
 

 
 

  زنان ایران در گذر گاه تاریخ
 

 
ایـن جنـبش از همـان ابتـدای سـر کـار آمـدن جمهـوری                 . امروز جنبش زنان در ایران یک واقعيت عينـی اسـت          

یـا روسـری یـا      "اسالمی، از همان زمان که گروه هائی از اراذل و اوباش حکومتی به نام حـزب اهللا  بـا شـعار                       
از آن زمان به بعد . رزه زنان آزاده ایران برعليه رژیم حاکم، پای گرفت   به ميدان آمدند ، با اعتراض ومبا      " توسری

مبارزه زنان ایران در راه تحقق حقوق انسانی خویش لحظـه ای خـاموش نـشده و بـرعکس، بـا شـدت یـابی                         
سياست های سرکوبگرانه جمهوری اسالمی در جهت محکم کردن هر چه بيشتر زنجير بر دست و پای زنان 

 با مقابله با آن سرکوب ها، قوی تر و گسترده تر گـشته و بـا نيـرو و تجربـه نـوینی بـه ميـدان                            ، مدام و همراه   
تا آنجا که در چند سال اخير حکومت مجبور به اعتراف به وجود جنـبش زنـان در ایـران شـده و در                        . آمده است 

فـه امکـان داده   جهت منحرف کردن مسير این مبارزه، به بخشی از سخنگویان زنـان طبقـات مرفـه و نيمـه مر               
خود این واقعيت هـر چـه بيـشتر جـاری بـودن مبـارزات زنـان در سـطح                 . است که به طور علنی به صحنه آیند       

جامعه را عيان ساخته ، به گونه ای که امروزهيچکس نمی تواند حضور یک جنبش مستقل و خـاص زنـان در                      
ات و شعار هـای خـاص خـود را انکـار            ميان جنبش عمومی دموکراتيک و ضد امپریاليستی مردم ایران با مطالب          

اما به راستی این رشد و پيـشرفت، حاصـل چـه رونـد              . وجود چنين جنبشی بيانگر یک پيشرفت است      . نماید
های آغاز گشته در گذشته است و زنان ایران برای این که در مبـارزات خـود بـرای رهـائی از همـه قيـد هـای               

  پروسه های تاریخی گذشته اند؟ جامعه مردساالر به وضعيت کنونی برسند، از چه 
  

همانطور که می دانيم اولين طليعه هـای افکـار آزادیخواهانـه در تـاریخ معاصـر ایـران کـه بـا رشـد بازرگـانی و               
افکـاری بـود کـه برخـورد و         با رشـد چنـين      . صنعت جدید همراه بود به طور برجسته از دوره قاجار شکل گرفت           

یج درجامعـه مـا مطـرح گردیـد و زنـان خـود بـا شـرکت درمبـارزات                    اعتراض به موقعيت فرو دست زنـان بـه تـدر          
آزادیخواهانه و ضد امپریاليستی دوره مشروطيت، عمًال به رشد و تعالی و گسترش آن افکار در جامعه کمک                  

متأسفانه بسياری از اسناد ومـدارک مربـوط بـه ایـن دوره چـه بـه دليـل وجـود افکـار کـامًال مترقـی و                            . نمودند
 آن ها و چه به خاطر آن که اغلب به زبان ترکی بودند بعدها با روی کار آمدن رضـا شـاه قلـدر و                          روشنگرانه در 

اما به هر حال مـدارک موجـود گویـای          . بنا به سياست های شدیدًا ضد ملی او از دسترس مردم خارج شدند            
ر این انقالب حتـی     آن هستند که زنان ایران به خصوص در آذربایجان که مهد انقالب مشروطه بود با شرکت د                

 کوشش در ایجاد مدارس دخترانه و انتشار روزنامـه و غيـره  نقـش بـه                  در شکل مسلحانه و با اقداماتی نظير      
  . سزائی در طرح مسایل زنان در سطح جامعه داشته اند

عملکرد رضا شاه در سرکوب جنبش های آزادیخواهانه در ایران، در عين حال به معنی ایجاد  مـانع در مقابـل                      
با این حال هنگامی که وی به  . بودروند طبيعی     زنان برای حضور در عرصه های اجتماعی و سياسی در یک            

نمایندگی از امپریاليسم انگليس، در جهت رشد مناسبات سرمایه داری امپریاليستی در ایران به وجود زنـان                 
ب از سـر زنـان، آنهـا را وادار بـه             کوشيد با اعمـال دیکتـاتوری و برداشـتن حجـا           طور مصنوعی نياز پيدا کرد، به     

اما رضا شاه در حالی که زور گویانه خواستار چنين امری بود،            . حضور در صحنه های مختلف اجتماعی بنماید      
  . دیگر دست ارتجاع مذهبی را در جهت تقویت سنت های مردساالرانه فئودالی باز گذاشته بوداز طرف 

  



رسوم ارتجاعی ای که زن را نه یک انـسان همچـون مـرد بلکـه                 وجود چنين سنت های عقب مانده و آداب و          
موجودی درجه دوم و تابع مرد به حساب می آورد، همواره یکی از بزرگترین موانع بر سر راه آزادی زنـان و بـه    

غلبه این سنت ها در جامعه از یک طرف، خود زنان را از درک نيـرو                . تبع از آن آزادی کل مردم ایران بوده است        
عدادهای انسانی خود باز داشته و نيمه انسان بودن را به آنها تلقين می کند  و از طرف دیگر با تقویت                      و است 

واقعيت این است که چه در زمان رضا شاه و چه در . جامعه مردساالر، نيروی مبارزاتی زنان را به هرز می برد
 و وسيعًا دسـت و پـای زنـان را در             شدیداً عرف وسنت های عقب مانده رایج در جامعه       دوره محمد رضا شاه،     

زنجير قرار داده بود و آن رژیم های سلطنتی در حالی که حافظين و مجریان قـوانين ضـد زن بودنـد، از آنهـا در               
 بدون آن که همچون رژیم جمهوری اسالمی خـود را نـاگزیر از              -کار سرکوب و کنترل زنان استفاده می نمودند       

  .  يل چنان سنت های ارتجاعی به زنان بنمایندِاعمال مستقيم زورحکومتی جهت تحم
  

اما عليرغم پيچيده شدن دست و پای زنان در چنبره عرف وسنت های عقب افتاده، هر جا مبارزه مردم ایران                 
بـه طـورغير   برعليه ظلم و ستم و دیکتاتوری امکان رشد یافتـه و نمـود بـارزی پيـدا مـی نمـود، زنـان نـه فقـط                   

وسـيعًا در آن    ) شوهر، پـدر، بـرادر و یـا فرزنـد ان          (  از طریق یاری رسانی به مبارزه افراد ذکور خانواده         مستقيم
 نقـش خـود را در پيـشبرد مبـارزات جـاری             - هر چند در تعداد اندک     -  نيز  به طور مستقيم  شرکت داشتند بلکه    

  . ایفاء می نمودند
  

 برای رشد و گسترش سيستم سرمایه داری وابسته در           با انجام رفرم هائی چند که را ه را         ۴٠در اوایل دهه    
ایران بازتر نمود، بـا توجـه بـه نيـاز ایـن سيـستم بـه نيـروی زنـان، شـرکت آنهـا درامـور اجتمـاعی و در مراکـز                                 

این امر اگر چه زمينه مبارزه هر چه قاطع تـری را بـا عـرف و سـنت هـای عقـب                  . آموزشی هر چه بيشتر شد    
زنـان مـی بایـست خـود        . آورد ولی به خودی خود قادر به درهم شکستن آنهـا نبـود            افتاده  بر عليه زن بوجود       

دست به کار شوند و با گذشتن از مرزهای عرف و سنت هـای زن سـتيز حـاکم، آنهـا را در زیـر پـای خـود لـه           
بـا نيـروی سـهمگين      ) یعنی بدون وابستگی بـه مـرد      (می بایست خود به عنوان انسان های مستقل       . نمایند

ایـن امـری   .  خویش بپا خيزند و در راه آزادی خود و جامعه خود بر عليه قدرت سياسی حاکم بجنگند         مبارزاتی
( بود که با برپائی جنبش مسلحانه در ایران توسط صدیق ترین فرزندان این مرز و بـوم یعنـی کمونيـست هـا                        

  . ، امکان پذیر گردید) هم زن وهم مرد
  

 مردان مبارز، دست اندر کار پيشبرد یکی ازسترگ تـرین مبـارزات            زنان آزاده چریک دوش به د وش       ۵٠در دهه   
قـوی  در جریان این مبارزه بود که زنـان انقالبـی،           . سياسی بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم شاه گردیدند        

 عهـده دار انجـام وظـایف سياسـی و نظـامی شـدند و از ایـن طریـق قـدرت و                    تر از خيلی از مردهای جامعـه،      
این، اعالن جنگی قاطع به همه      .  را در یک جامعه مرد ساالر در مقابل چشم همه قرار دادند            زن توانائی های 

  . ذهنيت های عقب مانده ای بود که زن را موجودی درجه دوم و حقير می پنداشت
  

با نگاهی به خصوصيت و چگونگی مبارزات زنان در گذشـته دور قبـل از آغـاز جنـبش  چریکـی در ایـران، مـی                           
ه نه خود زنان به قدرت واقعی خود واقفند و نه مردها به زنان به مثابه انسان های برابر بـا خـود مـی                         بينيم ک 
ما حتی در انقالب مشروطه شاهدیم که زنانی که خود در جریان تحریم تنباکو در صحنه جلوی مبـارزه                   . نگرند

ناميـدن وی، مـورد تحقيـرو       "  بـه سـر    لچـک "و  " زن"قرار داشتند، در ميدان ارک تبریز نماینده شاه  را  بـا لفـظ                
و یا می بينيم که در حالی که خود شجاعانه اسلحه به دسـت گرفتـه و بـه نبـرد بـا        . سرزنش قرار می دهند   

ضد انقالبيون می پردازند، به دليل حاکميت عرف و شرعيت زن ستيز بر زندگی مردم، مجبورنـد هویـت زنانـه                   
  در جریان مبارزه مسلحانه بر       ۵٠اما در دهه    . سنگر ها حضور یابند   خود را پنهان ساخته و در لباس مردانه در          

عليه رژیم شاه، زن با پاره کردن بندهای دست و پا گير خانوادگی و اجتماعی، با هویـت زنانـه خـود بـه قيـام                        
وظـایف انقالبـی خـود  را در         ) صرف نطر از جنـسيتش    ( اکنون زن در حالی که به عنوان یک انسان          . برخاست

مردم خویش انجام می داد، در راهی قدم گذاشته بـود کـه آزادی زن و گسـستن زنجيرهـای اسـارت از                       قبال  
  .   دست و پای کل آحاد جامعه در چشم انداز آن قرار داشت

 
در اینجا به دليل محدودیت زمانی امکان شرح گـسترده ایـن موضـوع و تـأثيراتی کـه شـرکت زنـان در جنـبش                   

ه و همچنـين روی مردهـا و بـه طـور کلـی در پيـشبرد جریـان تـاریخ بـه جـای                    مسلحانه روی دیگر زنـان جامعـ      
آنچه قابل تأکيد است این است که به لحاظ تاریخی موفقيت امروززنـان در شـکل دادن                 . گذاشت، وجود ندارد  

به جنبش خاص خود نه فقط ثمره مبارزات نسلی است که پيگيرانه بر عليـه سياسـت هـای زن سـتيز رژیـم                        
می مبارزه کرده است بلکه حاصل مبارزات زنان  مبارز ایران در گذشـته هـای دور و نزدیـک نيـز            جمهوری اسال 

  .می باشد
  

به این معنا که این جنبش . در پایان روی این موضوع نيز تأکيد کنيم که جنبش زنان یک جنبش در خود نيست         
تنهـا پيونـد  جنـبش       . ارنمی باشد بدون ارتباط با دیگر جنبش های اجتماعی از امکان رشد و موفقيت بر خورد             



زنان با حرکت های مبارزاتی دیگر بخش های جامعه و قرار گرفتن آنها در مسير مبارزه برای سـرنگونی رژیـم                     
جمهوری اسالمی و از بين بردن سيستم سرمایه داری حاکم بر ایران، امکان موفقيت این جنبش را تـضمين                   

 با مردان و باالتر از آن دست یـابی بـه آزادی کامـل زن تنهـا در                   دست یابی به برابری حقوقی زنان     . می نماید 
  .   چنين مسيری امکان پذیر است

 
 

 اتحاد زنان آزاديخواه ايران
com.yahoo@etehadezan
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