیم مردم و جنبش انقالبی زنان زحمتکش ایران ضربه می

کنند که ما زنان الیق فهم همان مسایل محدود خود نیستیم این فکر ارتجاعی را تبلیغ می

 انقالب و سازندگی فردا دخالت و شرکت کنیم. زو نباید در امرو

ی دموکراتیک و هاو جمعیت هادیگر گروهبا اری نیست. یی کهاما را با چنین دسته

خط و مشی و  حال ایجاد هستند و یا در و اندضدامپریالیستی زنان که اخیرا ایجاد شده

شان متضاد با خط مشی و برنامه جمعیت بیداری زنان نباشد، حاضر به همکاری و برنامه

از آنها نیز  کنیم ومی وحدت کامل هستیم و در این راه حد اعلی تالش خویش را

خواهیم تا در این موقعیت حساس که امر بسیج زنان مبدل به یکی از مسایل مهم می

ی دموکراتیک هاانقالب ایران شده است، در راه وحدت و یگانگی همگی گروه جنبش و

اجازه ندهند که چندین تشکیالت زنان ایجاد شود.  و ضدامپریالیسی زنان تالش کنند و

ن چندین تشکیالت زنان سبب هدر دادن وقت و نیروی رزمنده زنان و دامن پدید آمد

زدن به بدبینی درمیان صفوف زنان ستمدیده ایران نسبت به امر تشکل و تشکیالت 

 مان راشود. باید از پدید آمدن چنین وضعی جلوگیری کرد. ما به سهم خود تالشمی

 ."خواهیم کرد

دعوت این کمیته برای اتحاد زنان، شامل آن دسته از  به توضیح جمعیت بیداری زنان،بنا 

و  بند و بارشود که به جای دنبال کردن یک خط مشی انقالبی، دنبال آزادی بیزنانی نمی

اروپا و آمریکا هستند. در ضمن، این جمعیت معتقد است که  داریمانده جوامع سرمایهعقب

ای بر هاها کنند، مگر اینکه همراه سایر گروهتوانند خود را از قید اسارت و بردگی رزنان نمی

 رهایی جامعه از قید ارتجاع و امپریالیسم کوشش کنند.
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ا توانند با آنههایی که نمیها هم با روشن کردن خط و مرز خود با تشکلبرخی از این تشکل

همکاری کنند، موضع خود را در رابطه با اتحاد و همکاری مشخص کرده بودند. از جمله 

 : اشاره کردکمیته زنان مبارز )شیراز( توان به می

و اهداف کمیته مرکزی حزب توده، به عنوان  هاکشی قاطع با مشی و برنامهخطضمن "

کاری که ی سازشهاکشی با جریانترین خطر برای جنبش دموکراتیک و نیز خطعمده

ی هاجنبش خلق چین، در درون ایی ضدانقالبی جمهوری تودههابرنامه یدهندهاشاعه

تالش  کمیته زنان مبارز، باید در راه به وجود آمدن سازمان سراسری زنان ،باشندما می

 ."که اکثریت قریب به اتفاق زنان زحمت کش و مبارز ایران را در خود بسیج کند کند

از اهمیت برخوردار ی موجود زنان هاایجاد همبستگی در میان تشکل ،نجمن رهایی زنی اابر

این سازمان ی مختلف نشریه هادر شماره "اتحاد جنبش زنان ضرورت رهایی زن "شعار . بود

 :ه بودانجمن رهایی اعالم کرد خورد.به چشم می

انقالبی و  ی مترقی وهاو گروه هاسازمان ما با حفظ استقالل و نظرات خود با سازمان"

ی جهانی فعالیت هاتجهت منافع زحمتکشان و جدا از وابستگی به قدر نیروهایی که در

 ."کنند، همکاری خواهد کردمی

شورای »بود.  شورای همبستگی زنانیا کمیته ها، تشکیل ترین این تالشاز جدی یکی

ادیه انقالبی زنان مبارز، ح، اتزن رهایی نانجمبود: سازمان  3متشکل از  «همبستگی زنان

کمیته ». رزا، جمعیت زنان مب، جمعیت بیداری زن1کمیته زنان جبهه دموکراتیک ملی ایران

سازمان فوق و  پنجبا همکاری  را کنفرانس مشترک زنان 1539آذر  4در « همبستگی زنان

 ،ی انقالبی و مبارز زنان پس از انقالبهابه عنوان اولین اقدام مشترک سازمان ،ملی زنان اتحاد

ی لزوم همکار ،انجنبش مترقی زنان ایر . موفقیت این کنفرانس و تاثیر آن دردادتشکیل 

انقالبی را به وضوح مشخص نمود و بدین خاطر کمیته برگزارکننده این  مترقی و یهاسازمان

                                                                 
در  اهلل متین دفتریایران است که به رهبری هدایت گراییکی از احزاب سیاسی ملی جبهه دموکراتیک ملی ایران -1

یاسی دوره یان سناو از زندایکی دیگر از بنیانگذاران بنام این جبهه است. نژاد، اکتشکیل شد. شکراهلل پ 1531اسفند سال 

او پس از و سارتر آن را در نشریه خود منتشر کرد.  محمد رضاشاه بود و دفاعیه او در دادگاه شاه بازتاب جهانی یافت

 ، بار دیگر دستگیر و در اواخر ماه آذر31ایران آزاد شد و به فعالیت سیاسی ادامه داد وی در مرداد سال  1531انقالب 

 .همان سال تیرباران شد
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. این شورا بزرگداشت روز جهانی زنان را مرکز شدکنفرانس به شورای همبستگی زنان تبدیل 

 1ای مبارز دست زد. هی خویش قرار داد و به این منظور به بسیج وسیع نیروهافعالیت

 منتشر شد چنین آمده است:1539آبان  23 که درنخستین بیانیه این کمیته  در

روزهای پرافتخاری را  یشک شما نیز چون ما خاطرهآزادیخواهان ایران بی آزادگان و"

های گره کرده در کنار هم با مشت هاکارخانه و هاکه مرد و زن و پیر و جوان در خیابان

 بر کف... نزدند و برای آزادی و استقالل میهن جاریاد میریزان جبار پهلوی فعلیه خون

ها بینیم که نه تنآورید. .... لیکن امروز با کمال تاسف میرزمیدند به یاد میبی واهمه می

زنان برداشته نشده بلکه  یست رفتهدحرمت از  قدمی درجهت بازگردانیدن حقوق و

 ،حدود ساختن هر چه بیشتر زنانجهت م اقدامات و قوانین و مصوبات حاکم تنها در

نان و حتا بازپس گرفتن حقوق ناچیز گذشته جریان داشته است. ... ما آتثبیت نابرابری 

ی مترقی زنان را در جهت هماهنگ هازمینه اتحاد و همبستگی گروه هک با این امید

زه جمعی به سود مباراز مزایای تالش دسته ی آنان به وجود آوریم وهاساختن فعالیت

اری کنفرانس مشترکی را در دفاع از حقوق زنان ضروری میزتدارک برگ ،بهره گیریم

 ابری استثمار ورناب علیه ستم و کنیم در مبارزات زنان ایراناز همه دعوت می بینیم و

 2. "ارتجاع با ما همگام شوند

طیلی اده، محروم شدن زنان قاضی از قضاوت، تعوی حمایت خانهاسپس به مساله دادگاه

...اشاره شده وی زنان در زمینه ورزش هامدارس دخترانه به دلیل نبود معلم زن، محدودیت

  :است

 مورد هجامع سیاسی -اقتصادی تواند مستقل از ساختتردید نیست که مساله زنان نمی"

د رف و استثمار طبقاتی امتیازات بر مبتنی جامعه ساخت که مادامی... گیرد  قرار بررسی

برابری کامل زنان با مردان نیز تحقق نخواهد یافت. ما اعتقاد داریم تالش  ،ستاز فرد ا

مرد باید معطوف مبارزه بر علیه صاحبان  ما اعم از زن و یاصلی نیروهای انقالبی جامعه

 کنیم که این مبارزه در راهنمی اما فراموش ،علیه نفوذ امپریالیستی باشد زر و سرمایه و

بی این اهداف انقال و رفع تبعیضات گوناگون نه با اقتصادی زنان واجتماعی  تامین حقوق

                                                                 

 بزرگداشت روز جهانی زن، 1539، رهایینشریه  - 1

 39آبان  23اطالعات،  - 2
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ه ملی طلبانتواند پیروزی جنبش حقجامعه مغایرتی دارد که بسیج نیروی عظیم زنان می

جهت  وشش درک بیش از هر زمان دیگر تشکل زنان ایران و یرا تسهیل کند. شرایط کنون

زحمتکش این  زنان محروم و حقوق ازسازد. دفاع می یاعتالی آگاهی آنان را ضرور

 خواه ودیاآز ی مترقی وهاسازمان مبارزه کلیه افراد و سرزمین مستلزم وحدت عمل و

 بیدار دل ایران است.  تمامی زنان رزمنده و

 مسایل فوری زنان و تالش در مانه جهت شناختیحرکت مشترک ما کوششی است صم

های زنان، دفاع از آزادی حقوق وز بهمتحد علیه تجا جهت آغاز مبارزه هماهنگ و

 مبارزه زنان علیه تشکل و مبارزه به منظورحفظ تداوم انقالب و نیز دموکراتیک آنان و

حقق ت نگی ایران وهفر سیاسی و ،نفوذ امپریالیستی تا قطع کامل وابستگی اقتصادی

  کامل زنان. برابری

جهت  ی مترقی زنان را درهاگروههمبستگی  انتها هم با این امید که زمینه اتحاد و در

جمعی به سود مزایای تالش دسته از ی آنان بوجود آورده وهاهماهنگ ساختن فعالیت

ها، انکلیه سازماز بینیم و مبارزه بهره گیریم، ضرورت برگزاری کنفرانس مشترک را می

 نان را تنهاکلیه افرادی که رهایی ز مترقی و های دموکراتیک وکانون ها،جمعیتها، گروه

 نفوذ جانبه و همه کامل و قطع استثمار نوع هر علیه امانبی یمبارزه با تشکل و

 دانند،یم ممکن ایران ستم تحت هایخلق کلیه یدالورانه پیکار با و همبسته امپریالیسم

 نانز مترقی مبارزات از پشتیبانی و اعالم کنفرانس این برگزاری در که کنیممی دعوت

 . "ارتجاع با ما همکاری کنند استثمار و ،رابریستم، ناب هعلی ایران

ادارات  و های زنان در وزارتخانههابسیاری از تشکلهای صنفی زنان و ها و سازمانانجمن

نجمن جمله ا ، نیز از این کنفرانس اعالم پشتیبانی کردند. ازگروه بودند 21مختلف که بالغ بر 

ایی شهین نوخواه بانک مرکزی و... اشاره کرد. کانون ترقی، هکارکنان زن سازمان برنامه و بودج

 گوید:گذاران آن چنین میاز بنیان

بود.  ی صنفی زنانهاگروه ی سیاسی وهاتشکلی از اکثر سازمان ،کمیته همبستگی زنان"

کردند. مدتی بعد کلیه شرکت می های گروهدر جلسات هفتگی آن نمایندگان همه

مشترکی را در رابطه با یک کنفرانس  یآن شرکت کرده و برنامه در ،ی فعالهاتشکل

ه ریزی کردند. این کمیته در فرمولنویس قانون اساسی برنامهمشترک در اعتراض به پیش
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ی کنفرانس مشترک نقش مهمی داشت. این هاهمی زنان در قطعناهاکردن خواست

ی هاهیچ کدام از سازمان کنفرانس سه هفته پس از اشغال سفارت امریکا برگزار شد.

زب دموکرات، کومله و... با این ، حفدایی، جبهه ملی، مجاهدین سیاسی مثل پیکار،

همان روز و همان ساعت برای حمایت  ستگی نکردند. سازمان فدایی دربکنفرانس ابراز هم

 . "از دانشجویان پیرو خط امام راهپیمایی به سمت سفارت برگزار کرد

مهر  51تاریخ  که در 25ی ، شماره(بهه دموکراتیک ملی ایرانج) آزادیدر نشریه 

ی اهها و شخصیتنیروی ها،دموکراتیک از کلیه سازمان جبهه زنانِ کمیته ،منتشر شد1539

 اینامهاین نشریه ویژه گرایی شرکت کنند.که در این هم مستقل و ملی زنان ایران دعوت کرد

 آن آمده است: را در این رابطه انتشار داد که در

دموکراتیک ملی ایران به دعوت کمیته همبستگی زنان برای کنفرانس  جبهه زنانِ کمیته"

و دموکرات که در راه رفع  مبارز ،نیروهای مترقی یمشترک پاسخ مثبت داده و از همه

 مبارزه انداز ستم دوگانه رنج برده و به ویژه زنان که پیوسته ها،و توده هاستم از خلق

 . "کند که با این کمیته همکاری فعاالنه کنندکرده و دعوت می

ی نفوذ امپریالیسم در کشورهای تحت ستم... تقسیم جامعه به دو بخش هایکی از راه”

و جلوگیری از رشد فرهنگی  مر حقوق حقه مدنی و اجتماعی آنانزن و مرد و سلب مست

دو بازوی سازنده اجتماع ی به ظاهر جداست. دو بخشی که در حقیقت هااین توده

ی خاص ایدئولوژیک و صرفا بر مبنای هانظر از دیدگاهستند... اتحاد زنان میهن ما، صرفه

ایستادگی علیه  ،استقالل ،طلبیترقی ،خواهیمضامین مشترک و متحدی چون آزادی

امپریالیسم و پیکار برای تعالی همه جانبه ملی، ضرورتی محسوس است. از این رو کمیته 

ی مترقی مستقل و ها، نیروها و شخصیتهازنان جبهه دموکراتیک ملی، از کلیه سازمان

ی وحدت، دست یاری هاریزی و تقویت پهنهکند به منظور پیملی زنان ایران، دعوت می

بدیهی است که برادران همرزم ما، در این کوشش عمومی برای احقاق  دهند. به هم

رابر با ما همکاری خواهند کرد. کمیته زنان جبهه حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ب

داند و همه امکانات و قوای خود را در خود می یدموکراتیک ملی، این اقدام را وظیفه

 . "گذارد یی خواهدآگرایی و گردهمقید و شرط برای انجام این همخدمت بی
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یست. اما بحث عمده ی این کنفرانس اطالع دقیقی نهاو سخنرانی هااز کم و کیف این بحث

 :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 

ارمند ک و تشکیالت زنانِ های کمیته همبستگی متشکل از کانونطرف کمیسیون صنف

 (دن آل اقا از شهدای سازمان فداییآقا )مادر نسترن و النیز پیامی خوانده شد. خانم آل 

نیز پیامی خواند. در این مراسم زنان ترکمن و کرد نیز به نمایندگی از طرف زنان خلق

یی از طرف هاآوردند. در این مراسم، پیام یی به کنفرانسهای تحت ستم ایران پیامها

اتیک ملی، کانون زندانیان ردانان، گروهی از زنان سنندج، جبهه دموکجمعیت حقوق

 ."سیاسی و گروهی از کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی تهران قرائت شد

دهمایی این گررهایی زن در این گردهمایی ظاهرا چند هزارنفر شرکت کرده بودند و نشریه  

 بسیار موفق ارزیابی کرده است: را

رغم کارشکنی علیه قانون اساسی ارتجاعی که علی هایکی از بهترین افشاگری "

 ی خود راهابرنامه ،شمع مرتجعینی که برق ساختمان را قطع کردند در زیر نور فندک و

یی و جوکرد و گام موثری در مبارزه دموکراتیک علیه سلطه به بهترین وجهی اجرا

 ."شوونیسم برداشت

از این زنان تلفیق مبارزات اندچشم ی زنان،هابه جز همکاری و اتحاد عمل با سایر تشکل

ی هادموکراتیک و سوسیالیستی بود. در انتهای این گزارش پس از تبریک به سازمان

 برگزارکننده آمده است:

بیشتر همگان همراه  امیدواریم که دومین کنفرانس در شرایطی که با تعقل و تفاهم "

برگزار گردد و زنان مترقی میهن ما با تلفیق مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی  ،باشد

 ."در مبارزه با رژیم و آموزش به سایر نیروهای مترقی موفق و موید باشند

 پایان کنفرانس نیز این چنین بود: یقطعنامه

ی خواهانهطلبانه و آزادیرزات حقزنان ایران پیوسته همگام با برادران خود پرچم مبا"

این مبارزات  ها درها و محدودیتاند و به رغم تمامی محرومیتملی را به دوش کشیده

مار شهای بیاند. تاریخ خونین مبارزات خلق ایران و نمونهگامی از برادران خود عقب نبوده
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سطایی ایران جان های قرون وچالای که در حکومت سیاه پهلوی در سیاهزنان رزمنده

اند، گواه ماست... زنان ایران نیک آگاهند که امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی میباخته

های بر حق زنان ایران را در جهت تامین منافع خود به انحراف بکشانند. کوشند خواست

 داریمکنیم و از پیش اعالم میشده را محکوم میشده و امتحانی شناختهما این حیله

ها، جدای از مبارزات زحمتکشان ی ما علیه تبعیضات و نابرابریاجازه نخواهیم داد مبارزه

شناسانده شود، لیکن تجاوزات آشکار و پنهانی را که خواه از طریق تصویب لغو قوانین و 

آمیز نسبت به زنان از هنگام پیروزی های تبعیضی روشمصوبات گوناگون و خواه با ادامه

سازیم و حق مبارزه برای کسب آزادی و برابری د زنان اعمال شده، محکوم میقیام در مور

کنیم... مبارزه در جهت برقراری داریم. ما اعالم میبا مردان را برای خود محفوظ می

ی ضدامپریالیستی جدا نیست... قوانین عقباز مبارزه ،های دموکراتیک در ایرانآزادی

های ضدامپریالیستی مردم نبوده و از این رو واستی مجلس خبرگان بیانگر خافتاده

محکوم است... ما خواهان افشا و الغای کلیه قراردادهای اقتصادی، نظامی و فرهنگی با 

یه باشیم، خواهان تصفیه کلکشورهای امپریالیستی و در راس آنها امپریالیسم امریکا می

ا هستیم. ما خواهان تجهیز و های حکومت از عوامل امپریالیسم و افشای نام آنهارگان

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. 

ی ما خواهان تضمین حقوق در مورد والیت فرزندان برای مادران و پدران به طور مساو

های مصوبات مجلس خبرگان محدود به هسیتم. حق قیمومیت را که با کنایه و استعاره

دانیم. ما خواهان تامین حقوق کامل نظر فردی شده کافی نمیحدود شرعی و اعمال

ی امور مملکت از راس تا پایه با برادرانمان هستیم که در هیچ جای آن سیاسی در اداره

نتخاب نباشد. ما خواهان حقوق برابر درخانواده و اجتماع جنسیت دلیل انتخاب یا عدم ا

به عنوان نخستین قدم در راه کسب آزادی و برابری اجتماعی زنان، ... امکانات آموزشی 

ها بدون هیچ گونه تبعیض، باز پس دادن حق قضاوت به زنان و رایگان در تمامی رشته

... ها،ها و لیاقتاساس توانایی ی شغل و حرفه بررفع تبعیض جنسی در انتخاب آزادانه
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کارمند  برقراری امکانات رفاهی از قبیل مهد کودک و... در محیط کار برای زنان کارگر و

 1هستیم.

ریال در تهران  51ت قیمکه به  همان روز اقدام به انتشار بولتنی کرداز کمیته همبستگی 

کرده  تگی زنان را چنین تعریفدر اولین شماره، بولتن همبستگی، کمیته همبسانتشار یافت. 

 است:

سی سیا-های صنفیهای سیاسی و گروهکمیته همبستگی زنان با تشکلی از سازمان"

زنان کار خود را برای برگزاری کنفرانس مشترک آغاز کرد. حاصل این تالش، گردهمایی 

 یتکنیک تهران بود و مسایل مطرح شده تحلیلی از اصول قانون اساسی پلیدر دانشکده

ی خانواده و بحثی مصوب مجلس خبرگان، تجزیه و تحلیل قوانین مدنی موجود درباره

پیرامون ستم فرهنگی و نتایج آن بر زندگی زن ایرانی بود. اولین شماره بولتن همبستگی 

ترین دستاورد این کنفرانس تشکل نیروهای مطالب بازگو شده در کنفرانس است. مهم

تفاوت و بینش یکسان در قبال واقعیت مسایل مربوط به زن های ممترقی زنان با دیدگاه

در سطح جامعه و سپس امکان تداوم این همکاری در جهت سازماندهی مبارزات زنان در 

ی سطوح به عنوان یک نیروی بالقوه ضدامپریالیستی و ضد ارتجاعی در حال و آینده همه

  ".باشدمی

خورد: تحلیل از قانون اساسی خبرگان، شم میدر فهرست مطالب این شماره این عناوین به چ

انس های ارائه شده در کنفرنگرشی به حقوق زنان در قوانین مدنی، ستم فرهنگی به زنان، پیام

 2ها.ها و گروهاز سوی جمعیت

 1539مارس  9ی تدارکاتی برای برگزاری مراسم هاحرکت بعدی کمیته همبستگی نشست 

 ه است:آن چنین آمد یبود. در بیانیه

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 

                                                                 

 39، آذر 2ی ی اتحاد ملی زنان، شمارهماهنامه ،زنان در مبارزه - 1

انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ، ویژه زنان  شریات، سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر، نببران، صدیقه - 2

 135، ص 
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ی رنج کشیده هاشان. تودهبرای کسب حقوق پایمال شده هااز جنگ و قیام و خیزش توده

علیه ظلم و ستم و استثمار ایام خاص را که یادگار و  ارزه دائمیو محروم در این مب

ی است از شکستی تلخ یا پیروزی عظیم همیشه به یاد سپرده و آن را گرامی میدیادبو

ی مردم آگاهی هاو تمامی طبقات مرتجع با هر آن چیزی که به توده هاامپریالیست. دارند

ورزند. روز جهانی ضدیت می آنانی هاو تالشمبازرات جمله بخشیده و یادگاری باشد از 

ی بشریت )یعنی هااز نیروی ینیم حرکت یچرا که نشانه ،زن یکی از این روزهاست

زنان( برای گسستن زنجیرهای ستم و استثمار دو الیه از دست و پاهای خویش است. اما 

اهی دادن به گآ نیروهای مترقی و انقالبی این روز را ارج نهاده و از آن برای ،در عوض

بخش بشریت از قید ظلم مبارزات رهایی م در مورد نقش پر ارزش زنان دردی مرهاتوده

ر دارند زیرا معتقدند پیروزی هکنند. انقالبیون این روز را بزرگ میو استثمار استفاده می

 ی نبرد امریهاه زنان زحمتکش در کلیه صحنهژانقالبی بدون شرکت فعال زنان به وی

  ...مکن استغیرم

مارس پرداخته است و بعد در مورد زنان ایران چنین نوشته  9 سپس به مبدا تاریخی روز

 است:

ستم و استثمار دوالیه ست که تحتهادر ایران زنان و به خصوص زنان زحمتکش قرن "

سیاسی و ، اجتماعی ،ی تازیانه این روابط پوسیده اقتصادیها. اثر زخماندقرار داشته

افکار آنان باقی است. با وجود این که زنان زحمتکش ایران  کماکان بر پیکر وفرهنگی 

صنایع به طور مستمر شرکت داشته و تحت ستم و استثمار  همواره در کار کشاورزی و

رفته، اما تنها نقش حاصل دسترنجشان به غارت می ،انداروحشیانه اربابان و سرمایه

زادن بچه و مراقبت از  اندها برای زنان قائل بودهاجتماعی که طبقات مرتجع و قوانین آن

خانواده بوده است و هرگز از هیچ گونه آزادی و حقوق سیاسی اجتماعی و اقتصادی  مرد و

 . اندبرخوردار نبوده

اگر چه هزاران بند و زنجیری که بر دست و پای زنان ایران بوده آنان را از آزادی محروم 

همیشه در پیکارهای خونین برعلیه مرتجعین حاکم و ، دوارکرده است اما در تمامی امی

 ی. زنان آگاه و مبارز ایران آزادی خود را در گروانداربابان امپریالیست آنها شرکت داشته

 یهاآزادی کل جامعه دیده و دقیقا با حرکت از همین اصل بوده است که در قیام و خیزش
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ل جبهه نبرد قرار گرفته و سنگفرش خیاباناخیر علیه رژیم مزدور شاه همواره در صف او

با غصب قدرت سیاسی از جانب که  حاکمهرا با خون خود گلگون ساختند. اما هیات  ها

زنان ایران همانند دیگر اقشار و طبقات مردم نه  ،یافتهقدرت نو چینان و مرتجعینمیوه

، ق اجتماعیتنها به حقوق خود نرسیدند بلکه با تصویب قانون اساسی خبرگان حقو

 شته است.گشان محدودتر هم اقتصادی و سیاسی

 خواهران و برادران مبارز:

مان در قیام و مبارزه علیه ستم و نابرابری اعمال ستم جامعهمنافع انقالب و طبقات تحت

است. بزرگداشت روز جهانی زنان در حقیقت یادآوری این مساله و  شده بر زنان نهفته

و مبارزات زنان ایران در راه کسب آزادی و استقالل نهایی  هانیفشاارج نهادن به جان

مان است. بزرگداشت روز جهانی زنان همچنین تجدید پیمان با زنان آزاده و میهن

ریتره، صحرا، نیکاراگوئه و... راه رهایی بشریت از چنگ ازحمتکش فلسطین، عمان، 

  ".و نوکران آنها در سراسر جهان است هاامپریالیست

این بیانیه به امضای شورای همبستگی )اتحادیه انقالبی زنان، جمعیت بیداری زنان، انجمن 

ی . اتحاد ملرسیده است رهایی زنان، جمعیت زنان مبارز، کمیته زنان جبهه دموکراتیک ملی(

ورا رسد این شبه دلیل اختالفات درونی نتوانست با این شورا همکاری کند. به نظر می ،زنان

اسفند  19این مراسم در روز . های صنفی زنان را با خود همراه کنددیگر تشکلنتوانست 

 شهین نواییی فنی دانشگاه تهران برگزار شد. بعد از ظهر در آمفی تاتر دانشکده 3ساعت 

 یکی از اعضای اتحاد ملی زنان چنین نوشته است:

تر ستگی زنان بیشبهم بین اعضا در این رابطه در همکاری با شورای در ینظرهایاختالف "

شود... یک نظر سعی در یکی دانستن امپریالیسم و ارتجاع داشت و بخش متجلی می

داد... این بحث مدتی بعد در برخورد با زنان مورد حمله قرار می دیگر ارتجاع داخلی را

ترین مساله برخورد نظری شدکه پس از شش ماه منجر به بیرون رفتن تبدیل به مهم

وف به طرفداران اکثریت فدایی شد. اما این اختالف نظر یک سال قبل از رفتن معر ایعده

همبستگی زنان انعکاس داشت.... اتحاد ملی زنان که  یهمکاری با کمیته این عده در

پس از مدتی به دلیل اختالف  ،خود از پیشگامان این همکاری بود و شرکت فعالی داشت

از همکاری با  ایکنندهضع بدون توضیح قانعنظرهای داخلی و ناروشن بودن این موا
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کمیته همبستگی زنان کناره گرفت و بزرگداشت روز جهانی زن را جداگانه برگزار کرد. 

 . "اطالعی در دست نیست کمیته همبستگیزمان و چگونگی از هم گسیختگی از 

زمینه اتحاد ها در یکی دیگر از تالش "شورای هماهنگی زنان در امور مربوط به حقوق زنان"

از احزاب و  ایطی اطالعیه و اعالم موجودیت کرد 1539 خرداد 12این شورا در عمل بود. 

دعوت به عمل آورده است. این  "خواستار تساوی حقوق زن و مرد هستند"یی که هاجمعیت

مانند حمایت از کارآموزان  های ایجاد شده برای زنانبرای اعتراض به محدودیترا شورا زنان 

خرداد از دولت  25در  و به شرکت فعال فرا خواند ،ایی زن که مانع قضاوت آنان شده بودندقض

مانند پایین آوردن سن ، ی عجوالنه و ناهماهنگ در مورد زنان نگیردهاخواست که تصمیم

اطالعات  ی روزانه و...هاازدواج دختران و ممنوعیت تحصیل دختران ازدواج کرده در کالس

 گروه در دست نیست.بیشتری از این 

گروهی و هم به شکل جدا هم های زنان تدوین قانون اساسی از جمله مواردی بود که تشکل 

از جمله  ی ملت از قانون اساسیهاسمینار خواستاعالم موضع کردند. حضور در در مورد آن 

برگزار  یجیعبدالکریم الهو به ریاست در دانشگاه تهران که  سمیناراین در ها بود. این فعالیت

متن پیشنهادی اتحاد ملی زنان را در رابطه حضور داشت و از اتحاد ملی زنان  اینماینده، شد

وابسته به سازمان وحدت )انجمن رهایی زن  رکاراناندنویس قانون اساسی خواند. دستبا پیش

ا ارائه ر مبارزاتشانای از شمهاتحادیه انقالبی زنان مرتبط با سازمان خود و نظر  (کمونیستی

 سخنانی ایراد کرد.هم ن ند. یک نفر هم از سوی جمعیت زنان حقوقداددا

قانون اساسی در مرداد  یبیانیه مشترک انجمن رهایی زن و سه سازمان زنان دیگر در باره

، به آن اشاره شده است. این سه 39رهایی، شهریور  3در شماره  که منتشر شده است 39

 ملی پژوهش و طرح مسایل زنان، اتحادیه زنان حقوقدان و اتحاد سازمان عبارتند از : گروه

 . زنان

 نویس قانون اساسی پرداخته و اصول پیشنهادیزنان در پیش حقوق این بیانیه به نقد و بررسی

به این اشاره شده که در اصل  اولین بندخود را در سه اصل در این رابطه طرح نموده است. در 

عیارهای گنگ و قابل تفسیر اخالقی به جای حقوق مساوی زن و نویس با آوردن مپیش 11

 مرد در خانواده به تحکیم پدرساالری پرداخته است و پیشنهاد شده :
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جمله ازدواج، طالق،  ی موجود در امور مربوط به خانواده ازهابرای از بین بردن نابرابری"

امور مربوط به خانواده تامین  مرد در کلیه زن و زند، ارث و... برابری کامل حقوقروالیت ف

 تساوی مرد استوار و داوطلبانه زن و مبنای انتخاب آزادانه و گردد و لذا خانواده باید بر

 "تضمین شود هامرد در خانواده باید در تمام زمینه حقوق زن و

پسر تفکیک قائل  تربیت دختر و خانواده و مادر در پدر و که بین نقش 12در مورد اصل 

 این متن را پیشنهاد کرده است: ،گرددمی

 هدهند تربیت فرزندان بمی از نیروی تولیدی جامعه را زنان تشکیل مییاز آنجا که ن "

عالوه ه باشد بمادر می مشترک پدر و یوظیفه دوران کودکی مسوولیت و خصوص در

یار ختا شور درک رمهدکودک به طور رایگان در سراس باید امکانات اجتماعی الزم از قبیل

 "بتوانند به کار تولیدی خارج از محیط خانه بپردازند. رماد قرار گیرد تا پدر و هاخانواده

که در قانون است و این مرد در مقابل قانون  تساوی زن و"نیز خواستار ذکر  25مورد اصل  در

جنسیت دارای حقوق مساوی  نظر از ملیت وافراد ملت صرف یهمه"اساسی تصریح شود که 

  "باشند.ماعی، اقتصادی و سیاسی میاجت
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 های زنان چپهای اعتراضی سازمانشیوه -5-2

 تنظیم درخواست و طومار و جمع آوری امضا -5-2-1

های توسط تشکل از اقداماتی است که در این دورهآوری امضا و ارسال آن به مجلس جمع

اده، اتحادیه انقالبی زنان در اعتراض به تصویب اصالحیه قانون خانو انجام شده است.زنان 

ها آیا به آوری امضا علیه این قانون کرده بودند، روشن نیست این امضامبارز اقدام به جمع

 کردند.تشکیالت دموکراتیک زنان نیز از این شیوه فعالیت استفاده می مجلس ارائه شد یا نه.

 کرد.تشکیالت دموکراتیک زنان نیز از این شیوه فعالیت استفاده می

اء آوری امضزنان در محالت تهران جمعدموکراتیک ی تشکیالت هایکی دیگر از فعالیت"

آمیزی را سازمان دهند مثال های مسالمتمقاومت بود تا علیه قوانین سنتی و طومار بر

آوری امضاء در محالت تهران تشکیالت به جمع ،در جلوگیری از الیحه تعدد زوجات

شده در این زمینه به دست گوهرالشریعه دستغیب که آوری دست زد، طومارهای جمع

در زمینه گرفتن حق قضاوت از زنان هم به جمع .در آن زمان نماینده مجلس بود، رسید

 1"آوری طومار دست زدند.

 تظاهرات، راهپیمایی، تحصن  -5-2-9

 .های مرسوم اعتراض بودیکی از روش ، راهپیمایی، تحصنبرگزاری تظاهرات ،در این دوره

بردند. تحصن زنان کارآموز قضاوت در های آنان نیز از این شیوه ها بهره میزنان و تشکل

، تظاهرات  36و تیر  31دادگستری، تجمع و راهپیمایی زنان علیه حجاب اجباری در اسفند 

و در اعتراض  1539در آبان علیه تصویب اصالحیه قانون خانواده از جمله این تجمعات است. 

تظاهراتی در تهران مقابل دادگستری به دعوت اتحادیه نیز الحیه قانون خانواده به تصویب اص

مهر ماه در  16انقالبی زنان مبارز برگزار شد. این تظاهرات در واقع علیه قانونی بود که در 

هیات وزیران و شورای انقالب تصویب و در نشریات رسمی منتشر شده بود. به موجب این 

                                                                 

 منصور از مسئولین تشکیالت زنان در اصفهان با رادیو فردا  آذر مصاحبه - 1
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خانواده ملغی و دادگاه خاص مدنی به امور مربوط به مسایل خانوادگی قانون، دادگاه حمایت 

این الیحه، حق طالق به مرد داده شده بود. در  5ی ماده 2کرد. بر حسب تبصره رسیدگی می

 خوانیم:آبان می 9این رابطه در کیهان 

طالق  به حضور امام خمینی در زمینه حق ایگروهی از زنان مبارز ایران با تسلیم نامه"

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؟ 

وده است به این معنی که در ضمن مرع مقدس راه حل معین فربرای زنان محترم شا"

.آیت.. توانند خود را طالق دهندعقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طالق می

تظری اعالم کرد مساله طالق اصال در مجلس خبرگان مطرح نخواهد شد... دو روز نم اله

که مجلس خبرگان راجع به  اندکرده .. از دیروز شایع.شود ی زیادی میهااست که تلفن

ی خواهران بنا دارند تظاهراتی انجام دهند من به همه هاو خانم اندطالق اصلی گذرانده

دهم که مساله نکاح و طالق مربوط به قانون مدنی است و در مجلس و برادران اطالع می

 خبرگان اصال مطرح نشده است.

رش مفصلی از این تظاهرات آمده است. این تظاهرات آبان گزا 23آبان و زن روز  6در کیهان 

ن ضمن حمل پالکاردهایی شعارهایی مبنی بر یاراهپیماصورت گرفت و در پارک دانشجو 

 دادند. تساوی حقوق زن و مرد می

 نویسد:زن روز در این باره چنین می

یمومیت های تظاهرکننده معترض بودند که اساسا قانون مدنی در موارد طالق و قخانم"

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 

خیر اما زن می"رد درخواست طالق کند. پاسخ این بود: تواند مانند مبود که آیا زن نیز می

تواند در موقع عقد شرط کندکه مرد اگر سوءمعاشرت یا بدرفتاری کند که مناسب شئونات 

در ادامه با تعدادی از وکال نیز مصاحبه  "زن نباشد، زن وکیل باشد که بتواند طالق بگیرد..

این مساله را کامال یک طرفه دانسته و معتقد داشته و نظر آنها را نیز درج کرده است. آنها 
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شود... با این قانون به ها با توجه به این ماده قانون درست تامین نمیحقوق خانم"بودند که 

 "تر است...مراتب طالق گرفتن یک خانم سخت

هر "دار نیز صحبت داشته از جمله خانمی که عنوان کرده بود که در ادامه با چند خانم خانه

و تمام این مسایل را شایعه دانسته است. اما در عین حال عنوان  "امام بگوید قبول دارم چی

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 "

طرف و صالحی باشد که در هر صورت حتا اگر زن و شوهر موافق هم دگاه بیحتما یک دا

این خانم عنوان کرده بود که از طریق یکی از دوستانش خبردار  "باشند به آنجا مراجعه کنند.

شده و توی محله آنها همه از این تظاهرات خبر داشته و گفته بودند که حتما برای شرکت 

 . در این تظاهرات خواهند رفت

 نویسد: روز چنین میکننده در تظاهرات، خبرنگار زندر مورد ترکیب جمعیت شرکت

رفت نبود، ولی ترکیب جالبی داشت از هر تیپ و سنی، اندازه که انتظار میتعداد به آن"

حجاب همه در کنار هم بودند و تعدادی مرد هم در میانشان پیر و جوان، باحجاب و بی

د متری نرفته بودیم که هیاهویی از آن طرف خیابان نظرها را شد... هنوز چندیده می

هایشان ها و خندهآمدند و... انگار با نگاهای از آن طرف خیابان پیش میجلب کرد. عده

 "بون در آوردید.زَ ،دیدآبجی شما را چه به این کارها، آدم شُ"خواستند بگویند: می

گفتند و اعمال و تمسخر متلک میبرخوردشان جدی نبود و بیشتر از روی تحقیر 

زن که حق جهاد نداره، حق  "زدند: ای فریاد میکردند و در میانشان عدهناشایست می

کردند ... مرد و زن نسبتا مسن هایی پخش میچند نفر از دخترها اعالمیه "طالق نداره

کردند آنها یها را گرفته و در حالی که ناسزاهای رکیکی نثار دخترها مو چادری اعالمیه

را پاره کردند.... پرسیدم آقا چرا پاره کردید...گفت برای اینکه این اعالمیه مال سازمان... 

دهند تعدد زوجات محکوم است یا طالق غیابی محکوم بود... پرسیدم اینکه آنها شعار می

است و حقوق زن باید محترم شمرده شود به نظر شما غلط است؟ ... نه اینها غلط نیست 

  "اندازند واال با هدفشان مخالف نیستم...ها اختالف میولی این گروه
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دهد، مرد در حالی که محل امضا آن را نشان می"کند و خبرنگار اعالمیه پاره شد را جمع می

گویند اینها ... از خجالت سرافکنده بود گفت: من به این مطالب اعتراضی ندارم اما همه می

 حمله و ناسزا درست نیست... هستند. بله حق با شماست

گوید: من فقط اسالم را قبول دارم. هر چی امام خمینی بگوید قبول دارم خانم مسن می"

اگر بگوید شوهرم چند تا زن هم بگیرد، من باز هم قبول دارم. اگر بدون خبر من را طالق 

م آن چهار اگر من بتوان :گویددهد رسما قبول دارم... مرد جوان صاحب مغازه بزرگی می

گوید: اینها همه توطئه تا را اداره کنم چه اشکالی دارد... دختر جوانی با اطمینان می

 است...

طالق بدون دادگاه یا این تظاهرات؟ دختر جوان  :پرسد چه چیزی توطئه استخبرنگار می 

اصال در مجلس خبرگان چنین قانونی گذرانده نشده و اصال قانون جدیدی برای  :گویدمی

نامه اید؟ کنند که چرا راه افتادهها اعتراض میالق تصویب نشده.... چند مرد هم به خانمط

برو آقا خیال  :گویدبنویسید. یک یا دو نماینده بفرستید تا حرفتان را بزنند. خانم باحجابی می

گوید اگر این قانون دهد ... مرد دیگری میکی به حرف ما گوش می ایم!کنی کم کردهمی

زند. دیگر زن و مرد ندارد وقتی مرد راحت اساس خانواده را به هم می ،یب شده باشدتصو

زنش را بتواند طالق دهد یا هر دو به راحتی بروند محضر جدا شوند، پس حق اجتماع چه 

ها شایعه است دروغ است که این دخترها را بریزند بیرون. این :گویدشود ... زن دیگری میمی

ن زحیاها. کند. اینها همه خرابند، بیآید خیابان این طور میابی و باآبرو میآخر کدام زن حس

ها برای تظاهرات کنار مردها جلوی خجالت بکش، مگر آن وقت که این زن :گویددیگری می

 ها ود که بیشتر خانمنویسمیزن روز در ادامه خبرنگار  "...؟ خراب بودند ،رفتندگلوله می

دند که دولت انقالبی اسالمی چنین قانونی را بر دعاوی خانوادگی حاکم کرآقایان باور نمی

 کرد. گرداند و کمتر کسی برای حمایت از این قانون با تظاهرات مخالفت می

... آقایان به ظاهر مسلمان که به اسم اسالم سعی دارند مردم "گیرد و درگیری باال می"

بردند... همکار عکاس ها پناه میها به دکانشروع به حمله کردند و خانم ،را به هم بریزد

شب در آنجا مانده بودند...  1من و یکی دیگر از عکاسان به یک مغازه پناه برده و تا ساعت 

دیگر با این سن و سال و با ؟گفت کجای این اسالمی است آخر کرد و میزنی گریه می

ین مردان را گرفتم که فریاد این چادر چرا باید به من بگویند فاحشه... جلوی یکی از ا
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، و پرسیدم شما واقعا به "گیرمی شما را میخواهید بیاید من همهاگر شوهر می" :زدمی

چرا  :گفتگوید باور دارید، گفت بله ...، دختر جوان دیگری با تاثر میاین چیزی که می

واست وقت خ کنند که پسر جوان برای این که منحرف نشود، صیغه کند، هرفکر این را می

ه گویند کچرا نمی ؟کننداما فکر آن زن بدبخت صیغه را نمی ،زن بگیرد و طالق بدهد

چقدر آن زن باید بدبخت باشد و محتاج که بخواهد در قبال گرفتن مبلغی پول هر چند 

 فقط قانونی است و بس... ود و این چه فرقی با انحراف دارد؟ماه صیغه یکی ش

بارز در رابطه با تغییر قانون حمایت خانواده بیش از ده هزار اعالمیه اتحادیه انقالبی زنان م

کردند. مهری جعفری یکی از اعضای چاپ کرده بود که در ادارات و مدارس آن را پخش می

 گوید:این اتحادیه چنین می

را به زنان کارمند  هازدیم و اعالمیهها سر میرفتیم. به تک تک اتاقبه ادارات می "

   1"دیم. به مدارس هم رفتیم.دامی

نتیجه ماند و  قانون حمایت خانواده لغو گردید و  تغییرات قانون مدنی این اعتراضات نیز بی

 تصویب و اجرایی شد.

  1535تا 1501مارس  9بزرگداشت  -5-2-5

ی زنان در فضای ملتهب پس از سرنگونی رژیم های حضور تشکلهااز اولین اقدامات و نشانه

بود. از ابتدای  به صورت علنی و در عرصه اجتماعی برگزاری مراسم روز جهانی زن سلطنت،

از ی متعددی برای برگزاری مراسم روز جهانی زن تشکیل شد. ها، کمیته1531 اسفند ماه

 .  کمیته موقت تدارک روز جهانی زن در ایرانجمله 
از  یستی بودند که قبلتشکیل شد. بیشتر اعضای آن زنان تروتسک 31این کمیته در بهمن 

 یاین تاریخ در اروپا و امریکا به تحصیل و فعالیت سیاسی مشغول بودند. آنان در آستانه

 انیس کرده بودند. اولین فراخوانقالب به ایران بازگشته و حزب کارگران سوسیالیست را تاس

( 1531ن بهم 29) "چه بایدکرد"در نشریه  ،کمیته موقت تدارکات روز جهانی زن درایران

مارس و اهمیت برگزاری این  9منتشر شد. در این فراخوان پس از مروری کوتاه بر تاریخچه 

 روز در این شرایط، آمده بود:
                                                                 

 31خیزش زنان ایران در اسفند  متین، مهناز،- 1
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برای زنان ایرانی امسال روز جهانی زنان از معنی و مفهوم خاصی برخوردار است. پس "

لم پهلوی و رژیم امان به نیم قرن استبداد و ظوسیع و بیی نیم مبارزه از یک سال و

سخت و طوالنی ... زنان دوشادوش  یشاهنشاهی خاتمه داده شده است. در این مبارزه

برادران خود برای در هم نوردیدن بساط حکومت سرنیزه و ترور و مفتوح کردن باب 

 های... در طی سال گذشته زنان نیز درخواست اندی سیاسی و مدنی مبارزه کردههاآزادی

خود عنوان کردند. در نواحی مختلف کشور  یاحقاق حقوق پایمال شدهخود را برای 

مزد مساوی در مقابل کار  ":ی زیر از طرف زنان مبارز مطرح شده استهادرخواست

مساوی، مهدکودک رایگان برای همه، لغو قوانین پوسیده و ارتجاعی که حق تصمیم

 لیدهد، حق تشکن قرار میگیری در مورد زندگی و سرنوشت زنان را در اختیار دیگرا

سازمان مستقل و مبارز... برای بزرگداشت این روز کمیته موقت تدارکاتی تشکیل شده 

مند باز است. ما از کلیه مبارزین تقاضا مبارزین عالقه یاین کمیته به روی همه رِاست. دَ

رزتر تر مباعریزی و برگزاری هر چه وسیآن را در برنامه ،داریم که با شرکت در این کمیته

  "تر این روز یاری رسانند.و پرشکوه

 ،. یکی از مسوولین اصلی کمیته موقتبودند این فراخوان را امضا کرده ،طیف متنوعی از زنان

 دهد:چنین شرح می مراحل تدارک روز جهانی زن را

 خواستیم با جشن روزتا به ایران رسیدیم خواستیم برای زنان کاری را شروع کنیم. می"

جهانی زن شروع کنیم. پنجاه سال بود که روز جهانی زن در اینجا برگزار نشده بود. وقتی 

 خارج که بودیم خیلی شاد شدند... ،این پیشنهاد را با گروهی از زنان در میان گذاشتیم

خوان به قرن نوزدهم بازگردند و ما مینوشتن که اینجا زنان می هاشنیدیم تو روزنامهمی

اید پا پیش د که ما بنگفت. دوستانم خیلی برآشفته بودند میداین واقعیت نداردانستیم که 

کردم که ما به تنهایی قادر به این کار نیستیم و باید زنان بگذاریم. اما من با خود فکر می

اش خچهیی تارمارس متنی نوشتیم، همه 9 یایران درگیر شوند... به این ترتیب در باره

بایست دست به این کار تازه بزنیم. ه خاطر این که انقالب شده میرا و اعالم کردیم ب

گن که قیام را مردان و زنان ه جا میمست. ههامیدونین، االن فشارهای زیادی روی زن

های خاص و واقعیت هم همین است اما ما باید برای خواست درساندن سرانجامبا هم به 

دادند ه خود زنان مستقال انجام میخودمان هم فعالیت کنیم... اوایل هر کاری ک
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یم تا برگزار کرد یاشد. ما توانستیم خالفش را ثابت کنیم. جلسهضدانقالبی تلقی می

خواهد جنبش را بسازد بیاید. سالنی تواند باشد که میهر که می ،پیشنهاد بدیم هر کس

دیده بودم.  بود که به عمرم ایزن آمدند زیباترین جلسه 211داشتیم در یک کتابخانه 
" 
د با زنان دموکرات )طرفداران محل مناسبی پیدا کننبرای برگزاری مراسم نتوانستند آنها 

حزب توده( به توافق رسیدند که برنامه را مشترکا برگزار کنند. قرار شده بود که برنامه در 

ر . اما دهم فرصتی بدهند... آنهاکه به  بوداند ی برگزار شود آنها قول دادهتصنع یدانشکده

رکار کمیته موقت دریافتند که برگزارکنندگان آنها را به اندشروع برنامه زنان دست یآستانه

 ننده مراسم چنین آمده است:ککمیته برگزار ی. در بیانیهاندکلی کنار گذاشته

کمیته تدارکاتی برای برگزاری مراسم روز جهانی زن و جامعه زنان دموکرات که هر دو "

ر تکردند توافق نمودند که برای هرچه وسیعی این روز جهانی کوشش میبرای برگزار

اسفند در سالن ورزشی دانشگاه  13بعد از ظهر  5ساختن این روز مشترکا در ساعت 

که سخنگویان کمیته تدارکاتی و جمعیت زنان  صنعتی گرد هم آیند. همچنین توافق شد

اعالم کنند با این توافق فعاالن هر ی خود را هاانیردموکرات در تریبونی مشترک سخن

 3دو گروه به اتفاق به تبلیغاتی پیرامون برپایی این جلسه دست زدند. شرکت بیش از 

هزار نفر در استادیوم دانشگاه صنعتی امکانات عظیم ناشی از اتحاد نیروهای طرفدار 

جمعیت  مهمسووالن خودکا ،جنبش زنان ایرانی را نشان داد. متاسفانه در آخرین ساعات

ی حاصله را زیر پا گذاشتند و از سخنرانی سخنرانان کمیته هاتوافقدموکرات زنان 

 1کردند. تدارکاتی جلوگیری

دانشجویان "تبدیل شده بود به مراسم  "زنان دموکرات"مراسم  ،کمی قبل از اجرای برنامه

نم حیدری سخنرانی خا ،کسراییدار، شعرخوانی سیاوشسخنرانی یک زن خانه ."دموکرات

 بود.  هابیگوند و... از جمله برنامه

 اعضای این کمیته با چند سازمان سیاسی تماس گرفتند و اجرا،رسد پس از این مبه نظر می

روزنامه مطابق گزارش  ،در برنامه ورزشگاه استادیوم نصیری شرکت کردند. در این مراسم

 ایران فدایی خلقهای زمان چریکساو  خلق ایران یی از سازمان مجاهدینهاپیام ،اطالعات
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عالوه بر سخنرانان  یشان را مطرح کردند.هاپایان برگزارکنندگان خواسته خوانده شد و در

تن از زنان  12) ایرانی چند فمینیست امریکایی اروپایی و عرب نیز به سخنرانی پرداختند.

 (ی زن سخن گفتندایرانی، عرب، فرانسوی و امریکایی به نوبت پیرامون اهمیت روز جهان

ی خارجی از سوی کمیته موقت مطرح و اجرا شده بود. از جمله هادعوت از فمینیست یایده

 از سوی( نیز امریکایی )فمینیست کیت میلت 1حق زنان. المللیبین یهیات فرانسوی کمیته

ان ننقطه نظر اساسی سخنرااین زنان برای سخنرانی در این مراسم به ایران دعوت شده بود. 

تار کنندگان در این مراسم خواسرا به زنان تحمیل کرد. شرکتپوشش خاصی این بود که نباید 

 اجرای موارد زیر شدند:

 ؛برابری و تساوی حقوق زن و مرد -1

 ؛تامین رفاه زنان کارگر و برابری کارمزد زنان کارگر با مردان کارگر -2

 ؛جتماعی و سیاسی زنانتامین آزادی سیاسی و برخورداری کامل از حقوق رفاهی و ا -5

 "کمیته دفاع از حقوق زنان"پس از آن کمیته موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران به 

 .جست شرکتفعاالنه تغییر نام داد و در حرکات اعتراضی زنان تهران علیه حجاب 

با شعار مخالفت با حجاب اجباری در مراکز مختلف  1531اسفند  11شنبه پنج یهابرنامه

 شود.اشاره می هابه برخی از این مراسمدر ادامه ر شد. برگزا

 تاتر هنرهای هزارها زن و مرد، در آمفی این مراسم: در بزرگداشت روز زن در دانشگاه تهران

کنندگان سرودی زیبای دانشگاه تهران و محوطه دانشگاه، گرد هم جمع شدند. ابتدا شرکت

ی گره کرده، یک صدا با هابا مشت“ ارزه، آزادیاتحاد، مب”خواندند و سپس با دادن شعارهای 

 خواهان مزد مساوی در برابر کار مساوی شدند.“ مرگ بر استبداد”سر دادن شعار 

تاتر جمع شده بودند، در مورد آنگاه یک زن کارگر در مقابل جمعیت انبوهی که در آمفی

آموز و زنانی که پشت شآزادی زنان سخنرانی کرد. سپس هزاران نفر از دختران دانشجو و دان

در ” :گفتنددرهای دانشگاه جمع شده بودند، به راهپیمایی پرداختند و با هم و یک صدا می

 “.این انقالب زن و مرد شهید شدند بنابراین هر دو باید آزاد باشند
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ی اهدر دانشکده فنی نیز گروه زیادی از زنان و مردان و دختران گرد آمده بودند. یکی از خانم

و کمیته برگزاری روز جهانی زن، سخنرانی کرد و یک زن به نمایندگی از جانب کمیته و عض

 یک زن کارگر سخن گفتند. پس از این جلسه نیز راهپیمایی شروع شد.

 شد. گروهی ازصبح بر تعداد زنانی که در دانشگاه حضور داشتند، افزوده می 11حدود ساعت 

جنگیم علیه حجاب می”دادند. شعار زنان این بود: یمردان نیز به طرفداری از آنان شعار م

دادند: ، گروهی از مردان نیز در بیرون از دانشگاه در مخالفت با این زنان شعار می“اجباری

 “.ای زن به تو این گونه خطاب است/ بهترین زینت زن حفظ حجاب است”

  در روزنامه در دبیرستان مرجان برگزار شد : این مراسممعیت زنان ایرانجمراسم .

کنندگان این مراسم چندهزار نفر عنوان منتشر شد. تعداد شرکت آنآیندگان خبر برگزاری 

شد. ابتدا یک زن زحمتکش که شوهر و پسرش در جریان انقالب کشته شده بودند، صحبت 

ای صحبت کرده بودند کرده و سپس خواهر معصومه طوافچیان و مادر شهید هوشمند خامنه

از برگزاری مراسم  های مرضیه احمدی اسکویی اجرا شد و ...ای بر مبنای نوشتهو نمایشنامه

 ها سندی یافت نشد.در شهرستان

 1509مارس  9

 یهاها و تشکلبا انتخابات مجلس شورای ملی همزمان شد. بسیاری از سازمان 1539اسفند  

تخاباتی، دفع حمله به های اندرگیر انتخابات، متینگ ،مارس 9در روزهای نزدیک به  سیاسی

 ای آن بودند. های خود و مسایل حاشیهمتینگ

های رسمی مانند کیهان و اطالعات، خبری از برگزاری مراسم روز زن نیست. مطابق در روزنامه

اسفند در دانشگاه شریف  13روز  "تشکیالت دموکراتیک زنان"با خبر کوتاهی در اطالعات  

مان نمایشگاه عکسی داشت. اتحاد ملی زنان روز جمعه مراسم بزرگداشت هشت مارس و همز

تاتر دانشگاه اقتصاد در امیرآباد شمالی و نمایشگاه عکس و اسفند مراسمی را در آمفی 11

شورای برگزار کرد.  13و  13نمایش فیلم در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در روزهای 

بیداری زنان، انجمن رهایی زن، جمعیت  همبستگی زنان )اتحادیه انقالبی زنان مبارز، جمعیت

اعالم کرد که  ایطی بیانیه 1539زنان مبارز، کمیته زنان جبهه دموکراتیک ملی( در اسفند 

تاتر دانشکده مفیآمارس در  9بعداز ظهر مراسمی در بزرگداشت  3ساعت  ،اسفند 19روز 
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مارس اشاره  9مبنای تاریخی  فنی دانشگاه تهران برگزار خواهند کرد. در این بیانیه ابتدا به

 شده است و در ادامه چنین آمده است:

 19تا  11توجه به اهمیت تاریخی این روز این شورا  با این مراسم در روز مقرر برگزار شد.

هایی از مبارزات زنان جهان به فیلماین هفته  لاسفند را هفته جهانی زن اعالم کرد. در طو

ناسبت م سخنرانی در مراکز مختلف شهر به این و اسالید ونمایش گذاشته شد و نمایش عکس 

 برپا بود.

اه گبا استقبال باشکوه زنان و مردان آ هاآمده که این برنامه 1"رهایی زن"نشریهدر گزارش 

ی مستقل زنان دانسته هارا نشانه لزوم گسترش مبارزات تشکل نشده و آ روبرو میهنمان

ی مختلف برای این مراسم پیام فرستاده بودند از جمله: هاو افراد و تشکل هااست. سازمان

گروهی از زنان سازمان  انشجویان مسلمان دانشگاه متحدین،سینی، انجمن دحشیخ عزالدین 

و، جبهه جدانشآب، سازمان وحدت کمونیستی، وحدت ضدامپریالیستی دانشجویان، صدای

 ان، حزب کمونیست کارگران ووزان ایرمآدموکراتیک ملی ایران، اتحادیه انقالبی دانش

ران گی سراسری کارهادهقانان، اتحاد چپ، جنبش مستقل کارگری، شورای موسس اتحادیه

بهیاران، گروهی از کارکنان وزارت  ایران، کانون مستقل معلمان، انجمن ملی پرستاران و

جبهه  ریکشاورزی، اتحادیه انقالبی برای رهایی کار، کانون نویسندگان ایران، کمیته کارگ

، ستاد جمعیت هادموکراتیک ملی ایران، جمعیت کردهای مقیم مرکز، جامعه سوسیالیست

 نانقالبی زنان کردستان، کانون مستقل کارکنان بانک توسعه کشاورزی، انجمن کارکنان زنا

  .ادیه زنان حقوقدان ایرانحه، زنان آزادیخواه در خارج از کشور، اتجسازمان برنامه و بود

به این شورا رسید: کنفدراسیون دانشجویان ترکیه،  های جهانی نیز این پیامهاسازماناز سوی 

ان چپ حادیه زنتویتنام، آلبانی، حزب کمونیست اسپانیا، حزب کمونیست کارگران فرانسه، ا

 سوئد،...

یی ارائه شده که بیانگر درک شورا از مبارزه دموکراتیک طبقاتی و هادر این مراسم سخنرانی

ی خلقی جامعه، لزوم مبارزه ضدامپریالیستی و ادامه این هاند آن با مبارزات دیگر بخشپیو

استثمار مضاعف زنان  مساله ستم و .و استثمار بود مبارزات تا نابودی کامل هر گونه ستم
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سرودهای  با روز جهانی زن و مرتبطد و سرودهایی شمطرح  از سوی یک زن کارگرکارگر 

 ی ستمدیده ایرانهاپیوند برگزارکنندگان با خلق یدهندهن که نشانی میههاانقالبی خلق

مارس برگزار شده بود. به  9مختلفی به مناسبت  ها نیز مراسمدر شهرستان است پخش شد.

 عنوان مثال شورای زنان در سنندج مراسم بزرگی را تدارک دیده بودند.

 1502مارس 9

مارس در مناطق و شهرهای مختلف در دست گزارش مستندی از برگزاری مراسم این هشت 

 در وبه این مناسبت منتشر کرد  اینامهی فدایی خلق اقلیت ویژههاسازمان چریکنیست.  

ود خ .چاپ شده بود "زنان یسالهممبارزات دموکراتیک و  بررسی کوتاهی از"نام مقاله ای با 

ضمن بررسی مقاله،   زن، ن رهاییای از سازمانامه در دسترس نیست و تنها در مقالهاین ویژه

مانجنبی ساز یهاگروهی زنان بعد از انقالب بیشتر هاکه اغلب سازمان شوداین نقد مطرح می

بسیج زنان در عرصه مبارزات  یبه وظیفه اندند و متاسفانه نتوانستهدی سیاسی بوها

 دموکراتیک بپردازند. 

با عنوان روز  ایمقاله 1531ول اردیبهشت نیمه ا 1در نشریه خبری انجمن رهایی زن شماره 

در مورد انتخاب روز زن از طرف جمهوری اسالمی "جهانی زن یا روز زن جمهوری اسالمی؟

روز "دیگری  یجهانی زن را بیان کرده است. در مقاله به تحلیل پرداخته و مناسبت روز

 ده است.مورد بررسی و نقد قرار دا "دیدگاه نیروهای سیاسی جهانی زن را از

زنان سپری گشته  یده که روز جهانی زن در غیاب حرکت فعال تودهمدر ابتدای این مقاله آ

 .ه استنقد مطالب دیگر سازمان های سیاسی پرداختبه  است و

المللی زنان کارگر و روز بین"نیز این روز با را نام  63سازمان پیکار نیز درنشریه پیکار 

 1گرامی داشت.  "زحمتکش 
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های سیاسی چپ در مورد مساله های سازمانفعالیتمواضع و نقد  -5-15

 زنان
، نقدهای بسیاری بر عملکرد 1531تا  1531های های مختلف در سالدر بحبوحه فعالیت

چپ  در درون جنبش های سیاسیهای زنان سازمانها و بخشهای و کمیتهها، تشکلسازمان

ی تاریخی موجود در آن لحظه یدها، نگاه نقادانهشد. صرف نظر از محتوای این نقانجام می

در معدود آثار به جا مانده از . ها داردنشان از پویایی و زنده بودن مبارزات زنان در آن سال

هر  ،توان به چنین نقدهایی دست یافتها، میهای سیاسی و در البه الی مقاالت آنسازمان

نقد سازمان طوفان از پیکار،  ها مشاهده می شود.آنبرخی از گرایی در هایی از فرقهچند رگه

ی های فداینقد پیکار از عملکرد کمیته زنان پیکار، نقد سازمان رهایی زن از سازمان چریک

 خلق ایران )اقلیت(، پیکار و ...

که در  قابل مشاهده استدر میزگرد اتحاد ملی زنان و رهایی زن  ،یکی از این دست نقدها

بندی برخی از منتشر شد. نقد دیگر، جمع 1536مارس 9مناسبت  مجله فصل گلسرخ به

سنت   هایشان،در آخرین تالش اعضای اتحاد ملی زنان از عملکرد اتحاد ملی است که

ید فضای . پس از تشدعملی کردندارزشمند ِنگاه به گذشته و بررسی نقادانه عملکرد پیشین را 

ند که ه بودبر آن شد، اتحاد ملی زنان و عدم امکان فعالیت علنی 1531سرکوب در سال 

در منازل شخصی و در 1535عملکرد خود را مورد نقد و بررسی قرار دهند. این کار تا سال 

های شفاهی و مقاالتی که فعاالن آن دوره در مصاحبه 1ه است.محافل خصوصی انجام شد

شان مطرح ی متبوعهاهای آن دوره خود و سازماناند، نقدهایی را به فعالیتمنتشر کرده

 اند. کرده

ها و نقدهایی که در همان زمان نسبت به عملکرد سازمانبرخی از در این بخش، ابتدا به 

کنیم می ی را مرورایهو سپس مصاحبه شوداشاره میهای سیاسی و زنان انجام شده تشکل

پس و س استبا برخی از فعاالن زن در داخل کشور انجام شده به صورت شفاهی یا کتبی که 
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خوانیم که از سوی زنانی انجام شده که در آن زمان در ایران فعال برخی از نقدهایی را می

 اند و اکنون در خارج از کشور هستند.بوده

 های چپ سازمان ه مواضعت  بجنبش چپ نسبدرونی  نقدهای -5-15-1

ها را در مورد ازمانها و سسایر گروهخود و یا مواضع  چپ های موجوددر همان زمان سازمان

چپ های زنان ها از سوی سازمانکشیدند. این نقدهای زنان به نقد میمسایل زنان و سازمان

 و یا زنان مستقل نیز انجام شده است. 

های سیاسی چپ از کنفرانس مشترک زنان در اعتراض به عدم عدم حمایت عملی سازمان

ست که در سندی از سازمان رهایی زن، مورد توجه به مسایل زنان در قانون اساسی، موردی ا

 نقد قرار گرفته است. در ابتدای این مقاله این گونه آمده است:

مبارزات دموکراتیک زنان را نوعی مبارزه بورژوایی تفسیر  ،بسیاری از نیروهای چپ"

 "نمایند.نموده و از حمایت آن خوداری می

 ه چنین نوشته شده است:در مقدم .خوانیمماجرا را به نقل از مقاله می

هنگامی که مساله زنان یک قرن پیش در غرب به صورت جدی مطرح شد، بسیاری از "

ی یک انحراف نگریستند و در غالب موارد در ابتدا به آن به دیده"نیروهای بسیار طبقاتی 

گرایید. غافل از این که یکی از های زنان مکررا به انحراف میهم حق داشتند زیرا جنبش

دادند که مساله زنان همان قدر مربوط عوامل انحراف خود آنان بودند. آنان تشخیص نمی

ویا شدند که گبه زنان است که به مردان، آنها غالبا بدین توجیهات خودفریب متوسل می

شود پس دیگر اقدام مشخص در مورد چون در جامعه سوسیالیستی این مساله حل می

نین مدعیانی چرا زحمت توجه به مسایل دموکراتیک آن ضروری نیست. معلوم نیست چ

بهتر است بگذارند اینها  ،دهند. مطابق این منطقها را به خود میدیگر مانند مساله خلق

 هم صرفا در جامعه سوسیالیست حل شود و اکنون بدان عنایتی نکنند. 

ین بار در نمونه مشخص این طرز برخورد در هفته گذشته در میهن ما رخ داد. برای اول

های زنان مجتمعا کنفرانسی تدارک دیدند تا در آن ها و سازمانتاریخ ایران کلیه انجمن

به مساله اجحاف به حقوق زنان در قانون اساسی مجلس خبرگان برخورد و هیات حاکمه 

جمله های مترقی و منو مناسبات موجود افشا شود. در جریان این تدارک با سازمان
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م هم تماس گرفته شد. اما دانشجویان مطابق همان دیدی که ذکر آن دانشجویان پیشگا

مساله زنان را انحرافی تلقی کرد! به لحاظ عدم همکاری دانشجویان پیشگام و مبارز  ،رفت

ی در محضور جدی برا "کنفرانس همبستگی زنان"و نیز کارشکنی عناصر ارتجاعی رژیم 

رفت در شهر چند صد کیلومتر م آن میتهیه مکان کنفرانس قرار گرفت به طوری که بی

جایی برای برگزاری کنفرانس به دست نیاید. عاقبت ستاد گروهی از  ،مربعی تهران

تکنیک احساس مسوولیت کردند و کنفرانس همبستگی دانشجویان مبارز دانشکده پلی

 بعد از ظهر کنفرانس 5آذر ساعت  4را از محضور به در آوردند. قرار شد روز یک شنبه 

ها های متشکل در کنفرانس زنان این تاریخ را بالفاصله در روزنامهبرقرار گردید. سازمان

های مترقی نیز جداگانه خبر دادند. اما دو روز بعد با کمال اعالم کردند و به سایر سازمان

های فدایی خلق درست در همان روز و همان تعجب مشاهده شد که سازمان چریک

ی کرده است.! نگفته پیداست که تماس با این سازمان برای تغییر ساعت اعالم راهپیمای

خود را در عمل نیز به  "تئوریک"حاصل بود. رفقا مخالفت روز یا ساعت راهپیمایی بی

ای نشان دادند! و این آموزشی بود برای کلیه زنان ایران که یاد بگیرند صورت شایسته

ن حق برگزاری کنفرانس را ندارند... شاها و دوستان دانشجویانبدون موافقت چریک

بینید مختص به مذهبیون نیست( با عکس که میخوشبختانه این انحصارطلبی )که چنان

 "العمل بسیار مناسب زنان مترقی روبرو شد...

ر د مسالهاین توضیح در شجویان پیشگام نیا داهای فدایی خلق سندی از سازمان چریک

یی با هدف حمایت از دانشجویان خط امام و اشغال سفارت دسترس نیست. ظاهرا این راهپیما

 انجام شده بود.
منتشر شده در باره نقد  39مارس در سال  9ی که به مناسبت سازمان رزمندگان در مقاله

 نویسد:های زنان ایجاد شده، چنین میها نسبت به مساله زنان و تشکلسایر سازمان

ایط نیمه دموکراتیک جامعه برخی از نیروهای با توجه به شر 1531پس از قیام بهمن "

های زنان از جهتی رسالت خود را در تعمیق و کمونیستی به فکر افتادند با ایجاد سازمان

داری وابسته در میان زنان زحمتکش انجام تداوم مبارزات ضدامپریالیست و ضدسرمایه

پرولتاریا( فراهم  نه ارتش وای برای سازمان خود )دهند و از جهتی دیگر پشت جبهه

بدون توجه به ترکیب نقاط  ،برداری از تجربیات انقالبیون دیگر کشورهاآورند... نسخه
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هایی متناقض در ای که در کل جنبش کمونیستی تشکلضعف و وظایف مبرم و مرحله

آورد که تناقضات تئوریک و تشکیالتی حاکم بر آنان به از پا افتادن برخی خود بوجود می

حرکتی و بدتر از آن افتادن به خط تشکیالت زنان بورژوا در برخی دیگر و بیو رکود 

های زنان عمدتا مجری کننده این تشکلمنجر شده است. درحالی که هسته اصلی رهبری

های کار، عمدتا زنان و دختران های یک سازمان سیاسی معین بودند، در کمیتهسیاست

هنوز به اصطالح خطی نداشتند، عضوگیری و هواداران سازمان در کنار دیگرانی که 

های زنان، آنها را شدند. )این امر که عمدتا در بیرون از این تشکلمشغول به کار می

شناختند ولی چرخانندگان، ادعای استقالل کامل هوادار یک جریان سیاسی معین می

ز درون و هم کردند یکی از تناقضات تشکیالتی بود که هم اتشکیالتی و حتا عقیدتی می

 ها ضربه زد.(از بیرون به این تشکل

آید سیاست ها بر میها و جلسات آموزش برخی از این تشکلآنچه که از نشریات، بیانیه

گیری به سمت زنان زحمتکش بود. کمی بعد این سیاست در اصلی آنها عبارت از جهت

ن داد. باز هم جای ها را نشاعمل به خوبی ماهیت اغتشاش تئوریک حاکم بر این تشکل

گیری به سمت زحمتکشان به منظور پیوند، بسیار عالی است اما جهت -پای اکونومسیم!

 بر اساس کدام تحلیل کدام برنامه و با چه کادرهایی...؟

وار ... دختران و زنانی که فاقد تجربه نتیجه این شد که سوراخ دعا را گم کردند و شیفته

خواهند انجام دهند( تئوریک )حتا نسبت به کاری که می ای، دیدنسبی برخوردهای توده

انداز فعالیت آینده بودند. بدون هیچ گونه رهنمود )مخصوصا این مورد را زنان و و چشم

شدند ای به محالت زحمتکشی گسیل میدختران صادقی که برای به اصطالح کار توده

 کارگری فرستاده شدند. کنند( به محالت زحمتکشی و به تلخی ولی به خوبی درک می

ای عبارت از یک مشت کارهای خیرخواهانه مثل خدمات اما محتوا و مضمون این کار توده

ی امداد و یا ایجاد مهد کودک برای نگهداری رایگان فرزندان پرستاری و شکل کمیته

های حقوقی و از این دست بوده است. های سوادآموزی و یا کمکزنان زحمتکش، کمیته

اعتمادی زنان زحمتکش به این دختران نیکوکار دانشجو نیز اشاره ین رابطه به بی)در ا

ها هدف پیوند با زحمتکشان را به قصدی ده است(... این گونه برخورد از باال به تودهش

 ساخت.مضحک و دور از عمل تبدیل می
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پایه توده... آنچه در این میان نقش اساسی دارد وجود یک سازمان سیاسی قوی و دارای 

ی کارگر است تا به اتکای آن چه از نظر پیوند تشکیالتی با زنان و زحمتکش ای در طبقه

ای را سامان دهد. گرایانه تودهو چه از نظر قدرت بسیج امکانات مادی فعالیت آگاه

داند... اما طرح عملی کار ی این امر را نیز تجربیات انقالبی سایر کشورها میپشتوانه

مان در حال ک در میان زنان و چگونگی برخورد نیروهای کمونیستی میهندموکراتی

حاضر به مساله زنان زحمتکش و اقشار غیرپرولتر مطلبی است که امیدواریم بتوانیم در 

  "آینده مطرح نماییم.

منتشر شده است،  1531که اول اردیبهشت  1ی در نشریه خبری انجمن رهایی زن، شماره

ای تحت خورد، مقالهمعیارآزادی جامعه است، در باالی آن به چشم می آزادی زن،"و شعار 

 منتشر شده است. در این مقاله آمده است:"روز جهانی زن از دیدگاه نیروهای سیاسی  "عنوان

ای تحت نام نامه روز جهانی زن، مقالههای فدایی خلق )اقلیت( در ویژهسازمان چریک"

کند که به درستی اشاره می "ی زناناتیک دو سالهبررسی کوتاهی از مبارزات دموکر"

های های زنان که بعد از انقالب تشکیل شدند، بیشتر به عنوان سازماناغلب سازمان

ی های سیاسی بودند و متاسفانه در طی این مدت نتوانستند به وظیفهجنبی سازمان

 اهمیت و ضرورت بسیج زنان در عرصه مبارزات دموکراتیک بپردازند و بدین ترتیب بر

گذارد. ولی در همان مقاله واکنش زنان در مبارزات مستقل و دموکراتیک زنان تاکید می

ماندگی عمیق فرهنگی را ناشی از عقب 36مقابل صدور فرمان حجاب اجباری در تیر ماه 

داند و تلویحا بر عدم حمایت نیروهای مترقی از حرکت زنان صحه و متاثر از ظواهر می

کند که حجاب د. بدیهی است که سازمان چ ف خ )اقلیت( این مطلب را درک نمیگذارمی

اندازه دیگر احجافات به حقوق زنان ... از قبیل سلب حق طالق، تعدد زوجات اجباری به

و صیغه، پایین آوردن سن ازدواج، سلب حق قضاوت مهم است. اینکه زنان در این مورد 

ن علت است که این اجبار مانند زنجیر ِپای بردگان، دهند به ایواکنش شدیدتری نشان می

ساعت بر فرق سر آنان سنگینی کرده و معیار  9روز، روزی  3ای این بار حداقل هفته

هاست. یعنی این نه نیاز، استعداد، سنجش لیاقت آنان برای کار کردن در ادارات و کارخانه

ه حق کار کردن و نان در آوردن کارایی و لیاقت یک زن بلکه وجود یک تکه پارچه است ک
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دارند که واکنش اقلیت را بر آن می ،کند. درک نکردن ابعاد این مسالهاو را تعیین می

 "ماندگی فرهنگی بداندزنان را نسبت به آن بیانگر عمق عقب

ترین سازمان سیاسی اپوزیسیون پرداخته در ادامه به نقد نظرات سازمان مجاهدین خلق، بزرگ

 د:نویسو می

تا به حال در مورد پایمال کردن حقوق زنان و به خصوص الیحه قصاص ... سکوت "

منتشر  "زن در مسیر رهایی "اختیار کرده است و تا کنون فقط جزوه کوچکی به نام 

گذارد... و بدین ترتیب این نموده که مسایل زن ایران را در مقطع کنونی بدون جواب می

کند. سازمان مجاهدین ... در می "زیرسیبلی"رانه مساله حاد اجتماعی را مردساال

کند... ما از سازمان مجاهدین خلق که نمی "روز جهانی زن"ای به ترین اشارهکوچک

، 113ی دارند )مجاهد شمارهسال روز پیروزی رفراندوم جمهوری اسالمی را گرامی می

ن و حقوق زنان در خواهیم که نظرات خود را در مورد مسایل زنا( می31فروردین  21

ترین حقوق دموکراتیک زنان قوانین اسالمی به خصوص در مورد زیر پا گذاشتن ابتدایی

 "در جمهوری اسالمی رسما اعالم دارند.

المللی روز بین"ای به نام سپس به بررسی مواضع سازمان پیکار پرداخته است. و با نقد مقاله

 نویسد: منتشر شده، می 63ه در پیکار ک "داریمزنان کارگر و زحمتکش را گرامی می

 

شود از مرز طبقات نیز ولی مساله ستمی که در طول تاریخ نسبت به زنان اعمال می"

گردد. با این تفاوت کند و شامل بخش بسیار عظیمی از اجتماع جهانی زنان میعبور می

نات پیکار به باشند. بیاکه زنان زحمتکش از سهم بیشتری از این اجحافات برخوردار می

کند ... کسانی که به بیاناتی چون پیکار معتقدند باید در طور کلی این مساله را نفی می

های تلخ زندگی زنان غیرکارگر )به ویژه در ایران( تعابیر و تفاسیر برخورد با واقعیت

جدیدی برای زن بیافریند. برای نمونه محروم کردن قضات زن از کار کردن و هم چنین 

، بیرون (باشنددختران دانشجوی دانشکده حقوق )که محتمال زحمتکش هم نمی اخراج

راندن بیش از صدهزار زن از ادارات، کارخانجات و موسسات که فقط بخشی از آنان کارگر 

های دخترانه، )قشر دانشجو( تحمیل و زحمتکش هستند، یورش وحشیانه به خوابگاه

لیه زنان از زندگی سیاسی اجتماعی توسط حجاب اجباری در ادارات... محروم کردن ک
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قانون اساسی، طرح قوانین مردساالرانه در مورد خانواده، ازدواج، طالق و ... و باالخره 

نظیر قصاص که در آن تفاوتی بین زن کارگر، زن دانشجو، زن کارمند، زن شاهکار بی

ع اجحافات را چگونه باید گذارد و باالخر مشتی دیگر از این نودار، زن دهقان و... نمیخانه

پاسخ دارد؟ آیا این اجحافات بر سر کسانی نیامده که کال زن هستند؟ آیا این به خاطر 

ها را باید در چارچوب کشیجنسیت آنان نیست؟ اگر پاسخ مثبت است، پس تمام این حق

مساله زن بررسی کرد و باید اذعان نمود که تمامی زنانی که شامل این نوع تحمیالت 

ستند به نوعی تحت ستم قرار دارند و آن وقت طبقات یا اقشاری را که بیشترین سهم ه

ترین بخش اجتماعی )نه تنها گردند به عنوان تحت ستمها را متحمل میکشیاز این حق

ها به حق پرچمدار مبارزات زنان بخش آن( متمایز نمود و به درستی اظهار کنیم این الیه

رود که در .. ابرازاتی چون این بیانات پیکار نهایتا به آنجا میباشند .تا نهایت آن می

اند و به عمق اسارت خود لحظاتی چون امروز که زنان زحمتکش ما به خودآگاهی نرسیده

گردد، زیرا زنان اقشار دیگر )مثال اند، کار مشخص بر روی مساله زنان نفی میپی نبرده

  "گردند.روشنفکران ( مشمول ستم زنان نمی

ی پیکار به حجاب اجباری توجهی نکرده است. در کند که این مقالهدر ادامه به این اشاره می

ها کند که این تنها مواضع پیکار نیست. بلکه سایر سازمانانتهای مقاله هم به این اشاره می

 ی بعد مورد بررسی قرارهم در رابطه با مساله زنان مواضعی این چنینی دارند که در شماره

 این نشریه در دسترس نیست. 9ی گیرد. شمارهمی

ای در دو قسمت با عنوان پرداخته بود. مقاله "کمیته زنان پیکار"به نقد  سازمان پیکار خود

در نشریه پیکار منتشر شد، به مساله  1536که در اسفند  "پیرامون جنبش زنان زحمتکش"

ه است. ابتدا کار کمیته زنان پیکار کار در میان زنان زحمتکش و تشکل مستقل آنان پرداخت

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 

و زنان دارای پراتیک مبارزاتی مانند زنان دارای پراتیک اجتماعی مانند زنان کامند و معلم و... 

 کند:های ایران مانند کرد و بلوچ و عرب و... سپس عنوان میخلق

دار زحمتکش که دارای هیچ گونه پراتیک تولید، اجتماعی و بدین ترتیب زنان خانه"

 های سیاسی و دموکراتیکمبارزاتی نیستند قادر به درک و سپس جذب شدن حول تشکل
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دار در محالت بود. چندین ماه فعالیت ما در میان زنان زحمتکش خانهنخواهند 

 ک اجتماعی و یا مبارزاتیان داد که چگونه کار تولیدی پراتیکارگرنشین به خوبی نش

 "شود. موجب آگاه شدن زنان می

 کند:و سپس دلیل این امر را این گونه تبین می

مرد در یک خانواده کارگری انجام می چرا که استثمار از طریق غیرمستقیم و از طریق "

داران حاکم میگیرد و در حقیقت آنان به طور غیرمستقیم در معرض استثمار سرمایه

باشند بدین جهت نیز کوششی در جهت یافتن راه حل برای مبارزه و پیکار علیه دشمن 

کنند و بر عکس دشمن تمام چیزهایی هستند که زندگی یکنواخت طبقاتی خویش نمی

 "کند.و بخور نمیر آنها را دچار اختالل می

 کند:و این گونه عملکرد کمیته زنان را نقد می

ی یک جمع تشکیالتی سازمان در طول یک سال اخیر کار بر روی مساله زنان را به عهده "

یعنی کمیته زنان نهاد. این جمع بدون اینکه در یک ارتباط ارگانیک با زحمتکشان و از 

بایست امر تبلیغ و ترویج و تکش( از طریق تشکیالت باشد، میجمله زنان زحم

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، 

های م. ل که با لیغ زنده و ترویج تئوریباشد، با تببورژا میمحالت، اقشار پایین خرده

 پذیر نبود. سایل خاص پیوند خرده باشد، امکانم

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 

های ک این رابطه هیچ کوششی نیز در راه مرتبط نمودن جبنشی عدم دربود. به واسطه

ای برای تغذیه ای و زنان برقرار نگشت و کمیته زنان به ناچار از زمینه زندهمختلف توده

فاده یست... با استدانستیم علت اساسی رکود کار در کمیته زنان چمحروم گشت ... ما نمی

به این مساله اساسی دست یافتیم که  المللیهای جنبش کمونیستی بیناز رهنمود

ای که به منظور بسیج و تشکل آنان صورت برخورد به مساله زنان در سطح وسیع توده

های دیگر سازمان بلکه از طریق یک گیرد نه از طریق یک ارگان جدا از بخشمی

 گردید...ای بر سازماندهی اساسی و کلی سازمان منطبق میسازماندهی که همچون شبکه
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های سازمانی ممکن های مخصوص کار در میان زنان در کلیه بخشو سازماندهی جمع

های ویژه کار برای زنان به معنای یک تشکیالت مستقل گردد ... وجود این کمیسیونمی

ای از سازمان با حقوق و اختیارات جداگانه نبوده بلکه نوعی هماهنگی میان و جداگانه

دهد، بوجود میای که بر روی زنان به انجام میا کار ویژههای مختلف در رابطه بارگان

های کار ویژه به مثابه بخشی از سازمان قادر به پیشبرد یک آموزش آورد...... این کمیسیون

همه جانبه در مورد زنان در کل سازمان بوده تا از این طریق به بسیج و متشکل نمودن 

 زنان زحمتکش بپردازیم.

انداز و ی یا سازمان دموکراتیک به تنهایی قادر به بیان هدف چشمبه نظر ما دموکراس

بایست در کنار این کلمه باشد. چرا که مفهوم طبقاتی این دموکراسی میمنظور ما نمی

های بورژوایی زنان تحت باشد. دموکراسی پرولتری یا بورژوایی؟ ... بدین ترتیب جنبش

هایی است که ها در آلمان بیانگر سازمانها در روسیه و فمنیستهای سوخراجتعنوان

 اند. داری تشکیل شدههای سرمایههای رژیمبه خاطر هدف

 نویسد:های دموکراتیک زنان این گونه میدر ادامه تعریف خود را از سازمان

ها و ها، کانونای و متشکل از سازمانسازمان دموکراتیک زنان سازمانی است توده "

ای مثال کانون مادران شهدا، انجمن حمایت از زنان بیوه ک و تودههای دموکراتیانجمن

گردد. مرکزیت سازمان دموکراتیک از طریق کمک و... که توسط سازمان حزبی هدایت می

یک جمع که از جانب سازمان برای انجام این وظیفه ماموریت یافته است ایجاد، هدایت 

اولیه تعیین رهبری از طریق شود، بدون شک پس از طی یک مرحله و رهبری می

انتخابات دموکراتیک از پایین تا باال صورت خواهد گرفت. کلیه رفقای زن عضو سازمان 

 بایست به عضویت سازمان دموکراتیک زنان در آیند.... می

های طبقاتی سایه نیفکنده بلکه آن تشکیالت دموکراتیکی مورد نظر ماست که بر تضاد

ن زحمتکش حول اهداف دمکراتیک پرولتاریا ارتش از طریق متشکل نمودن زنا

تر نماید. با توجه به این اصل هر تشکلی ناپذیر زحمتکشان را علیه سرمایه منسجمسازش

که بخواهد زنان زحمتکش را حول عناوینی چون مساله عام زنان، درد و رنج مشترک 

 فکند و بدینزنان متشکل نموده و بر تضادهای موجود بین طبقات متخاصم پرده بی

وسیله موجبی برای سازش میان طبقات بوجود آورده و با به دست آوردن حقوق پایمال 
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پذیر است، ای سوسیالیستی امکانشده زنان را فقط تحت رهبری پرولتاریا و در جامعه

پذیر بداند، تشکلی انحرافی بوده و جز به بیراهه داری امکانای سرمایهتحت جامعه

زنان زحمتکش خیانت به آنان و خدمت به بورژوازی کاری انجام نخواهد کشاندن نیروهای 

تشکیالت دموکراتیک زنان ایران است که توسط نشریه  ،هاییداد. از جمله چنین تشکل

 (63)پیکار  "دهد...جهان زنان تزهای انحرافی خود را انتشار می

ات به نقد نظر "ایل سازمانیمارکسیسم یا فئودالیسم در مس"ی به نامسازمان توفان در جزوه

ه منتشر شد "کارگر به پیش"پرداخته است که در نشریه  "ی مساله زنسازمان پیکار در باره

ماندگی فکری زنان نسبت به مردان به طور و معتقد است که نظرات سازمان پیکار بر عقب

دانند دان میعام تاکید دارد و متشکل شدن را به منظور کسب آگاهی برای رسیدن به پای مر

خوانی، مبارزات را به زنانه و مردانه تقسیم میمانند روضه "کارگر به پیش"و معتقد است که 

های خود مبارزات و آگاهی را نه بر حسب منافع طبقاتی و یا صنفی که بر کند و در آموزش

 کند که:دهد. از آنها سوال میتوضیح می "جنس"حسب منافع نوع 

نس دهقان، جنس دانشجو، جنس آموزگار و... چیست و چرا آنها در نظرشان در باره ج "

شوند... زنانه مردانه کردن آگاهی و در نتیجه مبارزات های خاص خود متشکل میسازمان

توان به کارگران مرد ی کارگر میطبقاتی، نادرست و ضدعلمی است. در طبقه

به کارگران مرد )مثال  )فوالدسازی( برخورد کرد که از سطح آگاهی باالتری نسبت

اید؟ نساجی( برخوردارند. به عالوه آیا به این زودی زنان کارخانه قرقره زیبا را از یاد برده

شناسد... آزادی زنان فقط به دست خودشان میسر است و مبارزه طبقاتی زن و مرد نمی

ر، کارگزنان زحمتکش و مبارز میهن ما که در هر شغل و موقعیتی که باشند، )به صورت 

اند بدون آنکه دهقان، دانشجو، آموزگار، فروشنده و...( همان طور که بارها نشان داده

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.

های ، به نقد عملکرد سازمان36د اتحاد ملی زنان و سازمان رهایی زن، در اواخر سال میزگردر 

های زنان بسیاری از سازماندر این زمان است. شده های سیاسی چپ پرداخته زنان و سازمان

تا آن هنگام به تدریج از میان رفته یا غیر فعال شده بودند. در این میزگرد، هما ناطق )گرداننده 



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 284

 
 

عدم  "رهایی زن"پرسد. به نظر نماینده کنندگان علت این امر را مید( از شرکتمیزگر

 دلیل این امر بوده است: ،برخورداری از آگاهی کافی از مساله زنان

آید در آن ها دچار یک نوع از خودبیگانگی هستند و به نظر نمیاین سازمان ،به نظر ما "

ن چه اهدافی را باید دنبال کند ... در بسیاری حد از آگاهی باشند که بدانند یک تشکل زنا

ها فعالیت در حول مساله زن را به فعالیت حول مسایل خاص نظری از موارد این سازمان

ی کار در بین زنان و مساله مشخص زنان کوتاهی کنند و اینجاست که در بارهتبدیل می

تگی شد، مساله زنان ها از شورای همبسکنند. مسایلی که باعث جدایی آن سازمانمی

 "نیست بلکه مسایل دیگر است.

های داند که خواستها را این میدلیل از بین رفتن این سازمان "اتحاد ملی زنان"ی نماینده 

دمکراتیکی که باید حول آن به فعالیت پرداخت، به حاشیه رانده شد و از نظر اهمیت در 

 ی دوم قرار گرفت.درجه

روهایی درآمدند و در مقاطع مشخصی تشکالت به صورت دنباله واقعیت این بود که این"

مساله زنان نبود و من معتقدم که به علت  ،قکننده بودآنچه که عمدتا برایشان تعیین

ها و جنبش دموکراتیک در جنبش سیاسی ماست... عدم دید درست در مورد خواست

وانست در آن حد که ضرورت چون به اعتقاد ما تشکالتی هم که باقی ماند به هیچ وجه نت

های انقالبی دارد، مساله زنان را در سطح جامعه مطرح کند و مشخصا تا زمانی که سازمان

از چنین خواستی در جامعه ما پشتیبانی فعال نکنند، هر چند که بعضی از آنها پشتیبانی 

 مساله زنان ازاند، اما تا پشتیبانی فعال نکنند، هرگز خود را به اشکال مختلف اعالم کرده

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.

و هما ناطق با اشاره به این که در دوران شاه به رغم اختناق  ،در بخش دیگر این مناظره

ای به فرهنگ حاکم زنان در طی مبارزاتی توانستند به این آگاهی دست یابند که حتا مساله

ی زنجیرها را بگسلند. یعنی همراه با طرد نظام حاکم، نام زن برایشان مطرح نشود و همه

پرسد چه شده که در آن کرد، گسستند، میفرهنگ حاکم را که نظام در مورد زن اعمال می

 "؟اندهای زنان دچار مشکل و رکود شدهسازمان( 1536زمان )
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 دهد : نماینده رهایی زن این گونه پاسخ می

نه در آن دوران و نه امروز زنان ایران به عنوان زن، یعنی در راه آزادی زنان مبارزه نمی "

های کنند. درکی که ما داریم این است که مباررزاتی که زن مبارز از طریق سازمان

به عنوان مساله زن نبود، مبارزه طبقاتی بود که بسیار  ،ران رژیم شاه کردندسیاسی در دو

خواهیم در اینجا این نکته را تفکیک کنیم ... هم با ارزش و ثمربخش بود. اما ما می

شرکت فعال پیگیر زنان در مسایل مبارزاتی جامعه تا آنجایی که بحث از حقوق صنفی 

باید مشخص کنیم که بحث از شرکت زنان در مبارزه  زنان نکند، جنبش زنان نیست... اول

های زنان یک رسالت خاص دارند. رسالت مطرح کردن است یا از جنبش زنان.... سازمان

مسایل زنان و تشکل دادن زنان حول مسایل زنان. این که جنبش زنان االن هم وجود 

ای از آن ه جنبهندارد، آن موقع هم وجود نداشت.... این رکود دالیل مختلف دارد ک

ی بیمار ما، جامعه های سیاسی. ... در ایران هم به دلیل جامعهخورد به سازمانبرمی

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 

ب که به نظر ما در ایران عمده است، آن انگیزه خودانگیختگی در زنان ایران وجود مذه

اند ی زنان آگاهی است که به این پایه از آگاهی رسیدهندارد ... این رسالت فعال به عهده

ترین وظایف یعنی طرح کردن مساله زنان و تبدیل آن به مساله اجتماعی از عمده

... مطرح کردن مساله زنان با خود زنان است و ضامن  های مترقی زنان استسازمان

اش هم خود زنان هستند. خود جنبش زنان باید پرچمدار مبارزه در راه رهایی اجرایی

های مترقی زنان هم در این های سیاسی. ولی متاسفانه سازمانزنان باشند و نه سازمان

افتاده بود... هرجا که مساله مساله خیلی کوتاهی کردند و برخوردشان بسیار غلط و عقب

های سیاسی مساله دیگری را در مقابلش گذاشتند و اجازه ندادند زن مطرح بود، سازمان

های زنان هم درکی از مساله زنان ندارند ... بنابراین این که مساله شکوفا شود. حتا ارگان

بی چیزی های انقالشوند ... سازمانها خیلی زود تحت شرایط منحل مینوع سازمان

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 

های سیاسی با خیلی از دارد، زدودن این راحت نیست ... هنوز باید کلیه این سازمان



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 286

 
 

هم برخورد کنند. خیلی مسایل از جمله مسایل  مسایل روبنایی فکری خودشان

گردد به عدم آگاهی شود. به نظر ما اینها برمیدموکراسی که در ایران به آن برخورد نمی

کافی به شرایط موجود و عدم توانایی در زدودن فرهنگ مسلطی که در این جامعه وجود 

  "دارد.

ها نه تنها در ربط کاری این سازمانکه کمکند نماینده اتحاد ملی زنان به این نکته اشاره می

های دموکراتیک جامعه و حمایت از با مساله زنان، بلکه به طور مشخص در مورد خواست

ها خود به خود بعد از انقالب شکل گرفت های دموکراتیکی است که حول این خواستسازمان

 : کندو اشاره می

ک حول جریان دانشگاه جمع شدند... تشکل دموکراتی 16، در حدود 1536در فروردین "

توانیم نام ببریم. تشکل دموکراتیک نمی 9متاسفانه امروز شاید ما در سطح جامعه بیش از 

های دموکراتیک اقشار مختلف توجه جنبش انقالبی ما به خواستبه طور کلی این عدم

ها ادی خواستشوند، وجود دارد که دالیل این امر، عمال نبود آزکه زنان هم جزوشان می

یا به اصطالح حرکات دموکراتیک در سیستم رژیم گذشته باعث این شد که تعداد زیادی 

های های خودشان بوجود بیاید و برخورد سازمانتشکل دموکراتیک برای اعالم خواست

های دموکراتیک به عنوان یک انقالبی برخورد فعالی نبود... اعتقاد ندارم که به سازمان

  "د شود.ده برخورزائ

های انقالبی، سلسله مقاالتی در های سازمانکند که تنها در یکی از ارگاندر ادامه اشاره می

کند... حمایت فعال بخش انقالبی ما از این مسایل چگونه راه شناساندن مساله زن منتشر می

گیری بوده است، در مواردی به هیچ وجه حمایت نشده، در مواردی فقط در حد یک موضع

های سیاسی که از زاویه انقالبی با مساله یلی کلی به مساله برخورد شده... برخی از سازمانخ

های دموکراتیک زنان و مبارزه برای به دست آوردن کنند، طرح حقوق و آزادیبرخورد نمی

های دموکراتیک در جامعه را نفی میآنها را نادرست دانسته و در حقیقت کل حقوق و آزادی

 کنند. 
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 جمع بندی از عملکرد سه ساله اتحاد ملی زنان -5-15-9

در بندی بندی از عملکرد سه ساله اتحاد ملی زنان، شاید منحصر به فردترین جمعجمع

ای که در فضای سیاه و سنگین ی کار یک تشکل زنان باشد، مجموعهپس از خاتمهدسترس، 

از اتحاد ملی زنان که از کل سرکوب انجام شد، فضایی که امکان فعالیت عملی را نه فقط 

های سیاسی و انقالبی گرفته بود. هر چند این گزارش بازتاب آرای افرادی است که در سازمان

ی اتحاد و رویدادها درستی تاریخچه ،ولی سایر اعضای اتحاد ملی زنان ،اندتهیه آن نقش داشته

 اند. در این گزارش چنین آمده است: را تایید کرده

نها عدم درک اعضا از مساله زنان نبود، بلکه درک نادرست آنان از کار مشکل ما ت"

کرد. نقطه نظرات انحرافی در مورد کار ای نیز مشکالت فراوانی ایجاد میدموکراتیک توده

ه امعه بشان از جپیگیر جریانات سیاسی، عدم شناخت دموکراتیک خود در سکتاریسم

صحیح از مکانیسم کار سیاسی و تبلیغی در  ای و فقدان درکعلت فقدان ارتباط توده

 "ها ریشه داشت.میان توده

نظر شدید بین شود که اختالفهای مختلف اتحاد مشخص میبا مروری بر عملکرد کمیته

ترین عوامل ناموفق بودن اعضای سازمان فدایی و بحران انشعاب در این سازمان، یکی از بزرگ

های ید همه جانبه اعضا نسبت به مسایل زنان، نبود آگاهیاتحاد بوده است. نداشتن تجربه و د

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.

برای اتحاد از طریق پخش و  های اتحاد ملی زنان جذب نیروی فعالیت کمیتهبخش عمده

گرفت. ی بعدی قرار میفروش نشریات بود. توجه به مسایل صنفی قشرهای زنان در مرتبه

هایی جهت کسب اطالعات الزم از قشرهای یکی از نقاط قوت کار اتحاد، تهیه پرسشنامه

گاهی از داد به مساله تحقیق و پژوهش در مورد مسایل زنان و آمختلف زنان بود که نشان می

کسب شده استفاده نشد. در این شده است. هرچند که از این اطالعات نیازهای آنان توجه می

 های اتحاد اشاره شده است. از جمله:بندی به برخی از دالیل ناموفق بودن فعالیتجمع

های مناسبی برای برقراری ارتباط تنگاتنگ با توده زنان ایجاد ها فرصتدر این سال -

حمیل حجاب اجباری، که در جریان آن بسیاری از زنان کارمند، پرستار شد مانند ت

کردند که باید مرکزی برای تجمع زنان و و معلم ضمن مراجعه به اتحاد تاکید می
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ها گیری کلی وجود داشته باشد، اما اتحاد به دلیل نداشتن امکانات این فرصتتصمیم

 را از دست داد.

های مختلف بیشتر به فرد و یا افراد مسوول کمیتهها و های اتحاد در بخشسیاست -

 گشت نه سیاست کلیدر آن برمی

های شمال از جمله مواردی بود که ارتباط با شهرستانخط مشی اتحاد در باره  -

های فدایی خلق به اختالف و درگیری میان جناح اکثریت و اقلیت سازمان چریک

 های اتحاد ضربه زد. فعالیت

 کنونینقدهای  -5-15-5

های چپ از زمان حال به ها و افراد فعال در آن سازماننقدهای بسیاری از سوی سازمان

ها انجام و منتشر شده است. این نقدها یا به صورت کتبی توسط خود عملکرد این سازمان

شده است. چند نمونه از این دست نقدها در ادامه  منتشربه شکل مصاحبه  هاسازمان وافراد 

مارس در  9سازمان کارگران انقالبی ایران)راه کارگر( در اطالعیه خود به مناسبت  آمده است.

 نویسد:چنین می 1595سال 

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 

به نقش خود دراین  11ی الزم برخوردار نکرد. ما در اولین کنگره خود در سالپشتیبان

رابطه، به عنوان یک نیروی تازه شکل گرفته در آن زمان که در رابطه با حقوق زنان به 

پشتیبانی 1539-1531های ای انتقادات بسنده کرده و عمأل از اعتراضات زنان در سالپاره

 "نکردیم، انتقاد کردیم.

هایی از های فدایی خلق )اکثریت( در برگپور از کادر مرکزی سازمان چریکید طاهریجمش

 نویسد:زندگی خود چنین می

ترین های تأمل؛ وقتی به فکر نگاه به خود و گفتگو با خود افتادم؛ دیدم سیاهدر سال"

ین کبرگ در دفتر زندگیم؛ در مقام دبیر شعبه زنان در سازمان اکثریت، سکوت پر از تم

 "من در برابر اجبار حجاب ... بوده است!
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منتشر شد این چنین  1562ی مسوولیت فردی که در بهمن رقیه دانشگری نیز در مقاله

 نوشته است:

ها در درازای تاریخ دیده فرو بستم. دینام از اینکه بر تجربه خونبار ملتاندوهگین"

داری به ترین بخش سرمایهانگلی اندازیخواهی، استبداد فقاهتی، چنگساالری، تمامیت

کژفهمی از مبارزات ضدامپریالیستی پوشاندم. حتا فریاد  یلههاهای ملی ایران را در ثروت

ام ستردم. در ردیف تاریخی خواهی زنان کشورم را در نفی حجاب اجباری، از حافظهآزادی

ری را نادیده اول مسولیت شعبه زنان سازمان اکثریت، تحکیم بیش از پیش مردساال

خواهی زنان را در برابر انواع تبعیض جنسیتی، چنان که باید و شاید، گرفتم، فریاد حق

 رفتم. گرا سهم گهای نظامی واپسسان در تحکیم پایهنشنیدم و از کنار آن گذشتم. بدین

ی هایاز مجموعه "31زنان ایران در اسفند خیزش "و  "بازبینی تجربه اتحاد ملی زنان"کتاب 

 هانقداین هستند که نقدهای بسیاری از زنان فعال در آن دوره را در خود جای داده است. 

 و تجربیات دیدگاه ،شیوه کار ،، تاثیر نوع نگرش، شخصیتکه حاوی نکات قابل توجهی هستند

 کند. کامال نمایان مینیز فردی را 

 گوید: گلنار بدخشان از موسسان جمعیت زنان مبارز، می

شد، نپرداختیم: مساله حجاب، به این مسایل که به کل زنان جامعه مربوط میما  "

توانند قصاص، حضانت کودکان، کار زن، اخراج از ادارات و این که قصد داشتند تا می

  "کردیم...گویی میزنان مدرن را بازنشسته کنند.... ما کلی

 گوید:مریم جزایری یکی دیگر از اعضای این سازمان می

ی اجتماعی و فرهنگی هاکافی دانش فمینیستی نداشتیم، افشاگری از ستم یاندازهبه ما"

ی ما وجود نداشت حداکثر برای این هاها و بحثشد در نوشتهکه بر زنان اعمال می

 "شود..کردیم که برای کار برابر به زنان مزد برابر با مردان داده نمیافشاگری می

اران اتحاد ملی زنان جو درون اتحاد را دموکراتیک ارزیابی نسرین بصیری یکی از بنیانگذ

کند در حالی که مسعوده آزاد با توجه به تجربیات خود در اتحاد آن را غیردموکراتیک می

 نویسد:کند. مسعوده چنین میارزیابی می
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با تقسیم کار بین هیات موسس و شروع کار عملی، ... جو حاکم در اتحاد ملی زنان  "

ای که با هیات موسس داشتیم به یک باره دیدم ها بود... در جلسهج از کشوریضد خار

های پر و پاقرص اند که جزء هیات موسس نبوده ولی از سمپاتکسانی شرکت کرده

داد که قبل از آن در های فدایی خلق ایران بودند. جو جلسه گواهی میسازمان چریک

ما دو نفر من و نسرین )مخالفین حمایت از  ها گرفته شده و حاالای مخفی تصمیمجلسه

کنندگان که در جلسه فرهنگی شدیم. دو نفر از شرکتکاندیداتوری طالقانی( باید قانع می

عمومی بودند برخورد من را در آن جلسه کنفدراسیونی خواندند.... به دنبال استدالالت 

لکرد چماق به دستان دید عملکرد من را با عممن، هما ناطق که خود را رییس کل می

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 

ی فعالیت خود در آن سازمان ندیدم ... و با این جمله که تاریخ درستی حرف مرا ادامه

 "خواهد داد جلسه و نیز اتحاد را برای همیشه ترک کردم نشان

نسرین بصیری که خود از اعضای کنفدراسیون بوده است، یکی از خاطرات تلخ خود را درگیری 

کند و در مورد نقش سازمان فدایی و دمکراتیک بودن لفظی هما ناطق و مسعوده عنوان می

 نویسد:فضای اتحاد چنین می

د ماهی از ایجاد اتحاد نگذشته بود که سازمان بیشتر شکل گرفت. رفته رفته شاید چن"

گیری به شکل دموکراتیک در آن اش پا و جان گرفتند و نهادهای تصمیمهای کاریگروه

جا افتادند و نهادینه شدند. تاثیر فرد از بین رفت. هنوز هم اکثریتی وجود داشت طرفدار 

ه سازمان یا بندان بزرگ نبود. اقلیتی یا بیسازمان چ ف خ و اقلیتی که از نظر عددی چ

یکی از نیروهای گوناگون چپ جامعه وابستگی داشت. اقلیتی که من از ابتدا به نوعی 

ا هبه بحث ،ی آن در شورای اجرایی اتحاد ملی بودم، تا به آخر در آن حضور داشتمنماینده

ساز بود. ... ما نوشتزد و به لحاظ کیفی برای تعیین جهت فکری سازمان سردامن می

بعد از دوره یا فعالیت فراکسیونی تشکیل دادیم در جوی آرام نظرات و حرکات و تاکتیک

توانم به جرات بگویم که هرگز نه پیش از اتحاد و نه بعد از کردیم ... میها را همگون می

فرد را  خواهی در عمل، ایجاد فضا برای دگراندیشان و احترام گذاشتن به نظرآزادی ،آن

گویم. باید ام. البته من به طور کلی و نسبی سخن میاین چنین نبوییده و تجربه نکرده
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شد که هایی بود که در اتحاد ملی عرصه آن چنان به من تنگ میاعتراف کنم که زمان

خواهم از وار شمشیری بردارم و تنها بجنگم... در اینجا میکیشوتخواست ... دندلم می

کردند. برم که جو و زمینه را برای همکاری در محیطی دموکراتیک آماده میکسانی نام ب

گیرد و حکومت دموکراسی نه از آن نوع که در بهترین حالت و بدون تقلب رای می

های واقعی که برای اقلیتی کوچک نیز داند. دموکراتدرصد را برحق می46درصد بر 31

دالیل این همه شیفتگی را برای اتحاد ملی خواهم احترام و حق حیات قائل بودند... می

های خوب ها نه واقعا خوبند و نه واقعا بد. در هر شرایط بخشی از جنبهزنان بگویم. انسان

های پس از انقالب که مردم از جمله گذارند. در سالو یا ناخوشایند خود را به نمایش می

گذاشتند و خوش را به نمایش میهایشان زنان، پر از امید و نیرو و شور بودند، بهترین

بوییدند. سوسیالیسم را نه در شعار بلکه به طور روزمره در اتحاد ملی زنان تجربه می

شد. خوراک ملی ده، بیست یا سی زنی که کردیم. از کوچکترین نیازهای آدمی شروع می

ه از راه کوشیدند، نان داغ بربری و پنیر بود که تازصبح تا شب در دفتر این سازمان می

گذشتند. به یاد ندارم که هرگز این کار را سازمان آوردند و به میان میها با خود میرسیده

رسید بر حسب وسعش داده باشیم یا بر سر آن بحثی در گرفته باشد. هر کس از در می

خورد. آورد و هر کس گرسنه بود از آن میو اشتهایش یک یا چند قرص نان با خود می

رفت نانی و شد یکی بیرون میود که نان بیاورد و هیچ خوردنی پیدا نمیاگر کسی نب

ای یا سیبی به او ببخشد. پرسید تا کسی لقمهآورد یا اگر گرفتار بود، میپنیری با خود می

کردیم. ها تامین میی دفتر را از حق عضویتشد. اجارهتشنگی با قند و چای بر طرف می

ت دادند. بیکاران بیشتر وقبیشتر پول داشتند، بیشتر میزنان شاغل زنان کارمند که 

گذاشتند. هیچ کس به دلیل پرداخت حق می شان را در اختیار سازمانداشتند وقت

شد. هر که هر چه داشت، آنقدر که میعضویت کمتر یا کار کمتر و بیشتر سرزنش نمی

دن من با اکثریت گذاشت... اگر ظاهر و طرز لباس پوشیتوانست بدهد در میان می

نما نبودم و مرا سرزنش نمیکنندگان در اتحادملی فرق داشت به این دلیل انگشتشرکت

کردم گذاشتن روسری به طور کردند. من با گذاشتن روسری مخالف بودم... فکر می

کند. موافقان حجاب تر میاختیاری حکومتگران را در اجباری کردن حجاب جری

توانند همرنگ جماعت شوند و با ر محالت، با حجاب بهتری میگفتند که داختیاری می
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دادند. نظرات حجابی ترجیح میمردم ارتباط بگیرند و به این دلیل روسری را به بی

گرفت و حرف آخر به ها طوالنی بود اما در جوی سالم انجام میمتفاوت و گفت وگو

همان گونه که تنوع در نوع کار را کردند. ... ها کار میدرستی با کسانی بود که در محله

پذیرفتیم اگر چه این احترام متقابل و تنوع در شکل و ظاهر را هم می ،پذیرفته بودیم

 ".نبود ،پذیرش همیشه به آسانی که در دو کالم ذکر کردم

ی رعایت اصول دموکراتیک در درون فریده بهمنی یکی دیگر از اعضای اتحاد ملی زنان در باره

 کند:به خود را چنین بیان میاتحاد تجر

توجهی به اهمیت اصول ی دموکراتیک کار تشکیالتی و بیدرک انحرافی اتحاد از شیوه"

دموکراتیک مواردی بودند که به طور جدی مانع رشد و باعث کندی حرکت اتحاد درجهت 

توجهی به برابری تشکیالتی بی –ی دموکراتیک تحقق اهدافش شدند. عدم رعایت شیوه

های تصمیمی اعضا در پروسهفراد و آزادی بیان برای اقلیت، عدم دخالت فعال کلیها

گیری عمال پتانسیل بخش عظیمی از فعالین را به هدر داده و قدرت تاثیرگذاری اتحاد 

  "نمود.ملی را تضعیف می

ی کار در نقد شیوه 1آذر منصور، موسس و یکی از سه مسئول تشکیالت دموکراتیک زنان

 گوید: یالت دموکراتیک زنان چنین میتشک

های سوادآموزی بسیار موفق بود. همچنین در در کالس تشکیالت دموکراتیک زنان"

جمع کردن زنان قالیباف و کارگر بسیار موفق عمل کرد. در کمک و تجهیز جبهه جنگ 

ا بانوانی ها، خصوصهای ما موفق نبود که خانمبسیار موفق بود. اما متاسفانه زمانی برنامه

روزی همسرانشان در حزب، که همسرانشان هم حزبی بودند، نسبت به کار شبانه

توانستیم به آنها کمک کنیم، چون این انتقادهای خیلی جدی داشتند.ما متاسفانه نمی

هایشان زنان هم مسئولیت کار خانه را به عهده داشتند و مسئول رسیدگی و تربیت بچه

کردند که این زنان از ما انتقاد می .کردندیالت زنان فعالیت میبودند و هم اینکه در تشک

هایشان بگذارند و گیرند که وقت بیشتری برای خانوادهچرا همسرانشان در حزب یاد نمی

توانستم به گوش من نمی .هایشان اهمیت بیشتری بدهندبه تفریح و رفاه خانواده و بچه
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هایشان ان باید وقت بیشتری برای خانوادههای حزبی برسانم که آقایطراحان برنامه

ه در آن این بود ک برای فعالیت تشکیالت دموکراتیک زنانبگذارند... یکی از موارد منفی 

زمان، من تفاوت زیادی بین عضو یک حزب بودن و آمال و آرزوهای خودم برای جنگیدن 

 شکیالت زنانهدر یک حزب از یک سو و فعالیت در سازمان زنان و کار کردن در یک ت

کردم، قائل نبودم. به همین دلیل با همان ذهنیت حزبی که در کنار رفقای مرد کار می

کردم. ولی به تدریج در سمینارها و جلسات زنان متوجه در تشکیالت زنان نیز کار می

شدم که مشکالت زنان، مشکالت فعال شدن در یک حزب نیست بلکه مشکالت روزانه 

مورد مسایل انسانی همچون حسادت، عشق، طالق، جمع کردن در  آنها .شخصی است

به عنوان شوهر یا برادر  ،ها و یا در مورد اختالفی که با رفیق حزبی منمال، تربیت بچه

کردند. این در شرایطی بود که من در مورد این قبیل مسایل در خانه داشتند، بحث می

 توانستم چیزهایی کلی بیان کنم.فقط می

شود و دارند ما را تر و محدودتر میهای اجتماعی روز به روز دارد تنگره آزادیاینکه دای

کنند ولی متاسفانه سیاست کلی حزب به این موضوع بهای الزم را نداد و محدودتر می

شد که تبدیل به سیاست روز ولی این موضوع در باال منعکس نمی ...یا نشنیده گرفت

کرد. به همین ه این ترتیب ما را هم محدود می. رهبری حزب متاسفانه ب حزب شود

کنم دلیل، من به عنوان یک عضو فعال تشکیالت زنان و به عنوان یک عضو حزب فکر می

کار من و امثال من فقط  ،از طریق رهبری حزب. شدماز طریق حزب بیشتر محدود می

اید ورای های روزانه حزب محدود شد. این اشتباه بزرگ حزب بود. حزب ببه سیاست

های روز جمهوری کرد، نه اینکه قدم به قدم و به دنبال سیاستهای روز عمل میسیاست

 .اسالمی برود

ناهید نصرت یکی از اعضای تشکیالت دموکراتیک زنان در رابطه با نقش و جایگاه زنان در 

 گوید:تشکیالت و در حزب توده این چنین می

به خط سیاسی حزب توده ایران، هم  "رانتشکیالت دموکراتیک زنان ای"وابستگی " 

گرفت و هم آن را در رهبری زنان در مقابله با ارتجاعی مضمون دموکراتیک را از آن می

ه شد ککرد. مضمون دموکراتیک از این رو سلب میرفت ناتوان میکه به سوی قدرت می
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ته به یک حزب های زنان وابسشد و مانند همه سازمانتشکیالت به شیوه هرمی اداره می

یافتند که عضو و یا همسر عضوی از آن سیاسی، تنها زنانی به سطوح رهبری راه می

ها یافتند، تناگر به تشکیالت راه میحتا  سازمان بودند. زنان با نظرات سیاسی دیگر

وی در دهه پنجاه تشکیالت زنان به پیر.. توانستند پیشبرنده سیاست رسمی آن باشند.می

اله را زیر پرچم آیت "مبارزه ضد امپریالیسم آمریکا"خواست ایران، میاز حزب توده 

 گرفت.را نادیده می "ستیزی بنیادگرایان اسالمیزن"خمینی پیش ببرد، این گونه بود که 

ی اساسنامه از جانبی از نابرابر... زد. تشکیالت زنان در یک تناقض بنیادی دست و پا می... 

توانست تنها می "روحانیت مبارز"ز جانب دیگر در حمایت از زد و احقوق زنان حرف می

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 

شد های اجتماع، خانواده و تولید میرصهشکل کلی خواستار رعایت کامل حقوق زن در ع

ه خمینی نه این رو فرمان حجاب اجباری آیت الاز  کرد.و خواست مشخصی را مطرح نمی

، ارگان تشکیالت روبرو نشد بلکه واکنش اعتراضی هزاران "جهان زنان"تنها با مقاومتی در 

هر چند  گرفت.میزن کارمند و دانشجو به صراحت در برنامه تشکیالت مورد نقد قرار 

مورد اعتراض برخی از زنان، به ویژه زنان کارمند در تشکیالت زنان هم  "حجاب اجباری"

رتیب کرد. با این تبود، ولی اعتراض آنها در سیاست بیرونی تشکیالت انعکاس پیدا نمی

تالش  شانتشکیالت زنان در دورانی که زنان اقشار متوسط و مرفه با آگاهی به حقوق اولیه

کردند که با گردهمایی، افکار عمومی را به پشتیبانی جلب کنند و از پایمالی حق فردی می

شنوی آیت اله کوشید که آنان را به دختران حرفشان جلوگیری کنند، میو اجتماعی

دارد. در عمل حقوق نسبی زنان که گام به گام توسط  خمینی تبدیل کند و به سکوت وا

حکومت ضد "شد، قربانی دیدگاه کمک به استقرار می جمهوری اسالمی باز گرفته

 شد.می "امپریالیستی

آمیز کرد با انتخاب زبان صلحتشکیالت زنان، با تجربه مبارزه در شرایط اختناق تالش می

از حتا  تا حد ممکن در فعالیت علنی باقی بماند. در همین چار چوب مدارا اگر

تکین، که خوشایند مذهب زامبورگ و یا کالراهای کمونیست زن، مانند رزا لوکزشخصیت

یز آمدر یک چارچوب صلححتا  نبود، مقاله داشت، ولی دیدگاه سیاسی مانع از آن بود که
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های مقاومت در برابر حجاب اجباری در حرکت.. حجاب اجباری را مطرح کند. مساله

تشکیالت مسئولیت  "مریم فیروز"اجتماعی آنها هم نبود. در این دوره پر تناقض 

ند نگذار" :کرددموکراتیک زنان ایران را به عهده داشت. وی از یک سو، به زنان توصیه می

از سوی دیگر، عمیقا به خط سیاسی حزب ...  "شان مورد تجاوز قرار گیردآزادی فردی

اله توده ایران و اردوگاه سوسیالیستی سابق باور داشت و زنان را به پشتیبانی از آیت

خواست، خواند و از زنان معترض به حجاب اجباری در درون تشکیالت میمی خمینی، فرا

 . "یک وجب چارقد بلندتر شده را جدی نگیرند"که 

 1های شفاهی و کتبیمصاحبه -5-15-4

ای ها فعالیت سیاسی داشتند، پرسشنامهبرای آشنایی بیشتر با نظرات زنانی که در آن سال

شونده بهزنان مصاحبیشتر . شفاهی یا کتبی دادندپاسخ  به آن این زنانتعدادی از شد که تهیه 

های سیاسی گوناگونی و به سازمان داشتندسال  23تا  19بین 1531تا  1531های در سال

 مجاهدینسازمان های فدایی خلق ایران )اقلیت، اکثریت(، : سازمان چریکگرایش داشتند

ارگر، جنبش مسلمانان مبارز، سازمان اتحادیه ، راه کزن ، حزب توده، سازمان رهاییخلق ایران

بیشتر این زنان تحصیالت دانشگاهی دارند و بسیاری از آنان هم اکنون  .های ایرانکمونیست

اما حاوی نکات  ،ها را تعمیم دادتوان این پاسخهر چند نمیی زنان هستند. حوزه فعال درنیز 

. پاسخ بیشتر آنان به زیر نقل شده است درکم و کاست ها بیپاسخاز برخی جالبی هستند. 

  :آنان پرسیده شدسوال اول منفی بود. از 

 05ها ) دهه د که در آن سالشناسیهای مستقل زنانی را میها یا تشکلآیا سازمان

  ؟استکرده( فعالیت می35و 

  شناختم که مستقل از هیچ سازمان و تشکل سیاسی مستقل زنان را نمی 1531تا سال

ب سیاسی موجود در خصوص مسایل زنان و یا مسایل سیاسی مستقال اعالم حضور احزا

شناختم که کامال مستقل بودند ای زنانه میهای خیریهو موجودیت کرده باشد. اما نهاد

                                                                 

 1531تا  1531های های زنان در سالبرخی از فعاالن زن در رابطه با فعالیت سازمان نظرات - 1
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رسانی به مردم و در جریان انقالب در خدمت اهداف انقالبی و انقالبیون مذهبی و کمک

 "سازمان زنان ایران"شمسی و تا قبل از انقالب با  31کردند. در دههدر محالت عمل می

از طریق نشریات آشنا بودم. اما  ،که نهادی ظاهرا مستقل اما وابسته به دولت و دربار بود

کردم. پیش از انقالب با به دلیل داشتن تفکرات انقالبی، آنها را نقد و در واقع نفی می

زمان مجاهدین خلق ایران و زنان عضو برخی زنان عضو جبهه ملی ایران و زنان عضو سا

های فدایی خلق و زنان هوادار حزب توده و بعضا زنان عضو جامعه روحانیت مبارز چریک

های خارج کشور و زنان عضو اتحادیه اسالمی دانشجویان اروپا و امریکا آشنا بودم. سال

جامعه "تم شناخشمسی نهاد مستقل زنانی که از نزدیک می 31بعد از انقالب و دهه 

کرد. در بود که به صورت حزب با دبیرکلی اعظم طالقانی کار می "زنان انقالب اسالمی

ه های تشکیالت دموکراتیک زنان ایران کهمین دهه از طریق مجله جهان زنان با فعالیت

 شنا شدم. با زنان عضو جمعیت زنان جمهوری اسالمیوابسته به حزب توده ایران بود آ

ه خمینی هم آشنایی داشتم. تقریبا تا اواخر سال را مصطفوی دختر آیت البه دبیر کلی زه

 -ها حدوداها و مذهبیگراها عموما، ملیچپ -های سیاسی موجودتمامی سازمان 1531

یک سازمان زنان داشت که در رابطه با سازمان اصلی )سازمان مادر( و در راستای اهداف 

ها یادم است: زنان کرد. نام چند تایی از آنیت میاستراتژیک و تاکتیکی آن سازمان فعال

(، رهایی زن وابسته به سازمان های سه جهانی بودیکی از سازمان مبارز )که وابسته به

های فدایی خلق(، زنان انقالبی وحدت کمونیستی، اتحادیه ملی زنان )سازمان چریک

 ن و...سازمان انقالبی بود(، اتحادیه زناوابسته به کنم )تصور می

   های زنان بیشتر حول اندک بودند و فعالیتهای مستقل زنان بسیار به گمان من سازمان

های زنان شد. بنده اطالع دقیق از اعضای سازمانبندی میمحور مطالبات انقالبی صورت

توانست عضو اندک بود، طبعا نمی هاندارم. ولی از آنجا که تعداد این تشکل 31در دهه 

رسد در این دهه بیشترین فراوانی ا هوادار قابل توجهی داشته باشد. به نظر میفعال و ی
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های شناخته شده سیاسی غیر ها و تشکلزنان عضو فعال یا هوادار مربوط به سازمان

 زنانه باشد. 

 ها کار میها و گروهخیر تشکل مستقلی وجود نداشت و زنان مثل مردان درون سازمان

 کردند.

  ها بود و که یک تشکیالت دمکراتیک وابسته به اتحادیه کمونیست "بارززنان م"تشکل

اعالم موجودیت  1531که اسفند  "کمیته ایجاد جمعیت بیداری زنان"و  "زنان پیشرو"

 کردند.

  ها فهمیدم سازمان و تشکلشناختم اما بعدسازمان یا تشکل زنانی را نمی 1531سال

ی های زنان در بحبوحه، این سازمان و تشکلکردندهای زنانی بودند که فعالیت می

شد، تشکیل شدند و از آنجایی که مسایل زنان جدی و مستقل دیده نمی 1531وقایع

 فکر کنم در آن پروسه هوادار و عضو زیادی نداشتند. 

 آورم. جبهه دموکراتیک زنان را ما خود من هیچ سازمان مستقل زنانی را به خاطر نمی

شدند و فقط مسایل کردیم. آنها در حوزه مسایل سیاسی وارد نمیمیبورژوایی ارزیابی 

ای است کردیم این عرصهپذیرفتیم. فکر میکردند و ما آنها را نمیزنان را پیگیری می

 داری است. در بخش معلمان، زنان بیشتر فعال بودند.که در اختیار سرمایه

 چیزهایی بود؟ های زنان در این دوره شامل چههای سازمانفعالیت 

   های استراتژیک و های سازمان زنان در آن دوره اصوال و اساسا حول محور برنامهفعالیت

های زنان، توان گفت سازمانی زنان بود. میهای مادر در حوزهتاکتیکی سازمان

ای برای های مادر و محل و وسیلهی سازماندانشجویی، کارگری و به نوعی زیر مجموعه

ان این شدر این اقشار برای سازمان سیاسی مادر بودند. بدیهی است که تالشعضوگیری 

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 

ان مادر بود. اینکه چقدر عضو و هوادار داشتند، دقیقا های سازمو جذب سمپات به برنامه

های زنان این جریانات سیاسی یکی از دانم؛ ولی تا جایی که من اطالع دارم سازماننمی

 آموزی، بود. در جریانیدانشجویی و دانشحتا  های پرجمعیت، نسبت به کارگری یابخش
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ی کارگری و در بیشتر در حوزه های زنانکردم )رهایی زنان( فعالیتکه خودم کار می

شد بدون اینکه واقعا عضوی از زنان کارگر در جمع حضور داشته ها انجام میرابطه با آن

ی کارگر بود. ها عمدتا حول و حوش استثمار مضاعف و ربط آن با زنان طبقهباشد. بحث

ه کارگر پرداختآید به مسائلی غیر از مسائل زنان در عمر کوتاه سازمان خودمان یادم نمی

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 

ا ها عمدتعلیه زنان تبعیض برقرار کرده بود( منتشر کردیم. اما در خود رهایی زن بحث

« ی دموکراتیکجبهه»سائل زنان کارگر بود. اما با شرکت در بخش زنان در مورد م

اطالعات و دانش خودمان را در مورد مسائل زنان به طور کلی و مطالبات زنان در اقشار 

کردیم. به هر حال به ها نیز فعالیت میدادیم و در این حوزهو طبقات دیگر افزایش می

تر از آن بود که بتوان در موردشان قضاوتی یار کوتاههای زنان بسنظر من عمر این سازمان

توانستند دوام بیاورند دانش خود را افزایش و ها اگر میعادالنه کرد. مطمئنا این سازمان

 تر نگاه کنند.توانستند مسائل زنان را همه جانبهتعمیق داده و می

   هواداری از سازمانشان حول ها برحسب نگرش ایدئولوژیکفعالیت این قبیل سازمان

های زد. البته نگرش انقالبی به رغم تفاوتهای انقالبی دارای تفکر مشترک دور می

های زنان نیز این نگرش را بازتولید میها غالب بود و تشکلایدئولوژیک بر انواع تشکل

گیری کردند اما هیچ بعضی از آنها در مورد حجاب موضع 31هشت مارس سال  کردند. 

حجاب  مسالهگفتند که خواستند به آن بپردازند. اکثرشان میی نبود. اکثرا نمیکدام جد

 فرعی است و باید به بعد موکول شود.

  های سیاسی فعال های زنان بخشی از سازمانکنم تشکلای ندارم اما فکر میخودم تجربه

ترین و و مهمهای کارگری بود ها و کارگاهشان در کارخانهدر آن عرصه بودند و فعالیت

 .ها بودبخشی از فعالیت این تشکل 1531مارس  9ترین حرکت زنان در روز تاریخی

  کردند. ها و... موجود کار میهای زنان درون گروهسازمان مستقلی موجود نبود و تشکل 

  های مستقل زنان نداشتم. در ضمن متاسفانه مسایل زنان در اطالعی از وجود سازمان

 قرار نگرفته بود. راس مبارزات
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های دیگری مانند های مستقل زنان، فعالیت در حوزهچرا با وجود سازمان

 ید؟کرددانشجویی، کارگری و...فعالیت می

 ها مستقل نبودند. صفت مستقل برایشان نامناسب اوال همانطور که گفته شد این سازمان

کاری داشتیم و در تقسیم است. من و امثال من در واقع ابتدا با یک سازمان سیاسی هم

کار در بخش زنان و سازمان  ،کار درون سازمان، اغلب به انتخاب خود و یا ترغیب دیگر رفقا

 زنان آن جریان سیاسی را انتخاب کردیم.

 کردم. کار های دیگر سازمان از جمله کارگری و بخش انتشارات هم کار میمن در بخش

بود. ابتدا خود تمایلی نداشتم اما بعد از مدتی کردن در بخش زنان بیشتر به ترغیب رفقا 

 برایم جالب شد.

 کردم تفکیک جنسیتی در مقوله نگرش انقالبی و امر سیاسی در درجه نخست فکر می

کارند و های مستقل زنان تازهکردم تشکلنباید وجود داشته باشد. در عین حال فکر می

ب و پس از آن کارآمدی خود را نشان ناکارآمدتر از احزاب موجودند که در جریان انقال

 اند. داده

 های نخست کردم. سالکار می "جنبش مسلمانان مبارز"آموزی و رسانه با بخش دانش

تاسیس و انقالب، جنبش مسلمانان مبارز اعتقاد به تفکیک جنسیتی نداشت و معتقد به 

اسا بخش زنان نداشت. ساالری در کار حزبی و سازمانی بود و اسبرابری زن و مرد و شایسته

ها به این نتیجه رسید که باید کمیته زنان داشته باشد. ولی من در این کمیته کار اما بعد

 . مر فعالیت سیاسی حزبی اعتقادی نداشتکردم. چون به تفکیک بخش زن و مرد دنمی

 .حساسیت من نسبت به مسایل زنان بسیار بسیار کمتر از مسایل کارگری بود 

کردید در رابطه با کدام یک از مسایل زنان در آن ی که در آن فعالیت میهایسازمان

هایشان در کدام فعالیت دادند؟العمل نشان میکردند و عکسگیری میروزها موضع

 ها بیشتر بود؟بخش

   های ضدانقالبی و نقد فعالیت زنان هوادار ایدئولوژی مارکسیستی روی انتقاد از رفتار

راتیک و مداخله در سبک زندگی زنان و نقد گرایشات لیبرالی بود که رفتارهای غیردموک

شد. فعالیت زنان هوادار ایدئولوژی دینی بیشتر حول محور جایگزین گرایشات انقالبی می
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های زنان احزاب و سازمانحتا  گردید.می ،دفاع از حقوقی که اسالم به زنان داده است

واقع شده بودند نیز از همین زاویه برداشتمذهبی منتقد که مغضوب جمهوری اسالمی 

 کردند. های مذهبی حاکم نسبت به زنان را نقد می

 های زنان در رابطه با زنان فعالیتی مستقل و برخاسته های تمام سازمانبه نظر من فعالیت

از نیاز خود زنان نبود. بیشتر یک فعالیت دستوری و تجویز شده بود و همانطور که گفتم 

های زنان بود و نه لزوما ی آن جذب نیرو از اقشار و طبقات مختلف به سازمانعلت اصل

ایجاد یک جنبش مستقل زنان. جنبشی که بر مبنا و به علت نیازها و دانش و آگاهی 

های خود زنان شکل گرفته باشد. به همین دلیل هم زمان زیادی نیاز بود که این سازمان

ن تشکلی مبتنی بر مسائل و مطالبات زنان عمق و گسترش زنان بتواند واقعا خود را به عنوا

 دهند و ما فرصت کافی برای این کار نیافتیم. 

 چگونه بود؟های سیاسی ی برخورد با زنان در این سازماننحوه

 ها کردم )وحدت کمونیستی( به علت اینکه مدتدر سازمان سیاسی که من فعالیت می

وتی بین زنان و مردان از نظر رده سیاسی وجود تفا ،کردندخارج از کشور فعالیت می

های باال نیز زنانی آگاه و مبارز حضور داشتند. برخورد رفقای مرد با نداشت و در رده

های سیاسی داخل کشور متفاوت و از موضعی برابرتر بود )این زنان نیز نسبت به سازمان

سازمان داخل کشوری  امر به تجربه به من ثابت شده برای اینکه قبل از آن با یک

خواهم نامش را ببرم. دانش رفقای مرد سازمان در مورد زنان کردم که نمیهمکاری می

شد در سطح هواداران، کرد. البته این فقط شامل اعضا میبا دانش رفقای زن برابری می

 یهمسالای نسبت به مسائل زنان نداشتند و نه زنان و نه مردان آگاهی جامع و همه جانبه

ها هم بیشتر در همین حوزه شد. فعالیتزنان صرفا در رابطه با زنان کارگر مطرح می

ای پرداخت و جی رهایی زنان عمدتا به مسائل زنان کارگر میتوانم بگویم نشریهبود. می

 مباحث نظری بسیار خالی بود.

    ههجم»به نظر من در زمانی که حقوق و هویت زنان توسط جمهوری اسالمی مورد »

های سیاسی به این درک رسیدند که زنان نیز نیرویی مناسب قرار گرفت، تمامی سازمان

های خود جذب کنند و این تالش برای مبارزه هستند و تالش کردند آنان را به برنامه
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زنان را به امر مبارزه کشاند و این خود به تنهایی دستاورد مهمی بود. گرد آمدن زنان 

مسائل و مطالبات زنان، به رغم عمر کوتاهش، زنان را به مسائل دور هم و تحت عنوان 

هایی برای مبارزات خود تا حدی آشنا کرد، دانش آنان را در این مورد ارتقا داد و نطفه

مستقل زنان فراهم کرد. فراموش نکنیم که این زنان چپ بعدی زنان به شکل جنبش

کردند و همین محافل بودند که در بودند که محافل زنان را در دوران اختناق ایجاد 

 روندی زیربنای جنبش مستقل زنان را بنیاد نهادند. 

 ی سیاسی آموختند، چه در بستر مبارزه، چه در آنچه که زنان در یک دهه مبارزه

ها نسبت ی زنان آبدیده کرد. آنها را برای مبارزه در عرصهها، چه از رفقای خود آنزندان

و  گراترآرمانتر، تر و متعهدتر، قویتر، مسئولزنان منضبطکارهای جنبش به تازه

ی ایهاند سرمترند. بنابراین زنانی که از این حوزه به جنبش مستقل زنان پیوستهآگاه

شود و به ویژه در شرایط اختناق و سرکوب بزرگی برای جنبش زنان محسوب می

  طلب باشند!صالحای اکارهای حرفهتوانند راهنمایان خوبی برای علنیمی

  های چریکی خواهان سهمی هایی که از پیش از انقالب فعالیت داشتند به ویژه گروهگروه

ها از همان کردند. برخی سازماندر قدرت بودند و از این زاویه قدرت حاکم را نقد می

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 

گرفتند. های غیردموکراتیک انقالبیون حاکم مواضع سخت با ادبیات انقالبی میرفتار

توان از طریق ادبیات و رفتار انقالبی یک شبه ره بسیاری از ما واقعا باور داشتیم که می

دموکراسی سیاسی اجتماعی دسترسی پیدا کنیم. رفتار بسیاری از  صد ساله برویم و به

سران انقالبی احزاب چپ و راست درون گروه و با یکدیگر رفتار دموکراتیک نبود. اما از 

داند. به گمانم منظر غیردموکرات بودن سایر احزاب و حکومت را مورد انتقاد قرار می

های زنان در تدارک ساختن تشکل های درون گروهی باعث شد کهاین قبیل رفتار

ها با ادبیات و رفتار انقالبی فاصله و مرزبندی مستقل زنان برآمدند که البته این تشکل

 آشکار داشت. 
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 کردید در رابطه با مسایل خاص زنان چه بود؟ فعالیت سازمانی که در آن کار می 

   مداخله زنان در سرنوشت  دفاع از –دفاع از حق انتخاب زنان در سبک زندگی و پوشش

سیاسی اجتماعی خود و جامعه، تاکید بر دیدگاه نواندیشی دینی که نقش موثر زنان در 

 کند. عرصه خانواده و جامعه را باور دارد و با به حاشیه راندن زنان مخالفت می

  آید.آن قدر کمرنگ بود که به خاطرم نمی 

   دو جنس نداشتیم که ذهن ما را به ما برداشتی اصولی از مکانیزم مناسبات میان

دانستیم و ای صرفا طبقاتی میهای موجود رهنمون شود. ستم بر زنان را مقولهنابرابری

در چنین فضایی بود که به نظر من  الغای قطعی آن را نیز در گرو محو طبقات و بس!

های مستقل خود در کنار دیگر زنان چپ بدون توجه به ضرورت طرح خواسته

شان، عمالً از خود دست شستند و جنسیت خود را و هر آنچه با آن در پیوند اتمطالب

های موجود که در گرفت به کناری نهادند و بدین ترتیب با نفی صوری تفاوتقرار می

شد، تالش کردند جایگاه خود را در های مختلف، جایگاه کهتر زنان را باعث میعرصه

عد از و ب -برابری حقوقی زن و مرد -یل اقتصادی مساکنار رفقای مردشان تثبیت کنند. 

هایی از طرف زنان العمل و مخالفتگیری خمینی بر سر حجاب اجباری عکسموضع

 های سیاسی جدی گرفته نشد. ها و سازمانصورت گرفت که متاسفانه از طرف گروه

 رفتیم. در یای برقرار کنیم به منازلشان ماینکه با مردم محل خصوصا زنان ارتباط توده

های کردیم و از آنجایی که معلم بودم کالسمسایل و مشکالتشان مشارکت می

سوادآموزی ایجاد کرده بودیم، اما اینکه برنامه و هدف خاصی را در رابطه با مسایل زنان 

 طور نبود.کردیم خیر ایندنبال می

 ست داشتم به برای من به عنوان زن مهم بود که حضور اجتماعی داشته باشم. من دو

 عنوان زن مطرح باشم و ببینم که در جامعه چه خبر است. 

 شدند. من به طرف گروهی رفتم، خوب جو انقالبی بود و زنان سمپات یک سازمان می

های چون شوهرم عضو آن بود. به خاطر شرایط آن زمان بود که زنان به سمت سازمان

کردیم مسایل اجتماعی صحبت میرفتند. موقع عضوگیری از زنان در مورد زنان نمی

 بیشتر تا مسایل زنان. 
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 کرد. اما برخی مسوول سازمانی ما زن بود و بسیار از این مسایل زنان با ما صحبت می

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 

 چه برسد ،در نشریات به طور خاص به مسایل زنان پرداخته شده باشدحتا  به یاد ندارم 

 به کار عملی.

 ها در آن موقع مساله حجاب بود. در رشت، ما زنان حزب توده یکی از مسایل سازمان

های کار و محالت در مورد حجاب بودیم. قبل از دستور حزب ما با زنان در محیطبی

ردیم. آنها را به مقاومت در برابر اجبار در پوشش و حجاب فرا کحجاب صحبت می

خواندیم. وقتی دستور حزب آمد که با حجاب و روسری به سر کار برویم شوکه شدیم. می

دانستم چه کار کنم. چطور توی صورت دوستان و همکارانم که آنها را به مقاومت نمی

کردم. فردای آن روز من اصال سر جرا میخوانده بودم نگاه کنم. اما دستور حزب را باید ا

 دانستم چه کار کنم. کار نرفتم. چون نمی

  حجاب، حتا سازمان مجاهدین با حجاب اجباری مخالف بود. خودشان به حجاب اعتقاد

 گفتند که حجاب باید انتخابی باشد. داشتند و اعضایشان حجاب داشتند اما می

  جنبش اعتقاد به تفکیک جنسیتی نداشت، مسایل همانطور که قبال ذکر کردم از آنجا که

های موجود بین فرادستان و فرودستان مورد توجه قرار میزنان را ذیل مسایل نابرابری

داد. از این رو نقاط ضعف و قوت فعالیت جنبش در زمینه دفاع ازحقوق محرومان جامعه 

توان مورد بررسی میو پیشبرد مقوله برابری حقوق شهروندی را فارغ از تفکیک جنسیتی 

 و نقد قرار داد.

 شان در رابطه با زنان به خاطر ندارم. نقطه ضعف آنها این ای از حرکتمن چیز برجسته

 بود که اصال بخش زنان نداشتند.

 ها در مورد مسایل زنان ضعف داشتند. ها و گروهبه نظر من همه سازمان 

 یلی به مساله زنان استراتژیک نگاه ها بیشتر تئوریک بود، به نظرم خدر حزب توده بحث

شد. تشکیالت زنان تشکیل شده بود برای این که با زنان همراه باشیم و آنها را همراه نمی

خواست اعضای گروه خودش را زیاد کند و هدف اصلی این گروه خود کنیم. هر گروه می
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ی مردان دازهانبود که هر گروه برای خودش لشگری جمع کند. زنان فعال در سازمان به

های باال به خصوص در زمینه تئوریک توانمند نبودند، به این دلیل بود شاید که زنان رده

آمد اطاعت بود و اگر ها ساختار هرمی داشتند. اگر دستوری میکم بودند. سازمان

خواندیم اما به آن عمل شد. جزوه اطاعت کورکورانه را میمخالفتی بود در پشت انتقاد می

 د. شنمی

  ای نوشته بود در مورد مسایل زنان. حساسیت آن ها جزوهیکی از بچه 31قبل از سال

ها مقابله با نظام سیاسی بود. کسب قدرت سیاسی تا مسایل اجتماعی. برخورد با بچه

کردیم تا بتوانیم قدرت مسایل کارگری هم از موضع سیاسی بود. ما باید سربازگیری می

شد سرباز درست کرد. این که ر نیروی عظیمی بود که از آن میی کارگرا بگیریم. طبقه

کرد. البته باید با نگاه جدیدی به مساله نگاه کنیم. آن کارگر زن است یا مرد فرقی نمی

گفتند ها میکردم. خیلیخود من هم به مسایل زنان این طوری که االن هست، نگاه نمی

 توانم چنین چیزی بگویم. ه است. اما من نمیکه این تفکر ناشی از تفکر مردساالرانه بود

 

های سازمانی فعالیت زنان در سازمان سیاسی که شما عضوش بودید در چه رده

 کردند؟می

 های در شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز هیچ زنی حضور نداشت. اما در کمیته

ش مشارکت شان نسبت به اهداف جنبمختلف زنان و مردان برحسب توانایی و پیگیری

داشتند. اما واقعیت این است که تعداد زنان فعال در جنبش همواره بسیار کمتر از تعداد 

 مردان کنشگر سیاسی در جنبش بود. 

 ام که فالن عضو و زیر عضو، هوادار. اما از مرکزیت خبری نداشتم و تا کنون هم نشنیده

 در مرکزیت بوده است.)راه کارگر(  در این تشکلزن 

 کارهای محلی و تشکیالتی زنان همپای مردان سازمان فعال بودند اما به طور  در حیطه

 ها.های باال را داشتند مثل بقیه سازمانمشخص این مردان بودند که جایگاه و رده

 ها حضور داشتند.ی بخشدر سازمان ما )وحدت کمونیستی( زنان در همه 
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شتند؟ چگونه با زنان هم مردان عضو سازمان چه موضعی راجع به مسایل زنان دا

 کردند؟شان برخورد میسازمانی

 شد که به شکل جداگانه و مستقل از آن حرفی زده نمیبها داده میزنان کم مسالهقدر آن

ی اعتنایدر باره برخورد با خود من در حالت عادی محترمانه بود اما موقع کار عملی بی شد.

 ترک را انجام دهند.کار مش ،کردند و سعی داشتند به تنهاییمی

  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

 های موفقی هم شد. آمد که اغلب منجر به ازدواجا پیش میه

آوردهایی داشت؟ به نظر شما چگونه ها چه دستبه نظر شما جنبش زنان در آن سال

 توان از آن تجربیات برای ارتقای جنبش مستقل زنان استفاده کرد؟می

 وز را مقوله جنبش زنان تعریف روشن و شناخته شده امر 31و  31های دهه در سال

های زنان انقالبی و هوادار از کار در احزاب و نداشت. به نظر من تجربیات و دستاورد

ی سیاسی اعم از مذهبی و غیرمذهبی؛ مستقل و غیرمستقل نقش موثری در هاسازمان

گیری و معنا بخشیدن به چیزی داشت که امروز به نام جنبش زنان ایران شناخته شکل

 اذهان جامعه تثبیت کرده است.  شود و خودش را درشده می

  هیچ. نبود یک جنبش مستقل زنان در آن دوره، خود درس بزرگی برای امروز است و باید

 جای خالی آن را پر کرد.

 ها در مقابل بنیادگرایی ها و گروهها تجربیات تلخی داشت، سازمانجنبش زنان در آن سال

زن مشکل خطی داشتند و رشد  همسالاسالمی و خصوصا اتخاذ یک خط صحیح در مورد 

یک نیروی بورژوایی جدید )بنیادگرایی اسالمی در ایران( را جدی نگرفتند. هیچ کدام از 

 9به مسایل زنان نپرداختند. زنان با حضوری وسیع در حتا  هاها و گروهنشریات سازمان

ب برگردیم را شعار ما انقالب نکردیم تا به عق ،روزه به خیابان آمدند 3مارس و تظاهرات 

 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

نمایی در جهت رهایی زنان. قطب ،نما داشته باشدو دستیابی به مطالبات خود باید قطب

کند که فاکتور جنسیت جنسِ بشر زمانی تحقق پیدا می رهایی زنان به عنوان یکی از دو

های اجتماعی و خالصه در در تعیین حقوق، قوانین، معیارهای اخالقی و هویتی، برتری

 .معنا باشدتمامی شئونات زندگی بی

 گرانه جنبش زنان وظیفه دارد به روشنی تعریف شود، نسبت به مسایل زنان فعالیت آگاه

یابی و تشکل جدی دارد7 حول شعار رهایی زنان هر از به سازمانجدی داشته باشد 7 نی

روی از جنبش خود به خودی و قبول گرایی و دنبالهبه دور از هر گونه فرقهنوع ستم )

های سیاسی ست چرا که با قدرتجنبش زنان یک جنبش سیاسیاختالفات موجود. 

و به همین دلیل باید  ارتجاعی که دژهای مردساالری و ستم بر زن هستند روبروست

رهایی زنان با ایجاد اصالحاتی هایی در جهت دگرگونی کل نظام موجود بردارد گام

 روبنایی، یک توهم است. 

 شد که با تشکیل بخش زنان در سازمان و کار روی مسایل زنان این درک داشت پیدا می

های پس از سالزنان مسایل خاص خودشان را دارند. اما هنوز این درک کلی نبود. در 

کنند اما مسایل ها جدا از این که مبارزه سیاسی میانقالب مساله زنان آغاز شده بود. خانم

خاص خودشان را هم دارند. اما آنقدر این تفکر رشد پیدا نکرده بود که تبدیل به یک 

ای هستند باید جدا سازمان داده شوند دانستیم که زنان جمعیت ویژهدرک شود. ما می

 36توان این گونه پاسخ داد چون زمان کوتاه بود. از سال همین حد. چرایش را میدر 

 که سازمان جوانان و زنان و... را بوجود آوردیم . 



 
 

 

 بخش چهارم

 مالحظاتی چند
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اما  ،دهیمکنیم و آن را مورد نقد و بررسی قرار میما با آگاهی امروزمان به گذشته نگاه می

 کرد.  قضاوتتاریخ را  و نباید تواننمی ،های امروزبا معیارشک بی

هایی از یک دهه مبارزات زنان در ایران را از نظر گذراندیم. در این در این مجموعه بخش

مردم ایران نابودی رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی و روی کار آمدن دیکتاتوری  ،ی تاریخیدوره

و پس  (31سال ) سال پایانی این دهه( و 31ا ت 31این دهه ) نیمه اولرا تجربه کردند.  جدید

ها را های سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام کسانی بود که این دیکتاتوریسال ،از آن

(، 31تا  31تافتند و علیه نظم موجود شوریده بودند. در فاصله این دو برهه )از سالبرنمی

ربه کردند و از این فضا ا تجنسبی اجتماعی و سیاسی ر هایآزادی ،مردم ایران زمان کوتاهی

یابی به عدالت اجتماعی بهره جستند و بهایی سنگین نیز پرداختند. مبارزه برای دست در جهت

 هایشان گذاشتند. شان را بر سر آرمانجان ،جوآگاه و عدالت ،جوان یزنان و مردان

ایران، دیدیم که از  از مبارزات زنان ای از تاریخ این دورهبا ورق زدن گوشهدر این مجموعه 

سیاسی و از سوی دیگر مبارزات غیرسازماندهی شده و  یک سو مبارزات زنان چپ و

برای زندگی بهتر و حل مشکالتی نظیر مساله  زحمتکش و اقشار متوسط خودانگیخته زنان

از زنان  دیگر کن و.... در جریان بوده است. برخیمسایل روزمره زندگی ، مستحمیل حجاب، 

های رسمی و دولتی فعال بودند و مند به فعالیت اجتماعی در سازمانو عالقهوسط اقشار مت

پرداختند، به های خیریه میها بیشتر به فعالیتهای تعیین شده توسط حکومتدر چارچوب

زنان امکان حضور پر  ،های انجام شدهکه طی رفرم 1531های قبل از بهمن خصوص در سال

بودند. در  به دست آورده ، فرهنگی و اقتصادیجتماعی، سیاسیهای اتری را در حوزهرنگ

ی مذهبی و غیرمذهباقشار مختلف،  جریان اعتراضات خیابانی علیه رژیم شاه، خیل عظیم زنان

در  وارد عرصه زندگی اجتماعی سیاسی شدند. ایبه شکل گسترده ها آمدند وبه خیابان

نقشی  نیزی سیاسی و مبارزاتی، زنان در بسیاری از رویدادها ،شمسی 31های دهه سال

 تاثیرگذار داشتند. 

در هر برآمد اجتماعی و انقالبی و پس از آن، به دلیل حضور موثر زنان، جایگاه آنان در جامعه 

اندک، دست  د از این گذر به برخی از مطالبات خود، هر چندنتوانمیو زنان  یابدمیارتقا 
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، دسترسی به سطوح باالی تحصیالت، آزادی انتخاب نوع افزایش میزان اشتغال مانندیابند. )

های سیاسی، فرهنگی و...( هر چند که پس از هر برآمد اجتماعی و پوشش، حضور در عرصه

آوردها باز پس گرفته و سعی دوران سرکوب و خفقان ِپس از آن، بخشی از این حقوق و دست

دانده شوند، اما حضور مدام زنان در های قبلی خود بازگرشود زنان بار دیگر به جایگاهمی

زنان روز به روز در  ،شود که در این مسیرمبارزات اجتماعی و سیاسی، سبب می یعرصه

 .تر شوندهایشان موفقرسیدن به خواسته

یی که در میان زنان از نظر شرایط اجتماعی و سیاسی وجود داشت، هابه رغم تفاوت"

عالیت زنان گشود... زنان در انقالب نه در ارتباط با ای را برای فانقالب قلمروی عمومی

مردان بلکه در ارتباطی نو با سیاست و از طریق هویتی عمومی به عنوان شهروندان زن 

کردند... اوضاع استثنایی انقالب، زنان را به سوی قلمرو و دوستداران وطن مطالبه می

و  هاآیین ،ین اجتماعی... در دورانی که نظم دیر کشاندکنش جمعی و عمومی می

و فرضیات اخالقی  هاو سنت هامعانی نوین با لباس ،گیردنمادهای آن مورد حمله قرار می

  1"شود.و حتا معبودها نشان داده می هاو نمایش

ها نیز های خاص اجتماعی خود را دارند و در این سالزنان طبقات مختلف، هویت و نقش

ها برخی از زنان از منافع خود دفاع کردند. در این سال ،هاین نقشزنان ایرانی ابتدا از زوایه ا

اوج این  .فقیر، کارگر، کارمند، طبقه متوسط، دانشجو، معلم علیه نظم موجود شوریدند

برخی از این زنان ها شاهد بودیم. در زندانقبل و بعدش و  31تا  31های شوریدن را در سال

ودند، خود به میدان آمده، گاه اسلحه دست گرفته و ب "جنس دوم بودن خسته شده"که از 

دیکتاتوری را به  هایهای سیاسی انقالبی، رژیمیا با حضور و فعالیت در سازمان در میدان رزم

ها دوشادوش بقیه اقشار جامعه فریاد ضددیکتاتوری سر با حضور در خیابانیا مبارزه طلبیدند 

رایط ش ،شدند. در این دورانسیاسی آشنا می در عرصه حضورسازوکار رفته با آنان رفته .دادند

های زن تغییر داد و راهنیز های مرسوم آنان را در خانواده فعالیت"انقالبی موجود در جامعه 

 2 "نمود.یش از این همواره غیرممکن میبودنی را در برابر آنان گشود که پ

                                                                 
 رانسه، حضور زنان در انقالب فزنان در تکاپو فمینیسم و کنش اجتماعی ،، شیالروباتام-1

 همان منبع - 2



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 315

 
 

دسته از زنان مذهبی  دو، مبارز یکدر کنار زنان چپ و الئ، شاهنشاهیقبل از سرنگونی رژیم 

ند: زنان چریک عضو سازمان مجاهدین مشارکت داشتهای اجتماعی و مبارزاتی فعالیت در

کردند. به دلیل اینکه شان علیه شاه مبارزه میکه مردان مذهبی هایزنان خانواده و خلق ایران

ی سهمی از قدرت مذهب -، طیف فکری ملیپس از سرنگونی رژیم سلطنتهای اول در ماه

نیز هر چند نقدهایی  ،کردندرا تبلیغ میحاکم های ها نیز سیاستداشت، زنان ِعضو این گروه

به عنوان مثال کمیته  ؛کردندگیری میداشتند و در برابر برخی از آنها موضع هابه این سیاست

اضی زنان جبهه ملی موضعی مخالف تحمیل حجاب گرفت یا با ممنوعیت اشتغال زنان ق

بخش دیگری از زنان  1بخش زنان نداشت. 1531مخالفت جدی کرد. نهضت آزادی تا سال 

های مختلف این سازمان فعال بودند. مذهبی در سازمان مجاهدین خلق ایران و در بخش

های سازمان در محالت بسیار فعال انجمن یا جمعیت مادران مسلمان یکی از بزرگترین بخش

های زنان چپ مشغول به فعالیت های سیاسی چپ و یا سازمانمانزنان چپ هم در سازبود. 

 بودند.

به رسمیت زنان را برای  سیاسی و مدنی ،تساوی حقوق اجتماعینه تنها اما حکومت جدید 

 ی مطیع و در خدمت مرددر خانواده و در مقام همسر و مادرآنها را فقط بلکه نقش نشناخت، 

ی روی کار آمدن، سعی در به خانه راندن زنان داشت. هر از همان ابتدا ؛ بنابراینخواستمی

 ردد، باشنچند الزم بود بخشی از این زنان به عنوان سیاهی لشگرانی در خیابان حاضر 

ا و ی دکننرا علیه نیروهای انقالبی ایفا گر و سرکوبدار ، نقش چماقهایی نظیر بسیجارگان

های نظام جدید را محکم هم کنند و پایهفرا برای  تداوم جنگرا  هاتدارکات پشت جبهه

  .نمایند

ها نشان دادند که نه فقط خواستار تغییرند که خود زنان فعال در حوزه سیاسی در این سال

ای دست به مبارزه یازیدند که سرشار اینان در جامعهشوند. دست به کار ایجاد این تغییر می

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،  هایها علیه زنان در حوزهاز انواع و اقسام تبعیض

 هاییتوان از جمله مطالبات زنان سکوالر، چپ و تشکلها را میرفع این تبعیض خانواده و... بود.

ها، مسایل و مشکالت زنان را با درجات مختلف دیده و رفع آنها را دانست که در آن سال

                                                                 

 های این طیف از زنان یافت نشده است.از فعالیتاسنادی  - 1
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های مطالباتی که در نبود سازمان ؛ده بودنددر دستور کار خود قرار داشان درکنار سایر مطالبات

 مستقل زنان و سرکوب شدید نیروهای چپ و انقالبی دست نیافتنی باقی ماند. 

های سیاسی یا چریکی ها فعالیت داشتند، چه سازمانهای سیاسی چپ که در این سالسازمان

 1531خردادتا  1531بهمن های سیاسی که پس از قبل از سرنگونی رژیم شاه و چه سازمان

دیدند عدالتی میفعالیت داشتند، تبعیض علیه زنان را به مثابه یکی از هزاران تبعیض و بی

یکی  به عنوانجنسیتی ه ویژمسایل گیری پیو داری است که ناشی از نظام طبقاتی سرمایه

 های مستقل زناننمود ضرورت وجود تشکل. ها تعریف نشده بوداصلی این سازمان اهدافاز 

به ظاهر مستقل های زنان ِ، در تشکیل سازمانهادر این سالهای سیاسی چپ برای سازمان

ی کوتاه چه بسا اگر دوره داد.ز آن سازمان سیاسی خود را نشان ای ایا ضمیمه و در واقع شعبه

گرفتند یا های مستقل زنان واقعا شکل میسازمان ،یافتبیشتر دوام می 31تا  31سه ساله 

شدند. کما این که مستقل زنان می واقعا هایها تبدیل به تشکلهای زنان این تشکلبخش

های کارگری، محالت، دانشجویی ها و در بخشبسیاری از زنانی که در آن دوره در این سازمان

یت فعالاین حوزه مستقل زنان نداشتند، اکنون در  جنبشکردند و اعتقادی به و... فعالیت می

 کنند. می

های ها، ضعفدر این سال در مورد مسایل زنان های چپ و سیاسیسازماناضع و عملکرد مو

ه رحمانکما اینکه نقدهایی جدی، دقیق و گاه بیطلبد،که نقد جدی می1 خاص خود را داشت

شد. جنبش چپ سیاسی اگر این نقاط ضعف را داشت، توان کم و بیش طرح می همان زمان

ا نسبتفضای زمان کوتاه  ،ها که نتیجه آنهر چند آغاز سرکوب .تدیدن و نقد آن را نیز داش

ختلف با افراد م ،نیز پس از آن باز سیاسی بود، فرصت به بار نشستن این نقدها را از بین برد.

تنوع نقدها و . اندبه نقد این عملکرد پرداختهو با اهداف متفاوت متنوع  ،های خاصدیدگاه

به آنها پرداخته نیز از زاویه دیگری  نماید که رد، ضروری میای که علیه چپ وجود داهجمه

 شود.

 ند:استوار مشخص بر چند محوراین نقدها عموما   

                                                                 

های سیاسی در مورد مسایلی مانند محیط زیست، لغو کار کودک و ... نیز شامل همین استدالل مواضع سازمان - 1

تر و وزها مواضع کمی دقیقها به دلیل شرایط خاص آن رهای قومی و ملی، این سازمانشود. تنها در زمینه تبعیضمی

   کردند.تر داشتند و در آن زمینه بیشتر کار میروشن
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 " نسبت به مطالبات زنان شکست خورده و  بودهکورجنس جنبش چپ در ایران

  ".است

ها لرا دلیل پا نگرفتن جنبش فمینیستی در آن سا "جنبش چپ مردساالر ایران" ،این دیدگاه

 داند. آیا به واقع این گونه بوده است؟ می

 ،و در نگاه کلی به مساله های قبل مورد بررسی قرار گرفتبا توجه به اسنادی که در فصل

 "توجهبی"های سیاسی چپ به مساله زنان ها چپ و سازماندر این سالکه  شودمیروشن 

فقط مسایل ، "ضدزن"ود و نه جنبش چپ در مورد مسایل زنان نه کورجنس ب 1اند.نبوده

در جدی هر چند اشتباهاتی )و انگار جرم همین است!( کرد، نان را طبقاتی بررسی میز

درون نیز در همان زمان  که ها و مواضع آنها در تحلیل مسایل ویژه زنان وجود داشتسیاست

ش واضع جنبمتوان برداشت کرد که . با توجه به اسناد میگرفتمورد نقد قرار میچپ جنبش 

مقایسه مواضع  بوده و هست. "گردیدن"و  "شدن"چپ در قبال مسایل زنان در حال 

 های بعد بیانگر این پویایی است. با سال 39ها در سال سازمان

ی تقریبا در تمام تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، ضمن نقد فضای مردانه

ها، پیوستن زنان آگاه جامعه در آن ساله ، به این نکته اشاره شده است کی چپهاسازمان

های ی سیاسی را ابتدا در خانوادهایران به مبارزه، جایگاه زنان و نوع نگاه به زن در امر مبارزه

به اوج خود رسید. مشارکت  31تا  31های آنان و سپس در جامعه تغییر داد. این تغییر در سال

های سنتی زن ایرانی را در هم که تمام کلیشه زنان در مبارزات سیاسی فضایی را فراهم کرد

 های تغییر بنیادی در جایگاه زن در ایران را فراهم آورد. شکست و به این ترتیب پایه

 :آمده استچنین  از قول یکی از فعاالن جنبش چپو در یکی از مقاالت 

                                                                 

که جنبش چپ پیشتاز توجه به مسایل زنان از جمله مساله حق رای و... بوده است. در  از آن های قبلهمانند سال - 1

 بود و پیش از آن نیز درسردمدار مبارزه برای کسب حق رای زنان  ،دهه بیست شمسی، تشکیالت دموکراتیک زنان

 حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود. ،جمهوری آذربایجان و جمهوری جنگل
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دید های مستقل زنان گرسمت و سوی ایدئولوژیک اپوزیسیون نه موجب تشکیل سازمان"

 1"و نه برای تکامل منطقی ایدئولوژی فمینیستی سودمند افتاد.

ها نه ادعایی در این زمینه سوال اینجاست مگر قرار بوده که چنین اتفاقی بیافتد؟ این سازمان

داشتند. آنان بر مبنای ایدئولوژی و اعتقادات  مداشتند و نه اعتقادی به گسترش فمینیس

ت و آگاهی جنسیتی آنها را از میان یساختند و میزان حساپردبه مسایل زنان می ،خودشان

 توان دریافت. هایشان میاسناد و تحلیل

، ای سختدر پی مبارزهمردم در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیکتاتوری جهان سوم، 

های ها و تشکلسازمان و دنکنهای دموکراتیک را تجربه میآزادی ،های کوتاهیدورهدر 

حاکمیت سرکوبگر، پس از قلع و قمع اما گیرند. های زنان شکل میمی از جمله تشکلمرد

های خیریه های خودفرموده و حداکثر سازمانها و تشکلمبادرت به برپایی سازمان ،آنها

، فقط این پس از آن های نسبیآزادیی دورهو تا برآمد بعدی اجتماعی و به تبع آن کند می

مطالبات جنسیتی  ،ند که به زعم خودشانهستدولتی ای دولتی و شبههها و تشکلسازمان

تصویب قوانین و طرح  ،هارند اما در واقع با دست زدن به یک سری رفرمیگزنان را پی می

سعی در ممانعت از اعتالی دوباره جنبش انقالبی زنان  ،های دولتیمطالبات زنان در چارچوب

های های مستقل از جمله تشکلها و انجمنی تشکلهمه . در دوره رضاشاه به تدریجکنندمی

های رضاشاه در های مستقلی که تا حدودی حامی سیاستتشکلحتا  زنان سرکوب شد. وی

مرداد 29پس از کودتای  2خواه را هم تحمل نکرد.جمعیت نسوان وطنی زنان بودند، مانند باره

طی به  41، در دهه وکراتیک زناناز جمله تشکیالت دم های مستقلو سرکوب تمام تشکل

حق رای به زنان داده شد و سازمان ملی زنان به ریاست اشرف پهلوی اصطالح انقالب سفید 

                                                                 

 ، زن و مبارزه مخفیشهیدیانحامد  - 1

منحل شد. درست در همان سالی که این تشکل میزبان  1511، آخرین تشکل مستقلی بود که در سال این تشکل - 2

تهران بود و ریاست افتخاری این کنگره را به شمس پهلوی واگذار کرده بود. چند سال ی نسوان شرق در دومین کنگره

آبادی ریاست را داد و صدیقه دولت "کانون بانوان"های مستقل زنان، رضا شاه دستور تاسیس پس از سرکوب کامل تشکل

ی دولتی برخوردار بود اهداف ودجهاین کانون را پذیرفت. کانون بانوان که به فرمان رضا شاه تشکیل شده بود و از ب

 (زهره اسد پور)"های خیرخواهانه محدود شده بود.فمینیستی را کنار گذاشته و به فعالیت
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دهه شصت نیز پس از و  1531های پس از بهمن سالدر  1.سردمدار حقوق زنان شد

زنان غیرمستقل  های"ان جی او" و و شبه دولتیهای دولتی های شدید، تشکلسرکوب

با عنوان فمینیسم اسالمی یا مسلمان فعال در این بخش، عموما زنان  یل شدند کهتشک

ها های زمانی و هنگامی که زنان مبارز و انقالبی یا در زنداندر این برهه شوند.بندی میدسته

دولتی، جای های دولتی و شبهاند، این تشکلمیدهها آرهستند یا به تبعید رفته یا در گورستان

های دولتی و از باال به عنوان دستاورد های مردمی و واقعی زنان را گرفته و رفرمشکلخالی ت

زنان چپ یا جنبش چپ در "شود: شود و این حکم اثبات میمطرح می "جنبش زنان"این 

و در این هیاهوی ایجاد شده، کسی از این  !"ا مطالبات زنان شکست خورده است.رابطه ب

به  چپ نسبتبه نظر آنان ی که "جنبش زنان"فعاالن این  اگر پرسد کهمنتقدان نمیدست 

دادند که جنبش کردند، چه اقداماتی انجام مییت میلند و فعاآن زمان بودآن جفا کرده، در 

  ؟چپ نکرده است

 

 های فمینیستی زنان سازمانهای چپ، توجهی سازمانبه دلیل عملکرد و بی

 ل شوند یا رشد و گسترش یابند. ی تاریخی تشکینتوانستند در این دوره

ی های فمینیستی زنان نتوانستند در این دورهاین یک واقعیت تاریخی است که سازمان

جنبش "دالیل این امر را در درون خود آیا نباید تاریخی تشکیل شوند یا رشد و گسترش یابند. 

 وجو کرد و به این سواالت پاسخ داد:جستنیز  "فمینیستی

برای  جامعهزنان با  راپیوند الزم در جامعه حضور فعال و فعاالن فمینیست یا آدر آن زمان 

ود در حدی بجنبش زنان داشتند؟ آیا میزان آگاهی این فعاالن پیگیری مسایل عینی آنان 

ها شکل دهند؟ آیا فرصت کافی داشتند تا قبل که بتوانند جنبش مستقل زنان را در آن سال

تر آیا واقعیات برسند؟ و از همه مهمدر عمل و نظر گی الزم به پخت ،هااز شروع سرکوب

 داد؟اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه در آن برهه، اجازه رشد این نوع نظریات را می

                                                                 
ش هایهایی پس از مرگ اشرف پهلوی رخ داد تا این سازمان و فعالیتو چندان هم عجیب نیست که شاهد بودیم تالش -1 

 خشی از جنبش زنان محسوب کنند.به عنوان ب "فمینیسم دولتی"را با عنوان 
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ا بها در آن سال گیری جنبش فمینیستی زنانیابی عدم شکلیش از آنکه در زمینه ریشهپ

های درونی انداخت، باید ضعف پ و اپوزیسیونهای چآن را فقط به گردن سازمان ،نگاه بیرونی

 را نیز در این زمینه بازبینی کرد. و فمینیسم جنبش زنان 

پس از میالدی.  91تا  31های آخر دهه شمسی مقارن است با سال 31و  31های دهه سال

جنبش 1گذراند.فمینیسم موج دوم دوره تعلیق نسبی خود را می ،م11های ابتدایی دهه سال

ها به ای زنان در اروپا و امریکا فروکش کرده بود و به تدریج فعالیت آنها از خیابانهتود

شاهد رخدادهای سال در چنین شرایطی،  شد.ها و نهادهای مختلف دولتی منتقل میدانشگاه

آیا این  ،ای. زنان بسیاری به جنبش ضددیکتاتوری پیوستند. در چنان بحبوحهبودیم 1531

دارانی پیدا کند و یا ست در ایران و در میان زنان ایرانی مبارز و آگاه طرفتواننظریات می

 غرب های موج دومهایی بسیار فراتر از فمنیستگسترش یافته و قوام یابد؟ زنان ایران خواست

آن طور )ها نتوانست در ایران است که فمینیسم در آن سال اصلی دالیلیداشتند. این یکی از 

رو بخش مترقی و پیش ،پا بگیرد. هر چند (انتظار دارند ز فعاالن جنبش زناناکنون برخی اکه 

از زنان ایران کرد. مبارزات های بسیاری از در آن دوران حمایت ،جنبش فمینستی در غرب

در خارج از ایران، و تظاهرات  ایران و برگزاری متینگهیاتی به توان به اعزام آن جمله می

 .اشاره کرد ن ایران و...علیه تشدید فشار بر زنا

 

 "ها بیشتر سیاسی بود تا صرفا فمینیستیمبارزات زنان ایران در این سال". 

در تمام دنیا و به خصوص در کشورهای جهان سوم، این عقیده که زنان نباید با سیاست 

هایی بوده است که اکثریت حوزهدرآمیزند، قدمت بسیار دارد. در واقع قدرت سیاسی از اولین 

یابی تالش برای دست ،نان از آن کنار گذاشته شدند. در طول تاریخ مبارزات زنان در ایرانز

ری گیشکلزنان با شرکت موثر در در هر برهه تاریخی، به این حوزه همواره وجود داشته است. 

اند. در این ی عمومی فعالیت شدهوارد عرصهشان مستقل از مردان و با هویت زنانهها، انقالب

قلمرو شخصی و عمومی و  های قدیمی قدرت شخصی و جنسی تضعیفشکل"است که ستا را

 ."کندتغییر می

                                                                 

 دو قرن فمینیسم مشیرزاده، حمیرا، - 1



 شمسی 05ی سیر مبارزات زنان ایران در دهه 316

 
 

در جریان بود و زنان همواره سوم های انقالبی بسیاری در سراسر جهان ها جنبشدر این سال

های های ساختاری که در حوزهاند. با توجه به تفاوتها بودههای این جنبشترین بخشاز فعال

یاسی اجتماعی، اقتصادی بین این کشورها با کشورهای اروپایی و امریکا وجود دارد، طبیعی س

شان را پی بگیرند. از زنان در غرب مطالبات ن در این کشورها در مسیرهایی جدااست که زنا

مستثنا نبودند. این بخش از مبارزات زنان جهان سوم، از دید برخی امر زنان ایران هم از این 

تحقیقات آکادمیک و  ،فعاالن فمینیست در اروپا و امریکا که در رابطه با جنبش زنان از آن

های بدون جنبش"کردند، نادیده انگاشته شده و یا حداکثر تحت عنوان پردازی مینظریه

 . 1شده است به آن اشاره کرده "عنوان

ی توانایی زنان در حوزهعدم "به چالش کشیدن باور دیرین ِ ،هاحضور زنان در انقالب ،در واقع

ی سیاسی چنان این حضور در عرصه ،. برای زنان چپ ایرانی در آن دوران نیزاست "سیاست

کردند یتصور مهر گرایش فکری که در برابر مهم بود که حاضر نبودند قدمی عقب بنشینند و 

 ،کریحتا اگر این گرایش ف ایستادند؛می ،کنددار میبه نوعی این دستاورد را خدشه

جمعیت بیداری زنان در مورد وحدت با سایر های فمینستی بوده باشد. به عنوان مثال دیدگاه

 چنین نوشت: 39ها در سال گروه

هایی محدود هایی که زنان را به متشکل شدن گرد خواستهآن دسته جریانات و دسته" 

انه به جنبش انقالبی خوانند، آگاهانه و ناآگاهاقتصادی صنفی و پرداختن به امور زنان می

زنند و در واقع به طور غیرمستقیم مردم و جنبش انقالبی زنان زحمتکش ایران ضربه می

کنند که ما زنان الیق فهم همان مسایل محدود خود هستیم این فکر ارتجاعی را تبلیغ می

 2"و نباید در امر و انقالب و سازندگی فردا دخالت و شرکت کنیم...

الش شود جز با به چهای مضاعفی که بر زنان میمبارزه و تالش برای رفع ستمای دیگر، و نکته

 شکساالر و مردساالر  ممکن نیست و هر گام در این مسیر بیکشیدن ساختارهای سرمایه

 .انگارندهایی از جنبش زنان، آن را نادیده میای سیاسی خواهد بود، امری که بخشمبارزه

 

                                                                 

 در تکاپو فمینیسم و کنش اجتماعی روباتام ، شیال، زنان - 1

 های زناناردیبهشت، مقاله آشنایی با تشکل 9وو  1آیندگان،  - 2
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 " ها، کورجنس بودیم، آگاهی نداشتیم و...سالما زنان فعال چپ در این"  

فته گهای شفاهی در مصاحبههای دهه پنجاه های سالدر نقد فعالیتنیز  شبیه به این عباراتی

ها بیشتر در آن سالفعال چپ چرا زنان  باید به این سوال پاسخ داد که ،در ابتدا .ه استشد

های خواست ی باهایحوزهدر کردند تا میفعالیت های سیاسی و در سازماندر حوزه سیاسی 

 1؟فمینیستیهای سازماندر و  هزنانصرفا 

تنها شاید نشان از عدم خودباوری  دهد؛تحلیل درستی از آن دوره به دست نمی ،این نوع نگاه 

فعال چپ در توان گفت که زنان نه باشد. به جرات میاها ستم مردساالرناشی از سال یزنانه

و شریط اقتصادی،  شانآگاهی آنان برآمده از زندگی روزمرهاما  هی باالیی داشتند؛آن دوره آگا

همان گونه که امروز  اجتماعی و فرهنگی آن دوره از تاریخ ایران بود و جز این امکان نداشت.

اگر بحث جنبش مستقل زنان رشد کرده و بسیاری را به خود جذب کرده، نیز برآمده از 

 ،یدنشینمی ی با این دیدگاهاست. وقتی پای صحبت زنان حاضرزمان  شرایط واقعی زنان در

علیه تصویب قانون حمایت از در تظاهرات بینید که در تظاهرات علیه حجاب اجباری، می

وضع رسمی در این شان محتا اگر سازمان سیاسی متبوع ،اندخانواده جدید و... شرکت داشته

 گاهی جنسیتی آنان دارد. نشان از آ این خود مورد نگرفته بودکه

ها وجود داشت، با آگاهی که امروز وجود ای که در مورد مسایل زنان که در آن سالنوع آگاهی

توان این انتقاد را به فعاالن آن دوره )چه زن و چه مرد( وارد دانست متفاوت است. نمی ،دارد

که  دیدباید  ،شدن مسالهتر بوده است. برای روشنو آن گونه شان در آن سطح که چرا آگاهی

آید؟ آگاهی ایده و نظر است، بازتابی فراوری شده از چیست و چگونه بوجود می "آگاهی"

 جهان پیرامون در ذهن انسان. 

تواند ... آگاهی هرگز نمی ی خودشان هستندهاو ایده هانندگان پنداشتتولیدک هاانسان"

 ها... انسان د زیست واقعی آنان است.فراین هاچیزی جز هستی آگاه باشد و هستی انسان

شان و نیز تفکرشان شان، جهان واقعیمادی یشان و مراودهبه موازات تکامل تولید مادی

کند، دهند. این آگاهی نیست که زندگی را تعیین میی تفکرشان را تغییر میهاو فراوده
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آغازگاه، آگاهی کند. در شیوه نگرش نخست، عین میاست که آگاهی را مبلکه زندگی 

نگرش دوم، که با زندگی  یدر شیوه شود؛است که به مثابه فرد زنده در نظر گرفته می

واقعی هستند و آگاهی منحصرا به مثابه آگاهی آنان  ،واقعی مطابقت دارد، خود افراد زنده

 1 "شود.تلقی می

یریم فاقد ارزش خواهد اگر آگاهی را به صورت مفهومی انتزاعی جدا از تاریخ واقعی، در نظر بگ

وجود دارند چنین  هاای اجتماعی است و تا زمانی که انسانآگاهی از همان ابتدا فراورده"بود. 

پیچیده است که هرگز از طریق عوامل بیرونی به طور این فرایندی بسیار  "باقی خواهد ماند.

  "شود.کامل تعیین نمی

ای شان بود. طغیان آنان بر ضد زندگیاز زندگی برخواسته ،هاسال آنودآگاهی زنان ایران در خ

هم به عنوان یک زن و هم به خاطر موقعیت  ،در آن و بود که در آن زاده شده بودند

زنانی که باور داشتند که مورد ستم  گرفتند؛بعیض و انواع ستم قرار میمورد ت ،شاناجتماعی

مچنین به دالیل سیاسی و اقتصادی اند نه فقط به این دلیل که زن هستند، بلکه هواقع شده

های پس از سرنگونی دهد چرا در سالتواند باشد که نشان میدیگر. این یکی از دالیلی می

 برای کسب حقوق زنان پا نگرفت.  صرفارژیم شاه جنبشی سازمان یافته 

ی چگونگی ها و مفاهیم هرگز ساده نیست. آگاهی تاریخی در بارهرابطه میان موقعیت"

بندی روندهای تفکر کند. دستهکارگیری و ادراک مفاهیم پیچیدگی آنها را آشکار میبه 

اند. های اجتماعی و سیاسی ثمربخشهای حرکت و سازماندهی در جنبشو تمایز شکل

قادر  ،گیری آنها به وسیله مردم در مسیر تاریخی شکلاما تنها با نگریستن به نحوه

ها را دریابیم. فرایند تجربه و تغییراتی که در معانی هخواهیم شد که چگونگی حرکت پدید

فرایندهای پویایی هستند و حال آنکه تعاریف نظری  ،دهندو مصادیق مفاهیم روی می

های مختلف مشاهده و آیند. چالش واقعی پیش روی ما حفظ این روشایستا به نظر می

  2"درک عمل اجتماعی انسان درکنار هم است.
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 " حساسیت جنسیتی ندارد یا نداشته است. ،جنبش چپ" 

 و های دیکتاتوروجود حکومت در کشورهایی شبیه ایران به خاطرواقعیت این است که  

در کنار ستم  ،های نژادی قومی، مذهبی و طبقاتی شدیدسرکوب شدید، تبعیضات و ستم

  رد.ها مبارزه کتوان فقط علیه یکی از این ستماند که نمیشده چنان در هم تنیده ،جنسیتی

ابق با مطدید جنسیتی و حساسیت جنسیتی ) ،فتدر آثار و اسنادی که مورد بررسی قرار گر

های سیاسی چپ در سازمانها( نمایان است. های نظری این گروهآن دوران و مطابق با بنیان

، هترین و فقیرترین زنان جامعکنار بررسی و پرداختن به مسایل معیشتی و زندگی فرودست

 ود،بو بیش مبتالبه تمام زنان که کم  زنان را در مواردی آمیز تصویب شده علیهقوانین تبعیض

مواضع  درو حتا  قرار دادندنیز توجه آزادی انتخاب پوشش و.. ارث،  ،حضانت ،مانند حق طالق

زنان روسپی و آتش زدن شهر نو، حق ادامه یا خاتمه دادن  آنان مسایلی چون نوع برخورد با

های ایجاد شده برای زنان مانند زنانه مردانه کردن ه بارداری و انواع و اقسام محدودیتب

آیا اینها نشان از حساسیت دریا و ... نیز از قلم نیافتاده است.  ،ورزشهای آموزشی، محیط

این حساسیت جنسیتی متناسب با شرایط همان نباید فراموش کرد که اما  جنسیتی ندارد؟

توجه درخور به مساله جنسیت به ما امکان بررسی "درست است که،  ده است.عصر و زمان بو

به روشی غیرتاریخی برای همه مبارزات "اگر اما  ،"بخشدهای مختلف عصیان را میقالب

د نیز به شمتصور  ،زمان، هدفی فمینیستی که همانا اصالح و تغییر مناسبات جنسیتی است

 1 "خطا خواهیم رفت.

به بعد وجود  31های پس از قیام مردمی در سال پذیری در مورد زنان در سالواقعیت انکارنا

سبب نشد که زنان ایران در کنار هم قرار گرفته و جنبش  "جنسیت"ها دارد: در این سال

ریزی کنند. بخشی از زنان که به دلیل اعتقادات مذهبی و عرفی موجود در زنان را پی

به یک باره فرصت  ،پرداختندداری و مادری میتنها به خانهها اسیر بوده و چهاردیواری خانه

کردند. حکومت فرصتی که تصورش را هم نمی های اجتماعی یافتند؛حضور وسیع را در فعالیت

اینان جای زنانی را بخشی از شان فراهم کرد. آنان و مردان را برایخاطر الزم اسالمی امنیت 

سازی شدند، زنانی که تا شان پاکعتقادات یا پوششهای کار به دلیل اگرفتند که در محیط
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سیاسی فعال بودند. این زنان مذهبی در کنار حاکمیت و  های اجتماعیپیش از این در عرصه

ای ایستادند که دین و یا زنان مذهبیکمونیست و بی ،حجابقرار گرفتند و در مقابل ِزنان بی

گسلی میان  ،ی کار آمدن حکومت مذهبیبا حکومت اسالمی مرزبندی داشتند. در واقع رو

ی از بخش .ایجاد کردسایر اقشار مانند کارگران و ...( میان )و صدالبته های مختلف زنان بخش

خود به بهای به دست آوردن فضای امن برای حضور در اجتماع و فعالیت های اجتماعی، زنان 

دهد نشان میبار دیگر  ،گذشتشان شدند. آن چه بر زنان ایران عاملی برای سرکوب همجنسان

تواند و بدون توجه به مسایل طبقاتی و فرهنگی و سیاسی نمی به تنهاییکه جنسیت 

 ها باشد.شترک زنان علیه نابرابریعاملی برای حرکت م ،درکشورهایی مانند ایران

 

 های سیاسی چپ نگاه مردساالرانه در سازمان 

است که  جدی یکی دیگر از نقدهای، چپ سیهای سیادر سازماننگاه مردساالرانه وجود 

شک رفتارهای ناشی از فرهنگ مردساالری، در یک سازمان سیاسی . بیمطرح شده است

تر از جامعه، خود را طرفدار برابری و جویای عدالت، از سوی مردان مبارز عضو، بسیار پررنگ

 غیرقابل تحمل است.تر و آزاردهندهرزمشان همنمایاند و برای زنان آگاه و مبارز می

داری وجود دارد. این نگاه در میان طبقه کارگر، نگاه مردساالرانه در جامعه طبقاتی و سرمایه

در تفکر و نگاه زنان چپ و حتی فمنیست هم وجود داشته و حتا  ،های سیاسی چپسازمان

نیز  و دارد. جامعه ایران یک جامعه مردساالر بوده و هست و طبیعتا در آن مقطع زمانی

آگاهی از این مساله، علیه شرایطی با هر میزان فعال چپ اما زنان  .توانسته از آن مبرا باشدنمی

 زند و در این مسیر تنها تا حدودی پیش رفتند.ها را دامن میطغیان کردند که این نابرابری

است.  ی خود جلوترهایی از جامعهآن چه مسلم است بخش آگاه و پیشرو هر جامعه، تنها گام

توان تصورکرد که اند و میاین افراد )اعم از زن و مرد( در ساختارهای نابرابر جامعه رشد کرده

 ها هم نمود داشته باشد وی جامعه در میان اعضای این سازمانافکار و رفتارهای مردساالرانه

فرهنگ های سیاسی و مبارز، حامل برخی از رسوبات این مردان و حتا زنان عضو این سازمان

و یا عدم اعتماد به شان سازمانیهمند. نگاه از باال به زنان از سوی برخی از مردان باش بوده

است که بیشتر  یهایی از آن دست مسایلزنان، نمونهاین نفس و خودباوری در میان برخی از 
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های کلی هایشان داشته است تا سیاستفرهنگبستگی به خصوصیات شخصیتی افراد و خرده

در درون این کم و بیش  ای،نقدهای جدینیز، در این زمینه  .ها در قبال مسایل زنانمانساز

فرصت در آن برهه کوتاه سه ساله، ای که های سیاسیسازمان ،ها وجود داشته استسازمان

شان، منسجم کردن نظرات خود را در رابطه با تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه

شار و از اق ،های چپ پیوستند، به سازمان31 بهمنکه بعد از نی کسا طیف گستردهنداشتند. 

های خاص خودشان را فرهنگهر کدام فرهنگ و خرده طبقات مختلف اجتماعی بودند و

، برای برخی از این برخوردهادر حدی که  شان تاثیر داشت،داشتند که در عملکرد و مواضع

ای است که بسیاری از نماید. این نکتهمی دور از ذهنعجیب و گاه بسیار  مرد آگاه مبارز،

 فعاالن آن دوره به آن اذعان دارند:

از سوی دیگر موضع گرفته شده در قبال مسایل روز و از جمله مسایل زنان بسته به "

  1"ود..بفردی که مسئول بود و نگرش وی به مساله زنان، مواضع انتخاب شده، متفاوت می

 

 م حساسیت نسبت به واژه فمینیس 

ز ها نیحساسیت نسبت به واژه فمینیسم، از سوی اعضای مرد و گاه زن فعال در این سازمان

 نقدهایی را به دنبال داشته است:

های غیرکمونیست مترقی، نوعی فحش ها و گروهآن زمان واژه فمینیسم در بین چپ"

وند حتا ها مرعوب این نگاه مردساالر ششد که خیلیآمد. همین باعث میبه حساب می

چیرگی نگاه مردساالرانه بود و زنان هم به خاطر این که از قافله عقب .. . هاخود زن

 2 "به دنبال آن رفتند. ،نمانند

های آمد و جنبش چپ، تمام نحلهبه حساب می "فحش"نوعی  "فمینیسم"این که واژه 

ص ایران نبود در کردند، مختفمینیسم را یکی دانسته و آن را مساوی با مردستیزی معنی می

ممکن بررسی چرایی آن در اینجا  و  5این مساله وجود داشتدر آن دوران کل اروپا و جهان 
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به خاطر عقب نماندن از قافله به چپ ایران، زنان "که باور حکم کلی و این اما این . نیست

ی ادهن ارعدم خودباوری و نادیده گرفت ،، تنها ناشی از نبود اعتماد به نفس"دنبال آن رفتند

عدم آگاهی در مورد جنبش فمینیستی نیز در  تواند باشد. البتهمیزنان ایران در آن مقطع 

شان بارزهم های چپ فعال بودند، مسیربیشتر زنانی که در آن دوران در سازمانآن نقش دارد. 

در  شان وهای سیاسی اجتماعیبسیاری از آنان برای ادامه فعالیت را انتخاب کرده بودند.

نان برای عقب نماندن این زمجبور به مبارزه با پدران، برادران و همسران خود بودند.  ،خانواده

شان را بر سر این ی مردان به میدان مبارزه کشیده نشده بودند. بسیاری از آنان جاناز قافله

 امعه وچه در جمردساالری حاکم را در کنار دیکتاتوری،  ،شانانتخاب گذاشتند. آنان با عمل

شک اگر نگاه به چالش کشیدند. بیشان های سیاسی متبوعخانواده و چه در سازمان

 توان مدعی شدتوانستند چنین کنند؛ هر چند  نمیمردساالرانه در این زنان چیره بود، نمی

  اند.از این نگاه ها بری بوده

 

 "کرد.حل مسایل زنان را به بعد از انقالب موکول می ،جنبش چپ" 

شود این است که جنبش چپ حل مسایل زنان را به بعد ی دیگر از نقدهایی که مطرح مییک

 کرد. از انقالب موکول می

که ضمن الغای  انداند. آنها به زنان قول دادهی انقالبی نیز زنان را بسیج کردههاجنبش"

ق آنان ای نوین بر اساس برابری و عدالت، انقالب از حقونظم گذشته و برقراری جامعه

دبیات ادر دفاع کرده و شرایطی برابر با مردان برایشان تضمین خواهد کرد. همان گونه که 

تنها بخشی از  اندگران این جنبش به آن اشاره کردهچه فعالین و چه تحلیل ،فمینیستی

ی انقالبی به حقیقت پیوسته است. با وجود شرکت فعال زنان، هاوعده و وعیدهای جنبش

قالبی در اکثر موارد تنها به مشکالت فوری زنان که مربوط به فقر و ستم ی انهاجنبش

اند. بدون اینکه مردساالری را با ساختار برابری اجتماعی طبقاتی بوده است پرداخته



 323  مالحظاتی چند

 
 

جایگزین نماید. گذشته از این مشارکت در امر انقالب لزوما موجب کسب احترام بیشتر 

 1"شود.برای زنان نمی

ختن به این مساله به درک بیشتر و متقابل جنبش زنان و جنبش چپ کمک تردید پردابی

شد؛ امری که در آن فرصت کوتاه همگرایی بیشتری میان آنان می کرد و شاید سبب ایجادمی

 تر بگوییم دو سال و نیمه، به انجام نرسید.سه ساله یا دقیق

سوال نداشت که در چه در آن زمان، پاسخ خیلی روشنی به این ایران چپ  هایسازمان

شود و تا رسیدن به آن پس از انقالب سوسیالیستی حل می ایران ای، مسایل زنانپروسه

در  رد، هر چندباید مسایل زنان را پیگیری کچگونه مرحله )یعنی انقالب سوسیالیستی( 

های های کلی، پاسخ چپ به این مساله روشن است. )در مورد مرحله انقالب سازمانتحلیل

مرحله انقالب را  ، در آن زمانهابسیاری از این سازمانپ دیدگاه های متفاوتی داشتند و چ

 سد:نویانگلس در کتاب منشا خانواده در این باره چنین می (کردند.دموکراتیک ارزیابی می

دارد. برعکس عرصه را برای تناقض بین طبقات را از میان برنمی ،جمهوری دموکراتیک"

یند. به همین ترتیب خصلت ویژه تسلط مرد بر زن، در خانواده نوین، بجنگ تدارک می

شود شود که آنها از نظر قانونی یکسان باشند. آنگاه آشکار میفقط هنگامی کامال واضح می

که نخستین شرط رهایی زن و ورود مجدد زن به صنعت عمومی است و باز این امر نیز 

 "ثابه واحد اقتصادی جامعه از میان برود.مستلزم این است که خصوصیت خانواده به م

م با تحلیل دیالکتیکی و ماتریالیس که مطابق ندارندتوجه  ،کنندکسانی که این نقد را مطرح می

تاریخی، ساختارهای یک نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بالفاصله در فردای 

های بسیار دارد شرطو نیاز به پیش کندها( تغییر نمیانقالب )جابه جایی قدرت و تغییر دولت

به این مساله  های مارکسیستپذیر است. تئوریسینی بسیار طوالنی امکانو در یک پروسه

 نویسد:مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی چنین میاند. اشاره کرده

                                                                 

، پاییز 51( ، نشریه آوای زن، شماره 1693تا  1611زن و مشی سیاسی مخفی در ایران )"شهیدیان، حامد، مقاله  -1

1661  
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 بدون ،پذیر است. بردگینیل به رهایی واقعی تنها در جهان واقعی و وسایل واقعی امکان"

 ،شود، سرواژ را بدون کشاورزی اصالح شدهریسی ملغا نمیماشین بخار و ماشین نخ

توان از میان برداشت و به طور کلی مردم تا زمانی که قادر نیستند خوراک و نوشاک نمی

و پوشاک و مسکن خود را به قدر کفایت چه از نظر کیفی و کمی، به دست آورند، آزاد 

ریخی است نه ذهنی و بر اثر شرایط تاریخی صنعت، بازرگانی، نتوانند شد. رهایی عملی تا

  "گردد.کشاورزی )مراوده ( فراهم می

گام نخستین است برای شروع  ،توان گفت که انقالب و تغییر حکومت سیاسیدر واقع می

ای است که در این گونه نقدها به آن توجهی تغییر این ساختارها. این نکته درجهتتالش 

سایل زنان و جایگاه فرودست زنان در خانواده و ... نیز از این امر مستثنا نیست و شود. منمی

به طور کلی به آن پرداخته  شاید فقطهر چند  ؛داردداشته و چپ در این مورد نظر مشخص 

انگلس در کتاب منشا خانواده، در مورد عشق جنسی که یکی از  ی دیگر،باشد. مثالشده 

داری است و بدیلی که جایگزین آن خواهد شد، چنین معه سرمایهنمودهای مردساالری در جا

 نویسد:می

بدین طریق آنچه که در حال حاضر در مورد انتظام مناسبات جنسی بعد از نابودی "

توانیم حدس بزنیم عمدتا یک خصوصیت منفی دارد می ،داریالوقوع تولید سرمایهقریب

یان خواهد رفت. اما چه چیزی به آن اضافه و بیشتر محدود به آن چیزهایی است که از م

خواهد شد؟ پاسخ این سوال بعد از آنکه یک نسل نوین پرورش یافت، معین خواهد شد: 

شان فرصت خریدن تسلیم زن را با پول و که هیچ گاه در سراسر زندگی ینسلی از مردان

ر هیچ گاه مجبواند و یک نسل از زنانی که یا با هر وسیله قدرت اجتماعی دیگر نداشته

ای به جز عشق واقعی تسلیم کنند، اند خود را به هیچ مردی به خاطر هیچ مالحظهنبوده

های خویش به خاطر ترس از عواقب اقتصادی آن خودداری یا از تسلیم خود به معشوقه

گوییم آنها باید انجام که ما می آنچه را ،نمایند، هنگامی که چنین مردمانی پیدا شدند

  "ه پشیزی نخواهند گرفت.دهند، ب
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 " زنان چپ یا جنبش چپ از مسایل کلی زنان خبر نداشته و در واقع ارتباطی با

 "های مردم نداشتندتوده

انی کس ،کردندبخش دیگر این زنان انقالبی هم که در داخل کشور زندگی و مبارزه می"

توده ایران،  های مخفی و زیرزمینی مثل حزببودند که به واسطه حضور در سازمان

های فدایی خلق و ... اساسا خبر نداشتند که در بطن جامعه و در روابط سازمان چریک

گیرد. یعنی روزمره زندگی مردم چه اتفاقات عظیم فرهنگی و سیاسی و نمادین نضج می

شان به یک باره از پدیدار شدن اجبار های مخفی، اغلبآنها هم در دایره بسته سازمان

 یشگفت زده شدند. از زاویه "جاب و بر آوردن شعار: یا روسری یا توسریدر پوشیدن ح

این بخش از زنان جدامانده از جامعه نیز اجباری شدن حجاب احتماال یک پدیده جدید 

 1 "کرد...و خلق الساعه جلوه می

 های زنانسازمانو های سیاسی چپ های سازمانبا مرور مختصری بر اسناد، نشریات، فعالیت

 توان گفت که آنها اساسا خبر از آنچه در جامعهآیا باز هم می ،پ که در این مجموعه داشتیمچ

ها و فشارهایی بر زنان رخ داده که در مواضع اند؟ چه محدودیتنداشته ،گذشتمی و علیه زنان

ز ادر نشریات سازمانی یا عمومی چپ  شان(ترینها )از طیف راست گرفته تا چپاین سازمان

تفکیک جنسیتی در محل  قانون قصاص، منع زنان از قضاوت، حجاب اجباری، :م افتاده استقل

اری بیک تصویب قوانین مدنی علیه زنان،های اجتماعی مانند ساحل دریا، کار و درس و محیط

های چپ در هایی به جز همین سازمان... ؟ چه کسان و چه گروه و دستمزد کمتر از مردان و

هایی کردند؟ چه گروهها افشاگری میدر آن سال ،ها و فشارها به زناندودیتزمینه اعمال مح

 دادند؟ تجمع و تحصن علیه این فشارها را سازمان می

کسانی که در مبارزه برای توان ارزیابی کرد؟ نادیده انگاشتن این مبارزات را چگونه می

یا روسری یا "شعار  سال شاهنشاهی در آن زمان مشارکت داشتند، از 2311سرنگونی 

توانستند باور کنند که به این سرعت آمال و آرزوهایشان آنها نمی. شگفت زده نشدند "توسری

برای آزادی و عدالت چنین نقش بر آب شود؛ به هر روی، با فاصله زمانی اندکی، بسیاری از 
                                                                 

  139روشنفکران و حجاب، صفحه ، نوشین، احمدی خراسانی -1
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 شان بود،هایگیریآنان علیه این روند موضع گرفتند و سرکوب، ترور و اعدام پاسخ موضع

شتاب  1531کم تا خرداد با سرعت بسیار کم آغاز شد و کم 1539روندی که از همان تابستان 

 .  و سیلی سهمگین شد یافت

های باور نداشتند که رفرم ،آنهاهای سیاسی چپ و زنان چپ فعال در بسیاری از سازمان

ند مساله را با آمار و سدهد. این شرایط زندگی زنان را تغییر اساسی می ،تبلیغاتی حکومتی

داری خط و مرز داشتند، مذهب را به عنوان عاملی با فرهنگ سرمایهآنها کردند. تحلیل می

هایشان فرهنگ مردساالری و کار خانگی کردند، در نوشتهبرای تداوم ستم بر زن تحلیل می

ا این باشتند. گذبه نمایش میخاص خودشان و تبعات آن را در زندگی زنان ایران با ریزبینی 

هم چنین مردان همرزمشان( از آنچه در جامعه  وتوان گفت این زنان )می وجود، چگونه

برای آنان اولویت داشت و با عدالتی با هر نابرابری و بیگذشت، خبر نداشتند؟ مبارزه می

 را در عمل به چالش می کشیدند.  هایشان در عرصه سیاسی، مردساالریفعالیت

این نبودند.  "ستیززن"ها و زنان فعال در آن دهد که این سازماند نشان میمروری بر اسنا

انتخاب کرده  برخی فعاالن فمینیستراه دیگری را جز راه  ،برای رهایی زن و مردان زنان

شان برآمده بود. آنان اعتقاد داشتند: راه رهایی زنان همراه با راهی که از شرایط زندگی ،بودند

برای این است این مسیر توان گفت انتخاب در واقع می گذرد.ر انقالب میکل جامعه از مسی

 آید.گران سنگین میدسته از تحلیل

 در نقد دیگری آمده است:

ستیزانه موجود در جنبش ضد شاه سبب شد که وقتی در های زنشاید همین دیدگاه"

شی را حتا در ی شهرنو در تهران به وقوع پیوست، واکنسوزی در محلهآتش 31بهمن 

های انقالبی برنیانگیخت، درحالی که زنی مانند ستاره میان زنان در گروه

شد از قضا تنها زنی محسوب می "که در نظر آنان ضد انقالب و طاغوتی"فرمانفرماییان

... از آوردن این واقعه  ایستادگی کرد. "آتش سوزی در شهر نو"بود که یک تنه در برابر 

ه این نتیجه برسم که غیر از بحث حجاب اجباری در همان دوران خواهم بتاریخی می
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انقالب اتفاقات بسیاری بر زندگی و حقوق زنان هوار شد که متاسفانه از واکنش زنان 

 1"انقالبی ضدحجاب در برابر این وقایع، اخباری در دست نیست.

های سازمان معدود اعضایبهمن،  22و قبل از سقوط کامل رژیم سلطنتی در  31در بهمن 

ساله در حال نبرد با ارتش شاه بودند. در  2311چپ داخل کشور، برای سرنگونی یک رژیم 

 خودشان را سازمان ،های سیاسی و انقالبی چپ هنوز فرصت نکرده بودندآن برهه این تشکل

 یموضعی نگرفتند و یا کار "شهرنو"ها علیه حمله به دهند. در چنین شرایطی این سازمان

ستاره فرمانفرمایان که دغدغه سرنگونی رژیم شاه را نداشت، با توجه  ستند انجام دهند. امانتوان

رفح اوشناختند و از را به عنوان یکی از نزدیکان حکومت شاه می ویها به این که کالنتری

 ،و تعدادی از مددکاران و دانشجویان هاشنوی داشتند، توانست با کمک ماموران کالنتری

در تمام  36و  39های بعد یعنی برسد. در سال شهرنو زنان انجام دهد و به داد یمثبتات اقدام

داران مذهبی به شهر نو ها یا چماقها، علیه شیوه برخورد حکومت، کمیتهنشریات تمام گروه

ان چپ مانند آیندگعمومی و مستقل و مساله روسپیگری موضع گرفته شده است. در نشریات 

توان مقاالتی در این راستا دید که نشان های سیاسی چپ میسازماننشریات همچنین و 

بر سر زنان  "هوار شده"نه تنها این مسایل  چپ،زنان های سازمانها و دهد این سازمانمی

ها بهایی بسیار سنگین و بابت این افشاگری پرداختهکه به افشاگری نیز میاند دیدهایران را می

 ر به چند نمونه اشاره می شود:در زیاند. هم پرداخته

سط رژیم جمهوری اسالمی در میزگرد نشریه سازمان رهایی زن در مورد مبارزه با فحشا تو

 گوید:چنین می "سرخگل"

گرچه ما معتقدیم که مساله نابودی فحشا نه تنها در ماهیت این رژیم نیست، بلکه از "

ی ما است. با این همه وظیفهآفرین  خود فحشا "صیغه"ی فحشا قانونی طریق اشاعه

ی غیرانسانی است که این رژیم در پیش گرفته است. یعنی برای نابودی یک افشای شیوه

 "ها را هدف قرار داده است.ی مریض، قربانیپدیده

 گوید:نماینده اتحاد ملی زنان در این میزگرد در این باره چنین می
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های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مینهی زکن کردن کلیهما وظیفه داریم برای ریشه"

توان به مساله برخورد کرد یا فحشا گام برداریم. زیرا با سنگسار کردن زنان فاحشه نمی

با بستن بخشی از شهر تهران که مرکز فحشا بوده است. در حال حاضر در سطح شهر 

فقر و ترین برخوردی نشده است. های وجودی آن کوچکاند. زیرا به پایهپخش شده

کشاند و این چنین دردی با این ی فحشا میفشارهای متعدد بر زنان آنان را به ورطه

 "برخوردهای به غایت نادرست درمان نخواهد شد.

 کند:سازمان رهایی زن وظایف خود را این گونه تعریف می

افشای قانون اساسی، قوانین مدنی، قوانین شغلی و غیره را جزو وظایف روزمره خود "

دانیم ولی باز معتقدیم که طرح مسایل اقتصادی از ویژگی خاصی برخوردار است. می

ها و جمعی زنان به دالیل مبهم، مساله نبودن مهد کودکمسایلی مانند اخراج دسته

ها، عدم وجود حقوق برابر زن و مرد در محیط کار، عدم برخورداری زنان شیرخوارگاه

برای دوران بارداری و مسایلی نظیر آن از کارمند و کارگر از مرخصی استعالجی 

ترین مسایلی است که باید با آن برخورد کنیم ... از دیگر مسایلی که به نظر ما طرح عمده

آن الزم است مسایلی مانند عدم وجود وسایل جلوگیری از بارداری به طور رایگان است. 

کند. ممکن است یری میاز وارد کردن آنها جلوگحتا  دانیم رژیم حاکمدر حالی که می

که این مساله ظاهرا مساله زحمتکشان نباشد و تا به حال از سوی آنان مطرح نگردیده 

دانیم که وجود یک فرزند ناخواسته در یک خانواده فقیر است که مساله باشد ولی ما می

آفریند. یعنی در آنجاست که زن مجبور است بر خالف فقر اقتصادی شغلش را نیز می

 1"شود.ند تا بتواند کودکش را نگهداری کند. بنابراین فقر چند الیه میرها ک

 ها در این دوران از بین رفتههای این سازمانهمان گونه که گفته شد بسیاری از اسناد فعالیت

توان آوری شده، آیا باز هم میاست. با توجه به همین اسناد معدود که در این مجموعه جمع

اند؟ بسیاری خبر بودهشده بی "زنان هوار"چپ از این مسایل که بر سر  گفت که زنان انقالبی

ها شرکت داشتند حتا اگر سازمان از این زنان در هر حرکت اعتراضی علیه این محدودیت

                                                                 

 36مارس  9به مناسبت  "گل سرخ"میزگرد نشریه  - 1
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سیاسی متبوعشان به طور رسمی به شرکت در این تجمعات اعتراضی فراخوان نداده بود. 

 یه تغییر قانون حمایت خانواده.مقابل دادگستری عل 39مانند تجمع آبان 

  موجود است؛ اما شاید صالح نیست بازخوانی شود!و اسناد  "اخبار" 

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 

های بود، فرصت زیادی برای تامل و بررسی کامل و دقیق تمام رویدادها را برای سازمانتشدید 

 گذاشت. سیاسی چپ باقی نمی

 نقد اتحاد ملی زنان چنین آمده است:و در 1جای دیگر در 

را در آن راهپیمایی  "پاک کردن رژ لب"و  "حجاب"این مساله که اتحاد ملی زنان"

شان های انقالبیشد که مثال روشنفکران مرد و سازمانمیانتخاب کرد، مربوط به این ن

کی از ی "نحوه پوشش زنان"دانستند، بلکه مربوط به این که اتفاقا را فرعی می "حجاب"

خواستند علیه یکی از مظاهر اصلی انقالب شد و آنها نمیمظاهر اصلی انقالب شمرده می

 "خودشان قدعلم کنند و از انقالب خارج شوند

ی بازبینی تجربه اتحاد مل"در کتاب که عاطفه گرگین  ای داردنقد در واقع اشاره به خاطرهاین 

حجاب هیچ گاه های انقالبی و چپ، الزم است یادآوری شود سازمان 2مطرح کرده است. "زنان

هیچ سندی در این رابطه  .و با آن مخالف بودند دانستندنمی "انقالب خودشان"را مظهر 

صحبت  "قیام"در ایران رخ داد با عنوان  31ها از آنچه در بهمن از این سازمانبسیاری  نیست.

، به خاطر اهمیت به آن های فکری نزدیکو گرایش کردند و تنها طیف فکری حزب تودهمی

                                                                 

  112وشین، روشنفکران و حجاب،  صفحه احمدی خرسانی، ن - 1

 چنین آمده است: به نقل از خانم عاطفه گرگین "تجربه اتحاد ملیدر کتاب بازبینی  - 2

یا "بعد از برگزاری برنامه اتحاد ملی در رشت، مساله تظاهرات زنان به خاطر حجاب اجباری روی داد. شعار "

آمد و زنان وادار به تظاهرات علیه حجاب اجباری شدند... ولی بنا ها اله به خیاباناز طرف حزب "روسری یا توسری

فدایی با عجله دختران و زنان عضو و هوادارخود را به حجاب الزم دعوت نمود و خود اتحاد  "پیشگام"به دستور 

تمال ها آمد تا در تظاهرات زنان شرکت کند و با دادن روسری به آنان و دادن دسملی با حجاب شد و به خیابان

متین، مهناز، خیزیش )"های تظاهرکننده را به آرامش در برابر توسری دعوت نمود.برای پاک کردن رژلب و ... خانم

 (254، ص1519 1531زنان در سال 
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کین زنان را به تم کردند، به آن رای دادند واز انقالب اسالمی دفاع می مبارزه ضدامپریالیستی،

 31 بهمنکردند. هیچ یک از کسانی که در آن تظاهرات علیه حجاب در به حجاب دعوت می

 سایر و یا های فدایی خلق ایران بودندعضو سازمان چریک کسانی که یا شرکت داشتند

به خصوص در رابطه با مواضعش  ،های فدایی خلق ایرانهایی که به مواضع سازمان چریکگروه

اند که چنین برخوردهایی ای را تایید نکردهساله، چنین مرندنقد دا ،نسبت به مسایل زنان

های فدایی خلق یا )دادن دستمال برای پاک کردن روژلب و روسری( سیاست سازمان چریک

، در جایی و در تظاهراتیممکن است حتا اگر تصور کنیم که دانشجویان پیشگام بوده است. 

 نی داشته است،ردهایی این چنیبرخو ،ی شخصیبنا به سلیقه ،هواداری از این سازمانفرد ِ

ران از هوادا بسیاریتوان و نباید آن را به کل موضع یک سازمان تعمیم داد، همان گونه که نمی

رکنندگان در آن شرکت حمایت از تظاه و درعلیه حجاب اجباری نیز در تظاهرات این سازمان 

، به مواردی بر مدهکه در زیرنویس صفحه قبل آ با مروری بر اصل این متنکرده بودند. 

 خوریم که نشان از مغشوش بودن آن دارد. به دالیل زیر:می

سفر نویسنده به رشت و سخنرانی مربوط به آبان طبق خبرهای منتشر شده در نشریات،  -1

همان تظاهرات علیه "کند که است. طبق اسناد موجود و تاکید خودشان، ایشان اشاره می 39

تظاهراتی علیه حجاب که  39درحالی که در سال  "دادحجاب اجباری که بعد از آن رخ 

 انجام نشده است.  ،گسترده باشد

 31اگر واقعه مربوط به سال  ،کنداز نقش اتحاد ملی در این عمل صحبت می خانم گرگین -2

 39باشد، اتحاد ملی هنوز در آن تاریخ شکل نگرفته بود. تاسیس اتحاد ملی زنان به فروردین 

 گردد.بر می

های چپ به طور رسمی در تظاهرات های فدایی خلق ایران و سایر سازمانن چریکسازما -5

ها، ی اعضا و هواداران این سازمانشرکت نداشتند ولی به گفته 31علیه حجاب اجباری سال 

که برخی از مردان عضو  ،به طور فردی در آن شرکت داشتند، نه فقط زنان آنهابسیاری از 

 ها بههایی که از سوی این سازمانتظاهرات شرکت داشتند. اعالمیهنیز در این  این سازمان

ها بود( علیه هجوم تر از سایر سازمانمتشکلکمی  31خصوص سازمان فدایی )چون در اسفند 

ای کند. دانشجویان پیشگام در بیانیهنیز خالف این موضوع را ثابت می ،به زنان منتشر شده

 اند: انتخاب پوشش برای زنان صحبت کردهبه طور مشخص از حق  31در اسفند 
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کننده در روند انقالبات گذشته و حال ایفا زنان زحمتکش ما نقشی عظیم و تعیین"

اند و اکنون خواستار آزادی دموکراتیک در تمام ابعاد وسیع خود هستند. زن به نموده

ئر اجتماعی همراه مرد باید در انتخاب شغل و یا لباس و یا هر اقدامی که مخالف شعا

 "نباشد آزاد است.

و  منتشر شده است "بر در و دیوار شهر"ستون  31اسفند  29متن این بیانیه در آیندگان

اب حق انتخدانشجویان پیشگام بینیم . همان طور که میعکس آن در بخش ضمایم آمده است

ه ب بتوانشاید  هرچندد. نشناسهای دموکراتیک برای زنان را به رسمیت میپوشش و آزادی

؟ عبارتی بسیار کلی است که "مخالف شعائر اجتماعی"این بیانیه این خرده را گرفت که 

 و... کرد ،شودهزاران برداشت از آن می

های فدایی در مهاباد در حالی برگزار شد که چریک 31تظاهرات زنان علیه حجاب در اسفند  

ت حجاب تهران نیز به نقل از خانم حتا در تظاهرا 1کردند.خلق مهاباد از آنان محافظت می

ن طرفدار سازماکیت میلت )رادیکال فمینیست امریکایی که به ایران آمده بود( مردان چپ 

 حضور داشتند:های فدایی چریک

تا  11های رسد. زنان در ردیفاما پس از بحث و گفت و گو، راهپیمایی به تصویب می"

شان گرا که بسیاریده هزار نفرند. مردان چپ تا 3گیرند. بین نفره کنار هم قرار می 12

ها را حلقه دهند دستهای فدایی خلق هستند، دست به دست هم میهواداران چریک

نفرند.  9111حدود  2سازند.کنند و زنجیر حفاظتی گرداگرد صفوف زنان میمی

ر زنانی دبیشترشان جوانند دانشجو و روشنفکر و نیز دوست، همسر، دلداده، پسر خاله، برا

داشتنی یکی پس از دیگر های دوستسبیلو "اند به سوی آزادی راپیمایی کنند. که آماده

  5"اند.رسند به خوبی سازمان یافتهنماید... به در آهنی دانشگاه که میخود را می

                                                                 

 31اسفند  21 اطالعات - 1

تاب مارس/ به نقل از ک 16و مجله تایم  31اسفند  21مارس،  12تلکس زنان در جنبش از تهران به پاریس/ - 2

 ،31خیزش زنان ایران در اسفند 

 163و  164به نقل از کیت میلت ص  ،31زنان ایران در اسفند  متین، مهناز، خیزش - 5
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 تنها این نقلآوردن های فدایی خلق ایران و اشاره به بخش کوچکی از بیانیه سازمان چریک

 تواند عامدانه نباشد. نمی، این نقد سوی نویسندهاز قول 

ها است. بدون این که به مواضع واقعی ستیزی، عامل اصلی این گونه تحریفچپبه واقع 

بدون اشاره به مساله سرکوب وحشتناک  ،های چپ در مورد مسایل زنان اشاره شودسازمان

شود، ها آورده میاین سازمانمواضع اعالم از  یناقص کوچک و هایها، بخشچپ در آن سال

 ،شودهای سیاسی چپ اشاره میهای غلط برخی سازمانبه برخی از اشتباهات و سیاست

شود و بدین ترتیب هایی از رفتارهای غلط و مردساالرانه برخی اعضا و هواداران آورده مینمونه

 د. شوصادر میحکم کلی محکومیت چپ 

ته ها رواج یافدیگر سکه بنیادگرایی است که در این سال ستیزی در واقع ادامه و رویاین چپ

است. رشد تفکرات بنیادگرایی مذهبی در راستای ایجاد کمربند سبز در اطراف شوروی برای 

در ایران آغاز شده بود  31ز بهمن ها پیش اممانعت از ترویج افکار سوسیالیستی، از مدت

جازه فعالیت به برخی گرایشات فکری مذهبی رژیم شاه نیز ا ،هایی که در همین راستاسال)

ها و فشارهای مختلف علیه زنان یکی . هجوم و ایجاد محدودیت( همچنان ادامه دارددادرا می

ما شاهد  33 ای که در سالبه گونه ؛این روند و رشد بنیادگرایی بودهای نمونهاز بارزترین 

 . ور هم هستیمو هن ایموقایعی از جمله اسیدپاشی علیه زنان بوده

و با کشتار سرکوب شدید نیروهای چپ از فردای روی کار آمدن رژیم اسالمی، آغاز شد 

آمد خاتمه یافته است. اما رشد دوباره تفکر چپ و گسترش به نظر می، 31زندانیان سیاسی در 

 ها.رفنداین بار با انواع و اقسام ت کند ومیآن میان جوانان، بار دیگر مبارزه با چپ را ضروری 

های رود بحراناین مساله را در کشورهای دیگر منطقه نیز شاهدیم، کشورهایی که بیم آن می

های جدی منجر شود، تشکیل انواع و اقسام اجتماعی سیاسی در آن به انقالب و شورش

های مختلف از جمله مسایل زنان با بودجه بنیادهایی مانند ها که در زمینهبنیادها و ان جی او

 شوند برای آن که مبارزات اجتماعی تحت کنترل در آیدرس، خانه آزادی و ... تشکیل میسو

سی و من و بیهایی مانند صدای امریکا، بی. رسانهو از چپ شدن آن مبارزات جلوگیری شود

کنند. پردازند و شیوه زندگی غربی را تبلیغ و ترویج میستیزی میتو، نیز آشکارا به چپ

هایی تحلیلی اینها در کنار همهکنند. نگارانی در این راستا فعالیت میو تاریخ پردازاننظریه
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 "جنبش ضدشاه" ست کههادر این گونه تحلیلپردازند. به تخریب چپ می نیز از این دست

 ... و  دشوآنان فرض می "انقالب مشترک" 31انقالب و ها دانسته ها و چپشامل مذهبی

در راستای طور مشخص  ،شودسبب مخدوش شدن خط و مرزها میکه ها بندیدستهگونه این 

  ست.چپ ستیزی

*** 

های سیاسی چپ در مورد مساله زنان پرداخت و به دو آفت توان به نقد مواضع سازماناما نمی

هایی که در آن اشاره نکرد. بسیاری از ضعفدر جنبش چپ  گراییفرقه ورفرمیسم بزرگ، 

جود داشت به رفرمیسم پ نسبت به مسایل زنان و سایر مسایل وها در درون جنبش چسال

 گردد.برمیموجود در جنبش چپ گرایی و فرقه

دیدگاه واحدی نسبت به حاکمیت و مسایل اجتماعی از جمله  ،های چپدر میان سازمان

هایی مانند حزب توده، فدائیان خلق مسایل زنان موجود نبود. از یک سو مواضع سازمان

هایی مانند پیکار، اقلیت، وحدت ( و حزب رنجبران و از سوی دیگر مواضع سازمان)اکثریت

ه ب ،هایشانها در مورد مسایل زنان همانند سایر تحلیلاین سازمانکمونیستی و ...  مواضع 

. اینجا نخستین آفت گشتبرمیها از حاکمیت جمهوری اسالمی ها و گروهتحلیل کلی سازمان

 کند: رفرمیسم. ها خود را نمایان میجنبش چپ در آن سال

داری و شعارهای ضدغربی رژیم اسالمی را نشانه مبارزه ضدسرمایههای دسته اول، سازمان

دانستند و مواضع خود را ضدامپریالیستی ارزیابی کرده و آن را حکومتی خلقی و مردمی می

پ نبش انقالبی و چکردند. این نگرش شکافی عمیق در جبر مبنای این ارزیابی مشخص می

است که این جنبش نتوانست در آن مقطع تاریخی در اصلی بوجود آورد که یکی از دالیلی 

ها از اقدامات دوام بیاورد. حمایت بخشی از این سازمان یارتجاعهای سیاستمقابل هجوم 

 های اجتماعیدر واقع پشت کردن به مردم بود و به جنبش ،حاکمانارتجاعی و سرکوبگرانه 

و انقالبی موجود و رو به رشد آن زمان از جمله جنبش زنان، دانشجویی، کارگری و ... آسیب 

 جدی زد. 

ها به جنبش چپ ایران صدمه زد. های بزرگی بود که در آن سالگرایی یکی دیگر از آفتفرقه

ر های دیگپنداشت و در رابطه با گروههر گروه و سازمان فقط مواضع گروه خود را درست می

های چپ نتوانند ارزیابی شد که سازمانتاکید بر نقاط اختالف بود. این نوع نگاه سبب می
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گرایی مانعی جدی برای خودشان در رویدادها داشته باشند. فرقهاز جامعه و نقش ای نقادانه

 در رسدبه نظر می ،ها بود. در بررسی آثار و اسناد باقی ماندهگرایی میان گروهنزدیکی و هم

محترم نشمردن انتخاب دیگران، مخدوش و به بسیاری موارد، مرز میان نقد نظرات دیگران و 

گرایان بیشتر تالش در تحمیل انتخاب خود به دیگران داشته باشند. شد که فرقهاین منجر می

زدیک بیشتر به شعارگویی ن ،شد که مواضع، سبب میگرایانفرقهتفکر ِی عمل بدون پشتوانه

ی مردم فقط در حد پشتوانه گرایانفرقهبرای . نافع واقعی مردم نادیده انگاشته شودو م شود

ها از هم و اهمیت داشت. برخوردهای متعصبانه سبب دور شدن سازمان هایشانهدف

تغییر بنیادی در یک جامعه شد و این گونه بود که فراموش شد پراکندگی نیروهای آنان می

 نیست. پذیرامکان گراییفرقهبا 

گرا به هر چه معتقد باشد، چون با روش نامعقول خود کور شده است، پویندگی فرقه"

  1"سازد.تواند درک کند( یا از آن تعبیری غلط میکند )یا نمیواقعیت را درک نمی

گرا بود، نیاز که کدام گروه یا سازمان سیاسی چه میزان فرقه شودالبته برای این که مشخص 

  ل است که جای دارد به آن پرداخته شود.مفصبه تحقیقی 

نشینی روشنفکرانی که ن برج عاجهما ،های اجتماعی توسط روشنفکراننگاه از باال به جنبش

یکی دیگر از دالیل افت مبارزات سیاسی و اجتماعی ما تا کنون کنند، از باال به جامعه نگاه می

های دموکراتیک وابسته به د سازمانوجو 31تا  31ی های دورهت. یکی از مشخصهو هسبوده 

شود که تاثیر هایی مطرح میاحزاب مختلف سیاسی بود. این نکته به عنوان یکی از آسیب

 های دموکراتیک داشته است. منفی بر روی سازمان

به  ،این گونه نبودفقط های سیاسی آن دوران به مسائل زنان، البته نگاه برخی از سازمان

ها را از باال خواستند این تشکلنگریستند و میارگران نیز این گونه میهای صنفی کسازمان

 هایزن به عنوان نیروکارگران مرد و  به ؛ای از سازمان خودشان تشکیل دهندو به عنوان شعبه

سازمان وابسته به دموکراتیک های تشکلنگریستند که باید در ای برای سازمان خود میبالقوه

 . خودشان بالفعل شوند

                                                                 

 ، پائولوفریره - 1
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های وابسته به خود را ایجاد کرد و با های دهه بیست، سندیکاها و تشکلحزب توده در سال

تا  31های تشکیالت دموکراتیک زنان این امر را در میان زنان به پیش برد. این الگو در سال

های های سیاسی، تشکلتکرار شد. سازمانچپ های سیاسی توسط تمام سازمانتقریبا نیز  31

ا جنبش کارگری را سازماندهی ها فرستادند تنیروهای خود را به کارخانهرا تشکیل دادند، زنان 

 آگاهی دهند. و زنان ی کارگر تر به طبقهتصابات را شکل دهند و از همه مهماع کنند،

انی برای زنکرد. به عنوان مثال مشکالت جدی بر سر پیشبرد مبارزه ایجاد میاین نوع نگاه 

 ،پرداختندها رفتند و یا در میان زنان به کار میشان به کارخانهو رهنمود سازمانیکه با دستور 

ماندند: دستور هایی میان دو انتخاب می. آنان به عینه در زمانه بودکردتضادهایی را ایجاد 

های خود کارگران و زنان. شان یا حمایت از مطالبات و خواستهحزب یا سازمان متبوع

 .موید این دیدگاه است های زیرنمونه

 کند: کرد نقل میکار می 39هایی که با سازمان دموکراتیک زنان در سال یکی از خانم

گفتم که باید مقاومت وقتی مساله حجاب پیش آمد من به تمام همکاران زن خود می"

 تسلیم شویم. نباید با حجاب سرکار بیاییم. اما روزی که حزب دستور داد که کنیم. نباید

ردایش اصال نتوانستم سرکار دچار آن چنان تناقضی شدم که ف ،با روسری سرکار برویم

 "بروم.

د، نقل کرخانم دیگری که با دستور تشکیالتش )اکثریت( به عنوان کارگر کارخانه کار می

 کند:می

ای رفتار کنم که اعتماد مدیریت را جلب سازمان دستور داده بود که در کارخانه به گونه"

ی کارگران در شورای اسالمی کار انتخاب شوم. این دستور رده و بتوانم به عنوان نمایندهک

 ،کردمشد که بسیاری اوقات در تناقضی گیر کنم. اگر دستور سازمان را اجرا میسبب می

گرفتم تا اعتماد مدیران را در کنار مدیریت قرار میو ایستادم باید مقابل کارگران می

کردم، باید در کنار ی زیستی خود به عنوان کارگر توجه میبه تجربهجلب کنم و اگر 

 "گرفتم.کارگران و در مقابل مدیریت قرار می

به  کردند و اعتمادیاین گونه افراد را به راحتی شناسایی می ،جالب است که کارگران باسابقه

ط ا کارگران رفتند، فقآنان نداشتند. در میان نیروهایی که با دستور سازمانی به درون زنان ی

به عنوان زن یا کارگر بخشی از محیطی شدند که برای کار  ،آنهایی موفق بودند که خود
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سیاسی به آنجا رفته بودند. اینان بودند که همراه با سایر کارگران و زنان و به عنوان یکی از 

اختند و برای پردبه سازماندهی جمعی اعتراضات و مطالبات می ،سازمانده و رهبرنه آنان، 

 کردند.مبارزه می های عینی خودشانخواستهرسیدن به 

یاسی های سشود یکی از اولین تبعات این نوع نگاه دوم سرایت موج سرکوب سازمانگفته می

، شاید تصور درستی نباشد که ای مثل ایرانرای جامعهبه نهادهای کارگری و زنان بود. البته ب

ها در های دموکراتیک از موج سرکوباین سازمان ،ود داشتفکر کنیم اگر این استقالل وج

ی های دموکراتیک نیز باقماندند. زیرا بنیادگرایی مذهبی مجالی برای فعالیت سازمانامان می

 گذارد.نمی

اینجاست که نقطه نگاه و عزیمت یک سازمان سیاسی چپ به جنبش زنان یا هر جنبش 

جنبش اجتماعی باید از درون خود آن قشر و طبقه  هرکند. اجتماعی دیگر اهمیت پیدا می

های اجتماعی مستقل از احزاب جنبش با دستور و از باال.گرایانه، ارادهبجوشد و شکل بگیرد، نه 

ها و ها باید در جریان حرکت سازمانهای سیاسی وجود داشته و دارند. این جنبشو سازمان

 دهند. و سازمان احزاب خود را تشکیل 

 

*** 

بینانه از آن دوران از مبارزات زنان و مردان در ایران برای نقد واقع شد،یادآور باید در خاتمه 

و برای اینکه گرایشات فکری متفاوت را شناخت، باید دید که جنبش سیاسی و چپ و جنبش 

. آیا جنبش استها نقش داشته گیری آنهایی در شکلزنان چگونه شکل گرفته و چه مکانیزم

اش امری بوده از درون خود زنان؟ دستاورد این جنبش تا کجا محصول چپ و سازماندهیزنان 

 رفتدهی احزاب سیاسی؟ آیا امکان برونسازماندهی زنان بوده است و تا کجا محصول سازمان

 بگردیم! یها دنبال عوامل خارجعملیدائم برای توجیه بیباید وجود دارد و یا  شرایطاز این 

های گیری آن بررسی کرد. تشکلا باید در متن شرایط تاریخی و اجتماعی شکلای رهر پدیده

امکان در آن که مردم  ای بودندسیاسی چپ در آن دوران، همه بر آمده از جامعه دیکتاتور زده

های دموکراتیک و مستقل خود را نداشتند. در چنان فضایی، شوراهای تجربه ایجاد تشکل

ها شکل گرفتند و کنترل امور را ولیدی، ادارات دولتی و کارخانهمردمی در بیشتر واحدهای ت

های سیاسی شروع به کار به دست گرفتند. این نهادهای مردمی در کنار احزاب و سازمان
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هایی که عمدتا در دوران دیکتاتوری یا حضور نداشتند یا فعالیت مخفی سازمانکردند، 

های سیاسی در خودجوش بودن آنها بود. در نداشتند. تفاوت این نهادهای مردمی با سازما

جایی جریان حرکات اعتراضی علیه رژیم سلطنتی و در دوران خال قدرت ناشی از جابه

قدرتمداران و در شش ماهه اول پس از سرنگونی رژیم شاه، این نهادها تکامل و رشد یافتند. 

که جایگزین مناسبی برای  یافتندکردند و درمیمردم از این طریق، قدرت خود را تجربه می

یافت و از قدرت دولتی هستند. از یک سو و از دید قدرتمداران، این تجربه نباید ادامه می

ها درک درستی از فعالیت علنی و دموکراتیک نداشتند. سوی دیگر، بسیاری از این سازمان

 وکراتیک مانندهای دمی روشن، نبود کادرهای سازمانده و مستقل نبودن تشکلنداشتن برنامه

های زحمتکش که به معنای استقالل از احزاب(، ناآشنایی با روحیات و خصایل تودهزنان )

نان ارتباط مناسب و درستی برقرار کنند ... اینها از جمله مشکالتی زشد نتوانند با سبب می

 است که در آن دوره وجود داشت.

دموکراتیک حاکم بر جامعه و خفقانی را شک باید تاثیر شرایط ضدو در بررسی این تجربه، بی

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. 

اگر ضروری است که جنبش زنان با سایر حال اگر ضروری است سطح جنبش زنان ارتقا یابد، 

 ضروری است نقادانه این گذشتهافزایی داشته باشند، همکاری و هم های مبارز و انقالبیجنبش

و باید  مورد بررسی قرار گیرد. جنبش چپ این نقادی را از همان دوران شروع کرده است

 جنبش زنان، نیز باید به نقد دورنی خود بپردازد.  ادامه دهد و

شد که در اوج و فرودهای ای باجنبش زنان به گونه مشی کلیباید خطبرای حرکت به جلو، 

بتواند خود را تعریف  ،جنبش و جامعه، هم در دوران انقالبی و هم در دوران رکود و سرکوب

به خصوص از سوی بخش  ضرورت بازتعریف جنبش زناناینجاست که  کند و به پیش برود.

 . شودروشن میچپ این جنبش 

با زنانی  ،ی قبلهاو دهه هالشمسی، همانند سا 31و همین طور دهه  31های دهه در سال

حول مطالبات تافتند. اینان را برنمیی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هاروبرو بودیم که نابرابری

های سیاسی و مبارز موجود عضو شده خاص زنان گرد نیامده بودند. برخی از آنان در تشکل

 هایی که زندگیر خواستهو فعال بودند و برخی نیز که زندگی عادی خود را داشتند، به خاط
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شدند. وجه هایی وارد عرصه مبارزه اجتماعی میبخشید، در زمانشان را بهبود میروزمره

ی زندگی واقعی به ها را در عرصهمشترک این زنان این است که هر دو گروه، این نابرابری

حل گاه  وچالش کشیدند. مطالبات آنان مطالبات جنسیتی نبود، مطالبات اجتماعی، سیاسی 

در اعتراض علیه  31سه سال پس از بهمن در فقط . خواسته آنان بودمسایل ساده روزمره 

حجاب اجباری، یا ممانعت از اشتغال در عرصه قضاوت و اعتراض علیه لغو قانون حمایت از 

 هایی کامال جنسیتی را شاهد بودیم.هخواست و... خانواده

 ملیه نظام طبقاتی و مستبد شاهنشاهی قد عزنان مبارز سیاسی )چریک و غیرچریک( عل

طلبانه برای زنان، زنان را تنها الیق آشپزی رغم پز مدرنیزاسیون و برابری کردند. رژیمی که به

ی برد، حق مسافرت بدون اجازهالعقلی که نصف مرد ارث میزن ضعیف و ناقص 1دانست،می

ترین شد. این زنان قدرقدرتهمسر و پدرش را نداشت، شهادت وی نصف مرد محسوب می

ی خودشان را به مبارزه طلبیدند. پس از سرنگونی رژیم سلطنت، زنان مبارزی مردان جامعه

ری ای از افشاگهای سیاسی موجود علیه قدرت گرفتن دیکتاتوری دیگری، لحظهکه در سازمان

عرصه مردانه و  های جنسیتی نداشتندخواسته فقطبازنایستادند. هیچ کدام از این زنان 

ها ها، زندان. پس از شروع سرکوبسیاست را عرصه فعالیت و  مبارزه خود انتخاب کرده بودند

دیگری از این مبارزات شد. مبارزه زنان زندانی سیاسی و مبارزه و تالش مادران و  یعرصه

بعد ی شصت همسران زندانیان سیاسی یکی از نمودها مبارزه زنان در این دوره بود. در دهه

ها و حاکم شدن فضای سرکوب عامهای سیاسی و چپ و بعد از قتلاز سرکوب تمام سازمان

و خفقان، باز این زنان بودند که به میدان آمدند و این فضای سنگین و سیاه را شکستند و 

هر، شهای اجتماعی سیاسی را برنمی تابند. زنان در اسالمعدالتیها و بینشان دادند که نابرابری

 مبارزه کردند. برای زندگی ها آمدند و آبان، مشهد، و... به خیابان 15

ها جایگاه و موقعیت ی مبارزات اجتماعی و سیاسی در این سالحضور فعال زنان در عرصه

ها تغییر داد و تاثیر به سزایی نیز در ارتقای سطح مبارزات ی حوزهزنان در ایران را در همه

 مستقل زنان داشت. 

                                                                 

 مصاحبه شاه با فاالنچی - 1
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در  "جنبش مستقل زنان"که در این دو دهه چیزی به عنوان شود ، گفته میوجود با این

که گفته شود که پس جای این زنان ایران وجود نداشته است. حال این پرسش مهم طرح می

کجاست؟ و چرا این زنان و مبارزات آنان بخشی از  "جنبش مستقل زنان"در شد، 

صوال موضع جنبش زنان در مقابل زنانی که شود؟ امحسوب نمی "جنبش زنان"مبارزات ِ

هایی که با مردان یا با دیگر اقشار جامعه مشترک است، هایی اجتماعی دارند، خواستهخواسته

بدون آنکه آنان را عضوی از جنبش زنان  ،هاچیست؟ فقط حمایت، آن هم در مقاالت و بیانیه

هاست، ی عرصهرابری در همهیابی به بدست "جنبش مستقل زنان"اگر هدف محسوب کنند؟ 

سیاسی نباید بخشی از جنبش زنان محسوب  –چرا اقدام عملی زنان در مبارزات اجتماعی 

شود؟ مشارکت زنان در مبارزات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، آن هم به طور فعال و گاه حتا 

آن گذر های جنسیتی را به چالش کشیده و از پیشروتر از مردان، به طور عملی نابرابری

آن د باید بتوانبه خصوص بخش چپ جنبش زنان کند. این تناقضی است که جنبش زنان می

 را حل کند.

 های جنبش مستقل زنان در این مساله نهفته است که طبق تعریفی که از جنبشیکی از ضعف

های های جنسیتی یا رفع ستمیابی به برابریو آن را مختص به تالش برای دست دارد زنان

ز اداند اما ها را بخشی از جنبش زنان میبه عنوان مثال فمینیست لیبرالداند، سیتی میجن

نقش آنان را در رفع نابرابری های جنسیتی، در  ماند واین بخش فعال و زنده زنان غافل می

 گیرد.نادیده می "جنبش زنان"تعریف 

د، و با بازتعریف خو ردازدزنان به این بازبینی درونی بپچپ جنبش رسد ضروری به نظر می 

 تاثیرگذاری خود را افزایش دهد.در فعالیت عملی راهگشا باشد، ای که به گونه
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 1535تا  1501های های منتشر شده در سالکتابتعدادی از لیست 
ر منتش هادر این سال ،در حوزه مسایل زنان ی است کههایاز کتاباسامی تعدادی زیر  عناوین 

هایی که با کتاب هزار نسخه اعالم شده است. 3تا  5تیراژ این کتابها معموال بین  ستشده ا

 ار داشتند. اند در لیست مطالعاتی اتحاد ملی زنان قر* مشخص شده
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 مساله زن

مترجم / کولنتای

 م.س

  39پاییز  باران

سازمان چریک لنین در باره رهایی زنان

های فدایی 

 خلق

23/2/39  

کانون نشر زهرا امیدوار زن عرب

های اندیشه

 نوین

 شهریور

36 

 

چهره عریان زن 

 عرب

کانون نشر نوال سعداوی

ای هاندیشه

 نوین

  

کمیته زنان  کولنتای زن کارکن و مادر

سازمان پیکار 

در راه آزادی 

 ی کارگرطبقه

  36مرداد 
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زن و برخوردهای 

 انحرافی

دکتر شایسته 

 سپهر )یزدی(

ادری  هماهنگ

 36بهشت 

نقدی مارکسیستی برنظریات حزب 

توده ایران شریعتی و حزب رنجبران 

مجله ستون قسطنطنیه و حزب 

 انقالبیکارگران 

مارگرات رندال  جان خلق

ترجمه فرشته 

مولوی هرمز 

 ریاحی

 مبارزات و دست آوردهای زنان ویتنام 36اسفند  کتیبه

انقالب 

سوسیالیستی و 

مبارزه برای آزادی 

 زنان

نوامبر   

1616 

ی یازدهم بین الملل ی کنگرهقطعنامه

چهارم در باره مساله ستم گشیدگی 

 زنان

سوسیالیسم و علم 

 هایی زنانر

مارکس انگلس، 

لنین استالین و 

 مائو

بردگی زنان در خانواده استثمار زن در   سازمان انقالبی

کارخانه کمونیست و خانواده نقش زنان 

در مبارزه برای تحقق سوسیالیسم و 

 ساختمان سوسیالیسم

 

انقالب آزادیبخش 

راه رهایی زنان 

 میهن ما

  33آبان   

ی نقش زن در باره

 ماعدر اجت

  39آبان  حزب توده لنین/ مریم فیروز

*زن و رهایی 

 نیروهای تولید

زن در جامعه بدوی فئودالی انقالب    علیرضا افشار

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 

جنسی و موقعیت زن در  مسایل

 اجتماع

 

*آیا سرنوشت زن 

را ساختمان بدنی او 

 کند؟تعیین می

های رد نظراتی که بر اساس تفاوت    اولین رید

جسمانی زن با مرد زن را ضعیفتر می

داند، طرح مساله تقسیم کار به عنوان 
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های اجتماعی زن و علت اصلی تفاوت

 مرد.

 

 حزب کمونیست فیلیپین از انتشارات    رابطه دو جنس

خانواده درجامعه 

 سوسیالیستی

زنان ومبارزات رهایی بخش طبقه    لنین

 کارگر

لنین در باره مساله 

 زنان

ی برخی در باره/ روزجهانی زنان کارگر   کالرازتکین

های تکامل روابط خانوادگی/ از جنبه

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

    

    کالرازتکین حق رای زنان

ها و *مارکسیست

 مساله زنان

مارکس انکلس، 

لنین ببل، 

 کولنتای

استثمار زنان در مقاالتی در مورد  31اذر  مزدک

جامعه طبقاتی، فحشا، جامعه 

کمونیستی و زنان روابط جنسی و 

 مبارزه طبقاتی

مارکسیسم یا 

فئودالیسم در 

 مسایل سازمانی

حزب  

 تکمونیس

کارگران 

ودهقانان ایران 

 36نشریه 

نقدی بر نظرات فئودالی سازمان پیکار  39خرداد 

 در باره مساله زن

  36اسفند  چکیده ارلین برگمن زنان ویتنام

 * زن در الجزایر 

 

    

های آزادی *نهضت

 زنان 

های مجموعه مقاله در باره نهضت   

آزادی زنان در کشورهای آلبانی، 
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پرتقال، چین، شوروی، ظفار، کوبا، 

 موزامبیک، ویتنام

*سازماندهی زنان 

 درکشور شوراها

مجموعه مقاله موضوع اهمیت کار    

نفش زنان در سیاسی در میان زنان 

های مبارزات اجتماعی و طبقاتی، روش

آگاه کردن زنان در مناطق مختلف با 

های فرهنگی اجتماعی متفاوت و زمینه

به خصوص پس از انقالب سوسیالیستی 

 و در اتحاد شوروی

 

  31مرداد   رضا براهنی تاریخ مذکر

ستم کشیدگی زن 

در ایران به انضمام 

مقاله زن وخانواده 

 ی تاریخییک بررس

 تجدید 31  

 39چاپ 

 

*ارتش عظیم زنان 

 آیدبه میدان می

ملکه محمدی، 

عالیه مرامی، 

 مریم فیروز،

مبارزات زنان از زمان رضا خان تا سال  33 حزب توده

، اشتغال و موارد تبعیض بین زن و 52

مرد در قانون، زن و سوسیالیسم از 

 دیدگاه لنین

 

به پا از زن رنجدیده 

 قرنها ستمبزدا غبار 

    

مسایل زنان تجربه 

 ازبکستان

یا  1536  

1531 

 

     ازدواج پرولتری

  1536  سیمون دوبوار جنس دوم

*اپوزیسیون ایران و 

مساله زنان با 

زن کارکن "ضمیمه 

 ، "و مادر

واقعیت زندگی زن در "نقد بر مقاالت    نبرد کارگر

ایران، زنان نیمی از جامعه را تشکیل 

انقالب آزادیبخش تنها راه  دهند،می

رهایی میهن ماست، ستمگشیدگی زن 

در ایران، برخورد ریاکارانه جامعه 

 داری با مساله مادر بودن زنانسرمایه
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*گفتاری چند از 

 بزرگان در باره زن، 

 

    مریم فیروز

*زندگینامه 

 کولنتای

    

*موقعیت زن در 

 قوانین ایران 

ی؛ مسایل زن در آداب و رسوم اجتماع   

های ی کارگر، ریشهخاص زنان طبقه

اقتصادی بردگی زن، برخورد 

اپوزیسیسون ایران با مساله زن، منشا 

خانواده در رابطه ستم کشیدگی زن با 

 جامعه طبقاتی

 

کشیدگی زن *ستم

 در ایران، 

 

فروغ راد و آذر 

عاصی و اولین 

 حصیر

   

*مساله زن و 

مبارزه علیه 

 رفرمیسم

وم شرکت زنان در مبارزه برای تحقق لز   زتکین

سوسیالیسم و لزوم مبارزه در راه کسب 

برابری سیاسی و حقوق مدنی به عنوان 

ای برای ایجاد وجدان سیاسی و وسیله

طبقاتی کارگر، رهنمود برای جنبش 

 کمونیستی زنان
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، "زن و خانواده، یک بررسی تاریخی یستم کشیدگی زن در ایران، به انضمام ترجمه مقاله

 31تیر  ،نیویورک ،انتشارات فانوس

 ها ستم،ای رنجدیده زن/ بزدا غبار قرنی مساله استثمار زن، به پا کمیته تحقیق در باره

 دبیرخانه فرهنگی کنفدراسیون دانشجویان، ایرانی در واشنگتن بالتیمور سازمان دانشجویان 

 ایرانی در امریکا 

 1533اسفند  ،مساله زن یدر بارهجاسمی وفا، طوافچیان معصومه، 

 مسعود احمدزاده ، ترجمهمنشا خانواده و مالکیت خصوصی انگلس، فردریک، 

 کندوکاو در مسایل تربیتی بهرنگی، صمد، 

 حماسه مقاومت، سازمان چریکهای فدایی خلقشرف، دهقانی، ا

 احمدی اسکویی، مرضیه، دالغا

 1533آیند ارتش عظیم زنان به میدان میفیروز، مریم، حزب توده،

 ، نشر نقطه، امریکا31متین ،مهناز، ناصر مهاجر، خیزش زنان ایران در اسفند 

 یکامتین ،مهناز، ناصر مهاجر، بازبینی یک تجربه، نشر نقطه امر

 مشیرزاده، حمیرا، از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمینیسم، نشر شیرازه، 

م، شیال، زنان در تکاپو فمینیسم و کنش اجتماعی، ترجمه حشمت اله صباغی،  نشر اباتور

 شیرازه 

 نشر نیکا زاده،های اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانیمیشل، آندره، جنبش

 حوالت استعمار در ایرانثقفی، علیرضا، سیر ت

ـ اجتماعی حکومت شاه و نقش اشرف رنجبر عمرانی، حمیرا،  سازمان زنان ایران؛ ابزار فرهنگی 

 پهلوی

 نراکندو کاو در مسایل تربیتی ایبهرنگی، صمد، 
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 حلقه گمشده سیروس نهاوندی مرتضوی، باقر،  

 تاریخ صد ساله احزاب سیاسی در ایران، پارسا بناب، یوسف، 

 لس، مارکس، ایدئولوژی آلمانی،ترجمه پرویز باباییانگ

مؤسسه مطالعات و ، گیری تا فروپاشیحزب توده ایران از شکلجمعی از پژوهشگران، 

 پژوهشهای سیاسی

ببران، صدیقه، سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر، نشریات ویژه زنان ، انتشارات 

 روشنگران و مطالعات زنان 

ل وضعیت اجتماعی زنان قب"یل زنان، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، گروه بررسی مسا

 1536، تهیه و تنظیم تهران "و بعد از پیروزی انقالب اسالمی

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

 ، نشر نقطهاز سه بنیانگذار این کمیته

/ نگاهی به حضور زنان در جنبش  "عامل تغییر"به  "ضعیفه"قاله فراروی از اسدپور، زهره، م

 1562بهمن  19چریکی علیه رژیم شاه 

 نشریات

 های کیهان، اطالعات، آیندگان، پیغام امروز، آهنگر، زن روز، اطالعات بانوانروزنامه

، وید، مردم، توفاننشریات سازمان های سیاسی، کار، نبرد خلق، رزمندگان، پیار، راه کارگر، ن

 و... زنانرنج و رزم  ازکارگر به پیش، رهایی، 

فده شهریور، جهان زنان، رهایی نشریات سازمان های چپ زنان، زن در مبارزه، زن مبارز، ه

  زن و...

 

 

 

 

 

 

 



 
 


