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سخن آغازین
بشر از بدو پیدایش جهت درک و شناخت از هستی خویش و پیرامونش به ابتکار عملهای بسیار دست زده است.
بیوقفه با استفاده از روشهای بسیاری برای بیان واقعی وجود خویش و جهانی که در آن میزید ،به کشف و
تعریف حقایق پرداخته است .همیشه جهت شناخت بیشتر ،راه مبارزه با در نظر گرفتن زوایای مختلفش را در
پیش میگیرد .از اسطوره گرفته تا دین ،مذهب ،قصه ،ترانه ،فلسفه ،علم و ...در راستای رسیدن به حقیقت نهایی
استفاده شده است .همهی اینها روشهایی بودند جهت دست یافتن به پاسخ سوألهایی نظير «من کیستم» و
«چگونه باید زیست»؟ انسانیت در طول عمر خود به صورتی متداوم در پی یافتن جواب سوألهاي ذکر شده و
یا به گفتهای دیگر آن حقیقت نابی بود ه است که از طریق خودآگاهی و خویشتنآگاهی میسر میباشد.
روشها و یا کشفیاتی که در طول زندگی خویش به آن دست مییافتند را با فرهنگ و کیفیت زندگی خود
تطبیق داده و با درهمآمیختنی هارمونیک به دنبال چیزهای تازهتر میشتافتند .زیرا هیچ چیز مطلق نیست.
بنابراین جستجو و کنکاش در راه رسیدن به کمال مطلوب و دست یافتن به مقصد و مقصود ادامه پیدا میکند.
در فرم و یا شکل روشها بارها تغییراتی سطحی و حتی بنیادین حاصل شده کمااینکه این تغییر در اصل
مسئله تحولی ایجاد نکرده است .حقیقت مسئله نیز همان انعطافپذیری جهان ذهنیست که هر چه سطح
آگاهی افزایش مییابد همان قدر نیروی معنادهی و شناخت از خویشتن خویش و پیرامون ارتقاء مییابد .همان
نیرویای که قدرت حرکت و تداوم را موجب میگردد نه ایستا و مطلقیت را.
البته که ثابت و الیتغیر ماندن ،مغایر با سرشت جستجوگر و انعطافپذیر انسان میباشد .چنانکه انسان جهت
ادراک از همهی ناشناختههای موجود در هستی ،بیکرانهای ذهن خویش و دنیای پیرامونش را درمینوردد،
كه قطعا دست یازیدن به هدف نهایی چنان آسان نیز نمیباشد .زیرا در این راه سختی و دشواریهای زیادی
کمین کردهاند .تنها پیکارگران واقعی که با اصرار جهت رسیدن به حقیقت پا به میدان پرخطر میگذارند ،قادر
به گذار از موانع ساخته شده خواهند شد.
اگر از منظری دیگر به روشهاي مبارزه و راهکارهای پیمودن راه برای رسیدن به مقصد نظري بیفکنیم ،صحیح
بودن و یا صحيح نبودن آن روشها را هویدا میسازد .پرواضح است اگر انتخاب روشها مورد توجه و اهتمام الزم
قرار گیرند ،رسیدن به مقصد نیز امکانپذیر میگردد .در غیر این صورت ،هدف صحیح فدای روشهای غلط
میگردد .همهی رهروان راه حقیقت برای پیمودن راه و رسیدن به سرمنزل مقصود ،سعی در انتخاب روشهای
صحیح نمودهاند .البته از سعی تا نائل شدن ،فاصله زیاد است .صحیح بودن و یا نبودن آن روشها را نیز میتوان
با نتایجی که به بار میآوردند ،سنجید .شایان ذکر است که مورد مهم و مد نظر ما نیز از نتایج به بار آمده
درسهاییست كه ارزش آموختن دارند.
ک و شناخت زندگی آزاد
اندوختههایي که در طول تاریخ ،بشر به آن دست یافته بستر مناسبی را جهت در 
فراهم نموده است .مورد بسیار بارز آن ،عدم پذیرش وضع موجود توسط زنان میباشد .چنانکه امروزه به راحتی
میتوان به سازمانها و زنان مبارزی اشاره نمود که با مبارزات خود در سراسر دنیا جهت دستيابي به حق و
حقوق طبیعی زنان در حال تالشاند .زنانی که در صفوف مبارزات آزادیخواهی جای میگیرند در هر کجای
دنیا باشند ،بایستی از سیاق و قواعدی پیروی کنند که به تمامی خارج از چارچوب ذهنیت مردساالر حاکم
باشند .بایستی از هر جهت راهکارهای مبارزه و نحوهی سازماندهی نمودن جامعه و بهویژه زنان ،عاری از هر
گونه وابستگي با اشکال قدرتـ دولتی باشند .این واقعیتی گریز ناپذیر است که اگر روشهای مبارزه آغشته به
ذهنیتی جنسیتگرا باشند ،زنان نه قادر به کسب پیروزی خواهند شد و نه قادر به جلوگیری از سیر صعودی

مسائلی از قبیل خشونت دولتی و خانگی علیه زنان ،تجاوز ،خودکشی ،زندان ،اعدام ،سنگسار ،ازدواج در سن
کم ،ازدواج اجباری ،قتلهای ناموسی و ...خواهند شد .در نتیجه تکرار اشتباهات گذشتگان ادامه پیدا کرده
و هیچ راهحلی نیز ارائه نمیگردد .الزامیست برای غور شدن در مبانی مبارزه ،نخستین گام دست یافتن به
بینشیست که به هیچ وجه شکست را برنمیتابد؛ به آزادی و برابری ایمان کافی دارد تا در عملی نمودن
ایدههای خود منسجمتر گام بردارد .به قول معروف « حقیقت همان جایيست که به آن ایمان داری» .بنابراین
با تجاربی که از مبارزان راه آزادی آموختهایم و ایمانی که به پیروزی داریم در این راه قدمهایی منسجمتر با
عزم و اعتقادي راسخ برخواهیم داشت.
خوانندگان گرامی مجلهی زیالن ،در این شماره نیز سعی شده است که با دیدی منتقدانه به روشهای مبارزاتی
و تشکیالتی جنبش زنان ایران جهت هر چه بهتر درک اشتباهات و چرائي عدم موفقیت آن پرداخته شود .بدون
شک نقد و بررسی نتایج به بار آمده به ما فرصت انتخاب هر چه بهتر را میدهد .بیفایده نیست که میگویند:
«تجربه را تجربه کردن خطاست» .درس آموختن و تجربه گرفتن از تجارب پیشینیان به ما امکان تجربههایی
تازهتر را میدهد ،كه موجب عدم تکرار اشتباهات گذشته نيز خواهد گرديد .ميبايست به اين نكته نيز اشاره
نمود كه وقتی ما با دیدی انتقادیـتحلیلی به تاریخ و دستاوردهای گذشتگان خویش مینگریم ،بدین معنا
نیست که نتایج ارزندهی فعالیت و کارهایشان را نفی و یا نادیده میگیریم .ما به اندازهای که با طرز نگرشی
تقدیرگرایانه و جزمگرا مخالفیم به همان میزان نیز علیه طرز نگرشی که تاریخ پیش از خویش را نفی و انکار
ت تلفی شمرده يا خود را آغاز و پایان تاریخ قلمداد میکند،
ساخته ،بیارزش جلوه داده و پرداختن به آن را وق 
مبارزه میکنیم.
بدین جهت دستاوردهایی که جنبش زنان ایران در تاریخ مبارزاتی خود ثبت نمودهاند را باارزش و حائز
اهمیت میشماریم .دستاوردهایی که مستلزم صیانت و تعمیماند .از این نظر نقد روشهایی که فاقد بینشی
ایدئولوژیکیـفلسفی بودهاند ،چشمانداز روشنتری را برای دیدن و پیمودن جادهی آینده پیش رویمان قرار
میدهد .بدیهیست که عدم موفقیت جنبش زنان ایران بیارتباط با روشهای بکار گرفته در طول مبارزه
نمیباشد .از یک طرف تغییرات مقطعیای که در نظام دولتی ایجاد میشد بر روند پیشرفت جنبش تاثیر
بهسزایی مینهاد .به طوری که در برخی مراحل ،کامال به حالت ایستایی و توقف رسیده است .از سویی دیگر
بیشتر انرژی جنبش مزبور در راه احقاق حقوق زنان در چارچوب نظام قدرتـدولتی؛ بسنده کردن به اهداف
کوتاه مدت و بینتیجه هدر رفته است.
بدون شک پرداختن به تاریخ جنبش زنان ایران زمان و امکانات بیشتری را میطلبد .ما سعی کردیم در
اين شمارهي نشريه به شرح مختصر ،بررسی و تحلیل این مطلب بپردازیم .اميد است كه با رعایت موازین
دموکراتیک و عادل به تحلیل و نقد کمی و کاستیها پرداخته و همچنین در راستای رهیافتی دموکراتیک و
دستيابي به زندگی آزاد و برابر گامی برداريم.

ایدئولوژیك
برگرفته از دفاعیه رهبر آپو (جامعهشناسی آزادی)
فمينيسم ،قيام كهنترين مستعمره

فمينيسم

قيام كهنترين مستعمره
برگرفته از دفاعیه رهبر آپو (جامعهشناسی آزادی)

اصطالح فمينيسم با معناي «جنبش طرفداري از زنان» از تعريف كامل مسئلهي زن بهدور است و
ضد آن همچون «طرفداري از مردان» در نظر گرفته شود ،ميتواند به ناكارايي و نقص
هنگامي كه ّ
زن ستمديدهي مر ِد حاكم
تنها
انگار[زن]،
كه
سازد
ي
م
منعكس
را
معنايي
شود.
منجر
هرچه بيشتر
ِ
ميباشد .اين در حاليست كه واقعيت زن بسيار گسترهدارتر است .حاوي معانياي است كه داراي ابعاد
سياسي فراتر از جنسيت ميباشند .اگر اصطالح «استعمارگري» را از مالكي
وسيع اقتصادي ،اجتماعي و
ِ
مبتني بر كشور و ملت خارج سازيم و به گروههاي انساني كاهش دهيم ،بهراحتي ميتوانيم موقعيت
زن را بهعنوان كهنترين مستعمره تعريف نماييم .بهراستي نيز هيچ يك از پديدههاي اجتماعي ،به
اندازهي زن از نظر روحي و جسمي با استعمارگري مواجه نگشته است .بايستي درك شود كه زن در
موقعيت[يا ستاتوي] مستعمرهاي نگه داشته شده است كه مرزهاي آن به آساني قابل تعيين نميباشند.
در گفتمان مردمحورانهاي كه همانند تمامي علوم ُمهر خويش را بر علوم اجتماعي نيز زده است ،سطوري
كه در آن از زنان بحث ميشود ،آكنده از رويكردهايي تبليغاتي است كه هيچ ربطي به واقعيت ندارند .با اين
الپوشاني طبقه ،استثمار ،سركوب و شكنجه در تاريخ تمدنها ،صد بار بر موقعيت
گفتمانها شايد هم مانند
ِ
واقعي زنان سرپوش نهاده شده است .بهجاي فمينيسم ،اصطالح ژينئولوژي(زنشناسي) شايد هدف را بهتر
برآورده نمايد .پديدههايي كه ژينئولوژي آشكار خواهد ساخت به نظرم كمتر از يزدانشناسي ،معادشناسي،
سياستشناسي ،پداگوژي و خالصه علومي كه در رابطه با بسياري از بخشهاي جامعهشناسي هستند ،گوياي
واقعيت نخواهند بود .اين امر بحثناپذيري است كه زنان هم از نظر فيزيكي و هم معنايي ،وسيعترين بخش
طبيعت اجتماعي را تشكيل ميدهند .بنابراين چرا اين بخش بسيار مهم از طبيعت اجتماعي ،نبايستي موضوع
علم گردد؟ عدم تشكيل شاخهي ژينئولوژي از طرف جامعهشناسي كه حتي شاخههايي نظير پداگوژي يعني
آموزش و پرورش كودكان يافته است ،تنها با يك مورد قابل توجيه است و بس :گفتماني مردساالرانه دارد!
تا زماني كه طبيعت زن در تاريكي و ابهام باقي بماند ،تمامي طبيعت جامعه ناروشن باقي خواهد
ماند .شفافسازيِ واقعي و همهجانبهي طبيعت اجتماعي ،تنها از رهگذر شفافسازيِ وسيع و
واقعگرايانهي طبيعت زنان ممكن خواهد بود .آشكارسازي موقعيت زنان از تاريخ مستعمرهشدنشان
گرفته تا استعمارهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و ذهنياي كه عليه آنان صورت گرفته،
در امر روشنشدن همهبُعديِ ساير موضوعات تاريخ و جامعهي روز ،مفيد واقع خواهد گشت.
بدون شك روشنشدن موقعيت زنان ،يك بُعد مسئله ميباشد .بُعد مهمتر ،با مسئلهي رهايي مرتبط
است .به عبارتي ديگر ،حل مسئله حائز اهميت بسيار بيشتري است .بارها گفته ميشود كه سطح
عمومي آزادي جامعه ،متناسب با سطح آزادي زنان ميباشد .مورد مهم اين است كه مضمون اين عبارت
صحيح را چگونه توضيح دهيم .آزادي زنان و برابري آنان[با مردان] تنها آزادي و برابري اجتماعي را
تعيين نمينمايد .بلكه جهت اين كار« ،تئوري ،برنامه ،سازمان و مكانيسمهاي كاري» را نيز الزامي
ميگرداند .مهمتر اينكه نشان ميدهد :بدون زنان ،سياست دموكراتيك امري ناشدني است؛ حتي
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سياستورزيِ طبقاتي نيز ناقص باقي ميماند و نميتوان صلح را توسعه داد و از محيطزيست حفاظت نمود.
بايد زن را از موقعيت «مادر مقدس ،ناموس اصلي و همسر چشمپوشيناپذيري كه بدون وي بهسر نميشود»
خارج ساخت و وي را بهمثابهي جمع سوژهـ ابژه مورد پژوهش قرار داد .البته كه بايد قبل از هر چيز
شر دلقكبازيهايِ عشق محافظت نمود .حتي يكي از مهمترين ابعاد پژوهشها بايد
اين پژوهشها را از ّ
برمالسازي پستفطرتيهايي(اعم از تجاوز ،جنايت ،كتككاري و فحاشيهاي هشت من ن ُه شاهي) باشد
كه بهنام عشق الپوشاني ميشوند .اينكه هردوت ميگويد «تمامي جنگهاي شرق و غرب بر سر زنان
روي دادهاند» تنها ميتواند اثبات يك واقعيت باشد .آن هم اين است كه زن بهمنزلهي مستعمره ارزش
يافته و به همين دليل جنگهاي شديدي را سبب گشته است .تاريخ تمدن اينگونه بوده و مدرنيتهي
گردانيدن زن است كه هزاربار شديدتر گرديده و حالتي
كاپيتاليستي نيز بازنمودكنندهي نوعي مستعمره
ِ
چندبُعدي كسب نموده است .بر هويت زن ،حك گرديده است .بهعنوان ماد ِر تمامي رنجها ،صاحب رنج و
زحمتي بيمزد ،كارگري با كمترين دستمزد ،بيكارترين ،منبع نامحدود اشتها و فشار مردان ،ماشين زاد و ولد
گردانيدن وي
نظام ،دايهي كودكپرور ،ابزار تبليغات تجاري ،ابزار سكس و پورنو[گرافي] و نظاير آن ،مستعمره
ِ
در گسترهي وسيعي ادامه مييابد .كاپيتاليسم ،نوعي سازوكار استثمارگرانه را در زمينهي زنان ايجاد نموده
كه در هيچ سازوكار استثمارگرانهاي ديده نميشود .نگاه مجدد به موقعيت زنانـ اگرچه ناخواسته باشد نيزـ
دردناك و تلخ است .اما زبان[بيان] واقعيات جهت استثمارشوندگان به نوع ديگري نيز ممكن نميگردد.
جنبش فمينيستي در پرتو آگاهي از اين واقعيات ،ناچار است كه راديكالترين جنبش مخالف نظام گردد .جنبش
زنان كه ريشهي حالت مدرن آن نيز را ميتوان به انقالب فرانسه متكي دانست ،بعد از چند مرحله توانسته كه
تا روزگار ما پيش آيد .در اولين مرحله در پي برابري حقوقي بوده است .اين برابري كه معناي چنداني ندارد،
امروزه تقريباً بهصورت شايعي تحقق يافته؛ اما بايد بهخوبي دانست كه محتواي آن تهي است .در حوزههاي ديگ ِر
حقوقي نظير حقوق بشر ،حقوق اقتصادي،اجتماعي و سياسي نيز پيشرفتهايي صوري بهوجود آمدهاند .ظاهرا ً
زن با مرد برابر است و به اندازهي او آزاد ميباشد .اين در حاليست كه جديترين فريب در همين شيوهي برابري
و آزادي نهفته است .آزادي ،برابري و دموكراسي زن كه نهتنها مدرنيتهي رسمي بلكه تمامي ادوار هيرارشي
و تمدن در تمامي بافتهاي اجتماعي از لحاظ ذهني و جسمي وي را به اسارت درآورده و بهشكل ژرفترين
بردگي بهكار واداشتهاند ،مستلزم فعاليتهاي تئوريك ،مبارزات ايدئولوژيك و فعاليتهاي برنامهايـ سازماني
بسيار وسيع و مهمتر از همه اقداماتي نيرومند ميباشد .بدون اينها فمينيسم و فعاليتهاي حوزهي زن ،فراتر
ليبرال زنان كه در راستاي تسهيل كار نظام صورت ميگيرند ،معناي ديگري نخواهند داشت.
از فعاليتهاي
ِ
در صورتي كه «زنشناسي» توسعه يابد ،نشاندادن راهحل مسائل از طريق يك مثال بسيار آموزنده
خواهد بود :بايد دانست كه غريزهي جنسي[يا سكسواليته] در رأس كهنترين اَشكال يادگيري حيات
ميآيد .پاسخي است كه حيات ،به نياز خودـ تداومبخشي ميدهد .ناممكنبودن حيات ابديِ فرد ،اين امر
را بهمنزلهي راهحل ،در يك[موجود يا شخص] بهصورت ناگزير درآورده كه پتانسيل توليدمثل خويش
را پيشبرد بخشد .چيزي كه غريزهي جنسي ناميده ميشود ،تكثير اين پتانسيل در شرايط مناسب و
بدين ترتيب تداوم حيات است .اين نوعي چاره در برابر مرگ و خطر انقراض نسل است .اولين تقسيم
سلول تنها ،از طريق تكثير خود را فناناپذير گردانيده است .با تعميمي
سلول ،به معناي اين است كه يك
ِ
وسيعتر ميتوان گفت كه پديدهي تداوم گرايش به اليتناهي و ابديشدن در حيات جاندار از طريق
«خودمتنوعسازي و تكثير پياپي كيهان» در برابر خأل و نيستياي است كه خواهان بلعيدن آن ميباشد.
نوع و يا فرد انسانياي كه اين پديدهي كيهاني[يا جهانشمول] در آن تداوم دارد ،عمدتاً زن است .تكثير ،در بدن
زن تحقق مييابد .نقش مرد در اين پديده ،در درجهاي بسيار پايينتر و فرعي است .بنابراين در پديدهي تداوم
ازآن زنان ميباشد و اين امر موردي است كه از حيث علمي دركپذير ميباشد .اين در
نسل ،تمامي مسئوليت ِ
حاليست كه زن عالوه بر اينكه جنين را در رحم خويش حمل مينمايد ،ميپروراند و ميزايد ،بهطور طبيعي
مسئوليت نگهداري آن را نيز تقريباً تا زمان مرگش بر عهده دارد .بنابراين اولين درسي كه بايد از اين پديده استنباط
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و كسب نماييم اين است كه زن در تمامي مناسبات جنسي داراي اختيار عمل مطلق ميباشد .زيرا هر رابطهي
جنسي بهصورت بالقوه مسائلي را براي زنان بههمراه ميآورد كه برآمدن از پس آنها بسيار دشوار ميباشد .بايد
دانست زني كه ده فرزند بهدنيا بياورد ،از نظر جسمي و حتي روحي به اوضاعي بسيار بدتر از مرگ دچار ميگردد.
شدن ناشي
نگرش مردان به سكسواليته[يا غريزهي جنسي] ،بيشتر منحرفان ه و نامسئوالنه است .بيبصيرت ِ
از جهالت و قدرت ،نقش اول را در اين امر ايفا ميكند .همچنين همگام با هيرارشي و دولت خانداني،
داشتن فرزندان متعدد براي مردان به معناي مبدلشدن به نيرويي اغماضناپذير است .تعدد فرزندان نهتنها
ضامن تداوم نسل است ،بلكه ضمانتي ميگردد براي باقيماندن در مقام قدرت و دولت .از دست نرفتن
دولت كه به معناي نوعي انحصار مالكيتي است ،منوط به بزرگي خاندان است .بدينترتيب هم جهت هستي
هستي دولتي و قدرتمحورانه ،زنان را به ابزار زادن فرزندان متعدد مبدل مينمايند .شالودهي
بيولوژيكي و هم
ِ
استعمار وحشتناك زنان كه در ارتباط با طبيعت اول و دوم است ،اينگونه تدارك ديده ميشود .تحليل
شكستگي زن در ارتباط با اين دو طبيعت ،حائز اهميت فراواني است .چندان نيازي به توضيح نيست
درهم
ِ
كه زن تحت اين موقعيت دوگانهي طبيعت ،ممكن نيست براي مدتزماني طوالني از نظر روحي و جسمي
بهصورت بانشاط و تكيدهنشده سرپا باقي بماند .فرسودگي جسمي و روحي بهصورت مختلط و زودهنگام پيش
ميآيد و زنان را در ازاي تأمين و تداوم حيات سايرين ،طي حياتي دردناك ،كوتاه و غمانگيز بهسوي نابودي
سوق ميدهد .تحليل و خوانش تاريخ تمدن و مدرنيته بر اساس اين واقعيت ،حائز اهميت فراواني است.
وخامت مسئله از لحاظ زنان را به كناري بگذاريم .اين افزايش مفرط جمعيت انساني يعني بُعد جمعيتي[يا
دموگرافيك] مسئله است كه تأثيرات شديدترش را بر روي تمامي طبيعت اجتماعي و محيطزيست اكولوژيك
كليهي علوم اجتماعي بايد
نشان ميدهد .يكي از بنيادينترين درسهايي كه هم از سوي زنشناسي و هم ّ
فراگرفته شود ،وضعيت و واقعيت تداومناپذيري ،رشدناپذيري و در برخي موارد نادر كاهشناپذيريِ جمعيت
انسان از طريق روش «يادگيري غريزي» ميباشد .دليل اصلي افزايش مفرط جمعيت اين است كه با كاربست
نسل مبتني بر ابتداييترين روشها نظير
روشهاي علمي ايجادشده در طول تاريخ تمدن و مدرنيته ،از تداوم ِ
هستي نوع انسان بهمثابهي طبيعت اجتماعي ،تنها از راههاي غريزي و
غريزهي دروني پشتيباني مينمايند .اگر
ِ
بهويژه از طريق بهحركتواداشتن غريزهي جنسي تداوم بخشيده شود ،بيانگر وضعيتي بسيار عقبمانده است.
ي را با
سطح هوشي و فرهنگي چنان پتانسيلهاي يادگيرياي را ارائه ميدهد كه ميتواند هستيهاي اجتماع 
كيفيت پيشرفتهتري ادامه بخشد .افراد و اجتماعات بهواسطهي هوش و فرهنگشان همچنين از راه نهادهاي
فلسفي و سياسي ،در چنان وضعيتي هستند كه قادرند از امكان تأمين حيات خويش طي طوالنيترين مدتها
نسل مبتني بر تكثير از راه غريزهي جنسي نيازي باقي نميماند .فرهنگ و هوش
استفاده كنند .بنابراين به تداوم ِ
انساني ،مدت درازيست كه از اين روش گذار نموده است .بنابراين ،اساساً اصل سودبَري تمدن و مدرنيته مسئول
و مقصر اين ابتداييبودن است .بدون هيچ شكي ،افزايش مفرط جمعيت بهمعناي انحصار و قدرت افراطي است؛
افراطي نوع انسان در طول تاريخ و رسانيدن جامعه و حتي
آن نيز مساويست با سود افراطي و بيشينه .ازدياد
ِ
طبيعت و محيطزيست به آستانهي نابودي ،قطعاً در نتيجهي انباشت سرمايه و قدرت تودهاي[يا كموالتيو] و
بنابراين قانون سود بيشينه ميباشد .تمامي ديگر عوامل و داليل ،در درجهي دومي و بعدي ايفاي نقش مينمايند.
بنابراين مسئوليت اساسي در زمينهي حل مسئلهي دموگرافيك كه راه اساسي حل مسئلهي زنان
و جلوگيري از تخريب محيطزيست ـ كه از هماكنون ابعادي عظيم به خود گرفتهاندـ است ،بايد
وكمال وي در امر
در دست زنان باشد .اولين شرط اين مسئله نيز آزادي و برابري كامل زن ،حق تمام
ِ
جنسيت است.
كليهي روابط مربوط به
ّ
پرداختن به سياست دموكراتيك ،و ارادهي تا ّم او در زمينهي ّ
خارج از اين واقعيات« ،رهايي ،آزادي و برابري» به معناي تمام كلمه براي زنان ،جامعه و محيطزيست
ِ
سياست «دموكراتيك و كنفدراتيو» نيز ممكن نيست.
ممكن نيست .به همين نحو ،شكلگيري
همچنين زنان بهمثابهي عضو اصلي جامعهي اخالقي و سياسي ،در پرتو آزادي ،برابري و دموكراتيزاسيون،
از لحاظ اتيك[= ]Ethicsو زيباييشناسي[= ]Aestheticزندگي نيز نقشي حياتي ايفا مينمايند .علم
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زيباييشناسي و اتيك ،بخشهاي تفكيكناپذير زنشناسي هستند .اين نكته جاي بحث و ترديد ندارد
كه زنان به سبب مسئوليت بزرگشان در حيات ،هم بهمنزلهي نيروي فكري و هم اجرايي ،در تمامي
موارد اتيك و زيباييشناسانه گشايشها و پيشرفتهاي بزرگي را رقم خواهند زد .در مقايسه با مردان،
پيوند زنان با حيات بسيار گستردهتر است .پيشرفتهبودن بُعد هوش عاطفياش با اين مسئله در ارتباط
ميباشد .بنابراين زيباييشناسي[= ]Aestheticبهمنزلهي زيباسازيِ زندگي ،از منظر زنان موضوعي
هستيشناسانه ميباشد .از نظر اتيك( = Ethicsتئوري اخالقي؛  = Aestheticتئوري زيبايي) نيز
مسئوليت زنان گستردهتر ميباشد .اينكه زنان در ارزيابي ،تعيين و تصميمگيري در باب «جوانب نيك و
شر و دهشتانگيزيِ جنگ ،معيارهاي برحقبودن و عدالت» ،از
بد آموزش انسان ،اهميت زندگي و صلحّ ،
ديدگاه جامعهي اخالقي و سياسي رفتارهاي واقعگرايانه و مسئوليتپذيرانهاي دارند ،اقتضاي سرشتشان
ميباشد .البته كه از زني سخن نميگويم كه بازيچهي دست مرد و سايهي وي باشد .زن مورد بحث ،زني
آزاد و به برابري رسيدهاي است كه دموكراتيزاسيون را از صميم دل پذيرفته و درونيسازي كرده باشد.
اگر علم اقتصاد نيز بهعنوان بخشي از زنشناسي پيشبرد داده شود ،صحيحتر خواهد بود .اقتصاد ،شكلي از
فعاليت اجتماعي است كه از همان ابتدا زن در آن نقش اصلي را بازي نموده است .به سبب اينكه مسئلهي تغذيه
كودكان برعهدهي زن است ،اقتصاد بيانگر معنايي حياتي براي زن است .اين در حاليست كه معناي واژهي
معيشتي خانه» ميباشد .آشكار است كه اين نيز كار اساسي زنان ميباشد.
اكونومي «قانون خانه و مقررات
ِ
سلب اقتصاد از دست زنان و سپردن آن به متنفدين اربابمآبي نظير نزولخوار ،بازرگان ،پول ،سرمايهدار و
قدرتـ دولت ،بزرگترين ضربه بر پيكر حيات اقتصادي را وارد آورده است .اقتصادي كه به دست نيروهاي
اقتصادستيز سپرده شده است ،سريعاً بهصورت هدف اساسي قدرت و ميليتاريسم درآورده شد و بدين ترتيب
به عامل اساسي تمامي جنگها ،درگيريها ،بحرانها و منازعات بيحدومرز تمامي طول تاريخ تمدن و مدرنيته
متحول شده است .امروزه اقتصاد به صورت يك حوزهي بازي درآمده كه در آن اشخاصي كه هيچ پيوندي
با اقتصاد ندارند ،از طريق بازي با كاغذپارهها و با روشي بدتر از قماربازي ،بهصورت نامحدود ارزش اجتماعي
را غصب مينمايند .پيشهي مقدس زنان بهصورت بورسها ،بازيهاي مربوط به قيمت و بهره ،كارخانجات
محل توليد ماشينهاي جنگي ،ابزارهاي ترافيكسازي كه محيطزيست را بهشكل زيستناپذيري درميآورند
و محصوالت زياديِ سودآوري كه ارتباط چنداني با نيازهاي بنيادين انساني ندارند ،درآورده شده است.
شناسي دربرگيرندهي
آشكار است كه جنبش آزاديخواهي ،برابريطلبي و دموكراتيك زنان كه مبتني بر زن
ِ
فمينيسم نيز ميباشد ،در حل معضالت اجتماعي نقشي اساسي ايفا خواهد نمود .بايد بدون بسندهكردن
به انتقادات جنبش زنان در گذشتهي نزديك ،تاريخ تمدن و مدرنيتهاي كه زنان را از صحنه زدوده است،
هرچه بيشتر مورد انتقاد قرار گيرد .اگر در علوم اجتماعي« ،موضوع ،مسئله و جنبش»هاي زنان تقريباً
در درجهي نبود است ،مسئول اساسي اين امر ساختاربنديِ فرهنگ ما ّدي و ذهنيت هژمونيك تمدن و
مدرنيته ميباشد .با رويكردهاي مبتني بر برابري تنگنظرانهي حقوقي و سياسي خود ،شايد فايدهاي براي
ليبراليسم داشته باشند؛ اما با اين رويكردها نهتنها مسئله را حل نمينمايند بلكه حتي نميتوانند بهعنوان
فمينيستي كنوني از ليبراليسم مجزايند و ب ه حالت
پديده ،آن را تحليل كنند .ادعاي اينكه جنبشهاي
ِ
نيروهاي مخالف نظام درآمدهاند ،به معناي در مغلطه انداختن خويش خواهد بود .يكي از مسائل اساسي
فمينيسم اين است كه اگر طبق آنچه كه ادعا ميكنند راديكال ميباشد ،بنابراين بايد قبل از هرچيز
پيوندش را با عادات ريشهدا ِر ليبرال ،شيوههاي انديشه ،احساس و حياتش بگسلد ،به تحليل «تمدن و
مدرنيتهي»پشتيبان آن كه دشمن زنان است ،بپردازد و بر اين اساس راهحلهاي بامعنايي را در پيش بگيرد.
مدرنيتهي دموكراتيك ،طبيعت زن و جنبش آزادياش را يكي از نيروهاي اساسي ميداند؛ هم پيشبرد آن و هم اتفاق با آن
را يكي از وظايف اصلي ميشمارد و بايد در فعاليتهاي مربوط به برساخت ديگربارهي[نظام خويش] آن را مشاركت دهد.
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پژوهشي
پژوهشی در رابطه با جنبش زنان ایران

جنبش زنان ایران

پژوهش و آسيبشناسي روند سير جنبش زنان در ايران
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هنگامی که انسانها به نیروی درک و شناخت کافی از حق و حقوق طبیعیای پایمال شده خود دست یافتند جهت
دستیازیدن به آن به سازماندهیهای مردمی و تودهای متوسل شدند .جنبشهای مردمی و تودهای از بطن جامعه
برخاسته و از شناختی مشخص ،از مکان و زمان خویش برخوردار بودهاند .با درک و بینش مختص به خویش سعی به
واکاوی زوایای مختلف مسائل جامعه نمودهاند .اگر نگاهی ژرف به جنبشهای شکل گرفته در طول تاریخ بیندازیم ،به
خاستگاه اجتماعی و دموکراتیک این جنبشها بیشتر پی خواهیم برد.
بیشک جنبشهای زنان نیز از این قاعده مستثنا نیستند .جنبشهای حقوق زنان در منطقهي خاورمیانه از دو سده پیش
به عنوان جنبش نامگذاری شدهاند .این در صورتی میباشد که هر کشور یا قوم به فراخور شرایط اجتماعی و سیاسی
خود شاهد جنبشهای اجتماعی برای به دست آوردن حقوق زنان و از بین بردن موقعیت فرودست زنان بودهاست .شاید
بحث از دو سده پیش باشد ولی این بدان معنا نیست که زنان تنها در این مقطع به موقعیت و جایگاه از دست رفتهی
خود پی بردهاند .از همان اوایلی که ذهنیت مردساالر حاکم ،در صدد به غارت بردن ارزشهای مادی و معنوی جامعهی
زنان برآمد ،مبارزه و مقابله از سوی زنان شکل ژرفتری به خویش گرفت .در تاریخ شواهدی دال بر مبارزات زنان وجود
دارند که اين ادعا را اثبات میکند .این مبارزات شاید به صورتی پراکنده و سازماندهی نشده بوده باشند ولی بیانگر روح
عصیانگر و مبارزیست که به راحتی تن به وضعیت تحمیل شده ،نداده است .كم نیستند زنانی که جهت دستيابي به
آزادی و رهائی ملت خویش(ملت زن) در رکاب مبارزه ،شمشیر زده ،با قطرات خون خود برگهای زرینی در صفحات تاریخ
درج نموده و پرچم پایداری را به اهتزاز درآوردهاند .همچنین کم نیستند زنانی که به مقاومتی بینظیر در مقابل ذهنیتی
که بردگی و بندهگی را تحمیل میکرد ،دست زده و برای اینکه تسلیم نشوند درد گیوتین ،آتش انگیزاسیون(دادگاههایی
که توسط ذهنیت جامعهستیز و زنستیز مردساالر بنا شده و به کشتارگاه انسانهای آزادیخواه مبدل گشت) ،دارهای
اعدام ،شکنجه ،سنگسار ،انزوا ،طرد و ...را به جان خریدند.
بنابراین جنبشهای زنان که تقریبا در هر کشوری سر برآوردند از یک میراث مشترک و تاریخی برخوردار میباشند.
تفاوتهایی که به شرایط مکانی و زمانی مربوط میشدند به خودی خود قادر نبودند در خواسته و طلبهای مشترکی
ط مشی مشترک
که همهی زنان جهت تحقق آنها تالش میکردند اختالفی بزرگ درست کنند .چراکه همه از یک خ 
مبارزاتی پیروی کرده و دارای خواسته و طلبهای همسانی بودند .زیرا همهی این جنبشها با سردادن شعار «دفاع از
حقوق زنان» پای به عرصهی مبارزه نهادند .تأکید میورزیم طبق شرایط مکانی و زمانی برخی از کشورها ،تفاوتهایی
در سیاق مبارزاتی جنبش زنان آنجا به چشم میخورد ولی قاعدهی مذکور را بر هم نمیزند .زیرا همهی این جنبشها
از متن جامعهای برخاستهاند که روزانه حقوق طبیعی انسانها در آن پایمال میشده ،دسترنجشان به تاراج میرفته ،از
جنبههای معنوی آن کاسته شده و رفته رفته از حالت جامعه بودن خارج میگشت .البته جای نقد و بررسی است که این
جنبشها تا چه حدی توانستند به اهداف خویش جامهی عمل بپوشانند و با عملکردهای خود رهیافتی جهت حل مسائل
موجود ارائه دهند .رهبر آپو اذعان میدارد« :جنبش زنان كه ريشهي حالت مدرن آن را نیز ميتوان به انقالب فرانسه
متكي دانست ،بعد از چند مرحله توانسته كه تا روزگار ما به پيش آيد .در اولين مرحله در پي برابري حقوقي بوده است.
اين برابري كه معناي چنداني ندارد ،امروزه تقريباً بهصورت شايعي تحقق يافته؛ اما بايد بهخوبي دانست كه محتواي آن
تهي است .در حوزههاي ديگ ِر حقوقي نظير حقوق بشر ،حقوق اقتصادي،اجتماعي و سياسي نيز پيشرفتهايي صوري
بهوجود آمدهاند .ظاهرا زن با مرد برابر است و به اندازهي او آزاد ميباشد .اين در حاليست كه جديترين فريب در
همين شيوهي برابري و آزادي نهفته است .آزادي ،برابري و دموكراسي زن كه نهتنها مدرنيتهي رسمي ،بلكه تمامي ادوار
هيرارشي و تمدن در تمامي بافتهاي اجتماعي از لحاظ ذهني و جسمي وي را به اسارت درآورده و بهشكل ژرفترين
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بردگي بهكار واداشتهاند ،مستلزم فعاليتهاي تئوريك ،مبارزات ايدئولوژيك و فعاليتهاي برنامهايـ سازماني بسيار وسيع
و مهمتر از همه ،اقداماتي نيرومند ميباشد».
چگونگی شکلگیری جنبش زنان در ایران
جنبش زنان ایران نیز بیش از 100سال از عمر خود را پشت سر میگذارد .زنان ایران هم با شرکت در انقالب مشروطیت
که  ۶سال قبل از رسمیت یافتن روز جهانی زن روی داد ،به نقش خود بهعنوان انسانهایی که میتوانند در جامعه
مشارکت داشته باشند ،معنا دادند و به میدان آمدند .با تأسیس مدارس دخترانه و نشر مجالت زنان و محافل و کلوپهای
زنانه و تاکید بر لزوم سوادآموزی در پیشبرد وضعیت زن ایرانی ،پیشتاز امر برابری و رفع تبعیض از زن ایرانی شدند .البته
این بدان معنا نیست که در تاریخ قبل از آن ،خبری از مبارزه و مقاومت زنان ایرانی در مقابل قدرت حاکم نبوده است.
جنبش زنان در ایران به جنبش اجتماعی زنان ایرانی در دورههای مختلف ،برای به دست آوردن حقوق زنان و تالش آنان
برای از بین بردن موقعیت فرودست زنان گفته میشود .نمون هي این پدیده در سالهای  1289-1285تا  1311دیده
میشود.
جنبشهای اجتماعی توسط گروهی ناراضی از وضع موجود شکل میگیرند که نظم اجتماعی موجود را به چالش
میکشند و قصد تغییر یا اصالح آن را دارند .رهبر آپو در این رابطه چنین میگوید «:تا زمانی که هدف به دست نیامده
است ،برخوردهای اصالحگر ادامه خواهد داشت .اگر سازمانی این موارد را به جای نیاورد با جوهر خود در تضاد قرار خواهد
گرفت و نسبت به عملکرد و اهداف خود بیاحترامی خواهد نمود».
این یک واقعیت است که حکومت و قدرتهای حاکم وجود چنین جنبشهایی را تهدیدی برای پایههای قدرتی خود تلقی
کرده و با تمام قوای خود جهت منفعل گذاشتنشان کوشیدهاند .میتوان بر این مورد تأکید ورزید زمانی که ذهنیت مردساالر
سعی در فراگیر نمودن فرهنگ خود
نمود ،مبارزه و مقابله با این ذهنیت
توسط زنان آزادیخواه نیز آغاز شد.
در ایران نیز وجود چنین واقعیتی
غیرقابلانکار است .در این دیار که
مردماناش آریایی و با فرهنگ
زرتشتی زندگی میکردند ،زنان
از جایگاه مقدسی برخوردار بودند.
نفوذ فرهنگ جنسیتگرا در جامعه
موجب تغییرات ناگواری شد .این
فرهنگ توسط قدرتطلبان تحمیل
شده و جهت بسط دادنش به همهی
منافذ جامعه تالش کردند .جهت
کمرنگکردن فرهنگ آریایی که با
قداستهای دین زرتشتی در آمیخته
و به انسان منزلت میبخشید ،به هر
ترفندی دست زدند .چنانکه رفته
رفته زنان از جایگاه الههگی خود دور شده و تا سطح جاریه ،کنیز ،خدمتکار ،کارگری بیدستمزد ،فاحشهی خصوصی و...
نزول کرد .بنابراین مسئلهی زن در صدر مسائل دیگر قرار گرفته و جهت حل بایستی در صدر و اولویتباشد.
بدیهیست که زنان ایرانی در انقالب مشروطیت فعاالنه شرکت جسته و جهت نیل به اهداف خویش نیز تالش کردهاند.
همچنین در این دوره توسط جنبش زنان ایران مجمع ،انجمن ،جمعیت ،نشریه ،و مدارس دخترانهی زیادی جهت
آگاهسازی و بسط مبارزه تأسیس شدند .با این وجود که جنبش زنان ،به عنوان بخشی از جنبش بزرگ ملی ایران با
هدف استقالل کشور و اجرای قانون اساسی بود ،مشارکتی خودجوش داشتند و از احساسات ملیگرایان ه برخوردار بودند.
این تشکلها در دفاع از انقالب مشروطیت و احقاق حق برابری و رفع ستم بر زنان به وجود آمده و جهت صیانت از
دستاوردهای خویش نیز اهتمام الزم را نیز به خرج میدادند .در جریان تحوالت سیاسی انقالب مشروطه فعالیت بیرونی
زنان بیشتر شد .انجمنهای خصوصی و سازمانهای مخفی ایجاد کردند ،در تظاهرات شرکت کردند ،و برای مشروطیت هم
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بیشک چهرهی سیاسی ـ اجتماعی مردساالرانه با به عبارتي چهرهي سياسي ـ اجتماعي مذكرگونهي دورهی قاجار و
مشروطه ،فضایی خفقانآور را برای زنان ایجاد کرده بود .گاهی هوای آزادی و آزادگی تنی چند از زنان را به شور و شوق
میآورد که تنها به عرصهي ادبيات و به ويژه شعر محدودميگرديد .گاهی نیز صدای نالههای زنانه از درون حرمسراها
و سراهای شاهی برمیخاست که زود خفه میشد .ایفانمودن نقش درپشت پردهی دربار توسط زنان نیز اصلیست که
نمیتوان بدون اشاره به آن گذشت .میراث ذهنیتی که سالیان سال به استثمار و توطئهچینی خو گرفته بود این بار هم با
ترورهای بیشمار ،هرچه بیشتر چهرهی استبدادی و مخالفستیز حکومتهای وقت را به تصویر میکشید .حال پشت آن
نقشهای پلید چه زن قرار میگرفت چه مرد فرقی نمیکرد .زیرا همه دستپروردهی یک ذهنیت و همسو با یک جریان
متداوم گام برمیداشتند .جریانی که همهی حرکاتش تحت کنترل نیروی فرادست و جهت منافع آن صورت میپذیرفت.
انقالب مشروطه بر محور ضرورت حرکت به سوی دموکراسی استوار شده بود .البته فقدان دموکراسی و آزادی در ایران
را زنان بیشتر احساس میکردند .تابلوی ترسیمشدهای که عمق بردگی را در فاحشهخانههای خصوصی (حرمسرا) به
ـ درباری
زن مردصفت در امور کشوری 
تصویر میکشید دیگر غیر قابل قبول مینمود .چنانکه
تاریخ شرکت دادن چند ِ
ِ
نیز گذشته مينمود و توجیهی برای عملکردهای ذهنیت زنستیز نظام حاکم به شمار نميرفت .ذهنیت زنستیزی
که تا عمق سلولهای بنیادین جامعه نفوذ کرده و راه پویایی و شکوفایی را بر زنان مسدود میکرد .فقدان آموزش و
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به مبارزههای مسلحانه و هم اقدامات غیرخشونتآمیز پرداختند که سرانجام در قانون اساسی مشروطه ( )۱۲۸۵بسیاری
از حقوق زنان نادیده گرفته شد (قوانین ازدواج ،طالق ،سرپرستی فرزند و  )...و زنان را درکنار مهجوران و مجرمان از
حق رای محروم کردند .در اینجا خالی از فایده نخواهد بود که اگر به گفتهای از رهبر آپو اشاره کنیم «:به وسیلهی اقتدار
نه میتوان انقالب کرد نه تحول ایجاد نمود .توسط اقتدار ارزشهای مادی غصب شده و تقسیم میشوند و ارزشهای
معنوی رو به زوال نهاده و روز به روز تضعیف خواهند شد».
تنها معدودی از این زنان ِطرفدار مشروطیت ،هوادار حقوق زنان بودند اما نخستین زنانی که در جنبش حقوق زنان
ایران شرکت کردند یا خودشان از مشروطهخواهان و فعاالن جنبش ملی دهه  ۱۲۸۰بودند (مانند صدیقه دولتآبادی و
بانو امیر صحی ماهسلطان) و یا از خانوادههای روشنفکر ملیگرا بودند (مانند محترم اسکندری) .بعد از سرد شدن تب
مشروطهخواهی« ،انبوه زنان بیسواد به اندرونیهای سابق خود بازگشتند» و تنها زنان تحصیلکرده و روشنفکر جنبش
حقوق زنان را پی گرفتند.
بدون شک زنان از هر گونه راهکاری جهت احقاق حقوق خود استفاده کردند .به مبارزه علیه استبداد داخلی برخاستند؛
علیه استبداد خارجی مبارزه کرده و با جسارتی وصفناشدنی در صف مخالفان سیاست روسیه و انگلیس قرار گرفتند؛
کاالهای خارجی را تحریم کرده و نارضایتی خود را از قانون اساسی کشور و تبعیضهای موجود اعالن کردند .زنان
چ گونه جانفشانی دریغ
بسیاری بودندکه با برداشتن سالح ،جهت راندن نیروهای استعمارگر خارجی از وطنشان ،از هی 
نورزیده و در بین خلق نیز از محبوبیت خاصی برخوردار گشتند.
هنگامی که صفحات تاریخ را ورق میزنیم به سازمانها و جنبشهای زیادی برمیخوریم که کادرهای آن مقاومتی
عظیم از خود نشان داده و از فداکردن جان خويش نیز دریغ نکردهاند .به عبارتی دیگر ازخودگذشتگی و فداکاری آنها نیز
مثال زدنی میباشد .زیرا تالش و کوشش بینظیری جهت ارتقاء مبارزه انجام داده و و در اين راه بدیلهاي ارزشمندي
را نيز دادهاند .با اين اوصاف ،پدیدهی اقتدار و قدرت را درک نکرده و از جوانب استثمارگر ،عوامفریب و غاصبش بیخبر
بودهاند .جنبش ،سازمان ،انقالب و خیزشهایی بيشمار که در طول تاریخ جهت احقاق حقوق طبیعی خلق خود دست
به مقابله زده ،جانفشانی کرده و از هیچگونه فداکاری فروگذار نکردهاند .از جنبشهای ملی گرفته تا مذهبی ،اقلیتی،
مردمی و ...میتوان سخن به میان آورد.
جای تأسف است که سرانجام همهی این جنبشها به نقطهای ختم گرديد که قادر نشدند ،توقعات و انتظارات زنان را
برآورده سازند و دستاورد و نتایج کافی را به دست بیاورند .مشهود است که این جنبشها از هدف و خواستههای معقول
و بهحقی برخوردار بودند .بنابراین طبیعیست که چنین سوألیهایی به ذهن خطور کنند ،علیرغم بهحق بودن این
جنبشها ،چرا موفقیت کسب نکرده و با شکست مواجه شدند؟ چرا نتوانستند به اهداف خویش دست یافته و به راحتی
از صحنهی مبارزه حذف شدند؟ چرا برخی از جنبشها پس از تکیه بر اریکهی قدرت از ماهیت اجتماعیـمردمی خود
فاصله گرفتند؟ آیا واقعا این یک تقدیر است؟ یا بایستی به این نظر ایمان آورد که تاریخ عبارت است از تکرار!؟ یا اینکه
منشأ موارد ذکر شده کجاست؟
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پرورش برای زنان با خود مشکالت عدیدهای از جمله خالء رهیافتی دموکراتیک جهت گذار از نظام واپسگرای حاکم را
ژرفا میبخشید .زیربنای فکر واپسگرا چنان زنستیز بود که باسواد شدن زنان را برنمیتافت و خروج زنان از خانه را امری
قبیح میدانست .در چنین فضایی سخن راندن از آزادی زن دشوار مینمود .اما علیرغم همهی اینها زنان ایرانی نیز سعی
کردند با شرایط پیشرفت و جهشی که توسط انقالب مشروطه در بستر جامعه فراهم میشد ،همگام شوند.
دست و پنجه نرم کردن جنبش زنان ایران با
نخستین شکست در عرصهی سیاسی
علیرغم نقشی که زنان در پیروزی انقالب مشروطه
ایفا کردند از همان آغاز بر جبین مشروطیت با
تدوین قانون اساسی که ذهنیت مردساالر به طور
وحشتناکی در مادههای آن گنجانده شده بود،
سایهای از نابرابری نشست که پیامد آن مرزبندی
جنسیتی و ...بود .ناگفته نماند که این مرزبندیها
از همان آغاز مشروطهخواهی را از محتوای
فلسفی و مبانی آزادیخواهانهی آن جدا ساخت.
شخصيتي منفعتطلب و اپورتونیست شکل گرفته
در چرخههای نظام مردساالر نه تنها پس از انقالب
مشروطه بلکه در هیچیک از ادوار تاریخ ایران به وعدهوعیدهای خود عمل نکرده است .زنان از حق رأی دادن و انتخاب
شدن منع شدند .در ردهی صغار ،اجانب و جانیان جای گرفتند .بدینسان زنان ایرانی از انقالب مشروطه چندان فایده
نبرده و فرصتی برای رهیافت به آرمانهای انسانی خود به دست نیاوردند .جریانی که ادعای آزادیخواهی ،مساواتطلبی
و برابریخواهی داشت ،توانست خواسته و طلبهای دموکراتیک زنان ایرانی را نادیده گرفته و در قبال هیچگونه پرسشی
خود را مسئول نبیند .این حذف تاریخی پرسشی به جا گذاشت که بیش از یکقرن بیجواب ماند .این درحالیست که
متفکران و روشنفکران ایرانی از ترس متهم نشدن به گرایشات فمنیستی که در تفکرات این مرز و بوم مترادف با بیبند و
باری و آزادی جنسی است هرگز جسارت جواب دادن به این پرسش را به خود ندادند .ناگفته نماند که امروزه برای زنان
ایرانی این پرسشها چنان بیجواب هم نیستند.
زنان ایرانی پس از تحمل جفای این حذف تاریخی دیگر نتوانستند مانند قدیم به گزافهگوییها و نیرنگهای زمامداران
اطمینان کنند .با این تفاوت تجربهي مذکور نیز قادر نشد جنبش زنان ایران را به نگرشی مستقل و متکی بر نیروی ذاتی
خویش برساند .این دور ه به اندازهای که راه بر شکاندن برخی از قالبهای مرسوم باز نمود به همان اندازه نیز موجب شد
روحیهی مبارزاتی شکل گرفته خدشهدار گردد .علیرغم انرژی و نیروی بسیار نیز جنبش نتوانست از حدود مشخص شده
رهایییافته و راه مبارزهای مستقل را در پیش گیرد .همچنین عدم اعتماد به نفس کامل به نیرو و توان سازمانی خویش
موجب شد این جنبش در سالهای پیشرو نیز محدود به اثبات توان خویش در میدان مبارزه گردد .این در حالی بود
که زنان ایرانی از توان مقابله و مبارزه برخوردار بودند و لزومی نداشت این واقعیت عیان را بر کسی اثبات نمایند .چرا که
ذهنیت مردساالر بر این واقعیت واقف است که اگر موانع ایجاد شده نباشند زنان قادرند با موفقیت کامل در همهی امور
اجتماعي شرکت جویند .بنابراین عدم شناخت کافی از تواناییهای خویش و سازماندهی منسجم یکی از آن عللی بود که
موجب غیرفعال ماندن جنبش زنان در آن مقطع زمانی شد.
دورهی رضا شاه ،خفای کامل جنبش
در این دوره شاهد خشونت آشکار و بیپروای نظام علیه زنان هستیم .رضاشاه پس از به سلطنت رسیدن اقدام به سرکوب،
توقیف و بستن نشریات و انجمنهای مستقل از جمله سازمانهای زنان کرد و آخرین آنها را نیز در سال 1312یا 1313
بست .از سویی دیگر نیز با مطرح کردن قانون کشف حجاب چهرهی ضدزن خود را بهتر به تصویر کشاند .شخصيت
تقلیدگرا و غربزدهی رضا شاه موجب شد شکافهای بین دولت و خلق بیشتر به چشم آیند .جهت تضمین قدرت مطلق
خویش به هر راهکار نادموکراتیکی متوسل گرديد و سعی در بیارزش جلو ه دادن دستاوردهای خلق و بهویژه زنان ایرانی
نمود .از جمله مصونیت پارلمانی را از نمایندگان گرفت ،احزاب سیاسی را از بین برد ،روزنامههای مستقل را بست و...

پژوهشی

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  22خرداد ـ تیر 1392

وی از کوچکترین جنب و جوشی در جامعه هراسیده و برای سرکوب آنها متوسل به هر راهی میشد .همچنین برای
رسیدن به هدفشـبازسازی ایران طبق تصویر غربـ دست به مذهبزدایی ،برانداختن فرمهای قبیله ـعشیره ،تعمیم
ناسیونالیسم ،توسعهي آموزش نظامی و سرمایهداری دولتی زد .او از ذهنیتی سرکوبگر برخوردار بود .به طوری که
شیوهی بر سر کار آمدنش نیز با توسل به زور و کودتا صورت گرفت .از همان اوان نوجوانی و جوانی خویش نیز بارها
و بارها برای سرکوب مخالفان و آزادیخواهان که علیه قدرتهای وقت شورش میکردند در حمالت و عملیاتهای
زیادی شرکت جسته و حتی رهبری سرکوبهای
مزبور را نیز بر عهده گرفته بود .طرز تفکر به شدت
ملیتاریستی حاکم ،موجب تشدید تنفر خلق و
بهویژه زنان ایران نسبت به عملکردهای رضا شاه
شد .با احساس خطر ،از سرکوب مخالفان و رقبا
حتی برخی از آنها كه وزیر ،نماینده ،روزنامهنگار
و دوستان نزدیک وی بودند ،نیز سر باز نزد .افکار
بیمار و قدرتطلبش افسارگسیخته به جز كسب
قدرت مطلق ،به هیچ ارزشی پایبند نبود .قدرتی
که موجب آلودگی و افزایش بیمارهای اجتماعی
میشد و از هیچ ارزشي اخالقی پیروی نمیکرد.
چنان که فرسنگها با نیاز و خواستههای خلق ایران
فاصله داشت و از انرژی زنان جهت برآورده ساختن
نیازهای رژیم خویش استفاده میکرد.
یـکشوری افزوده میشود .با این تفاوت که
در این دوره ،بر میزان سواد بین زنان و شمار شرکتکنندگان در امور ادار 
بیشتر این امتیازات شامل حال زنان طبقهی مرفه و یا نزدیکان شاه میگشت .همچنین بعد از فارغالتحصیل شدن،
قشر طبقهی متوسط زنان فرصت یافتند در کارخانهها ،بیمارستانها و سایر مراکز اداری مشارکت جویند .در واقع
سیاست رسمی این بود که زنان جهت پاسخگویی به انتظارات و نیازهای رژیم پهلوی آماده شوند .چنان که هدف غائی
ی غربی بود که رضا شاه به مانند مدرنشدن و پیشرفت تلقی میکرد .به نظر وی هر
اجرایینمودن مدلهای اجتماع 
چقدر جامعه و بهویژه زنان ایراني بتوانند با آزادی وارداتی ایشان خود را وفق دهند ،به همان اندازه وفاداری خود را
به برادران غربیاش اثبات کرده و موجب پیشرفت مملکت میشود .ولی هیچ یک از این اقدامات موجب رشد و تکامل
جامعه و زنان ایران نگشت .تمایالت غربیگرایانهی رضا شاه رفتهرفته موجب زوال و افول نظام وی گشت .مشهود است
که رضا شاه از درک فرهنگ اصیل ایرانی عاجز بوده و عدم وقوفِ این امر نیز روز به روز فاصلهی وی را با تاریخ ،ارزش
و مقدسات ایرانی بیشتر کرد .ارزشهایی که در بطن جامعه رشد و توسعه مییابند ،در صورت لزوم جهت تغییر و تحول
نیز انعطافپذیرند .این بدان معنا نیست که جهت تغییر آنها بایستی به اعمال زور و قدرت متوسل گشت .فرهنگ چیزی
است که از بطن جامعه برخاسته و اجتماعی میباشد .چیزی نیست که از باال یا توسط چند شخص به جامعه القاء
گردد .تاریخ این واقعیت را اثبات نموده كه تحمیل فرهنگ متفاوتی که در خاک و جامعهی دیگر ریشه دوانیده و رشد
کرده ،قادر نیست در صورت پیاده نمودن و ترانسفر کردن به جامعهای دیگر همان نتیجه را بدهد .آزادی وارداتی نیز
اگر با فرهنگ و یا واقعيات جامعهای همخوانی نداشته باشد نه تنها موجب پیشرفت و ترقی نخواهد شد ،بلکه مشکالت
و معضالت را دوچندان نموده و وضعیت را بحرانیتر میکند .تضاد فرهنگی ژرفا یافت و دست پا زدن بین دو فرهنگ
موجب شکلگیر کاراکتری شد که نمیتوانست به ثبات برسد .شایان ذکر است که تاکنون نیز زنان نماد زنده و متحرک
این دوگانگی میباشند .نگرش افراطی نسبت به مسئلهی زن تعمیق یافت و هویت اجتماعی دچار بحران شد .چنانکه
نه با جامعهای کامال سنتی مواجه بودیم و نه کامال مدرن .موارد تعریف شده موجب شکلگیری جامعهای کامال بحرانی
و شخصیتهای متزلزل ،بیثبات ،کماراده و چندچهره گرديد.
از این جهت منزوی شدن جنبش زنان در این مقطع موجب خالءهای زیادی در شرایط زندگی و کاری زنان گشت .از
سویی فرهنگ به شدت زنستیز حاکم بر جامعه قادر نبود حضور زنان را در کنار مردان و خارج از محدودهی چهاردیوار
خانه تحمل کند و از طرفی نیز طلب و خواستههای زنان ،بدون هیچ ابایی سرکوب میشدند .چنانکه نه شرایط موجود
قابل تحمل بود و نه جايگزيني جهت تغییری دموکراتیک و آزاد وجود داشت .سرانجام دورانی که بر مشکالت عدیدهای
در سطح جامعه افزوده بود به تدريج وارد مقطع دیگری میشد .چنانکه افزایش میل وارد ساختن نیروی سوم به غیر
از انگلیس و روسیه در قدرت ایران توسط رضا شاه و برخی از موارد دیگری که در فوق به آن اشاره شد ،موجب تبعید
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ت شاهنشاهی به پسر وی گشت.
و واگذاری تخ 
دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی و بررسی وضعيت جنبش زنان ایران
بدیهیست که در این مقطع جنبش زنان ایران سعی میکرد با ساختن روحیهی مبارزاتیای سرحالتر ،فکری پویاتر و
مدنظر قرار دادن تجارب موفق و ناموفقی که در گذشتهی این جنبش به ثبت رسیدهاند ،با گامهایی راسختر و باتجربهتر
به میدان مبارزه بیاید.
از سال  1320تا  1332چنان مخالفتی با فعالیتهای سیاسی و حزبی به چشم نمیخورد .همچنین نشریات نیز از آزادی
نسبی برخوردار میباشند .البته نقش شاه در این برهه بسیار کمرنگ مینماياند .اعتراضات گستردهای در سراسر ایران
صورت پذیرفت که با ملی شدن صنعت نفت  1329توسط نخست وزیر محمد مصدق تا سطحی چشمگیر کاهش یافتند.
البته دیری نپائید که بروز اختالف در میان رهبرانی چون مصدق و آیت ا… کاشانی و با طرح و حمایت سازمان مخفی
اطالعاتي بریتانیا و سازمان اطالعات مرکزی آمریکا(سيا) در  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲کودتایی علیه دولت وقت انجام شد که
موجب برکناری دولت دکتر مصدق ،بازگشت شاه ،نفوذ آمریکا در ایران و آغاز سلطنت مطلقهي محمدرضا گردید .فعالیت
بسیاری از احزاب کشور ،روزنامهها و نشریات به شدت تحت فشار و سانسور قرار گرفت .اگر بگوئیم مرحلهی سرکوب
و فشار علیه خلقها و بهویژه زنان ایرانی با راهکارهای بسیار وحشتناک مختص به آن دوره پیش میرفت ،زیاد به خطا
نرفتهایم.
سازمان زنان در حزب توده
جنبش زنان که تا آن دوره در خفای کامل به سر میبرد با کسب کوچکترین فرصت ،دوباره به میدان مبارزه گام نهاد.
چنانکه در آن دوره نیز از جنبش زنان که به عنوان جزیی از یک کلیت سیال اجتماعی مطرح شده و به ترتیب دارای
توقع حضوری
روابط و پیوندهای مبارزاتی هدفمند با نیرویی بالنده که رسالت و توان تغییری بنیادین را موجب میشد،
ِ
پررنگتر میرفت .حضور جمع کثیری از زنان روشنفکر و تحصیلکرده در حزب تودهي ایران بر انتظارات موجود میافزود.
حزب توده ()۱۳۲۰که خود را به عنوان وارث سوسیال دموکراسی عهد مشروطه و حزب کمونیست ایران میخواند،
توانست با استعدادترین و فرهیختهترین اعضای نسل جوان ایران را جذب خویش کند .زنان بسیاری نیز از قشر تحصیلکرده
و شماری از شاعران و هنرپیشهگان نیز به آن حزب پیوستند .مریم فیروز یکی از چهرههای شاخص سیاسی و ادبی ایران
در آن دوره بود که از مخالفان سرسخت رژیم پهلوی محسوب و به عضویت حزب توده درآمد .بسیار زود بعد از تأسیس
حزب توده ایران ،سازمان زنان حزب توده توسط وی تشکیل شد .مجله حزبی «بیداری ما» که برای زنان منتشر میشد
نیز یکی از دستاوردهای تشکیالت مزبور بود .این در حالیست که وقتی با دیدی موشکافانهتر نگاهی به تاریخ این حزب،
سیاق مبارزه و طرز نگرش آنها به مقولهي زن بیندازیم ،پرواضح به این خالء پی میبریم که حزب توده از نفوذ خویش
در جنبش زنان برای پیشبرد سیاستهای فرصتطلبانه و سازشکارانه که در چارچوب منافع و سیاست بینالمللی
اتحاد شوروی تنظیم میشد ،استفاده میکرد .به طور متداول و بیمبالغه این روش تاکتیکی در رابطه با مسئلهی زن در
جنبشهاي سنتی کمونیستی به چشم میخورد .از تواناییها و از خودگذشتگیها ،فداکاری و انرژی زنان جهت پیشبرد
سازمان استفاده نمود .از طرفی دیگر نیز سعی کرد با خاستگاهی اجتماعی چهرهای بسیار دموکراتیک و آزادیخواه از خود
بر جای بگذارد .این در حالی بود که این جنبش نیز نخواست یا نتوانست به تحقق وعدههایی که به زنان و تودهی مبارز و
تشنهی آزادی در ایران داده بود ،عمل کند .با اولویت بخشیدن به منافع شوروی روز به روز از اهداف اساسی حزب فاصله
گرفت .وابستگی افراطگرايانه به شوروی موجب گشت که هرگز نتواند با دیدی استراتژیک به مسئلهی دموکراسی در ایران
بپردازد .موکول کردن مسئلهی رهایی زن به تاریخی نامعلوم که هيچ گاه متحقق نشد ،نشانگر فرهنگ مردساالرانهای بود
که در جنبش چپ و کمونیستی ایران نهادينه گشته بود .در برنامه و سیاست اغلب جریانات چپ ایرانی اصوالً مسائل زنان
جای ویژهای را اشغال نکرده و از همان بینشی که این مسئله را به بعد از انقالب محول میکردند ،پیروی میشد .بدون
شک سهم این نیروها در ناکامی جنبش زنان در روند مبارزاتی آنها چشمگیر میباشد .البته بدون پرداختن به آن نمیتوان
گذشت .زیرا بدون توجه به ویژگیهای جنبش کوشیدند از آن به عنوان وسیلهای جهت تحقق اهداف و سیاستهای
یـ سوسیالیستی این بود که با دیدی منفعتطلبانه و
عمومی خود استفاده کنند .مشکل اساسی نیروهای کمونیست 
تاکتیکی به مسئله زن و حضورش در صفوف مبارزات اجتماعی مینگریستند .در واقع از همان اوان عملکرد این جنبشها
با فلسفهی مبارزاتی که جهت برقراری دموکراسی و برابری برای همهی افراد جامعه از آن دم میزدند ،به چالش میافتاد.

پژوهشی

شعارهایی سر میدادند که هرگز در عمل رنگ واقعیت به خود نگرفتند .حضور زنان را تنها برای حمایت از جنبش مفید
ش انقالبی و آزادیخواه توده ،انقالب را از محتوای تاریخی و اجتماعی خالی نمود که در پی
میدیدند .چنان بود که جنب 
خود شکست در مقابل نیروهای استبداد جهانی بسان امریکا و حکومت مستبد حاکم بر ایران را به جا گذاشت .شکستی
که موجب شد فعالیتها به صورت زیر زمیني ادامه پیدا کنند و یا به تمامی خنثی و منفعل گردند.
بررسی علل شکستهای متواتر و عدم دستیافتن به نتیجهی الزم
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از قلم نیفتد که شاید فرهنگ پدرشاهی و مردساالری در جامعه ایران دارای تاریخی طوالنی باشد ولی فرهنگ مقاومت،
مبارزه و دموکراسیخواهی از قدمت بیشتری برخوردار است .زیرا ایران از جمله معدود کشورهایی بوده است که علیرغم
ِ
طی چهارده قرن ،پس از فرانسه فعالترین کشو ِر جهان
اکثریت اسالم
ساختا ِر کامال سنتی و استیالی
ِ
گرایان مذهبی در ِ
در مبارزاتِ فمینیستی میباشد .میل آزادیخواهی و دموکراسیطلبی به هیچ وجه بین خلقها و بهویژه زنان ایرانی کم
نشده است .همین نیاز نیز موجب شده است که بیش از پیش جهت رهایی از یوغ فرهنگ مردساالر به مبارزه دست
زده و حتی خطراتی که موجب نابودی آنها نیز بگردد را نادیده بگیرند .با درک کوچکترین انعطاف به مبارزه پرداخته
و سعی کردهاند سازمان را گسترش دهند .بدون شک نتایج و دستاوردهای این جنبش از جمله کسب حق رأی ،حضور
بیشتر در حوزههای آموزشی و اجتماعیـ سیاسی و ...غیر قابل انکار است .این نیز بدان معناست که اگر زنان اراده نموده
و از محدودهی ذهنیتی مردمحور خارج گردند ،قادر به کسب بهترینها نیز خواهند بود .ولو اینکه شاید کسب حق رأی
به تصور برخیها که معتقد به دموکراسی واسطهای هستند مناسب باشد اما از نظر ما زمانی میتوان از دموکراسی سخن
به میان آورد که همهی اقشار جامعه بدون هیچ مرز و محدودهای دارای ارادهی مشارکت سیاسی و مستقیم در همهی
امور باشند .یعنی از هر لحاظ ،خود خلق برای تصمیمگیری در امورات زندگی خویش حضور داشته باشد .این حق مسلم
هر انسانیست ،نه حقیست که شاه و یا دولت به آن اعطا کند .از سویی این حق را از انسان و بهویژه زنان سلب کرده
و بعد از مدتی که مبارزه علیه چنین بیعدالتی اوج میگیرد ،گویی در ذهنیتشان تغییر ایجاد شده و سپس خویش
را دموکراتیکترین دولت و قدرت میخوانند .این حقیست که توسط خود این اشخاص قدرتـ دولتگرا و ذهنیت
مردساالر پایمال شده است .حال جهت تمجید آنها نمیتوان لب به سخن گشود که گویی این حق را به رسیمت شمرده
و یا به این اشخاص مظلوم و درجهی دو اعطا کردهاند.
دستاوردهای زنان ایرانی در همهی مراحل چه سازماندهی شده و یا چه خودجوش ،شایان ذکر و تقدیر میباشد .هوای
خفقانآور و نادموکراتیک حاکم بر ایران در همهی ادوار تاریخ آن ،مبارزه و سازماندهینمودن را برای زنان با مشکالت
متعددی مواجه ساخته است .از این حیث اعالن کوچکترین اعتراض و نارضایتی علیه نظام حاکم ،دارای مزایای مختص
به خویش است .بدون تردید در این مقاله سعی ما بر این است که از کمی و کاستیهای جنبشهای پیش از خود تجربه
گرفته نه اینکه فعالیت و دستاوردهایشان را نادیده یا انکار کنیم .بر این باوریم هر چقدر بتوانیم از اشتباهات گذشتگان
خویش درس بیاموزیم به همان اندازه قادر خواهیم بود به سازماندهیای گستردهتر و مبارزهای مستمر و منسجمتر دست
زنیم .بدینمنظور نقد و بررسی کمی و کاستیها خالی از فایده نخواهد بود.
اگر چه بعد از کودتای  28مرداد فعالیت سازمان و یا جنبش زنان ایران به صورتی مخفیانه ادامه پیدا کرد ولی زنان از
هیچ گونه تالشی جهت شکاندن این حصار دریغ نکردند .زنان بسیاری وجود دارند که شاید هرگز نامشان در صفحات
تاریخی که به دست اقتدارطلبان و مبارزهستیزان نگاشته شده ،درج نگشته باشد ولی مبارزان راه آزادی همیشه جهت
پیشبرد سازمان و تداوم مبارزه از فداکاری و جسارت چنین اشخاصی روحیه و تجربه کسب کردهاند .این تاریخ شاهد
فداکاری مادرانی بوده که برای پیروزی سازمان ،از جان و حتی فرزند خود گذشتهاند .شاهد شجاعت و مقاومت دخترانی
بوده که علیرغم تحمل ساعتها شکنجه در زندانهای مخفوف رژیم شاهنشاهی تن به تسلیمیت و خیانت نسپرده و
زندگی خویش را فدا کردهاند یا مجبور به ترک دیار شدهاند .بنابراین از فداکاری و شجاعت زنان ایرانی نمیتوان غافل بود
و یا گریز از ذکر آن ناممکن میباشد .زیرا بدون نقد نیز نمیتوان پایبندی خود به این میراث را اثبات کرد .همچنين زنان
مبارزی که در سازمان توده نیز جای گرفتهاند ،نتوانستند از طرز نگرش سنتی نسبت به معضل زنان گذار کنند .معضل
و مسئلهی زنان نزد مسئلهی طبقهی کارگر ساده ماند .طبقهبندی نمودن اقشار مختلف جامعه فاصلهی زیادی با نگرش
سوسیالیسم داشت .هر انسانی با توان درک خود از سوسیالیسم به مبارزه میپرداخت نه اینکه واقعا از اصول مبارزهای
یـکمونیستی پیروی میکرد .جای پرسش است که با اتکا بر کدامین موازین برابریخواهانه و عدالتطلبانه
سوسیالیست 
مبارزه صورت میگرفت .چنانکه بینشی ناکافی از مقولهی سوسیالیسم و کمونیسم فرجامی غمانگیز را رقم زد.
رهبر آپو در اين خصوص میگوید « :بزرگترین کارگر بیدستمزد مادریست که بدون هیچ چشمداشتی از جان خود
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مایه گذاشته و فرزندی به جامعه تحویل میدهد که فردا به کارگر مبدل خواهد شد .اقتصاد بایستی در اختیار زنان باشد
زیرا بیش از هر کسی در راه رونقبخشیدن به آن میکوشد.
بدون هیچ شک و تردیدی بارها و بارها شاهد شکست انقالبهایی بودهایم که یکی از فاکتورهای اساسی آن عدم پرداختن
به مسئلهی زن بوده است .محول نمودن و به بعدهای نامعلوم واگذار نمودن این مسئله ،خالء بسیار بزرگی در قلب انقالب
مزبور ایجاد کرد .انقالب سوسیالیستی بدون عنصر رهایی زنان اصوال به اهداف خود نخواهد رسید .اگر هزار بار هم دم
از دموکراسی و سوسیالیسم بزنیم ولی در سیاق مبارزه و طرز نگرش خود تغییر
ایجاد نکنیم؛ و یا با توسل به همان راهکارهای اقتدارگرا و جنسیتگرا به حل حقیقتاً مبارزه برای
مسئلهی زنان بنگريم؛ از دریچهی فرهنگ (بیفرهنگی) مردساالر پدیدهی زن
ترینرا رهايی زنان به
مورد بررسي قرار دهيم ،بدون شك از همان آغاز محکوم به تحمل سخت
شکست خواهیم بود.
دليل ماهيت ضد
نه تنها در ایران در بسیاری از کشورهایی که بعد از انقالب اکتبر ،باد
سوسیالیسم سرمايهدارانهی خود
در آن پیچید زنان با چنین مشکلی مواجه شدند .عدم درک و شناخت کافی از
موازین دموکراسی و سوسیالیسم راه بر تحریفات بسیاری گشود .اولویت ندادن نمیتواند در محدودهای
به حل مسئلهی زنان و تقلیل آن تا درجههای دوم و حتی سوم،
سازماندرو حقوقی که بورژوازی
جنبشهای مزبور را از محتوای خویش تهی نموده و مانع شکلگیری انقالب
آن کشورها شد.
تعيين میکند جريان
تداوم مبارزه در سالهاي پرکشمکش و نتایج حاصله

بيابد و به دستاوردهای
ارزندهای برای زنان
نايل گردد .انقالب
اجتماعی بدون
جهتگيری عليه نظام
مردساالر ،به سرانجام
نخواهد رسيد.

از سال  1332تا  1357فضايي نیز بر جنبش سنگینی میکرد که اين تلقي را
ايجاد مينمود كه گویی محور همهی آزادیها غرب است و با الگوبرداری از غرب
خواهند توانست به احقاق حقوق زنان ایرانی دست زنند .در این دوران شاهد
قیامها و اعتراضات مردمی هستیم که از سلطهی مطلقه و رژیم نادموکراتیک وقت
به ستوه آمده و صدای مخالف خود را بلند کردهاند .هر چه بیشتر چهرهی کریه
قدرت برایشان برمال شده و بر این باورند که نظام موجود قادر به پاسخگویی به
ت خارجی
مطالباتشان نیست .نیروهای سرکوبگری توسط قدرتهای امپریالیس 
در ایران شکل گرفتند که بدون هیچ ابایی به ارزشهای انقالبیون و مخالفان
میتاختند .در این گیرودار زنان زیادی دستگیر و با بیرحمانهترین شکنجهها
مواجه شدند که برخی از آنها نیز بر اثر همين شکنجههای ساواک جان باختند .زنان ایرانی در اقصي نقاط کشور به این
نتیجه رسیده بودند که جنبش زنان به طور کلی تحت کنترل زنان درباری (اشرف پهلوی ،خواهر محمدرضا شاه) قرار
گرفته و قادر نخواهد بود جوابگوی خواستهها و مطالبات دموکراتیکشان باشد .در واقع برای زنان شرایط بسیار سختی
شکل گرفته و خبر از آیندهای دشوار میداد .چنان که عدم سازماندهی منسجم برای زنان ،آینده را نگران کننده و از طرفی
بیم آن ميرفت كه این همه پتانسیل ناسازماندهی شده قادر خواهد شد با استفادهای صحیح از فرصتهای پیشآمده
بستری مناسب را برای آزادیای مداوم مهیا سازد .برخی از زنان روشنفکر با حضور در مجالس و قرائت سخنرانی سعی
در مطرح نمودن موارد حقوقی مسئلهی زن مینمودند .برخی نیز سعی کردند با انتشار برخی از مقاله و نوشتههایي که
حکومت را به باد انتقاد میگرفت ،سخن خود را مطرح سازند .برخی نیز چنان با جسارت به عملکردهای رژیم تاختند
که سرنوشتشان یا به زندان و تیرباران ختم شد یا به ترک وطن و تبعید منجر گرديد .در واقع اگر بخواهیم جمعبندی
کلی در مورد وضعیت و موقعیتی که جنبش زنان (خارج از جنبشی که توسط زنان درباری اداره میگرديد) ایران در این
برههای كه در آن بسر میبردند را ارائه دهیم ،میتوان گفت که جنبش نتوانست با یکصدایی ،هماهنگی ،انسجام و دقت
ت کردند .پتانسیل موجود به نحوی مناسب بکارگرفته نشد .جنبش
الزم کار کند .بسیار پراکنده و از هم گسیخته فعالی 
در هیچ یک از اعصار مبارزه نتوانست دارای چشماندازی باشد که بتواند استعداد مبارزه را در کادرها شکوفا سازد .در واقع
موضوع انتخاب میان بد و بدتر نبود .زنان ایرانی بیش از هر جای ديگري جهت انقالبهايي اجتماعي ،انرژي و هزينههايي
صرف نمودهاند که آزادی را نوید میدادهاست.
از همان آغاز حکومت محمدرضا پهلوی شاهد اعتراضات ،قیام و اعتصاباتی بودهایم که زنان و جوانان ناراضی آنها را
پیشاهنگی میکردند .مبارزهای بینظیر اما سازماندهی نشده در طول این سالها موضوع بحث است .مبارزهای که فاقد

پژوهشی
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رهنمودی ایدئولوژیکی و سیاسی بود .شمار ناراضیان زیاد ولی شمار سازماندهیشدگان و آموزشدیدهگان کم بود.
آموزش بر مبنای کدام فکر بایستی داده میشد .با کدام رهنمود و چشمانداز بایستی گام به میدان مبارزه گذاشته
میشد؟ آیا جنبش توانست همهی زنان ایرانی را تحت سازماندهی منسجم و هماهنگ در همهی نقاط ایران به مبارزه
فراخواند؟ آیا بر این امر آگاه بودند که زنان آذری ،بلوچ ،کورد و عرب دارای چه خواسته و نیازهایي بر مبنای تفاوتهای
فرهنگی و عقیدتی موجود در جامعه خویش هستند؟
به اندازهای که قشر بزرگی از زنان توانستند در
شهرهای بزرگ با حضور به هم رساندن صدای خود
را بلند کرده و در میادین مبارزه شرکت جویند به
همان میزان نیز زنان کورد و ...به دلیل مطرح کردن
نیازهای طبیعی که در جوامع آنها پایمال میشد،
تنها مانده و خواستههایشان به دلیل انگ تجزیهطلبی
سرکوب شدند .یکی از مشکالت عدیدهی جنبش
زنان ایران این بوده است که هرگز نتوانست از حدود
شهرهای بزرگی چون تهران ،اصفهان ،خراسان و...
خارج شده و به طلب زنانی که در دورافتادهترین
مناطق به سر میبرند ،نیز پی ببرد.
شایان ذکر است که روز به روز اعتراضات زنان در قبال وضع موجود افزایش مییافت .این در حالی بود که شرایط آن
موقع زنان به مراتب بهتر از دورهی رضا شاه بود ـ البته این شرایط باز هم شامل حال برخی از زنان میشد ـ .زنان
توانستند با مبارزات خود به حق رأی دست یابند .میتوانستند وزیر شده و به مجلس راه پیدا کنند .سطح آموزش و
پرورش هم باال رفته بود .پس باز به این نتیجه میرسیم که این تغییرت سطحی و یا صوری مشخص شده در چارچوب
منافع دولتها نیز قادر به جوابگویي مطالبات و نیازهای زنان نمیباشند.
جای سوأل است که آن زمان ،زنان دانشگاهی تا چه حدی از مشکالت زنان روستایی و حتی شهری مطلع بودند؟ تا
چه اندازهای سعی کردند پشت تریبون مجلس و یا در مقام وزیر نیازها و مسائل زنان را مطرح کرده و جهت چارهیابی
ب به مسائل زنان ایران
آن وارد عمل شوند؟ چقدر توانستند از قالبهای کلیشهای خود خارج شده و از دریچهی غر 
ننگرند؟ تا چه میزانی سعی کردند از مقایس ه کردن ارزش و فرهنگ ایران با جامعههای غربی دست برداشته و آنها را
مالک آزادی و دموکراسی قرار ندهند؟ تا چه میزانی از مشکالت زنان کورد ،آذری ،بلوچ ،عرب و ...آگاه بوده و سعی بر
برطرف کردنشان نمودند؟
حقیقتاً مبارزه برای رهايی زنان به دليل ماهيت ضد سرمايهدارانهی خود نمیتواند در محدودهای حقوقی که ذهنيت
بورژوازی تعيين میکند ،جريان بيابد و به دستاوردهای ارزندهای برای زنان نايل گردد .انقالب اجتماعی بدون جهتگيری
عليه نظام مردساالر ،به سرانجام نخواهد رسيد.
اگر نگاهی به نقش زنان در جنبش تنباکو و جنبش مشروطه بیافکنیم و حتی پیش از آن هم در خیلی از اسطورههای
ایرانی به نقش زنان و مقاومت و مبارزهی بیامانی که علیه ذهنیتمردساالر دادهاند ،توجه شده باشیم که به دلیل شرایط
زمانی خود به شیوهی قصه و افسانه بیان شدهاند به بیان واقعی و درک نیازهای زنان ایرانی پی خواهیم برد .سپس
مبارزات آنها جهت دموکراتيزه کردن حيات سياسی ،اقتصادی و اجتماعی در دورانهای پس از جنگ دوم جهانی
ِشان ايران عليه رژيم پهلوی را به ياد بياوريم در خواهيم يافت
کردن
،جنبش ملی
صنايع نفت 10 ،تير و قيا ِم زحمت ک ِ
ِ
ِ
ِ
مراحل مبارزه ،نه تنها کوچکترين گشايشی در زمينهی مشکالت و مسائل و اجتماعی و سياسی
اين
از
کدام
هيچ
که در
ِ
زنان ايجاد نگرديد بلکه در اين ميان حتي خواستها و نيازهای اجتماعی آنها نيز مطرح نشده است .این زنان به درستی
از وضع موجود ناراضی و برای تغییر این شرایط حاضر به پرداخت هر هزینهای بودند .ولی اگر مبارزات آنان برای نابودی
ریشههای ستمی که متحمل میشوند جهتگیری و متمرکز نشود ،بخش زیادی از انرژی مبارزاتی آنان در مسیرهای
انحرافی مستحیل خواهد شد .چنان که بایستی روحیهی انقالبي را همراه با باال بردن آگاهی و شناخت از پیرامونش،
در خود رشد داد.
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انقالب  57وعدههای رنگارنگ اما...

جنبش زنان با مشکالتی الینحل .توقع تحوالت بنیادین و تکاپوی گذار از نظام «سلطنت مطلقه تا نظام ت ِئ وـاُتُوکراتیک مذهبی و مطلقه»

اعتراضات و مخالفت جامعه نسبت به نظام پادشاهی زماني به اوج خود رسید
كه زمزمههاي تشكيل حكومت اسالمي با ظهور انقالب ميان جامعه بروز يافت.
ناسیونالیسم حاکم بر جو ایران و سرکوب جنبشهای آزادیخواهی که در
بخشهای دیگر ایران سر برآورده بودند ،دستگیری ،شکنجه و تبعید کمونیستها
و مذهبیون ،تعطیلی شمار زیادی از نشریات مخالفان و بهویژه نشریات زنان ،عدم
داشتن برنامهای منسجم و جوابگو جهت برطرف نمودن مسائل اقتصادی ،سیاسی،
آموزشی ،بهداشتی و ...جامعه .نفرت و انزجار خلق و بهویژه اقشار بسیاری از زنان که
به استقبال انقالب  57ميرفتند ،از نظام پادشاهی وجود داشت .علیرغم اینکه نظام
پادشاهی سنگ مدرن بودن و روشنفکری به سینه میزد ولی تا به خرخره در تفکر
ناسیونالیست و زنستیز فرو رفته بود .البته مدرن بودن نیز به تعبیر آنها سرکوب
اقشار و اقلیتهای متنوعی بود که در جای جای ایران سعی داشتند با توسل به
فرهنگ اصیل خویش زندگی کنند .چنانکه فرهنگ کوردی و یا سایر فرهنگهای
موجود در ایران را به باد تمسخر گرفته و تحقیر میکردند .زنان شهری لباسهای
بومی زنان دیگر در مناطق روستانشین را به دیدی کوچک و ناچیز مینگریستند و
در صورت حضور زنان روستایی در مناطق شهری نیز با توهین و تحقیر آنها مواجه
میشدند .این تراژدیها و از خودبیگانگی(الیناسیون)ها در حالی صورت میگرفت
که گویی اصال بر این امر واقف نیستند که زن سرچشمهی فرهنگ و اصالت هر
جامعهای میباشد .همچنین در ایران قبل از انقالب ،نگه داشتن و خواندن کتابها
و آثار کوردی با مجازاتهای سنگینی تا مرز اعدام روبرو بودهـ ناگفته نماند بعد
از انقالب  57نیز علیرغم پیش بینی آزادی تدریس زبانهای محلی در کنار زبان
رسمی کشور در اصل پانزدهم قانون اساسی ،هنوز به دالیل نامعلومی این قانون به
اجرا درنیامدهـ است .سخن از مدرن بودنی بود که تنها زنان شهری و انسانهای
شهری را شامل میشد .حتی بهتر است بگوییم زنان و انسانهای آریستوکرات در
اين تعريف و چارچوب جاي ميگرفتند .گویی هرچقدر از مدل زنان غربی تقلید
کنند ،به همان اندازه مدرن شده و به سوی آزادی و برابری گام برخواهند داشت.
گویی هرچقدر به رقابت تحصیل در دانشگاههای مشهور غربی بپردازند به همان
اندازه روشنفکر و آزاده خواهند شد .هرچقدر از خودبیگانه شوند ،فرهنگ خویش و
سایر خلقهایي که در گسترهی این جغرافیا به هزاران سال است زندگی میکنند
را نفی و انکار کنند ،همان قدر به سوی پیشرفت و ترقی گام برخواهند داشت.
انقالب  57تلنگری بر همان ذهنهای خفته و از خویش دورگشته بود .ازهمين رو
ست كه تحليل رهبر آپو در خصوص انقالب ايران تحليلي بسيار صحيح ميباشد كه
انقالب  57ایران را بیشتر به انقالبي فرهنگی تعريف نموده تا انقالبي سیاسی .در
واقع مدرنیت های که اقشار ويژه از آن دم میزدند به تمامی از ارزشهای اجتماعی
دور و گریزان به سوی تقلیدیگرایی بود که هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی نداشت.
به هر حال گذار از نظامی که از همان اوایل با کودتا سر کار آمده بود و با کودتا
دست به سرکوب و تعطیلی جنبشها و سازمانهای سیاسیـاجتماعی زده بود
نمیتوانست آسان هم باشد .شاید این جنبشی که یک باره به خروش آمد سالیان
سال مانند آتش زیر خاکستر منتظر شعله کشیدن بود .در واقع همهی اقشار جامعه
از وضع موجود ناراضی و جايگزيني به جز نظامی جمهوری اسالمی که سر کار آمد
نیز به چشم نمیخورد .اگر جايگزيني هم وجود داشت ،نیز قادر به سازماندهی فکریـایدئولوژیک همهی طیفهای موجود
در جامعه نبود.

جایگاه زن در چشم
سران نظام چنان
بیارزش و بیاهمیت
است که هرگونه
بیاحترامی را نسبت به
وی مشروع میدانند.
گویی زنان دارای چنان
پتانسیل خرابکار و
ویرانگری هستند که هر
لحظه در کمین نشسته
تا تحریک و تحریف
سازند .البته که همهی
این موارد از ذهنیت
و طرز فکری زنستیز
سرچشمه میگیرد که
نه تنها امروزه در قالب
نظام جمهوری اسالمی
ایران ظهور پیدا میکند
بلکه در همهی ادوار
تاریخی شاهد اشکال
قدرتـدولتیای بودهایم
که با تغییر شکل و فرم
خویش از ذهنیت مزبور
تغذیه کرده و در مقابل
همان ذهنیت را نیز
تقویت کرده است.

پژوهشی

جمهوری اسالمی ایران تا چه اندازهای توانست زنان را به عصمت و منزلتی که از آن سخن میراند ،برساند؟

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  22خرداد ـ تیر 1392

پیشاهنگان انقالب  57نیز در اوایل ،بسان خیلی از خیزشهای انقالبی که در ایران و سایر نقاط جهان شکل گرفتند
برای جذب نیرو و پتانسیل تحولخواه و پیشاهنگ زنان به وعدهوعیدههای مختلفي متوسل شدند .لیکن بعد از آن
دیگر خبری نه تنها از عملی شدن آن وعدهها نبود بلكه عکس آن ،وضع زنان بیش از پیش روبه وخامت نهاد .چنان
که حکومت اسالمی ایران مدتي پس از به قدرت رسیدن ،حجاب اجباری ،تفکیک جنسیتی در مدارس ،تأسیس نهاد
بسیج خواهران و سایر برنامههای زنستیز خود را یکی پس از دیگری پیاده نمود .ولی زنان به راحتی با این برنامههای
زنستیز کنار نیامده و تا جایی که امکان داشت به مبارزه و مقابله برخاستهاند .بعد از اجباری شدن حجاب در طي پنج
روز متوالي ،زنان به خیابانها ریخته و اعتراض خود را ابراز کردند .با برگزاری جلسه و همایشها سعی نمودند نارضایتی
خود را اعالن دارند .جنبش زنان آن موقع از درک شناخت و درک و انسجام الزم برخوردار نبود .جنبش زنان با گرایشات
کمونیستی به دلیل اینکه نظام جمهوری اسالمی ضد امپریالیسم است به طرحها و قوانینی که زنستیز بودند ،توجه
چندانی ننمودند .از طرز تفکری که قادر به بررسی و ارزیابی مسائل پیشآمده باشد محروم بودند .این در حالیست که
در همهی ادوار مبارزاتی زنان ،فقدان ایدئولوژیای مستقل و خارج از محدودهی ایدئولوژیکی ذهنیت مردساالر ،ضربهی
مهلکی بر پیکر دموکراتیک جنبش زنان ایران زده است .گویی مجبور بودهاند از میان بد و بدتر یکی را انتخاب کنند.
شایان ذکر است که دولت و اقتدار چه در قالب دینیـمذهبی باشد چه در قالب پادشاهی و ...همیشه نیرو و پتانسیل
زنان ایرانی را جهت رسیدن به اهداف سیاسی خود بهکار بستهاند .از ديگر سو زنان محصور در قالب گرایشات مذهبیـ
سنتی نیز توان تحلیل و درک موارد تراژیک پیشآمده را از خود نشان ندادند .چنانکه به جرأت میتوان گفت در این
برههی حساس سنگرهای مقاومت به تمامی تهی شده و مبارزات جنبش زنان ایران نوترالیزه گشت .عدم سازماندهی
نیرویای که روزها و شبها در خیابانها علیه قوانین ضد زن اعتراض کردند بستر مناسبی را برای ذهنیت دغلباز و
عوامفریب فراهم نمود تا بتواند در آتیه چهرهی جامعهستیز خود را بهتر به نمایش بگذارد.
ش آمده
عملینکردن وعدهها از سوی سردمداران رژیم و چگونگی برخورد جنبش زنان ایران با شرایط پی 
تأسیس نهاد بسیج خواهران گام دیگری به
سوی دولتی شدن جنبش زنان و دورنمودن
از صحنهی مبارزهی آزادیخواهی بود.
چنانکه بخش عظیمی از پتانسیل زنان در
مسیرهای انحرافی مستحیل گشت .چنانکه
حامیان تحولخواهان و اصالحطلبان نیز
همواره با سر دادن شعار اصالحات و ...سعی
در منحرف ساختن مسیر مبارزاتی رادیکال
زنان کرده و در راستای تحت کنترل دولت
نگهداشتن و فرونشاندن موج نارضایتیها
تالش کردهاند .در عین حال بخشی از
نیروهایی که سابقا چپ بودند نیز محصور
این گرایشات نادموکراتیک گشتند .رژیم با
پیاده نمودن قانون حجاب اجباری تمامیت زن را به موجوديتي حقير و مايهي شرم مبدلنمود .با تأسیس نهاد بسیج
خواهران جنبش زنان را منزوی و از صحنه خارج کرد .همچنین زنان را به چنان درجهای رساند که دیگر برای سرکوب
و ایجاد رعب و وحشت نیازی به مردان باتوم به دست نماند .زیرا خواهران بسیجی همه جا بودند .با مداخله به حجاب،
اراده ،طرز تفکر بیرحمی و مردگونگی خویش را به اثبات میرساندند .دیگر برای رژیم نیازی نبود و نیست زیاد به
خودش زحمت داده و برای آماده نمودن کادرهای ویژه بر زنان بتازد .زیرا خواهران بسیجی به نحو احسن وظیفهی
یدهند .در واقع مشروعيتبخشي به اين وضعيت بود كه توانست از خودبیگانگي و بیهویتی را بین
خویش را انجام م 
زنان ترویج دهد .به هویت خود خیانت کرده و روز به روز مبدل به بیرحمترین زنان میگردند .میتوان گفت تاریکترین
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و دشوارترین عصری که جنبش زنان ایران در آن بسر میبرد عصر حاضر میباشد.
ناگفته نماند كه خمینی در سخنرانیهای نخست خود اعالم کرده بود که ما میخواهیم شأن و عصمت و منزلت
زن را به او برگردانیم .عصمت و منزلتی که ایشان از آن بحث کردند را میتوان در چند جمله کوتاه خالصه کرد .در
زندانهاي رژیم جمهورياسالمي ،زنان زندانی مورد تجاوز قرار گرفتند ،در خیابانها با تجاوز ،تعرض ،هتک حرمت
و اهانت مواجه شدند ،به دالیل واهی اعدام و سنگسار گشتند ،تبعید و شکنجه شدند ،مورد تجاوزات گروهی قرار
گرفتند ،منزلتشان تا حد بردهی خانگی و کارگری بیدستمزد تنزل یافت .جهت شرکت جستن در امور سیاسی و
اجتماعی با هزاران مانع مواجه گشتند ،در تمامي امور وي از پوشش گرفته تا طرز تفکر ،توسط نظام حاكم تعيين
شده و در زمينههاي مختلف مداخله صورت ميگرفت كه بديهيست از طبیعیترین حق و حقوق انسانی خویش
نیز محروم خواهد ماند.
جایگاه زن در چشم سران نظام چنان بیارزش و بیاهمیت است که هرگونه بیاحترامی را نسبت به وی مشروع
میدانند .گویی زنان دارای چنان پتانسیل خرابکار و ویرانگری هستند که هر لحظه در کمین نشسته تا تحریک و
تحریف سازند .البته که همهی این موارد از ذهنیت و طرز تفکری زنستیز سرچشمه میگیرد که نه تنها امروزه در
قالب نظام جمهوری اسالمی ایران ظهور پیدا میکند بلکه در همهی ادوار تاریخی شاهد اشکال قدرتـدولتیای
بودهایم که با تغییر شکل و فرم خویش از ذهنیت مزبور تغذیه کرده و در مقابل ،همان ذهنیت را نیز تقویت کرده
است .بنابراین انقالب 57جهت تغییر ذهنیت صورت نپذیرفت بلکه در راستای تغییر قدرت شکل گرفت که با اتکا
بر قدرت نیز نمیتوان تغییر ایجاد کرد .زیرا اصل قدرت و انقالب با هم همخوانی ندارد .نتایج حاصله به جای اینکه
موجب برساخت جامعهای دموکراتیک و برگرداندن شأن و منزلت اجتماعی به زنان ایرانی شود ،به واگذاری تخت
قدرت از پدرشاه به مالشاه ختم گرديد.
رژیم جهت محبوس نمودن زنان در چهار دیوار خانه از هیچ تالشی دریغ نکرد .حضور و مشارکت یافتن زنان را در
همهی امور عیب و گناه شمرد .بهترین جا را برای ابراز وجود زنان چهار دیوار خانه و بهترین خدمت را به خانواده
قلمداد کرد .به ویژه در امور سیاسی مشارکت جستن زنان با ارادهی آزادشان از آنها سلب شد .در صورتی که اگر از
قوانین تعیین شده نیز فراتر میرفتند بدون شک از حضور سمبلیک خود در پشت ویترین مجلس و ...نیز محروم
میگشتند.
این در حالی بود که دیگر اثری از جنبش زنان به چشم نمیخورد .برخی از اعضای آن که با نظام جمهوری اسالمی
ایران مخالف بودند قادر نشدند به سازماندهی زنان مخالف دست زده و همهی زنان را زیر لوای یک ایدئولوژی
منسجم و متحد در کنار هم به مبارزه تشویق نموده و در نتیجه ترک وطن کردند .برخی از آنها نیز با کنار گذاشتن
ایدهی آزادیخواهی خویش به ذهنیت نظام پیوستند .یا برخی دیگر نیز مبارزه را بوسیده ،کناری گذاشته و به کلی
منزوی شدند .بنابراین جنبش زنان تا به امروز نه قادر شد نیاز و طلب زن کارگر را درک کند و نه خواستهی زن
دانشجو و محصل را .نه گوش به ندای آزادیخواهی زن خانهداری سپرد که محکوم چهاردیوار خانه شده بود و نه
وفادار به آرمانهای زنان مبارزی که در طول تاریخ برای به ثمر نشاندن نهال آزادی از زندگی خود مایه گذاشته
ی معطوف به غرب توانست رهائی را برای زنان ایرانی تضمین کند و نه با
بودند .نه با سر دادن شعارهای لیبرالیست 
اتکا بر کمونیسم شرقی .یا همیشه ضمیمهی حزب و سازمانی بود که اهداف اساسی زنان را فدای منافع کلی میکرد
قدرت دولتی قادر به سخن گفتن نبود .حقیقتا امروزه هم نمیتوان از

و یا اصال به غیر از قرارگرفتن در چارچوب
جنبشی سخن به میان آورد که به تمامی دارای بینش و عملکردی مستقل باشد و جهت برآورده کردن خواسته و
طلبهای اساسی زنان مبارزهکند.
شایان ذکر است که انقالب اسالمی ایران نیز بسان زمامداران گذشته به هیچ یک از وعدههای خود عمل نکرد .تنها
به این نیز بسنده نکرده وضعیت را از قبل وخیمتر و اسفبارتر نمود .پایمال کردن حق پوشش که از اولین حقوق
هر انسانی محسوب میگردد ،گام نخستی بود که انقالب با برداشتن آن زنستیز بودن خود به اثبات رساند .چنان
که سالها گذشت تا زنان ایران ،پس از انقالب اسالمی و با تالش فراوان و دادن خسارتهای بسیار توانستند کمی
از حقوق از دست رفتهي خود را بهطور ناقص و بهویژه در حوزهي آموزش بازیابند .در واقع در چنین مقطعی نیز
جنبش به جز در جا زدن کاری از پیش نبرد .نه بسترش آماده بود و نه عقلیتش .فشار بر فعاالن مدنی و اجتماعی
و سرکوب هرگونه فعالیت اجتماعی ـ سیاسی ،وضعیت موجود جنبش زنان ایران را وارد عرصهی بسی سختتر و
پرالتهاب نمود .هنوز هم هرگونه فعالیتی با انگ «امنیت ملی و منافع ملی ایران» و «براندازی رژیم» و ...مواجه شده
و ممنوع میگردد .این وضعیت نیز زنان را با مشکالت جدیای که نیروی مبارزه را تحلیل میبرد ،مواجه میسازد.
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ي مبارزه ،موجب موکول شدن اصل مبارزه میگشت که
تشدید فشارهای سیاسی بر کنشگران زن و تنگ شدن عرص ه 
این خالء نیز فرصت خوبی بود تا رژیم برنامههای زنستیزانهی خود ،یکی پس از دیگری را اجرایی کند .از این جهت
جنبش به جای در اولویت قرار دادن اصل مبارزه و اهداف اساسی ،در واقع با مواردی چون دستگیری ،زندان ،تبعید و
مهاجرت فعاالن روبهرو ماند و هنوز هم ادامه دارد .بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگر ،یادآوری و مرور بر گذشته برای
برونرفت از وضعیت کنونی ،امری ضروری است .الزم به یادآوریست که زنان صد سال پیش در جامعهای زندگی و
مبارزه میکردند که از منظر واپسگرایی ذهنی حاکمان ،چیزی شبیه امروز بود .امروزه سطح خودآگاهی جنسیتی زنان
ایرانی بیش از هر زمان دیگریست .حمالت و تاختنهای بیحد و مرز رژیم دلیلی بر این ادعاست .هر وقت رژیمهای
مستبد از موقعیت خویش ترسیده و متوجه پتانسیل هوشیار و آمادهی موجود در متن جامعه شوند ،به چنین ترفندهایی
جهت نوترالیزه نمودن(منفعلنمودن) مبارزه متوسل میگردند.
یکی دیگر از نواقص جنبش زنان ایران این بوده که همیشه در چارچوب ذهنیتی دولتـ قدرت به دنبال چارهیابی مسائل
زنان بودهاند .برخی از فعالیتها و جنب و جوشهایی که این اواخر صورت گرفتند نیز در چارچوبی تنگنظرانه که هیچ
دستاوردی را در پی نداشت ،شکل گرفتند .عدم در پیشگرفتن مبارزهای رادیکال در مقابل قوانین و ذهنیت موجود،
سبب گردیده تا جنبش هرگز نتواند به جایگاه واقعی خود در بین زنان ایرانی دست یابد .کمپین یک میلیون امضا و
کمپین ضدسنگسار یکی از نمونههای بارز فعالیتهای اخیر بود .بنابراین به صورت واقعی کلمه نمیتوان از وجود جنبشی
آنچنانی سخن راند .همان جنبشی که بتواند تحت لوای ایدئولوژی رهایی بدون در نظر گرفتن اهدافی مقطعی ،کوتاه
مدت و بینتیجه ،همهی زنان ایرانی را سازماندهی نموده و بستر مبارزه را با حضورشان پررنگ سازد .از هر فرصتی جهت
مطرح نمودن و ارتقاء دادن سطح مبارزه استفاده نموده و در راستای دستيابي به هدف نهایی بکوشد .زنانی که خود را
فعال حقوق زنان و یا عضو جنبش میبینند حتی قادر نیستند اختالفات بین خود را حل کنند .یا همهی نیروی خود را
معطوف به کاندیداهایي میکنند که سرانجام به ترویج همان قوانین ضد زن اقدام ميكنند و یا مطرح نمودن مواردی
که اصال با اصل مبارزهی آزادیخواهی زنان مطابقتی ندارد .محور تمام بحثهای اخیر جنبش مزبور معطوف به این بوده
که ببینند کدام یک از این کاندیداها موضوعی را مرتبط با حوزهی زنان مطرح میکند .شایان ذکر است که باز هم این
پتانسیل کنترل شده در حاشیه مانده و به پرداختن مواردی در چارچوب نظام اسالمی ایران مشغول گرديد.
گویی خیالهای برخی از این زنان که خود را فعال جنبش زنان ایران میخوانند هنگامی به واقعیت میپیوندند که آمار
وزیران زن در دولت حسن روحانی نسبت به دورههای قبلی بیشتر شود .یا روحانی به وعدههای بنفشی خود عمل کند.
در صورت عملنكردن به آن وعدهها هم ،واكنش يا تغییری در وضعیت موجود زنان ایجاد نشده ،چرا كه در اصل ،همين
وعدهها خود فاقد پتانسيل و كارايي جهت تحول و چارهيابي مسئلهي زن در جامعه است .یکي دیگر از مشکالت اساسی
جنبش زنان ایران این است که علیرغم سابقه و عمري طوالني و کسب تجاربی که در طی مبارزه ثبت نموده است،
حاکم بر ایران را به خوبي تحلیل و به درک کافی و شناخت الز م جهت پیشبرد مبارزه
هنوز نتوانسته ذهنیت مردساالر
ِ
دست یابد .قابل ذکر است که مشکل خلق ایران تغییر کسانی نیست که بر مسند قدرت تکیه کردهاند ،در واقع مشكل
و مسئله تغيير ذهنيت بوده كه با تغيير اشخاص اين مسئله همچنان الينحل خواهد ماند .همچنین مسئله این نیست
که احمدینژاد ضد زن بود و روحانی چون از رنگ بنفش برای تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کرد دوست زن میباشد.
گرایی اجتماعي
نمیتوان چنین ساده از کنار این مسئله گذشت .در واقع جوهر مسئله این است ،تا از پدیدهی جنسیت 
که از اصل قدرت سرچشمه میگیرد ،گذار صورت نگیرد نه در وضعیت زنان و نه کل جامعه تغییری حاصل نخواهد شد.
نتایجی که زنان در پی انقالبهای اخیر در کشورهای عربی کسب کردند ،نمونههای بارز این واقعیت محسوساند.
علیرغم حضور پررنگ زنان در صفوف مقدم مبارزه و جانفشانی و فداکاریهای که توسط زنان صورت گرفت تغییر
دولت نیز نتوانست در ذهنیت زنستیز تحولی حاصل کند .همچنين قوانین تصویب شده ،بسيار زنستيزانهتر از قوانین
قبلی بودند .بنابراین الزامیست که بدانیم در مقابل چه چیزی مبارزه میکنیم .اگر شناخت کافی از دشمنی که ادعای
مبارزه در مقابلش را هر روز سر میدهیم ،نداشته باشیم به همین وضعیتی دچار میشویم که جنبش زنان در ایران دچار
شده است .نیرو و پتانسیل مبارزان هدر رفته و در صورت عدم موفقیت ،اعتماد و احترام زنان نسبت به جنبش کاهش
خواهد یافت .جنبش زنان ایران در سالهای اخیر نیز نتوانست همراستا با خیل مبارزان و مخالفانی که بارها و بارها با
نیروی گسترده به خیابانها ریخته و اعتراض کردند ،گام برداشته و مطالبات زنان را مطرح ساخته و به سازماندهیای
گستردهتر دست زند .این در حالی بود که برخی حضور پررنگ زنان در صفوف جنبش سبزـ اعتراضات سال1388ـ را
بعنوان «انقالبی زنانه» خواندند .شایان ذکر است که طبق معمول اعضای جنبش زنان با در پیشگرفتن طرز تفکری
اپورتونیستی در حاشیه ماندند.
بایستی خوب بر این واقعیت واقف بود که توقع داشتن از دولت و قدرت حاکم جهت درک و برآورده ساختن نیاز و
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خواستههای زنان با اصل آزادیخواهی و روح جنبش مغایرت دارد .نه تنها عملکردهای دولت  8سالهی احمدینژاد هیچ
تالشی در راستای بهسازی شرایط زنان انجام نداد بلکه دولت موسوم به اصالحطلبی نیز از پتانسیل و حمایت زنان به
عنوان نوعی سیاهی لشکر استفاده کرد .اصال مطرح کردن مسائل مرتبط با خواستههای زنان توسط برخی از اصالحطلبان
به نوعی خط قرمز محسوب میگشت که حتی حاوی هیچ شعاری مبنی بر بهبودیبخشی به شرایط موجود زنان نبود.
رژیم عرصهی سیاست را چنان مردانه نمود که به راحتی حضور زنان را نمیپذیرد .قوانین زنستیز نظام جمهوری اسالمی
ایران از ذهنیتی مردانه نشأت میگیرند که هر چیز را برای خود مباح و براي غیر خود حرام میداند .عرصهی سیاست نیز
به مکانی مبدل شده که به راحتی حضور مخالفان و بهویژه زنان را در خود نمیپذیرد و اگر پذیرفت نیز بایستی از هزاران
فیلتر و مانع گذر نمايد .از این نقطه نظر جنبش زنان ایران نیز قادر نیستند از دریچهای سیاسی به مطالبات زنان بنگرند.
گویی که هر کس از سیاست بحث به میان آورد قصد براندازی رژیم را دارد .پرداختن به سیاست را تنها کار دولتمردان
ميداند .این در حالی میباشد که عدم نگاهی صحیح به مقولهی سیاست ،شرکت زنان در سایر حوزههای اجتماعی را نیز
با مشکالتی عظیم مواجه ساخته است .رژیم به خوبی بر این امر واقف است که اگر اصل سیاست به بیان واقعیتش مطرح
گشته و در سطح اجتماع عملی گردد دیگر عمر نظام به پایان میرسد .اگر هر جامعه و انسانی بتواند به نیروی طبیعی
و ذاتی خویش متکی باشد هرگز به نیروی تحمیلی و وارداتی رژیم لزومی نخواهد داشت که این خود نیز عملی کردن
سیاست میباشد .اگر هر کسی قادر باشد همهی مشکالت خود را با توسل به نیروی درونی خود و در صورت لزوم با اتکا
بر نیروی جامعه حل و فصل کند ،دیگر احتیاجی به مراکز اداری و یا قضایی رژیم نخواهند بود .اگر جنبش زنان ایران
نیز بتواند با سازماندهی کردن نیروی خودمدیری موجود در بطن خویش مستقل عمل کند و یا با در نظر گرفتن همهی
ابعاد مسئله و بهویژه بعد سیاسی آن در راستای تحقق آزادی و دموکراسی در سطح ایران تالش نماید ،آنگاه میتواند
از اجتماعی بودن خویش سخن به میان آورد .جنبش زنان بایستی خویش را از این طرز تفکری که همه چیز را از هم
تفکیک میکند ،به جای اینکه اتحاد تفاوتها را مبنا قرار دهد ،برهاند .چرا که جنبش زنان ایران با در پیشگرفتن چنین
طرز مبارزه و فعالیتیای که تنها به حضور در برخی از نهادهای مدنیـاجتماعی و یا به سازماندهی نمودن قشری ويژه
و خاص زنان بسنده میکند ،قادر نخواهد شد به بیان واقعی کلمهعمل كرده و به درك و بينشي اجتماعي دستيابد.
جنبش زمانی میتواند از تودهای بودن خود سخن راند که بتواند همهی زنان اعم از فقیر ،غنی ،بیسواد ،تحصیل کرده،
روستایی ،شهری ،مسلمان ،غیر مسلمان ،از کدام نژاد ،تبار و اقلیت دینیـمذهبی که باشند فرق نمیکند ،را سازماندهی
نموده و در راستای تحقق خواسته و طلبهایشان تالش کند ،عمل کرده و به درک و بینشی اجتماعی دست یابد.
بايد خاطرنشان نمود كه در سالهای اخیر بخشی از اعضای جنبش که به خارج از ایران مهاجرات داشتهاند سعی کردند
با راهاندازی نهادهای مدنی در کشورهای میزبان همچنین بستن شکافی که بین اعضای جنبش داخل و خارج از ایران به
وجود آمده بود تا در پي جبران اشتباهاتی باشند که در سیاق مبارزه همواره به عنوان عاملي بازدارنده بوده است .امروزه
تنها ابزاری که جنبش توسط آن میتواند به ترویج افکار مبارزاتی خویش پرداخته و بسان پلی با جهان خارج و داخل
ارتباط برقرار کند شبکههای اجتماعی میباشند .ولی ا ِشکال کار در اینجاست که به این طریق نیز جنبش قادر نخواهد
بود به غیر از ارتباط برقرار کردن با محدود کسانی که دسترسی به چنین امکاناتی را دارند با زنان ساکن در سایر نقاط
ایران نیز ارتباط برقرار سازد .این درحالیست که هنوز هم به برخی از روستاها و مناطق ایران برق نرفته و در برخی
دیگر نیز حتی از امکاناتی چون تلویزیون و ...خبری نیست .بنابراین جنبش تا زمانی که مرز و محدودههای که تا حدودی
خویش و تا حدودی نیز رژیم ترسیم کرده است را برنچیند ،قادر نخواهد بود به رهیافتی جهت گذار از مسائلی که زنان
کورد ،بلوچ ،عرب ،فارس ،آذری و ...با آن مواجهاند دست یابد .تنها به ارتباط برقرار نمودن با زنان شهری و یا زنانی
تحصیلکردهي ساکن در شهرهای بزرگ بسنده کردن ،همان نتیجهای را به بار خواهد آورد که سالها پیش زنان تودهای
به آن دست یافتند .آنها نیز صِ رف پرداختن به مسائل زنان کارگر و تقلیلدهی همهی مسئل ه به مشکل اقتصاد نتوانستند
از افتادن به دام نگرشی الیت ،محدود ،تکبُعدی ،مقطعی و تنگنظرانه رهایی یابند .طرز عمل و نگرشی بود که با خواسته
و نیازهای زنان دیگر در جامعه فاصلههای بسیار داشت.

نتیجهگیری
قطعا هیچ جنبش و یا سازمان اجتماعیـانقالبی که آزادی و برابری زنان را شالودهی مبارزات دموکراتیک خویش قرار

پژوهشی
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ندهد ،از همان آغاز متحمل شکستی سخت میگردد .نمونههای زیادی در اين مبحث تشريح گرديد که صحت این موضوع
را ميرساند .همچنين تاریخ به کرات اثبات نموده است که جنبش زنان ایران با اتکا بر گرایشات لیبرالی و یا ارتجاعی قادر
به حل مسئلهی خویش نخواهند شد .نه با تفکیک قشر تحصیلکرده و روشنفکر از قشر کارگر و تنها به حل مسائل آنها
پرداختن ،توانست آزادی و برابری را تحقق بخشد و نه با موکول نمودن حل مسئله تا بعد از پیروزی انقالب و انقالبها.
همچنین تقلیل دادن گسترهی مسئلهی زن تا امور اقتصادی و اشتغالی نیز قادر نشد تغییری در ذهنیت تبعیضآمیز
حاکم بر جوامع ایران ایجاد کند .عدم نگاهی تحلیلی به پدیدهی مردساالری ،افتادن دوباره به دام آن و تکرار اشتباهات
گذشته را گریزناپذیر ساخت .کمااینکه در چارچوب قوانینی ضدزن محال است بتوان از آزادی و برابری بین انسان سخن
راند .همچنین با اتکا بر آن قوانین به دنبال راهحلی جهت برون رفت از مسائل موجود به اندازهی اشتباهات انقالب اكتبر
است .انقالبي كه بر آن بود دولت نقش بولدوزری را ایفا کند که راه رسیدن به دموکراسی را هموارسازد .اين به همان
اندازهي خود اشتباه ،عظیم و نابخشودنی است .بنابراین در چارچوب ذهنیت و قوانینی که به خودی خود زنستیزاند
نمیتوان توقع رعایت عدالت و برابری را داشت .از این نقطه نظر مطرح نمودن تغییرات صوری و یا سطحی توسط برخی
از زنان به اصطالح اصالحطلب نیز تحریف دیگریست که امروزه موجب ژرفتر شدن ابعاد مسائل زنان در ایران شده
است .تحریفی که مسیر مبارزاتی جنبش را با مشکل روبهرو ساخته ،عملکرد و دستاوردهایش را زیر سوأل میبرد .روند
پیشرفت و ترقی در سطح جامعه را ُکندتر ساخته ،موجب تعمیق عدم اعتماد زنان ایرانی به جنبش و مبارزاتش گشته
چنانکه دستيابي به آیندهای آزاد را سختتر مینمایاند.
بنابراین رژیم به صورتی بسیار گسترده و سیستماتیک سیاستی را بر زنان ایرانی اعمال میکند که نتها نمیتوان پیامدهای
آن را نادیده گرفت بلکه شدت جراحات این اَعمال چنان زیادند که ما را بر آن میسازند تا به شکلی بسیار رادیکالتر،
متحدتر ،هماهنگتر ،منسجمتر و یکصدا جهت جلوگیری از روند پیشرفت آنها و همچنین تغییر ساختار ذهنی و مادی
نظام به ارتقاء سطح مبارزه بپردازیم .نبایستی بیش از این اجازهی داد با تکیه بر قوانین تبعیضآمیزی که برای هر یک
از آنها توجیهی دینی دارند به استثمار زنان و جوامع بپردازند .سکوت ما میتواند به اندازهی عملکردهای نظام جمهوری
اسالمی ایران برای جامعه ُمضر و مخربباشد .حقیقتا مسئلهی زن از مرز و محدودهی خاص یک کشور و یا یک جامعه
گذشته است .مسئل ه جهانی شده و جهت حل آن نیز بایستی به دیدی وسیعتر و با در نظر گرفتن ابعاد گستردهتری
به ارزیابی و بررسی آن پرداخت .وگرنه عمق مسئله را تنها محدود به اقلیتهای مذهبی و یا قومی دانستن؛ تفکیک به
اصطالح جامعهی عقبمانده و پیشرفته در چارچوب قوانین دولتی و یا بینالمللی نمودن ،تقلیل دادن مسئله به مواردی
چون اقتصاد ،سیاست و ...ما را با همان سرگذشتی مواجه خواهد ساخت که گذشتهگان ما در نتیجهی مبارزات خویش
به آن دچار شدند.
درک مقولهی مدنظر برای هر زنی الزامیست .بایستی از تجارب گذشتگان درس آموخت ،به آیندهای آزاد خوشبین بود
و جهت تحقق خواسته و طلبهای خود به مبارزهای مستقل و سازماندهی شده متوسل شد .شاید شکستهای پی در
پی که جنبشهای زنان در طول تاریخ تجربه کردهاند و از سویی دیگر نیز وعدهوعیدههایی که توسط برخی از اشخاص
به ظاهر انقالبی به زنان داده شده و هرگز عملی نشدهاند موجب جریحهدار شدن روحیه مبارزاتی برخی از زنان شده
باشد ولی این بدان معنا نیست که تسلیم شده ،ناامید گشت و به تمامی مبارزه را کنار گذاشت .این یک واقعیت غیر قابل
اغماض است که نمیتوان با بکارگیری و استفاده از روشهای اشتباه به مقصد صحیح و دلخواه رسید .نمیتوان با توسل
به قانون ،آزادی را تضمین نمود .زیرا قانون به خودی خود قید و بندهایی را پیش پای ما میگذارد که رعایت آنها موجب
فاصلهگرفتن از مبانی آزادی و دموکراسی میگردد .بنابراین شرط اساسی موفقیت به تمامی از قید و بندهای ذهنیت
موجود رها شدن است .شاید هر زنی که به مبارزهی بیامان علیه ذهنیت مردساالر حاکم رو میآورد متحمل پرداختن
بدیلهای زیادی نیز شود .رهبر آپو میگویند «:چیزی که زنان از دست بدهند وجود ندارد زیرا همه چیزشان از دست
آنها گرفت شده است ولی برای به دست آوردن چیزهای بسیاری وجود دارد».
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تاریخ ایران و نقش زنان درآن
چكيدهاي از نقش و تأثير زنان در تاريخ ايران
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تاریخ ایران و نقش زنان در آن

)1جامعه طبیعی در ایران
فرم اجتماعی جامعهي طبیعی ابتدا در سرزمینهای حاصلخیز رشته کوههای زاگروس و توروس زادگاه اقوام
آریاییان شکل گرفت .جامعه پیرامون فرهنگ زنـ مادر متمرکز شده كه احساس همدوستی با طبیعت ،تشریک
مساعی ،تقسیم کار ،مصرف و تولید همگانی ،برابری و یکسانی بر اساس حقوق اجتماعی شکل پذیرفتهاند .در
بخشهای ذیل بهطور گسترده به چگونگی و تضاد جامعهي طبیعی و جامعهي هیرارشیک قدرتـدولتگرا اشاره
خواهیم کرد.
یکی از خصوصیات مهم جامعهي طبیعی ،از اقتدار ،تحکم ،ملکیت خصوصی ،طبقهبندی که موجب تفکیک اقوام
و جنسها و نژاد و اقلیتها نشده ،خشونت و نابرابری بدور بوده است که این نیز از پیدایش دولت ممانعت ب ه عمل
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تاریخ و آیندهي بشر موضوع بس پیچیدهاي است که هر پژوهشگر ،دانشمند ،فیلسوف و جریان فکری بر آن بوده
که بر اساس نظرات و عقاید خود آن را تعریف کند و طبق معیارهای خود تاریخ را تقسیم بندی کرده و بسنجد.
همچنین جهت تعریفی نو از تاریخ نیز بر همان منوال برخورد نمودهاست .برخی از نظریهپردازان در تحلیل و تأمل
تاریخ ،شکل ذهنیت اجتماعی را معیار قرار داده ،برخی نیز معیارهای طبقاتی را اساس میگیرند که آیندهنگاری هر
یک نیز به گونهای متفاوت بوده است .در سدهي موجود دیدگاه نسبت به آینده نیز متفاوتتر گشتهاست .بسیاری از
اندیشمندان جامعه ،آینده را جامعهای لیبرالـدمکراتیک پیشبینی کرده و حتی این مرحله را مرحله نهایی و پایان
خ گذشتهی نوع بشر را به دو موج یعنی انقالب کشاورزی و موج دوم انقالب
تاریخ مینامند .نظریه پردازانی نیز تاری 
صنعتی تقسیم کردهاند و آینده را هم موج سوم میخوانند .تعریفی که «رهبر آپو» در دفاعیهی خویش با نام «دفاع
از یک خلق» ارائه داده معیار تز ،آنتی تز و سنتز است .جامعهی طبیعی به عنوان اولین تز موجودیت اجتماعی بشر
است .با اتکا بر این تز انسانیت ،هستی و موجودیت خود را آغاز نموده است .زیرا همانطور که رهبر آپو بیان میکند
«قبل از آن انسان زندگیای ابتدايي داشته و پس از آن نیز جامعه هیرارشیک و دولتگرا متضاد با جامعهی طبیعی
رشد میکند».
اگر جامعهي طبیعی را تز اول زندگی اجتماعی مد نظر قرار دهیم ،این واقعیت بر ما آشکار میشود که فرم اجتماعی
بشر در آن دوران شامل تمامی مناسبات اجتماعی ،داد و ستد ،آداب معاشرت ،اخالق ،مبانی اجتماعی ،ابزارهای تولید،
علم و صنعت ،فرهنگ و هنر به گونهاي ابتدائی در این دوره شکل میگیرند .بدینگونه در مییابیم که رشد و تولید
بشر دارای تاریخی طوالنی است كه تا به امروز یعنی عصر «علم-تکنیک» رسيده است .این رشد و شکوفایی بر اساس
قوانین دیالکتیکی به تدریج همدیگر را تقویت میكنند .هر اختراع و کشفی که صورت میگیرد ،رشتهي تغییر و تحول
نوینی را به همراه دارد .با توجه به این امر مهم میتوان گفت که امروز ماحاصل گذشتهای دیرینه است که تمامی
پدیدههای امروزی نیز از اولین فرم اجتماعی یعنی جامعهي طبیعی سرچشمه میگیرند .این نیز بدان معنا نیست
که بشریت را فاقد سیر و جنبشی ایستا و بدون تغيير قلمداد نماييم .بلکه در عصر کنونی تأسیس روزافزون نهادهای
مدنی ،انجمن و موسسههای اکولوژیک و فمینیسم بیانگر این است که جامعهي آینده جامعه اکولوژیک -دمکراتیک
خواهد بود كه این نیز سنتز جامعهي طبیعی و جامعهي هیرارشیک دولتگرا است.
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میآورد.
این جامعه از مناسبات دموکراسی ابتدائی ،برابری ميان اعضای جامعه و هماهنگی و همسازی با طبیعت برخوردار
است .در صورتی که نظام هیرارشیکـدولتگرا بر اساس عقلیت مردساالر و جنسیتگرا کل دستاوردهای دورهي
ماقبل خود را منکر شده و تولیدات و ثمرات آن دوره را در چارچوب منافع گروهی معدود ،از آن خود ساخته است.
قسمت اعظمی از جامعه را مورد سوء استفاده قرار داده و تاریخ کتبی را مجرد از جامعه طبیعی و با انکار و نفی آن از
صفحات تاریخ ،به رشته تحریر در آورده است .چنان که تنها تاریخ کتبی را تاریخ واقعی دانسته و ماقبل آن را انکار
میکنند .اولین قربانیان این طرزنگرش نیز خود زنان هستند .زیرا زنان در دوره نوسنگیـجامعه طبیعی ،راهنما و
هادی جامعه بوده و به علت رابطهي نزدیکی که با طبیعت داشتهاند ،به عنوان نظارهگر طبیعت ،نظام اجتماعی این
دوره نیز بازتابی از نگرش و دیدگاه آنان نسبت به طبیعت است .زنان با تجاربی که از طبیعت میآموزند ،دانش و
تجربههای خود را نیز در مناسبات اجتماعی میگنجانند .به طور طبیعی همهي جوامع آن دوره ،زنـمادر را الهه و
رهبر زندگی خود دانسته و برای او احترام ویژهای قائلاند .در این صورت نظام هیرارشیکـدولتگرا که نشأت گرفته
از ذهنیت مردساالر است ،پایان دادن به فرم اجتماعی جامعهي طبیعی را امری گریزناپذیر برای ایجاد نظام نوین
خود تلقی کرده و راه رسیدن به این هدف را در منفعلکردن ،تحقیر و خوارشمردن زنان توسط اسطوره و افسانهها
سرلوحه قرار داده است.
ک از تأسیس اولین نهاد دولت ،یعنی دولت سومر تا امروز ميتوان قرون وسطي را
نظام هیرارشی 
چه
داری،
ه
برد
فرم
طریق
از
چه
باشد
آراسته
را
خود
که
رنگی
به هر شکل و
دومين شكست فرهنگي
فئودالیسم و چه با فرم سرمایهداری و حتی با جالی سوسیالیستی نیز نتوانسته جامعه جنسيتگرا برای
است از محتوای اولیهاش تفکیک یابد .یا اینکه حق طبیعی جوامعـانسانها را زنان دانست .اولين شكست
نادیده گرفته و پایمال نموده است .همچنين توسط این ذهنیت و اشکال نظامی
در مرحله پيدايش مرحله
آن برابری ،یکسانی ،آزادی ،دموکراسی و زندگی طبیعی ،رفته رفته از چهرهي
جامعه زدوده شده و با اسطوره ،ادیان و جریانهای علمیـ فلسفی که آلوده به بردهداري و در فرهنگ الهه
ذهنیت مردساالر و تحکیمآمیز بودهاند از جوهر جامعهي نوسنگی دوری گزیده اينانا صورت ميگيرد و شكست
است .نظام مردساالر اعم از نهادهای سیاسی ،حقوقی ،ایدئولوژیکی ،فرهنگی ،فرهنگياي كه نظام در حال
هنری ،آموزشی ،اقتصادی ،نهاد خانواده و به ويژه نهادهای نظامی جامعه را مورد تكامل بردهداري متوجه زن
استثمار و تحکم قرار داده ،زنان را از جامعه طرد کرده ،از جوانان تنها به عنوان ساخته است ،ميتوان به
نیروی کار سود برده ،کودکان را به تحمل سختترین شرایط زندگی واداشته ،شيوه شگفتآوري در شخص
سالمندان را از مشارکت در فعالیتهای تولیدی منع کرده و آنها را موجوداتی
مضر و مصرفی نمایانده است .طبیعت را چنان خوفناک و وحشی تفسیر کرده که خواهر حضرت موسي ماريان،
تخریب و استثمار برآن را به نام رام کردن «طبیعت وحشی» بر خود روا دانسته و مادرحضرت عيسي مريم و
فتح و جنگ و اشغال را همچون فرهنگی طبیعی جلوه داده و جهان را با کشیدن همسر حضرت محمد عايشه
مشاهده كرد .فرهنگ کشتن
سیم خاردار به هزاران بخش تقسیم کرده است.
البته در اینجا باید موردی را نیز در نظر داشت که جامعهي هیرارشیک و زنان تا به حدي پيش ميرود
قدرتگرا ،جامعهي ماقبل خود را به طور کلی نابود نکرده ،بلکه با بکارگیری كه او را از جنسيت خويش
نهادهای مذکور و به ويژه تبلیغ و ترویج اعتقادات و ایدئولوژیهای آغشته به منحرف ساخته و دستهجمعي
جنسیتگرایی ،خود را نهادینه نموده و فرهنگ جامعهي طبیعی را به حاشیه
به سنگسار آنها ميپردازند.
رانده و سرکوب کرده است.
)2حاکمیت نظام بردهدارـمردساالری در ایران
سومریان همچون اولین سازندگان نهاد دولت و تمدن ،طبقهبندی را شالودهی كار خود قرار داده و به تفکیک
غیرطبیعی اقوام و جنسها دست زدند .فرهنگهای متنوع از جمله هوریهای آریاییاالصل که از شمال و غرب
میانرودان (مزوپوتامیا) آمده بودند و آموریانی که از جنوب و شرق آمده بودند ،در دشتهای حاصلخیز ميان
صحراهای عربستان و سلسله رشته کوههای زاگرسـتوروس یعنی جنوب کوردستان کنونی ،تاریخ نوینی را پایگذاری
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کردند .دولت سومر به دست کاهنانی تأسیس شده که عبادتگاههای آنان تحت نام زیگوراتها ،نقش مراکز مالکیت،
حاکمیت ،فشار و مراکز تولید و ابالغ ایدئولوژی با توسل به شیوههای اسطورهای و ...جهت تسلط یافتن بر اذهان
جامعه ایفا میکردند.
با فزونی یافتن نیروی اقتصادی و نظامی تمدن سومر ،حس غلبهشدن و به انحصار درآوردن شهر و روستاهای هم
جوار که از معادن غنی برخوردار بودند ،برافروخته میشود .از این رو ضرر جنگ ،تصاحب و غارت هر روزهي زندگی
روزمرهي جوامع تحت ستم را مورد تهدید قرار میدهد .تمدنهای زیادی نیز از چین گرفته تا هندوستان ،از مصر
گرفته تا مغرب زمین پیدرپی با تأثیرپذیری از یکدیگر همچون شاخههایی از درخت عظیم سومر شکوفا شدند .در
این میان جوامعی که متأثر از شیوهي حیات طبیعی مصر
بودند ،پس از تحمل جنگهای خونین ،مجبور شدند که یا به
دامنه کوهها بگریزند که بدینگونه هم منزوی شده و نتوانستند
نقشی را که در جامعهي طبیعی داشتند ،تداوم بخشند و یا
اینكه به نظام مردساالر گرویده و مغایر با جوهر اصلیشان
حيات مييافتند.
هوریهای آریایی نژاد که در دورهي نوسنگی نیز در منطقه
اسکان داشتند ،با فرم عشیرهای که ماهیت طبیعی خود را
حفظ میکرد ،به صورت کنفدراسیونهای غیر متمرکز در
سالهای 1500-2000ق.م در میآیند .در دورهي هخامنشيان
پارسها پس از ساليان دراز همدستي در امور اداري مادها ،در
صحنه سياسي ظهور نمودند ،كه مشاركت زنان طبقه اشرافي
در عرصههاي اداري نيز چشمگیر میگردد .يكي از زنان نامدار
به نام «آتورسام» فرماندهي ساتراپي (ايالتي) را بر عهده گرفته
و ميكوشد كه عدل ،برابري و يكساني را در جامعه تحقق
بخشد .ولي در اواخر دورهي هخامنشيان و نيرومندتر شدن
بنیان خانوادهی مردساالر ،زنان موقعيت خاص خود را از دست میدهند و در دربار شاهان هخامنشي محبوس
ميگردند .بنابراين برخوردهای نشأت گرفته از ذهنیت مردانه و تبعيضآميز عليه زنان در حوزه خصوصي و عمومي
بیشتر ميشود .حذف ارادهی آزاد زنان در جامعه ،ريشههاي ذهنيت مردساالر و جنسيتگرا را در جامعه ميدواند.
هخامنشيان داراي ساختار سياسي مغاير با ديگر دول شرق بودند که هیچگاه هم چهرهاي از دولت واحد حقيقي به
خود نگرفت ،بلكه اقوام و ملل مختلف در امور اداري و سياسي آنان مشاركت ميكردند .زيرا امپراتوري هخامنشي از
ساختار اداري ساتراپها يعني ايالتهاي متعدد تشكيل ميشد و غني بودن فرهنگهاي بومي ،امپراطوري هخامنشيان
را نيرومندتر ميساخت.
به هنگام استيالي تاريخي اسكندر مقدوني بر خاورميانه كه به شكست امپراتوري هخامنشيان منجر گشت ،زنان
بيش از هر قشر ديگري از تهاجم و تجاوز به ايران آسيب ديدند .آنها كه بسياري از الگوهاي سياسي و اجتماعي ايران
را به غرب منتقل ساختند ،پس از پيروزي بر هخامنشيان ده هزار تن از دختران مادـ پارس را با جنگجويان یونانی
ازدواج داد .هر چند كه اين ازدواجها مفهوم سياسي داشته و سمبل سنتز شرق و غرب ارزيابي ميشود ،ولي اگر از
دريچهي مسئلهي زن به آن بنگريم ،اسکندر با تجاوز به خاك و سرزمين ايران ،زنان را به بردگي خود درآورد و با
عقد اجباري بین شرق و غرب ،زنان ايران را وادار به خدمتو اطاعت از مردان غربي ساخت .اين واقعيت ناگوار دال
بر سلب ارادهي زنان و مشرق زمين است.
يكي از مهمترين ادوار تاريخي ايران باستان ،دوره امپراتوري ساسانيان است .جامعهي ايراني در دورهي حكومت
ساسانيان پيوسته از منطق يكسانی و برابري زن و مرد دورگشته و از آداب و رسوم اجتماعي گرفته تا همهي حقوق و
قوانين تعيين شده ،بوي نامطلوب جنسيتگرايي اجتماعي به مشام ميرسد .زناني كه در اين دوره به مقام پادشاهي
هم رسيدهاند ،اغلب به هنگام رقابت و درگيريهایي بر سر اقتدار ،خالهاي ميانه را پر كردهاند .پادشاهاني كه جانشين
و وارثي مذكر نداشتهاند ،يا نابسامانيهاي داخلي نیز يكي از علتهاي خال اقتدار به شمار ميآمد ،در این مواقع زنان
میتوانستند در امور اداری کشور مستقیما حضور یابند .از ميان سيو پنج شاه ساساني تنها دو تن از شاهزادهها «پور
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اندخت و آذرميدخت» بر اریکهي شاهي تكيه ميزنند .آن هم در جنگي كه بر سر به سلطنت رسيدن ميان پسران
پرويز شاه رخ ميدهد ،تمام پسرانش كشته ميشوند و باالخره مجبور ميشوند كه پور اندخت و سپس آذرميدخت
را به سلطنت رسانند.
در دوره امپراطوري ساسانيان ،زن شخصيتی حقوقي نداشته است .زيرا زن اصال فردی که دارای حقوق باشد تلقی
نمیگردد .او تحت سرپرستي و قيوميت رئيس خانواده قرار داشت .دختران از امكانات تحصیلی محروم بوده و آنها را
براي آيندهي از پيش تعيين شدهشان ،يعني بچهداري و شوهرداری آماده ميكردند .در اين دوره زناشويي از فرایض
ديني به شمار میرفت .همچنين تبعيض جنسيتي در نگرش به فرزندان دختر و پسر نيز قابل توجه بود .اگر خانوادهای
فرزند پسر نداشت ،بينام و نشان ،بيوارث بوده و ننگمایه قلمداد ميگرديد .دين زردشتي آتشی از اميد و باوري
را در وجود جامعه روشن ساخت و جامعه پس از سالها سركوب شدن ،نفسي عميق كشيد اما پس از اين كه نظام
مردساالري تنها جهت مجذوب كردن جوامع زردشتي ،جامه و ماسك دين زردشتي را بر چهرهاش پوشاند و این دین
را به رسمیت شناخت ،به مكيدن خون آزاديخواهان پرداخت ،محبوبيت و اعتماد به دين زردشتي نيز سست گرديد.
همگام با تضعیف نظام ساسانيان ،آفتاب شكوه ايران نيز به تدريج غروب ميكرد .از سوي ديگر در سرزمينهاي
باير عربستان تمدني به نام اسالم با پيشاهنگي حضرت محمد شروع شد .در اين ميان تغييراتي چشمگير در دورهي
اسالم در قبال موقعيت زنان به وجود ميآيد .حضرت محمد در مبارزه عليه نظام بردهدار و جاهلیت اعراب يكي از
آداب كهنهشان يعني زندهبه گور كردن دختران را ممنوع ميسازد .همچنين دادن حق ميراث به دختران (هر چند
كه نصف حق مرد هم باشد) ،بنابه جوامع ماقبل كه زن به كلي از حق ميراث محروم ميشود ،پيشرفت محسوب
ميشود .همچنين محدود كردن ازدواجهاي متعدد با چهار ازدواج ،حرام دانستن فاحشگي و زنا ،نفق ه دادن به زنان
بيوه و حق طالق با پيش شرطهايی كه در شريعت آمده ،به نوبهي خود موقعيت زنان را نسبت به جوامع بردهدار عرب
تا حدودي بهبود بخشيد .اما نبايد تصور كرد كه اسالم براي زن يكساني و حقوقی يكسان را به ارمغان آورد .چرا كه با
ناقصالعقل شمردن زنان و متهم نمودنشان به محدودههايي طاقتفرسا آنها را مجازات ميكند .اسالم براي زن تنها و
تنها وظايف مادري و همسري يعني تابعيت از مرد را شايسته میبیند .زنان مسلمان نيز به جرم گناه حوا كه ميوهي
حرام را به آدم خورانده است در درجهي دوم یا نصف مرد قرار داده ميشود .در بخشهاي ديگر به ديدگاه اسالم و
شريعت در اين زمينه به طور گسترده خواهيم پرداخت.
رهبر آپو اين دوره را به طور مختصر چنين ارزيابي مينمايد؛ «ميتوان قرون وسطي را دومين شكست فرهنگي
جامعهي جنسيتگرا برای زنان دانست .اولين شكست در پيدايش مرحلهي بردهداري و در فرهنگ الهه اينانا صورت
ميگيرد و شكست فرهنگياي كه نظام در حال تكامل بردهداري متوجه زن ساخته است ،ميتوان به شيوه شگفتآوري
در شخص خواهر حضرت موسي ماريان ،مادرحضرت عيسي مريم و همسر حضرت محمد عايشه مشاهده كرد .فرهنگ
کشتن زنان تا به حدي پيش ميرود كه او را از جنسيت خويش منحرف ساخته و دستهجمعي به سنگسار آنها
ميپردازند».
هر چند یورشهای مسلمانان عرب با مقاومت شدید ایرانیان مواجه شد ولی تمدن رو به انحطاط ساسانیان عصر
خود را سپری کرده و قادر به ایجاد تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی نبود و در جامعه نیز باوری و اطمینان نسبت
به ساسانیان متزلزل شد .لذا امپراتوری ساسانیان در مقابل نیروی جوان و عظیم اسالم عاجز و ناتوان ماند .جوامع
ایرانی به ويژه زنان که تجربهي حزنآمیزتری از فرهنگ غارت و چپاولگری داشتند ،از وحشتی که اعراب فاتح بر
ایران وارد نمودند نیز سخت ناراحت گشته ،با حس میهندوستی به حمایت از سرزمین خود برخاستند .زنان ایرانی
مردها را به جنگ علیه غارتگران عرب تشویق کرده ،خود نیز پا به پای آنها مبارزه کردند .اما ثمرهي تمامی تالش
و زحماتشان فتح ایران توسط اعراب و غنیمت شدنشان به دست آنان بود .اعراب نه تنها خاک و معادن غنی ایران
را به یغما بردند ،زنان را نیز به خراج و غنایم جنگی مبدل ساخته و آنان را به جاریهگی (ندیمه) گرفته به حدی که
دربار سالطین اسالم از دختران ایرانی انباشته شد .زنانی که علیه فتوحات اسالم مقاومت کرده بودند ،مورد تجاوز و
کشتار قرار گرفتند .اسالم نه تنها برای جوامع ایرانی ،برای زنان نیز هیچ گونه نوآوریای به همراه نداشت .عکس آن
موازین سرسخت شریعت بیشتر از گذشته زنان را سرکوب و امتیازات و امکانات قبلی را نیز از وی سلب نمود .نه تنها
زنان از عرصههای اجتماعی و اقتصادی طرد شدند بلکه در نهاد خانواده نیز در چارچوب موازین شریعتی منزویتر،
بیارادهتر و ناتوانتر گشتند .بدون اجازهي رئیس خانواده یعنی مرد ،زن فاقد هرگونه حقي بود .در مساجد و اماکن
عمومی پرده هایی بین زن و مرد کشیده شده ،شنیدن صدا و خندهي زن مایهي ننگ و بی حیثیتی شد .زن یک
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«چو زن راه بازار گـیرد بـزن

و گرنه تو خانهنشینی چو زن»

بدین وسیله میتوان نحوهي برخورد و نگرش در مورد زن را از زبان نامدارترین شاعران ایرانی درک کرد .شاعران
ایرانی مایهي افتخار این سرزمین هستند ،ولی نباید فراموش کرد که شعر و هنرشان به جای خدمت به فرهنگ
جامعهی ایرانی و زندهنمودن موارد تضعیفشدهی این فرهنگ ،به ترویج و تبلیغ ذهنیت قدرت ـ دولتگرا که
هیچ سنخیتی با فرهنگ جامعهی ایرانی ندارد پرداختهاند .همانطور که امروز ما محصول و دنبالهای از گذشتهي
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شئ جهت خوشگذرانی جنسی ،ابزار تولید مثل ،موجودی که ارزش و مقامش بهسان ارزش حیوانات مضر طبیعت
بوده و با نیرنگی و خیانت مارگونه ،بی وفایی و ناپاکی گربهوار ،توصیف میشده و میشود .زن در منطق ناموس که
از کاراکتر فئودالسیم ناشی میشود ،محدود به تحرک در حدودی معین گشت .زن ملک و مال حالل و خداداد مرد
تلقي گرديد که اگر با مردی نامحرم سخن بگوید ،مستحق خشم و خشونت مردش است .حتی به راحتی و جهت
عبرت دیگران و به دالیل واهی زنان را به دار آویخته ،سنگسار و شالق میکنند تا مبادا این نیرو دوباره خیال قدعلم
کردن به سرش بزند.
زنان ایرانی در طول تاریخ تمدن ایران از حمالت سومریان گرفته تا حمالت وحشیانه آشوریان ،غربیان ،مسلمانان
عرب و همچنین در برابر تهاجمات وحشیانه مغوالن ،مدام آسیبپذیرتر بوده و غرورشان جریحهدار گشته و در معرض
خشونتهای شدید ناشی از جنگ ،کشتار و کشمکشهای داخلی کشور قرار گرفتهاند .یکی از شدیدترین تهاجمات
نیز حمله بیرحمانه و فراموش ناشدنی مغوالن به ایران است که دوباره بهای سنگین تجاوز ،خشونت و درد و رنج را
زنان پرداختند.
فرهنگ غارتگری و قتل عام مغوالن بیشتر زنان را تحت تأثیر قرار داد .چنگیزخان پس از مغلوب کردن پادشاهان
ایرانی ،دختران و زنان آنها را از آن خود ساخت و به هنگام سیل حمله به ایران ،پیر و جوان ،زن و مرد ،را با شمشیر
به کام مرگ رساند .بدینگونه سرزمینی ویران شده ،جامعهای سردرگم و آشفته ،زنانی از پا در افتاده و بی هویت به
جای گذاشت.
در دوره صفویان تشیع مذهب رسمی ایران شد .ولی باید گفت که مذهب شیعه برای زنان آزادی و برابری را به همراه
نیاورد .جوانههای روح و اندیشهي زنان ایرانی با قوانین شریعت ،آداب و رسوم تعصبآمیز اجتماعی ،سنتهای واپسگرا
که همهشان با یک صدا آهنگ جنسیت گرایی و تبعیض جنسیتی سر میدادند ،قبل از اینکه شکوفا شود زیر لگدهای
خشن نظام مردساالر و نهادهای وابسته به خاک غلتیدند.
در طول تاریخ ایران شاعران ،ادیبان ،هنرمندان بینظیری از این خاک وبوم ظهور کردهاند که افکار و اشعارشان
ندای طنین انداز فرهنگ ایرانی بوده است .از جمله الکندی ،فارابی ،ابن سینا ،مولوی ،ابن رشد ،خیام ،شاملو،
خسروگلسرخی ،سهراب سپهری ،فروغ فرخزاد ،پروین اعتصامی و ...را میتوان نام برد .بسیاری از آنان به جرم کفر و
خدانشناسی به سزای مرگ و تبعید و یا طرد شدن از جامعه مجازات شده و عوامل دولتیـ قدرتی جهت سیاه کردن
شخصیتشان به ترفند و عوامفریبی متوسل شدهاند .به خصوص پس از بسته شدن دروازهي اجتهاد ،مکاتب فکریـ
فلسفی ،به ملحد بودن متهم شده و کسانی همچون سهروردی پوستشان کنده شده و یا در زندان ها پوسیده شدهاند.
ایران دیگر ن ه آن سرزمینی که زردشت ،مانی ،مزدک ،خرمدین ،مازیار ،ابومسلم خراسانیها را به جهان اعطا کرده،
بود ،بلکه در مردابهای متعفن اقتدارگرایی ،مردساالری و افراطیگرایی در حال خشکیدن است .اگر به اشعار و
نثرهای ایران که در این دوره بازتاب نحوهي تفکر و انديشيدن جامعه است ،نگاهی بیافکنیم ،شاهد برخورد زنستیز
و جامعهستیز با تغذیه از ذهنیت مردانه خواهیم بود .مخصوصا شاعران نامدار ایرانی با سرودن اشعاری که نشانگر طرز
نگرششان به زنان است این ذهنیت را هر چه بیشتر تقویت کردهاند .زنان را چنان تحقیر و خوار وصف میکنند که
گویی هیچ ارزشی پیرامونشان شکل نگرفتهاند.
اوحدی:
«زن چو بیرون رود بزن سختش خود نمایی کند ،بکن رختش
ور کنــد سرکشی هالکش کن آب رخ میبرد به خاکش کن»
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دیرینهمان است ،سرچشمهي خوبیها و بدیهایمان نیز به دورهای بسیار کهن باز میگردد و هنگام بازنگری تاریخ
باید گیاه هرزی که گلهای باغچهي تاریخمان را از رشد و شکوفایی بازداشته ،به گونهاي علمی و واقعبینانه تحلیل
کرده ،شناخت و ریشهکن نمود.
)3تاثیرات نظام سرمایهداری بر جامعهی ایران و موقعیت زنان در دورهي انقالب مشروطه
با بررسی مختصر تاریخ ایران سعی کردیم با مروری بر آن ،نقش زنان را در سیر این تاریخ برجسته و نمایان سازیم و
ثمراتی که زنان با فداکاریهای بینظیر از گوشت و خون خود مایه گذاشتهاند را یادآوری کنیم.
ایران قرن سیزدهم پس از سالهای متمادی جنگ ،کشتار ،اشغال نیروهای خارجی و تغییر سلطنت و خیزشها ،به
مرحلهي مهم دیگری پا نهاد .ساختار سیاسی و اجتماعی ایران در دورهي قاجاریان ترکتبار ،بر اساس خود مختاری
اقوام محلی بود که بدین وسیله سلطنت شاهنشاهی قاجاریه در ایجاد دولت مرکزی ناکام ماند و قاجارها با تداومی از
سلطنتهای ما قبل خود ،ظلاهللهایی بودند که حیطهي قدرتشان تنها به پایتخت محدود میماند .آنان تنها توسط
رؤسای قبایل ،زعمای قوم و رهبران مذهبی حکومت میکردند .شاهان قاجار در گفتار مطلق بودند ولی در عمل از
توان سیاسی بدور ماندند.
یکی از مهمترین معضالت ایران آنروز خصومت و رقابتهای گروهی بود که البته علت اصلی آن نیز سیاست پلید
سلسله قاجاریه «تفرقه بیاندازـحکومت کن» بود که موجب اختالفات داخلی کشور میشد .بدین گونه با افکندن
دسایس میان گروهها از پویایی نیروهایشان جلوگیری کرده و به راحتی بر ایران حکم میراندند.
در این دوره حکومت و اداره کشور ایران در دست شاهانی که خود را سایهي هبوط یافتهی خدا بر روی زمین جلوه
میدادند ،بود .نیروی سلطهگری که در دربار شاهان متمرکز میشد نه تنها به عقاید و نظرات مردم توجه نکرده بلکه
تا حد توان نهادهای مختلف آنها را سرکوب نموده و جامعه را به وابستگی ،ناتوانی فکری ،تخیلی و بیتحرکی تبدیل
کرده است .در این میان به جنس زن نیز به عنوان یک انسان نگریسته نمیشود .در عرصهها و نهادهای اجتماعی
به جز به کار گرفتن وی همچون یک خدمتکار جایی ندارد و این نیز به حاشیه راندن زنان در عرصههای اجتماعی
ـ بخش اعظم حیات انسانـ است .اما باید یادآور شویم که چنانکه در بخش انقالب نوسنگی و دیگر ادوار نیز به
چگونگی نقش و جایگاه زنان اشاره کردیم ،زن در طول تاریخ فرهنگ زراعتی و کشاورزی را که فرهنگ مختص به وی
و نشان دهنده همبستگی زن و طبیعت است ،حفظ کرده است .در دورهی قاجار نیز که با وجود جنگ میان عشایر
و قبایل ،غارت و چپاولگری و کمبود امکانات اقتصادیـ رفاهی ،با همان مهارتها و ابتکار عمل خود ،همیشه به افراد
خانواده و جامعه خدمت نموده است .در ایران آنروز که اغلب زندگی جامعه به شکل کوچ نشینی و روستانشینی بوده،
از بافندگی گرفته تا کشاورزی ،دامداری و ...به دست زن و با تالش و پشتکار وی شکل ابتدائی به خود گرفت .زنان
با تجارب بسیاری که کسب کرده بودند نقش پزشکان سنتی را در روستا داشتند .چه بسا که تاریخ نویسان با قلمی
مردساالرانه تاریخ را نگاشته و زحمات و تالش های زنان را بیاهمیت و جایگاه آنان را همیشه در حاشیه صفحات
تاریخ ناديده جلوه دادهاند .در حالی که زنان به خصوص زنان با تجربه و سالمند همیشه مورد احترام جامعه قرار گرفته
و در بعضی موارد رهبری قوم و عشیره را به عهده داشته و هدایت کنندهی جامعه بودهاند .حتی زنان همچون نماد
و مظهر صلح اگر در اختالفی میانجیگری میکردند ،روی حرفشان حرفی گفته نمیشد و آنان نیز اکثرا مشکالت را
به طور مسالمتآمیز حل میکردند.
از سوی دیگر نباید نقش زنان را تنها به عشایر و روستاها محدود کرد .زیرا بسیاری اسناد گواه آنند زنان زیادی که از
نیروی فکری و جسمانی بیشتر از مردان و شاهان برخوردار بودهاند ،در صحنهي سیاسي و نظامی نمایان شده و حتی
قادر به حکمرانی کشور ،ساتراپ (ايالت)و  ...بودهاند .شاهان ایرانی هنگامی که از وجود چنین زنانی با خبر میشدند،
آنان را به نحوی به سوی خود جذب کرده و یا در طلب ازدواج با وی بوده ،بدین طریق با حیله ،مکر و فریبکاری از
توانایی و قابلیت زن برای سیاست در مقابل نیروهای مخالف داخلی و خارجی سود بردهاند .از لحاظ دیگر جسم وی را
برای اوقات خوشگذرانی مورد سوء استفاده قرار داده که به ابزاری مصرفی مبدل سازند .بدین شیوه منکر وجود نیرو و
توانایی فکری زن شده و با درج نام خود در اسناد تاریخی به خودستایی پرداختهاند .چه بسا زنان ایرانی همیشه با از
خودگذشتگی و فداکاریهای خود در همهی صحنهها و حوزهها در صورت فراهم بودن امکانات ،خوش درخشیدهاند.
شاید برخیها به نام مشهور باشند ولی همین استثناها نیز از متن یک کلیت و قاعده برخاستهاند.

ویژه
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سال هفتم دورهی دوم شمارهی  22خرداد ـ تیر 1392

در اواخر سلطهي سلسلهي قاجاریه که کشمکشهای عشایری و قبایل فزونی یافته بود و دولت از مکانیسم کنترل و
جهت دهی خارج شده بود ،نابسامانیهای داخلی روز به روز گستردهتر شده و از طرفی نیز سیاستهای دول خارجی
از جمله انگلستان ،آلمان و روسیه با بهرهگیری از این کشمکشهای داخلی به شیوههایی مختلف تداوم یافت.
تماس با غرب هم ضرورت وجود شکل قبلی بازار سنتی ،نگرش و جامعه را به تغییر و تحول واداشت .در نتیجهي پیدایش
انجمن و نهادهایی که خواستار ترمیم دولت و جامعه بودند ،نظام استبداد قاجاریه که عاری از موازین حقوقی و نهادی
است ،با خشونت نظامی برای فرونشاندن و خاموشی جامعه و اشخاص تجدد خواه و اصالح طلب ،فشار و سرکوب را
تشدید کرد .البته فقدان جايگزين و همچنین فشارهای سلسلهي قاجاریه به نارضایتی خلق وسعت بیشتری بخشید.
حاکمیت بیگانگان بر کشور و مداخله در تنظیم و سازماندهیهای امور داخلی ،از دیگر عالیم فرمالیته بودن دولت در
کشور بود .در آن زمان کشور از لحاظ اقتصادی در سطح بسیار پائینی قرار داشت تا حدی که جامعه قادر به تهیه پوشاک
و آذوقه نيز نبود .دولت با تحریم آذوقه بر خلق سعی در مديريت و نيز ارتقای بیشتر سطح اقتصادی کشور داشت .تا
جایی که با بستن قرارداد ،وام هایی از دول بیگانه برای ادارهي کشور میگرفت .این نیز یکی از نشانههای واضح تضعیف
دولت است که نگرانی خلق را درامور اداری و امنیتی کشور بیشتر میکرد .تا جائیکه خلق خود ،سعی بر آن داشت که
با فروش برخی از
کاالهای خویش
در کشور امنیت
را برقرار سازند.
البته در این
میان زنان نیز
با کار و فعالیت
و فداکاریهای
در
اقتصادی
برقراری آرامش
کشور نقشی فعال
داشتهاند .از لحاظ
اجتماعی نیز اکثرا ً
با حداقل امکانات
معیشتی سعی
در ادامهي حیات
داشتند.
زمینهي پیدایش
انقالب مشروطیت از بیداری خلق ایران و آگاهشدن به استبداد ،عقب ماندگی سیاسی و اداری و فقر اقتصادی نشأت
گرفت .ایرانیان از خواب دیرینه بیدار شده و با مشاهده کردن سرزمین ویرانهشان که هنوز استبداد نظام قاجاریه بر
آنها حاکم است ،به این امر مهم پیبردند که نظام مستبد قاجاریه فرسوده شده و عمرش را سپری کرده است .لذا از
راه کسب دانش و آگاهی و ارتباطاتی که با جهان پیرامون داشتند ،اعتراض و ناخشنودی خود را با تودههای گسترده،
متوجه نظام از کار افتاده قاجاریه کردند .در این دوره جنبشها ،گرایشها و جریانهای متنوعی با افکار و خواستههای
گوناگون ظهور کردند که نقطه تفاهم همهي آنها استقالل ملی ،ارتقای سطح اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ایران بود.
در این دوره اندیشمندانی نیز به پیشاهنگی و جهتدهی جامعه که به مشروطهخواهان معروف بودند ،از حاکمیت
موجود ،سکوت دولت در برابر حمالت و دخالتهای بیگانگان ،نارضایتیهای خود را به شکلی سازماندهی شده ابراز
داشتند.
روشنفکران و اصالحطلبان ،مذهبیون و اصناف ،سوسیالیستها و دموکراتطلبان ،مردم تهیدست و اقشار سنتی و
تمامی کسانی که تغییر و تحول را ضروری میدانستند ،هر چند تحلیل و نگرش جداگانهای از یکدیگر راجع به نظام
کنونی و آیندهي ایران داشتند و بعضی از این گروها که خواهان الئیسم و استقالل ملی بودند ،برخی علیه نظام
سرمایهداری خارجی به پیروی و جانبداری از نظام سوسیالیستی ،ایده دولتی سوسیالیست و برابر را ارائه میدادند،
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برخی نیز از برخوردهای ضد مذهبی و مارکسیست ـ لنینیست ناراضی بوده و این قشر بانفوذ به طرفداری از دین و
مذهب برخاستند ،همه این گروههای مذكور یک صدا به مخالفت با نظام زورگوی قاجاریه برخواستند .بدینگونه در
کانون مبارزات و اعتراضات تمامی اقشار جامعه و گروه و نهادهای سازمانی شده ،هدف پایهریزی قانون اساسی و ایجاد
حکومتی مردمی ،قرار داشت.
زنان ایرانی که در تمامی دستاوردهای سرزمینشان سهیم بودند ،از آشوبهای داخلی و اشغال بیگانگان آسیبپذیر
شده ،در راه دفاع از وطن و مبارزه علیه تهاجمات خارجی ،حل و فصل مشکالت اجتماعی در دورهي مشروطیت
نیز از هیچ گونه رنج و تالشي دریغ نورزیدند .همچون سایر اقشار جامعه علیه استبداد و ظلم نظام ،موضعگیری و
در تظاهرات مردمی با حضور فعاالنه خود مشارکت کردند که این دوره در تاریخ زنان ایران مرحلهای بسیار مهم
قلمداد میشود .زیرا زنان ایرانی نه تنها همچون شهروند ،بلکه بعنوان زن به اوضاع ناگوار و عقبمانده و نگرشهای
زن ستیز پی برد که با پیشرفتهای جهان به هیچ وجه همخوانی نداشت .زنان گام به گام به سوی خودشناسی و
انتقاد از موقعیت کنونی خود نزدیکتر میشدند .البته پلههای زیادی در مسیر راهش وجود داشت که براي طي آن،
ن ـ آموزاندن گرفته تا شرکت در حوزههای
میبایست جهت هر نوع تغییر کوچک در وضعیت اجتماعی خود از آموخت 
عمومی ،هنری و یا مشاغل مختلف متحمل مشقات و سختیهای بسیاری میشدند .رهایی از ستم و تبعیض جنسی
با تصویب قانون اساسی تحقق نمییافت .بلکه این بار زنان ایرانی نه تنها با فرد شاه در حال مبارزه بودند ،بلکه خود
حکومتکنندگان مجلس که همگی مرد بودند ،نیز مانع ارتقای سطح مشارکت زنان میشدند و اگر هم جناح و یا
اشخاصی خودنمایی کرده و خواستار حق زنان میشدند ،به خوبی میدانستند که حذف زن از جامعه مایهي عقب
ماندگی جامعه میشود و به خصوص سوسیالیستها و مارکسیستهایی که از جهاننگری سوسیالیسم شوروی متاثر
شده بودند ،زن را به نوبهي خود در ردیف فرودستان و قشر رنجکش و کارگر قرار داده و با سازماندهیکردن زنان به
سوی ایدئولوژی سوسیالیستی ،نظام سرمایهداری را هدف تیرهای جبههي زنان ایرانی قرار میدادند .در واقع احزاب و
تشکیالتی که به اصطالح طرفدار حقوق برابری بین مردان و زنان بودند ،هرگز معضل زن را واقعبینانه و علمی تحلیل
نکرده و ریشههای اصلی تبعیض علیه زنان را که در ذهنیت مردساالر جای گرفته بود ،واکاوی نکردند .زن را تنها
در عرصهي سیاست که خرید و فروش و مبادلهي هر چیزی مباح بود ،به عنوان ابزاری بکار گرفتند .عمدتا برخورد
ظاهریشان به هنگام فروکشی و عقبنشینی در برابر اعتراضات مذهبیون و محافظهکاران ،اثباتي بر این واقعیت است.
حتی اگر در مکانیسم احزاب و نهادهایشان به زن جای میدادند و یا اتحادیههای وابسته به آنان هم سازماندهی
میشد ،زنان در حاشیه مانده و در مرجع تصمیمگیری جای نگرفته و اتحادیهي زنان وابسته به احزاب نیز بیشتر به
حالت سمبولیک ماندند.
در دورهي مشروطیت یکی از سرسختترین مخالفان حقوق زنان ،علمای دینی ،روحانیون و دنبالهرو آنان اصناف
سنتی بودند .هر گاه نامی از حق و رأی و حق کاندیدشدن ،حق اشتغال زنان به میان میآمد ،آنان با تبلیغات
ایدئولوژیکی دین و اصل شریعت ،وارد میدان سیاست میشدند و برای حفظ سلطهي خود بر جامعه از راه روایات
و تفاسیر اسالمی ،احساسات معنوی جامعه و به خصوص اصناف سنتی را تحریک کرده و با تهدید تحریم و برپایی
تظاهرات درخواستهایی که به نفع حقوق زنان بود ،باز پس گرفته میشدند .البته چه برخوردهای جناح اصالحطلب و
چه مذهبیون که دست پروردهي ذهنیت مردساالر و جنسیتگرا بودند ،طبعاً بر اساس نابرابری صورت میگرفت .پس
زنان دورهي مشروطیت نیز بدون هیچ گونه توقع از دیگران در راه رسیدن به حقوق مساوی ،آزادی و برابری مصرانه،
صبورانه و دلیرانه باید مبارزه میکردند .همانگونه که رهبر آپو نیز میگوید «آزادی گرفتنی است» .زنان در این دوره
مبارزات خود را بر دو پایه استوار کردند ،اوال؛ تالش برای تاسیس مدارس دخترانه که علیرغم مخالفتهای دوطرفهي
ارتجاع مذهبی و حکومت ،در نتیجهي این مبارزات تعدادی از زنان ،در سال  1287اولین مدارس دخترانه تاسیس
گردید .دوم اینکه؛ برخورداری از حق شهروندی و حق منتخبشدن و رأیگیری بود که این درخواست به علت جو
خفقان آن دوره و محدودیتهایی که زنان ایرانی در ابراز درخواستهای خود در فضایی باز ،با آن روبرو بودند ،زنان
را به سوی مبارزات سیاسی به صورت تشکیل گروهها و سازمانها سوق داد.
پس از تأسیس مجلس ملی ایران بحران سیاسی که ناشی از رقابتهای سلطهگری جناحهای مجلس بود و همچنین
نیروی تهدید شاه و دربار به چارهیابی مشکالت اصلی ایران یعنی استقالل و احیای حقوق مساوی شهروندان اجازه
نداد و نیروهای خارجی با استفاده از ناهنجاری سیاسی و بحرانهای اقتصادی ایران ،برای ایجاد کودتای نظامی و
سقوط حکومت سلسلهي قاجار با رضاخان همیاری و همکاری کردند .حکومتي که از استبداد ،ظلم و ستم ،دیکتاتوری
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و تحریف موازین فرهنگی و به خصوص بومی ایرانیان ،شکنجه و کشتار سیاستمداران ،سرکوب تجددخواهان و
مبارزان قومی ،تسخیر و پاکسازی فرهنگ باستانی ایران ،مقلدانه از فرهنگ غرب ،زوال یافتن سطح اقتصادی،
وابستهشدن و به کنترل در آمدن ایران به کشورهای خارجی و  ...حکایت میکند.
رضا شاه جهت پرورش افکار جامعه به خصوص جوانان« ،انجمن پرورش افکار» به تقلید از ماشینهای تبلیغاتی برای
تلقین آگاهی ملی به مردم ،بنا نهاد و سیاست خود را ضد عشایر و اقوام بومی ایران ،بدین شیوه گسترش داد .لذا
آموزش به زبانهای غیر فارسی را کاهش داد و در چارچوب بنا نهادن دولتی یک پارچه با مردمان واحد ،اختیارات
عشایر و اقوامهای ایرانی را از دستشان گرفته و با کوچ دادن مردم بومی به سوی مادرشهرها سعی داشت ساختار
عشیرهای و اتنیکی را نابود سازد .همانطور که یک دولت واحد ،یک مرکز اجرایی و قضایی حاکم بود ،ایرانیان نیز
علیرغم این که از گروههای مذهبی ،دینی ،قومی ،عشیرهای متنوعی تشکیل میشدند ،از تنوع و فرهنگهای خاص
خود ،ویژگیهای بومی و محلی خود دست برداشتند و بدون چون و چرا به یک ملت واحد یعنی ایران فارسی زبان
مسلمان تبدیل میشدند .برخورد ملیگرایانه و فاشیست رضا شاه ،نارضایتی و شورشهای پی در پی را منجر گرديد
و او نیز با استفاده از نیروی نظامی ،جامعهي ایران را از شاهرگش که همزیستی مسالمتآمیز فرهنگها بود ،جدا
ساخت .رضا شاه زخمهای دیگری نیز بر پیکر ایران وارد ساخت که موجب برجسته شدن شکافی عظیم بین دولت و
خلق و حتی کسان نزدیک وی شد چنانکه گام به گام کشور و ملت ایران را به سوی پرتگاه میراند .اقدام رضا شاه
برای یکسان سازی ملی ،رنجشهای بیشتری بین اقلیتهای دینی و زبانی ایجاد میکرد .او بدون در نظر گرفتن پایگاه
طبقاتی ،به گونهای ناپایدار بر جامعهي ایران سیطره میانداخت .اصالحات غیرمذهبی رضا شاه که جنگ مذهبزدایی
را در جبهههای زیادی پیش داده بود ،نارضایتی عمیقی در بین علما که رهبران اعتقادی طبقهي متوسط سنتی
بودند ،ایجاد کرد .به خصوص مطرح کردن قانون کشف حجاب در سال  ،1313اصالحاتی که برای ترفیع موقعیت
زنان آغاز شد ،بازشدن درهای آموزشی به ویژه دانشگاه تهران و تشویق زنان به عرصهي اقتصادی ،مسئلهي جنجال
برانگيزي شد که روحانیون و علمای دین ،این حکم را نامشروع و مخالف احکام شریعتی دین اسالم دانسته و گرایشی
را که رضا شاه به تقلیدگرایی از غرب داشت ،ضد اسالمی و خنثیسازی ایران از فرهنگ ،آداب و رسوم مذهبی اطالق
کردند .بدینگونه محافظهکاران مذهبی توانستند از بنبست و سردرگمیای که جامعه در آن محصور مانده بود ،با
بکارگیری مفاهیمی از قبیل حفظ و پاسداری از دین و مذهب ،احترام به فرهنگ ایرانی ،به راحتی خالء معنوی و
روحی مردم تهیدست را که از فقر شدید ،مهاجرت به شهرها و بیکاری در رنج بودند ،پر کنند تا آنان را به هر راه و
چاهی که بخواهند جهتدهی کنند .جوامع ایرانی که اکثرا بیسواد و دارای عقایدی جزمگرایانه بودند تا حدودی از
بینش آزادیخواهانهای که در صورت آگاهی و شناخت میسر میگردد ،فاصله داشته که این خالء نیز موجب میشد
تا تنها از دریچهی روحانیونـمذهبیـافراطی به زندگی نگریسته و آنان را حامی و ناجی هویت خود بدانند.
کشف حجاب به گونهای در ایران بازتاب داد که گویا شاه میخواست بدون پیش مقدمه ،زمینهای را ایجاد کند که
این قانون در ایران حتی با فشار نظامی نیز عملی نشد .شاه با صدور فرمانهایی بیاساس از باال حکمرانی میکرد و
اگر تصمیمهایش نو آور و متجدد هم بود ،مردم ایران با شک و سوءظن به آن مینگریستند و هیچگاه انگیزهای مثبت
و خوشبین نسبت به احکام شاه نداشتند .رضا شاه فرق بین موقعیت زنان ایرانی با دیگر نقاط جهان به خصوص زنان
غرب را تنها در چادر و روسری خالصه میکرد .چه بسا در قوانین آن دوره همانا مرد از حق طالق مطلق ،حق ازدواج
متعدد و مقام ریاست خانواده برخوردار بود .زنان نیز از حق رأی ،انتخابشدن محروم ماندند .از سویی دیگر مجبور
به تابعیت از قوانین و فرامین نظام شاهنشاهی یعنی کشف حجاب میشدند.
رضا شاه در طول سلطهگری ،قدرت را در انحصار خود متمرکز کرد و در این مدت مورد نفرت و خشم عموم ایران
یـاقتصادی رهایی نیافت بلکه مشکالت عمق بیشتری
قرار گرفت و کشور هم نه تنها از بحران های سیاسیـاجتماع 
بخود گرفتند .در صحنه سیاست چهرههای مختلفی نمایان شدند .هر گروه ،جریان فکری ،نهاد ،حزب و اتحادیه،
روزنامه ،مجله و بیانیههایی بسیاری جهت مطرح کردن افکار خود به چاپ رساندند و با برجستهکردن مواردی که
تودههای مردمی نیازمند آن بودند ،خود را در کانون توجه قرار میدادند .در دوره سلطه پهلوی که آغاز حرکت ایران
به سوی صنعتیشدن بود و رشد قارچ گونه کارخانجات ،تغییر شکل طبقاتی ایران نیز در نتیجه این دگرگونیها بود.
ورود زنان و روستاییان به کارخانهها و بازار کار به مثابه نیروی نویني بودند که چرخ موتور عظیم صنعتیشدن ایران
را سرعت میبخشیدند .امکانات اشتغال ،تدریس و تحصیل نیر مستمر یافت که محدودهي دیدگاه زنان ژرفتر شد.
زنان به سازماندهی و ایجاد اتحادیهها و نهادهایی دست زدند که هر یک از این سازمانها در چارچوب رفع احتیاجات
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و طلبهای آنان ،ماهیت ویژهای به خود گرفت .پس از اینکه مشروطهخواهان با تصویب قانون اساسی ایران و گشودن
مجلس ملی به پیروزی رسیدند ،فعالیت زنان نیز فراگیرتر شد .در این دوره انجمن آزادی زنان ،انجمن مخدرات وطن
و ...در برابر سیاستهای خارجی دولت به شدت مخالفت خود را ابراز کرده و بدین منظور زنان کنفرانس و نمایش
نامههایی نیز برگزار کردند .دراین راستا در سالهای  1290برنامههای فرهنگی مختلفی در تهران و تبریز اجرا شد.
دست به دست شدن سلطه از پدر به پسرـ فرهنگ دیرینه ایرانیـ در دورهي سلطه پهلوی نیز ادامه داشت .محمدرضا
شاه نیز با همان قالبهای فکری پدرش در طول مدت مدیدی نیروهای نظامی
کشور را به جبههها و نقاط مختلف کشور روانه کرده و از بدو اقتدار ضعفهای تمامی انقالبها محصول
جدیای از خود نشان داد .شاه با سرکوب کردن قیامهای آذربایجان و کوردستان دست رنج خلقها هستند،
و خشونت و فشار علیه خلق ،اعتماد خود را در نزد ایرانیان از دست داد .او گاهی اوقات نیروهای
همچنین با وامهایی که بدهکار آمریکا شده بود ،ایران را تحت وابستگی خارجیان قدیمی و یا هیرارشیک
در آورد.
دولتگرا نیز در این
جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست نیروهای متفقین مشکالت و معضالت
داخلی کشور آنقدر بیشتر شد که درگیری و نابسامانی داخلی نیز به آن دامن عملیات خلقی مشارکت
میزد و بحران کشور را به اوج نهایی رساند .در این میان مصدق از جمله کسانی میکنند .بویژه در روزهای
بود که اعتراضات مردم را بطور فعال سازماندهی کرده و نیروهای مردمی را علیه پیروزی انقالب بسیار
سلطهگری شاه تقویت بخشید .مردم نیز با ابراز نارضایتی خواستار ملیشدن عاقالنه و فعال برخورد
صنعت نفت و استقالل کشور شدند .از سویی درباریان امتیازات نفت کشور را که میکنند .در بهرهکشی
به کشورهای خارجی واگذار کرده بودند ،در ازای آن امکانات کشور را به ملک و استثمار خواستهها و
خویش در آورده و در رفاه و خوشگذرانی به سر میبردند ،از سوی دیگر مردم
طبقه فرودست از فقر و گرسنگی رنج میکشیدند .این فرق فاحش ما بین طبقه مطالبات مظلومین و
فرادست و فرودست و شرایط زندگی تحملناپذیر ،شکافهای عمیقی بین مردم ستمدیدگان استادند .در
و دولتمداران پدید آورد .همچنین تهیهي بیش از حد تجهیزات نظامی که یکی همه انقالبها چه پیروز
از اصلیترین برنامههای سلطنت پهلوی بود ،اقتصاد و منابع مادی کشور را فلج شود ،چه شکست بخورد،
میکرد .زیرا بیشتر هزینهي کشور صرف تجهیزات نظامی میشد .مردم ایران چنین فعالیتهای مشابهی
خواهان ملیکردن صنعت نفت بودند تا بدین وسیله از منابع نفتی کشور بطور بیوقفه ادامه داشته
یکسان بهره ببرند و همچنین کشور را از وابستگی اقتصادی نجات دهند .ولی است .خلقها و تودههایی
رژیم پهلوی به این درخواست طبیعی مردم ایران با خشونت و خشم پاسخ داد.
البته این بار آتشفشان خشم مردم ،تمام ایران را فرا گرفت .سرانجام ایرانیان به که در انقالب مشارکت
طلبهای طبیعی خود دست یافتند .ملیشدن نفت ایران اولین و آخرین پیروزی میکنند ،اکثرا انسانهای
مردم ایران نبود .همچنین به طور کلی نابودی سلطهگران را نیز موجب نشد .فقیر ،ستمدیده بوده و
عكس اين مسئله ،دیری نپایید که واکنش شاه و همدستان خارجیاش خود خواستههای آنان بر مبنای
را نشان داد .ولی ایرانیان که آزمون و تجارب تلخی از سلطهي پهلوی به یاد آزادی و مساوات بوده
داشتند ،از درخواستهای دمکراتیک و آزادی خواهانهي خود منصرف نشدند و است.
به شیوهای مخفیانه ،کار و فعالیتهای ضد پهلوی را ادامه دادند.
در این میان شاه با تشکیل حزب «رستاخیز» تمام فعالیتهای سیاسی احزاب را ممنوع کرد و ایران به دولتی تک
حزبی و مونارشیک تبدیل شد .با روی کار آمدن سازمان جدید امنیت و اطالعات کشور «ساواک» و با رشته ارتباطات
گسترده با آمریکا ،معلوماتی که در مورد فعالیتهای مخفی و اشخاص فعال گرفته میشد ،این اشخاص به شدت مورد
خشونت نظامی قرار میگرفتند .زنان باحجاب نیز از برخوردهای خشونت بار ساواک در امان نماندند .آنان در مقابل
تغییرات وارداتی و اجباری نظام پهلوی از اعتقادات خود دست برنداشتند و حتی برخورد توهینآمیز نظام پهلوی در
مورد انتخاب آزاد پوشش خویش را نیز نپذیرفته و تحت نام تدافع از حیثیت فرهنگی خود که حجاب نیز جزء آنها
بود ،بیشتر به حجاب و پوشش اسالمی روی آوردند.
انقالب سفید که شاه در صدد سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه طرحریزی کرده بود ،برای
جامعهي ایران تنها زیان بار و بیثمر بود .به خصوص ضعیفشدن کیفیت خانوادهها که به مادرشهرها کوچ کرده
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بودند ،فقر را شدیدتر ساخت .زنان در چارچوب موازین خانوادههای دولتی که از شکل تولید سرمایهداری ـ سنتی
نشات میگرفت ،محدودتر شدند .در کنار وظایف خانهداری و بچهداری ،هزينهي سنگین مصارف خانواده ،زنان را به
کار کردن در خارج از خانه نیز وامیداشت .بدین ترتیب زنان هم در خارج از خانه و هم داخل خانه زحمات زیادی را
متحمل میشدند .وضع نامساعد کاری که مشمول ساعتهای پرکار میشد ،مزد کمتر از مردان ،زنان را در عرصهي
اقتصادی نیز به ستوه آورده و دسترنج به تارج رفتهاش را بیشتر تحت نمایان میساخت .زنان از حقوق شهروندی ،حق
ی برخوردار نبوده و حقهایشان بنابر ذهنیت مردساالر و قوانین شریعت تعیین شده بود.
انتخابات و رأ 
نه تنها زنان کارگر بلکه مردان کارگر نیز از تمام برنامههای رفاهی نظام پهلوی محروم ماندند و ایران روز به روز در
تمامی عرصههای زندگی دچار انحراف و اغتشاش میشد .برنامههای شاه تحت نام انقالب سفید هیچ همخوانیای
با واقعیات موجود ایران نداشت و نظام پهلوی به وعدههایی که داده بود هرگز عمل نکرد .البته ایرانیان نیز چندان
توقعی از نظام مستبد پهلوی نداشتند .احزاب سیاسی و نهادهای مختلفی که تشکیل شده بودند یا با اهداف بلند
پروازانه که با بافت اجتماعی و فرهنگی ایران در تضاد بود ،نتوانستند به سازماندهی تودههای مردمی دست زدند و یا
اگر نسبتا محبوبیت و طرفدارانی داشتند از صحنهي سیاست علنی طرد شده و به فعالیتهای مخفیانه و زیرزمینی
روی میآوردند .بدین ترتیب سازمان و نهادهای سیاسی با سختگیری و برخورد خشونتآمیز نظام روبه رو شدند و
رفته رفته محافل سیاسی ایران را ترک گفتند .یکی از نامدارترین احزاب آن دوره «حزب توده» بود .حزب توده که
آرمانهایی سوسیالیستی در سر داشت و از حمایت کشور شوروی برخوردار بود ،پس از دورهای طوالنی فعالیت در ایران
از طرفی به علت نگرشهای سوسیالیستی و کمونیستیاش و مبارزهای که علیه پدیده ملکیت خصوصی انجام میداد،
مورد خشم مذهبیون واقع شد و در میان خلق
ایران که اکثرشان مذهبی بودند به تبلیغات
ضد حزب توده پرداختند ،از طرفی دیگر
نظام پهلوی و حکومت به هیچ وجه اجازه
عملیشدن برنامهها را به حزب نمیداد .تا
باالخره حزب توده پس از کودتای  28مرداد
 1332روبه زوال رفت .حزب توده در طول
تاریخ مشروطه و بهبود یافتن اوضاع مردم
ایران با دیدگاهی عادالنهتر به زنان نگریسته
و جهت توسعه و رشد کشور مبارزات مهمی
انجام داد .این حزب به علت فشار مذهبیون
و نیروهای سلطهگر پهلوی ،نتوانست جبههي
مردمی خود را حفظ کند .اتحادیهي زنان
وابسته به حزب توده تشکیل شد .این اتحادیه بر محور جامعهای سوسیالیست ،خواهان احقاق حقوق انسانی بودند.
ولی نه تنها پس از افول حزب ،همانا از ابتدای تاسیس حزب نتوانستند در مرجع تصمیمگیری و اداری حزب مشارکت
کنند ،در حاشیه و تنها در محوطهي اهداف کلی حزب به فعالیت پرداختند .اتحادیهي زنان حزب توده همچون
بسیاری از اتحادیههای غیر مستقل به صورت سمبولیک باقی ماند و در رسیدن به تودههای وسیع زنان ناکام ماند.
علیرغم اینکه در ارتقای سطح آگاهی زنان نمیتوان دستاورد و تاثیرات این اتحادیه را نادیده گرفت ولی همچون
دیگر احزاب سوسیالیستی در سایر نقاط جهان که هدف اصلیشان مبارزه علیه سیستم سرمایهداری بود ،چارهیابی
مسئله زنان را به پس از انقالب حواله کردند .حزب توده نیز ایجاد جامعهای سوسیالیست را در اولویت اهداف خود
قرار داده بود .از این رو زنان عضو حزب نیز پتانسیل و مبارزات خود را حول این آرمان صرف کردند .همچنین از
برخوردهای خشونت آمیز و سرکوبگرایانه دولت نیز بسیار آسیب دیده و در زندانها مورد شکنجه و ظلم و ستم
قرار گرفتند.
در دورهي انقالب مشروطه تا انقالب  1357که ایران مرحله نوینی را آغاز میکرد ،در راه رسیدن به ایرانی مترقی و
توسعه یافته و جامعهای متجدد ،مبارزات بسیاری انجام گرفت .سازمان و نهادهای تجددخواه چه به شیوهای علنی و
چه به شکلی مخفیانه تاسیس میشدند که زنان ایرانی نیز توانستند در این دوره از محیط همیشگیشان (خانه) خارج
شوند و در عرصههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ابراز موجودیت کنند .این انجمن و نهادها نه تنها علیه استبداد
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نظام پهلوی ،همچنین بر علیه نگرش و دیدگاههای زن ستیز رواج در جامعه نیز در حال مبارزه بودند .در این دوره
پرتالطم و دغدغههای سیاسی و اجتماعی میتوان نام چند یک از نهادهای فعال زنان را نیز برشمرد؛
«انجمن آزادی زنان» در سال  1906تشکیل شد که تاج السلطنه و افتخارالسلطنه خواهران ناصرالدین شاه نیز از اعضای
فعال این انجمن بودند .در سال  1907زنان «انجمن غیبی نسوان» را سازماندهی کردند و این اتحادیه کمیتهای وابسته
به خود در استانبول تنظیم میکند« .شرکت خیریه خواتین ایران» و «انجمن خواتین ایران» در سال  1910تاسیس
یـکه در امور داخلی کشور دخالت کرده بودـ از
میشوند .یکی از سازمانهایی که زنان جهت تحریم مالهای شورو 
سوی  60زن تحت نام «انجمن مخدرات وطن» در سال  1910تاسیس میشود .با پیشاهنگی «محترم اسکندری» که
یکی از سوسیالیستهای آن دوره بود اتحادیه «نسوان میهنخواه» تشکیل شده و سپس حوزهي نفوذ خود را گستردهتر
میسازند .اتحادیهي مذکور ،مجلس ارتقای آگاهی
زنان را بنا کرده ،با فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی
و بهداشتی به خودشناسی زنان یاری میدهند.
همچنین اتحادیههای «نسوان»« ،انجمن همت
خواتین» و شورای «حیات خواتین مرکزی»
نیز نام دیگر سازمانهای زنان در دوره مشروطه
میباشد .فعالیتهای نهاد «پیک سعادت نسوان»
در شمال ایران نیز یکی از فعالیتها مهم زنان در
این دوره است که این نهاد در مورد حق تدریس
و تحصیل زنان و آگاهی افکار عمومی ،جلسات
بحث ترتیب داده و پیامد فعالیتهای این زنان
است که برای اولین بار مراسم  8مارس در ایران
برگزار میشود .از سال 1953به بعد به علت قانون
منحلکردن نهادها از سوی رضا شاه و جانشین
وی محمد رضا شاه فعالیتهای سازماندهی زنان
یا کال متوقف شد و یا به شکل واحدهای کوچک،
منفعل و زیر کنترل درآمدند.
در اواخر سلطنت پهلوی این بار نارضایتی و
ناخشنودی ایرانیان نه در جبههي اصالحطلبان
و سوسیالیستها بلکه در طیف جناح روحانیون
مذهبی گردهم آمدند .جبههي ملی غیر مذهبی و نهضتآزادی متدین با طرفداری از خمینی سیر تحوالت ایران
را رنگ و روی دیگری بخشید .همچنین طبقه متوسط که قبال به مذهبیون بیاعتماد بودند و حتی با آنها مخالف
بودند ،جهت نجات یافتن از نظام پهلوی ،خمینی را پایگاه محکمی دیدند و به حمایت از وی پرداختند .زیرا خمینی
با وعدههایی که در سالهای تبعید خارج از کشور میداد ،مخالفان ضد مذهبی و بسیاری از نهاد و سازمان ضد نظام
را مطمئن ساخته بود که تئوکراسی را جانشین اتوکراسی نخواهدکرد .ضعف و خالء احزاب سیاسی ایران ،تخریبات
روحی و معنوی خلق ایران ،انتظار و نگرانی اوضاع داخلی و خارجی کشور ،معضالت اقتصادی ،مردم ایران را در زیر
پرچم انقالب به هم پیوند داد .گروههای چریکی از سویی عملیاتهای نظامی انجام میدادند ،از سویی دیگر تظاهرات و
قیامهای خونین بار در سرتاسر ایران رخ میداد .چریکها در درگیریهای شدیدی که با نظام داشتند 341 ،کشته دادند
که  31نفرشان نیز زن بود .در سرکوب قیامها نیز جویبارهایی از خون جاری شدند .تا حدی که باالخره نظامیان خود
نیز از دستورات فرماندهان خود سرپیچی کردند و به قیام مردمی پیوستند .بدینگونه پس از ماهها مبارزه ،مقاومت و
درگیری ،شاه و اطرافیانش ایران را ترک گفتند و در  22بهمن ماه انقالب اسالمی با پیشاهنگی خمینی و هوادارانش
و البته مشارکت تمام جناحهای سیاسی که هر یک سهم انکارناپذیری در فروپاشی نظام داشتند ،به نتیجه رسید.
«تمامی انقالبها محصول دست رنج خلقها هستند ،گاهی اوقات نیروهای قدیمی و یا هیرارشیک دولتگرا نیز در
این عملیات خلقی مشارکت میکنند .به ویژه در روزهای پیروزی انقالب بسیار عاقالنه و فعال برخورد میکنند .در
بهرهکشی و استثمار خواستهها و مطالبات مظلومین و ستمدیدگان استادند .در همهي انقالبها چه پیروز شود ،چه
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شکست بخورد ،چنین فعالیتهای مشابهی بیوقفه ادامه داشته است .خلقها و تودههایی که در انقالب مشارکت
میکنند ،اکثرا انسانهای فقیر ،ستمدیده بوده و خواستههای آنان بر مبنای آزادی و مساوات بوده است ».با نقل تعریف
مختصر رهبر آپو از انقالب که در دفاعیاتش بیان کرده ،اکنون میخواهیم چگونگی ماهیت انقالب اسالمی را به طور
مختصر توضیح دهیم .در بخش باال نیز به مشارکت عمومی ایرانیان و علتی که ایرانیان را در جبههي نهضت انقالب
گرد هم آورد ،اشاره کردیم .انقالب اسالمی ایران در دورهای که کشورهای غربی با منطق بیروح و بهره ،سرتاسر
جهان به خصوص کشورهای توسعه نیافته خاورمیانه را به بازار خود مبدل میساخت به میان آمد .در حالی که اقتصاد
سرمایهداری استثمارگرترین و وحشیترین رقابتی بود که برای سودجویی به هر شیوه و راهکاری دست میزد و جامعه
را به صورت کاال در آورده و این نگرش خود را به کشورهای جهان سوم نیز تزریق میکرد ،به میان آمد .انقالب اسالمی
همچون انقالبی که شعار «نه غربی ،نه شرقی ،جمهوری اسالمی» را مبدأ قرار داد ،به عنوان انقالب مردم ایران نمایان
شد .جامعهي ایرانی از روابط و مناسبات نظام سرمایهداری که طبقه کارگر را به ماشین کار در میآورد و ذهنیت
فرادستی که ارزش و نرخ انسان را با میزان درآمد و سطح طبقاتیاش میسنجید و پول را در مرکز ارتباطاتش قرار
میداد ،معترض بود .جامعهي ایرانی از پوچانگاری فرهنگ ،آداب و رسوم دیرینهاش ،از تقلیدگرایی محض و بیمحتوای
غربزدگی که فساد اخالقی و فردپرستی را ترویج میداد ،از وابسته شدن ایران به دول خارجی و پیشکشکردن
دستاوردهای ایران به نظام سرمایهداری ،از برخوردهای دگماتیک و خشن رئال سوسیالسیم که ارزشهای معنوی و
مذهبیاش را از بن میکند ،از کاالشدگی زن ،از نظام دسپوتيسم و سلطهگر شاهنشاهی که سرکوب ،نابودی ،فقر و
استبداد را به جامعه متحمل میکرد ،بیزار بود .جامعهي ایران پس از بدیلهای فراوانی که برای انقالب پرداخت ،با
انقالب  1357آزادی ،برابری و یکسانی جامعه را خواستار شدند .جوانان ایرانی در دانشگاهها و مدارس ،در میادین و
جبههی نبرد در صفوف اول جای گرفتند ،زیرا آیندهای جوان و نو برای ایران میطلبیدند .زنان به وظایف خود در راه
احیای آزادی سرزمینشان و پایان دادن به دشواریها عمل کردند و از مشارکت در قیام و تظاهرات باز نماندند .ملت
ایران اعم از جوان ،پیر ،زن ،مرد ،کارگر و کارفرما هر چه که در دست داشتند با نیل به آزادی و برابری در اين انقالب
مشاركت داشتند تا هر چه زودتر به زندگی مقلدانه ،فاقد امید و بحرانی وقت ،پایان دهند.
اما جناح مذهبی با سوءاستفاده از مطالبات و نیازهای خلق ،پشتیبانی آنان را جذب کرده و در مدت مدیدی توانست
سلطهي شاه و نظام پهلوی را نابود کند .انقالب  1357را اگر تنها حاصل مبارزات خمینی و مذهبیون ارزیابی کنیم
دچار اشتباه خواهیم شد .زیرا ایرانیان به تغییر و تحول نظام پهلوی شدیدا احساس نیاز کرده و از کمبود و نقضهای
دولت نیز مطلع بودند .احزاب سیاسی و سایر نهادهای ایرانی نیز نابود ساختن نظام پهلوی ،وحدت و همبستگی
کلیهي جناح های سیاسی را امری واجب میدانستند .بدینگونه انقالب ،حاصل مبارزات خلقهای ایران ،احزاب و
تشکلهای گوناگون بود .ولی پس از انقالب و با تاسیس جمهوری اسالمی ایران مطالبات خلق برآورده نشد .دیری
نپائید سلطهای که در حول شخص شاه متمرکز شده بود این بار بعنوان اوامر الهی و ادامهي راه امام زمان یعنی ظلاهلل
قدرت به انحصار رهبر و والیت فقیه در آمد .نهادهای دولتی و اجتماعی تحت نظارت مذهبیون شیعه قرار گرفتند.
بدینسان احزاب و اتحادیههای چپگرای سوسیالیستـکمونیست و دیگر احزاب قومی و عقیدتی از محافل سیاسی
خارج گشتند .نظام حاکم بیشتر از قبل رو به تعصب و افراطیگرایی نهاد .جو خفقان مذهبگرایی ،امید آزادی و
برابری جوانان و زنان را در تاریکی ناپدید کرد .زنان ایرانی در دوره مشروطیت فعالیتهای گرانبهایی برای آزادی
و استقالل و رشد ایران انجام داده بودند و کمابیش با پی بردن به هویت خویش دستاوردهای مهمی کسب کردند،
حتي آزار و فشار رژیم پهلوی قادر نشد با سیاست ظریف و ریزکارانه زنستیز خود ،از موجودیت و فعالیت زنان بکاهد،
رژیم اسالمی ایران نیز نتوانست و نخواهد توانست راه رسیدن به دمکراسی ،آزادی ،برابری جامعه و به خصوص زنان
را مسدود کند .زیرا زنان ایرانی پس از انقالب در عرصههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و حتی اداری و
قضایی نسبتا مشارکت دارند و از همه مهمتر به علت ارتباطی که با جهان دارد از جاهلیت و عقبماندگی نظام موجود
آگاه هستند و نه از آن ترسی دارد و نه با نگرش و نظرات دینی و مذهبی فریب خواهند خورد .این خود نیز مژده و
پیام آشکاری بر آیندهای روشن و زیبا است .زیرا فرهنگ الههـ مادر و جامعهي طبیعی هرگز نابود نشده و خلقهای
ستمدیده و تهیدست ،زنان و جوانان به هر نحوی حقيقي ،جامعهي اکولوژیکـدمکراتیک را بنا خواهند کرد تا تاریخ
به جوهر اصلیاش یعنی سنتزی از بافت دموکراتیک جامعهي طبیعی و دستاوردهای مهم تمدن باز گردد و زنان از
جایگاه شایستهای که داشتند ،همچون سایر اقشار جامعه برخوردار خواهند شد.
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ن سکونتگاههای قدیمی بشر بوده و در این خاک فرهنگ اصیل آریایی ریشه دوانیده
لرستان یکی از نخستی 
سرزمین عاصی و پوشیده از رشته کوههای مرتفع زاگرس تا متصل نمودن دشتهای سرسبزی
است .محدودهی این
ِ
که از آن زندگی میتراود ،امتداد مییابد .خلق این دیار جهت دفاع از فرهنگ و ارزشهای اجتماعی خویش همیشه
ب کرده تا در امان باشند .به سان پرندگانی که نمیخواهند دست هیچ شکارچی
مرتفعترین نقاط برای زندگی را انتخا 
به النهشان برسد .جاهای مرتفع و بلند همیشه برای خلقهایی که در خطر حمالت پی در پی بودهاند مکانی امن
محسوب میشده است .کوردستانيها معموال جهت صیانت از ارزشهای اجتماعی خود بسیار راحت یکجانشینی و یا
شهرنشینی را برنگزیدهاند .چنان که دامان طبیعت و بلندای کوهها را برای گذران زندگی مناسب پنداشتهاند .کوههای
پربرکت و سرشار از تنوعات گیاهی زاگرس برای خلق کوردستان نیز مناسبترین جا بوده است .از سویی دیگر از
ی ـ دشتی گریزان بودهاند .در راستای صیانت از این فرهنگ نیز طبیعتی
ذوب شدن و استحاله شدن در فرهنگ شهر 
که از آن زاده شده و از آن تغذیه میکنند را مناسبترين مكان شمردهاند .منطقهی لرستان نیز تنها محدود به چند
دشت میباشد كه سراسر آن را کوههای سربهفلک کشیدهی زاگرس احاطه کرده است .آثار باستانیای که در این دیار
قدیمی به دست آمدهاند تاریخی طوالنی و فرهنگ غنی مردمان لرستان را به نمایش میگذارد .فراوانی آبشار ،دریاچه،
چشم ه و رودهای روان لرستان ،مراتع سرسبز ،غنای رو زمینی و طبیعی ،زندگی کردن در دامانش را بامعناتر میسازد.
حقیقتا از هوای پاک و خنک کوهستانهای زاگرس زندگی میتراود .مراتع فراوان و بارندگی مناسب ،امکان پرورش دام
و کشاورزی دیم را در این منطقه فراهم
میسازد .از همین روی ،پیشه سنتی
مردم لرستان دامپروری و کشاورزی
بوده است .ساکنان مناطق شهری نیز،
پیشهور ،بازرگان و یا صنعتگر بودهاند.
غارها و پناهگاههایی که در دل این کوهها
وجود داشتهاند زندگی را به مکانی امن
جهت رفع نیازهای اولیهی انسان مبدل
ساختهاند .ساختن قلعه و دژهای بلندی
که از دورهی هخامنشیان و ساسانیان
به جای ماندهاند نیز نشانگر آنند که در
آن موقع نیز مردم این دیار از حمالت
استعمارگران در امان نبوده و جهت دفاع
از خود ،دست به ساختن چنین قلعههای
محکم و مقاومی زدهاند.
م سنگر قهرمانان و مبارزانی بوده است که جهت دفاع از ارزشهای تاریخی و اجتماعی خود
این سرزمین از قدی 
در مقابل استعمارگران خارجی که بیرحمانه بر آنها تاختهاند ،مقاومت و مبارزه نمودهاند .همچنین میعادگاه زنان و
مردان قهرمانی بوده است که در مقابل تاخت و تازهای حاکمان غارتگر و مستبد ایران از خود رشادتها بر جای
گذاشته و نامشان در تاریخ این خطه به زیبایی میدرخشد .رشادت یوتابها ،آریوها ،قدمخیرها و ...که تنها گوشهای از
دستاوردهای با ارزش این مرز و بوم را بیان میکنند نیز نشانهی همین واقعیت اجتنابناپذیر است .در ترانه و آوازهای
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خلق لرستان میتوان همواره به آهنگ مقاومت و نبردهای جسورانهی این قهرمانان گوشسپرد .موسیقی و ترانههای
حماسی در قوم لر در دو جهت عمل نمودهاند؛ تشویق ایالت و عشایر به شرکت و حضور در میادین نبرد(مانند ترانه
دایه دایه) و حفظ و زنده نگهداشتن یاد برخی از شخصیتهای حماسی قوم لر مانند قدمخیر.
شایان ذکر است که مردم لرستان نیز به دالیل متعددی که حاکمان ایران و سیاست نژادپرستانهشان مسبب اصلی آن
بوده از بسیاری لحاظ محروم نگه داشته شدهاند .برای همین در بسياري از مقاطع تاريخي برای به تصویر کشیدن تاریخ
خود متوسل به گفتن قصه ،داستان ،افسان ه و سرودن شعر و ترانه شدهاند .در هر قصه و ترانهشان واقعیت تاریخیای
بازگو میگردد که بیانگر آالم و درد ،رشادت و قهرمانی ،عشق و فراقیست که اندوخته و میراث زندگی خلق این دیار
میباشد.
شايان ذكر است كه معموال مردمانی که بیشتر با موسیقی و هنر سر و کار دارند ،مردمانی شاد شناخته میشوند .غنای
فرهنگی لرستان و استفاده از لباسهای رنگارنگ و متنوعی که از گوناگونی طبیعت الهام گرفتهاند نیز گوشهای از این
واقعیت را بیان میسازد .همچنین بر اساس کاوشهای باستان شناسی در مناطق لرنشین ،تصویری از رقص و پایکوبی
بر قطعهای سفالی به دست آمده که قدمت موسیقی در این منطقه را به هزارهي چهارم پیش از میالد مسیح رقم
میزند .همچنین از آثار و شواهد به دست آمده در این مناطق ،تصاویری از آالت موسیقی دورانهاي تاريخي همچون
شیپور و تنبور بر روی ظروف نقره وجود دارد که حاکی از رواج موسیقی نزد این قوم در عهد ساسانی است .امروزه نیز
برخی از نغمههای باستانی در قالب مقامهای موسیقی قومی باقی مانده است .بعد از انقالب اسالمی به علت برخوردهای
شدید با فرهنگ خلقها و به ويژه در خوزهي موسیقی به ویژه موسیقی قومی ،از میزان مشارکت موسیقی در بخشهای
مختلف زندگی قومی کاسته شد .اما در گذشته که موسیقی شادمانه و غنایی همراه با رقصهای جمعی صورت میگرفت
بیشتر رواج داشت .شایان ذکر است که رژیم اسالمی ایران از شادزيستن خلقها هراس و دلهرهی بزرگی دارد .چنانکه
برای در مضیق ه قراردادن ،بیسوادگذاشتن ،سانسور کردن ،محدود نمودن ،به راهكارهاي مختلفي همچون پخش مواد
مخدر بین جوانان و زنان ،تنگنظر و جزمگرانديشي ديني ،سوگوار و عزادار نگه داشتن خلقهای ایرانی و سياستهاي
ضداجتماعیـ فرهنگی متوسل میگردد .گویی اگر مردم ایران در بینیازی زندگی کنند بازار غارت ،اعدام ،شکنجه،
دشمنتراشی ،برچسبزدنهای واهی ،زندان و...
جمهوری اسالمی ایران کساد میگردد .هر چقدر
خلق را به خود وابسته و محتاج سازد همان قدر
پایههای قدرت خود را مستحکمتر میبیند .بدون
تردید نظام حاکم بر ایران برای هر اتنیک و ملتی
که در ایران زندگی میکند سیاست مختصی دنبال
میکند که نتایج تراژیکاش را هر روز شاهدیم.
از ديگر سو همواره ساختار طایفهای در بین خلق
لر از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .ایالت و
طوایف لرستان گستردگی زیادی دارند .خلق لر
نیز از سیاست ویژهی دولتـ ملت که خلقها را
در محدودهی مشخصی محصور میکند در امان
نماندهاند .این در حالیست که در خیلی از شهرهای شرق و جنوب کوردستان و ایران لرها داراي پراکندگي جمعيتياند.
ولی زمامداران حاکم بر ایران همیشه با ترویج سیاست محدودسازی و محصورنمودن در یک جای کوچک و یا به قول
خودشان «استان» جهت فزونی کنترل خویش بر خلقهای موجود در ایران استفاده نمودهاند .ولی ساختار طایفهایـ
عشیرهای موجود در کوردستان چه در بین لرها چه در بین کورمانج ،کلهر ،سوران ،هورامان و ...اجازه نداده است که
سران حاکم به راحتی بتوانند در این سرزمین سیاست آسیمیلهگر و غارتگر خویش را اجرایی کنند .در خیلی از موارد
طایفه و یا عشیرهها ترجیح دادهاند جهت حل مشکالت خود از نیرو و تجربهی موجود در بین خودشان استفاده و یاری
بجویند تا که متوسل به مراکز اداریـدولتی حاکمان نشوند .تاریخ نمونههای زیادی در خود ثبت نموده است که بارها و
بارها قیام و مقاومت در مقابل سیاست حاکمان را تصویر میکند .بنابراین به راحتی پذیرفتن چنین ذهنیت فرهنگستیز
و جامعهستیز نیز از سوی قبایل و ملتها صورت نگرفته است.
در خطوطی کلی سعی کردیم کمی بر فرهنگ ،تاریخ و وضعیت اجتماعی لرها متمرکز شویم .ولی هدف اصلی این مقاله
اجتماعی
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از دل این حقایق جایگاه و موقعیت زنان لُر را جستن و برجسته نمودن است .به مراتب به جایگاه و مقام زنان بین
جوامع آریایی سخن به میان آوردهایم .قداست و نیروی محرک و اصلی زنان را سعی کردهایم اندک هم باشد یادآوری
کرده باشیم .جامعهی لرستان نیز از این قاعده مستثنا نمیباشد .جامعهای که پیرامون زنـمادر شکل گرفت همچنان
قداست خود را در بین خلق کوردستان ،از لر گرفته تا کلهر و سوران و کرمانج حفظ نموده است .ولی با پیدایش
هیرارشی و قدرت تمرکزگرا ،تعاریف منحرف و منفی نیز راجع به این جایگاه و موقعیت صورت پذیرفتهاند .بنابراین در
این مقاله جهت برجسته کردن و پیشرفت جوانب مثبت تالش کرده و به تحلیل ،واکاوی و بررسی جوانب منفی که
جزمگرا ،غیرفرهنگی و تحمیلی هستند نیز پرداخته و در راستایگذار از آنها اهتمام خواهیم ورزید.
در باال به ساختار طایفهـ عشیرهای بین لُرها اشاره شد .جوانب مثبت آن را در خطوطی کلی توضیح دادیم .حال به
جوانب منفیای خواهیم پرداخت که قربانیان و آسیبدیدگان اصلی آن زنان میباشند .البته شایان ذکر است که شاید
توضیح و پرداختن به همهی موارد در این مقاله نگنجد .بنابراین سعی میکنیم به موارد کلیدی اشاره نمائيم.
ذهنیت مردساالری که از آن به مراتب بحث کرده و جهت گذار از آن نیز با تمام توان خود به مبارزه برخاستهایم تا
منافذ زیرین جامعه نفوذ کرده است .چه در قالب دولتـملت نفوذ کرده باشد ،چه در قالب نظام فئودالـ اربابی و چه
ی ـ دینی اين نفوذ را شاهد هستيم .بنابراین هیچ جامعهای از تاثیرات این ذهنیت مصون نمانده است .هر چقدر
مذهب 
که شهری نشده باشدـکه البته امروزه از چنین مقولهای نیز نمیتوان به صراحت سخن گفتـ و یا در کوهستانها به
گذران امور روزمرگی نیز مشغول باشد باز هم از تلههای ذهنیت شکارگر مردساالر در امان نمانده است .این ذهنیت
به هر نحوی که شده خویش را به افکار تزریق کرده و به فتح اذهان پرداخته است .بنابراین شاید جامعهی لرستان و
یا کوردستان سعی کرده باشد که با بسندهکردن به نظام طایفهـعشیرهای از ارزشهای خود مراقبت کند ولی آیا با
مراقبت صرف و محدود ماندن در چارچوبی مشخص ،میتوان به غنای فرهنگی و ذهنیتی دست یافت .آیا میتوان از
نفوذ ذهنیت مزبور در صورت عدم نبود ایدئولوژیای منسجم و انعطافپذیر از ارزشهاي تاریخی صیانت به عمل آورد
و در قالبهای تنگنظرانهی خود محصور نماند .در ثانی برخی از آداب و رسوم رسمشده چنان زنستیزند که شکی
نیست زائدهی همین ذهنیتاند و لزومی ندارد به حمایت و مراقبت از آنها برخاسته و آن را بخشی از فرهنگ خویش
بپنداریم .شایسته است که جهت تعریف از فرهنگ و آداب به بینشی تازهتر و بهتر دست یابیم.
خوار دیدن زنان و طرد کردنشان از همهی حوزهها بهویژه عرصههای اجتماعیـسیاسی تضعیف فرهنگ اجتماعی ما
را موجب خواهد شد .عدم تغییر ،تحول و گذار از گرایشات اشتباهی که تحت نام فرهنگ به جامعهی ما عرضه میشوند،
موجب تخریب ارزشهای اجتماعی ما خواهند شد .آداب و رسوم تا زمانی معقول و مقبولند که به فرهنگسازی و
پیشرفت جامعه خدمت کنند نه به تضعیف و عقبماندگی .برخی از پژوهشگران طی پژوهشی بین زنان لرستان به
این نتیجه رسیدهاند که زنان از شرکت در حوزههای اجتماعی گریزانند .حال سوأل اینجاست چرا زنان لرستانی از
شرکت در عرصههای اجتماعی سر باز زده و گریزانند .جواب ساده است؛ آنها خوب بر این امر واقفاند که چهار دیوار
خانه برایشان عرصهی شکوفایی و بالندگی نیست ولی وضعیت بیرون از خانه را چنان ناامن و وخیم میبینند که همان
محصور ماندن در بین چهار دیوار را ترجیح میدهند تا اینکه در آن حوزهها هیچ امنیت و آرامشی نداشته باشند.
وضعیت جوامع چنان بغرنج است که حتی انسانهای زندانی نیز خود را آزادتر از انسانهای به قول خودشان آزاد و
خارج از زندان احساس میکنند .اين موضوع به معناي تصديق اين مسئله نيست که بایستی در چنین شرایطی از خانه
بیرون نیامد .رهبر آپو نیز اذعان ميدارند در صورت عدم امنیت کافی و بدون هیچ پشتوانهای قدم گذاشتن در این
حوزهها را ترجیح نکنیم .البته این یک راهکار کوتاه مدت میتواند باشد ولی حالل مشکالتِ مورد بحث نیست .تنها راه
گذار میتواند مبارزهای گسترده و منسجم علیه این ذهنیت و اشکال آن باشد .این مبارزه است که میتواند آیندهای
امن ،آرام و آزاد را تضمین کند .البته من به این امر اعتقاد راسخ دارم که هیچ زنی مایل نیست در چهار دیوار خانه و
یا هر جای دیگری که فکر ،اندیشه ،روح و بیان وی را محدود کند ،بماند.
شایان ذکر است که ساختارها و قالبهای حاکم در حوزههای متفاوت جامعه آنقدر مردانه و کلیشهای هستند که به
راحتی موفقیت و حضور یک زن را در کنار خود برنمیتابند .هنوز هم در فیلم ،سریال و برنامههای تلویزیونی محلی
و سراسری شاهد به تصویر کشیدن واقعیتهایی هستیم که تازه زنان میخواهند برای کارفرماهای مرد توانایی و
استعدادهای خود را اثبات کنند .بنابراین جو ناآرامی که هر روز روحیه و غرور زنان را جریحهدار میکند یکی از دالیل
اصلیست که عدم رضایت زنان درحوزههای اجتماعی را هویدا میسازد.
عدم اعتماد به نفس و خودباوری نیز یکی از دالیل بسیار مهمیست که گریز را به جای مقابله و مبارزه ترجیح میدهد.
ترس از ناموفقیت و شکست در امور کاری یکی از دغدغههای اساسی زنان به شمار میآید .چونکه فضای حاکم همیشه
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بر علیهشان بوده و هرگونه ناموفقیتی نیز به سهم زن بودنشان گذاشته میشود .نوع نگاه به تواناییها و خواستههای زنان
اشتباه و مردانه است .بستری که زنان بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کرده و به بالندگی و خودباوری الزم برسند نیز
مهیا نبوده و در نتیجه نیروی موثرشان به هدر میرود .چنين طرز نگرشي روز به روز باعث ميگردد كه از شمار زنان
شاغل و يا فعال در حوزههاي مختلف اجتماعي نيز كاسته شود .بنابراين اگر زنان از اين حوزهها گريزانند عامل اصلي
اين مشكل ذهنيت جنسيتگرا و مردساالرانهي اجتماع ميباشد .بدون شك تحمل بينش مردساالرانه حاكم بر محيط
كار براي زنان چنان آسان نميباشد .لذا زنان مجبور نيستند چنين بينشي را تحمل کرده و يا به خاطر آن دست از كار
و زندگي بكشند .ديگر زمان آن رسيده است كه به تمامي و از هر لحاظ به استقالل كافي دستيابيم .ناديده گرفتن
چنين مشكالتي نيز به اندازهي فرار از آن ،حل مسئله را بغرنج ميكند .بنابراين به هيچ وجه نبايد ميدان را برای آنها
تهي كرده و ارادهي مقابله و مبارزه را از دست داد .ديگر زنان مجبور نيستند براي ختم غائله ،عقب نشيني كنند .اگر
اين يك مبارزه است پس بايد از هر لحاظ آمادهی مقابله و مبارزه بود.
براي در هم شكاندن ذهنيت حاكم ،هر كسي نياز به دفاع ذاتي دارد .هر زني بايستي بر اين امر واقف باشد كه تنها
صاحب او خود اوست و تنها سالحي كه بتواند او را نجات دهد و به پيروزي برساند اعتماد به نفس و درك كافي
از تواناييهاي خود اوست.
بنابراين طرز نگرش حاكم
بر جامعهي لرستان نيز از
همان بينشي سرچشمه
ميگيرد كه زن را نصف مرد
و ملك مرد ميبيند.
بايد خاطرنشان نمود كه
هميشه آمار خودكشيها،
معتادان ،ارتش بيكاران،
فقيران و ...در بخشهاي
كوردستان بيش از مناطق
ديگر ايران بوده است .اين
نيز از سياست ضد كورد
رژيم سرچشمه ميگيرد.
يكي از سخنان معروف
حاكمان ايران اين بوده كه
«با گرسنه نگه داشتن سعي
كنيد خلقها را تربيت كنيد تا هميشه محتاج و وابسته به ما باشند ،مبدا بگذارید که روزي شكمشان سير شود و هواي
استقاللطلبي به سرشان بزند» .بنابراين بيمورد نيست كه در لرستان و ديگر مناطق كوردستان ارتشي از بيكاران
درست كردهاند .تا هر روز كه الزم بود از اين نيروي بيكار سوءاستفاده ابزاري گردد .حال شاغل شدن براي زنان در چنين
مناطقي بهمراتب سختتر ميگردد .هم سياستهاي تبعيضآلود نظام و هم بينش مردانهي حاكم بر جامعه عرصهي
كار را براي زنان با زحمات بسياري مواجه ميسازد .تا طرز نگاه اشتباه حاكم بر جامعه تغيير نكند كه قبل از هر كس
زنان مسئول تغيير دادن اين نگرش هستند ،وضع بهتر نخواهد شد .به اندازهاي كه مبارزه صورت گيرد تغيير نيز شکل
ميگیرد .بنابراين با روشهاي متفاوت و گوناگون ميتوان عرصه را بر اين ذهنيت و اشكال آن تنگ نمود .ما بايد به
اين واقعيت پي ببريم تا وقتي كه خويش را از قيد و بندهاي اين ذهنيت نرهانيم نخواهيم توانست به كوردستاني آزاد
و جامعهاي دموكراتيك دست يابيم .به اندازهاي كه سياست كوردستيز رژيم ايران براي فرهنگ و ارزشهاي جامعهي
كوردستان مضر است ،به همان اندازه نيز آداب و رسوم اشتباهي كه تنها كنج خانه را اليق زنان ميبينند برای جامعه
زهرآگيناند .اين در حاليست كه در همهي ادوار تاريخي شاهد قهرماني و رشادتهاي زنان كوردستاني بودهايم كه
دوش به دوش مردان نه تنها در شرايط سخت زندگي بلكه در ميدانهاي نبرد نيز به مبارزه و مقاومت دست زدهاند.
هنوز هم آوازهي زنان سواركار و جنگجوي لرستاني بر زبانها جاريست .بنابراين زنان لرستانی از توانايي و استعدادهای
بینظیری برخوردار میباشند .شرايط سازماندهي نمودن و بكارگيري اين پتانسيل نيز با مبارزه و تالش الزم ميسر
ميگردد.
اجتماعی
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مبارزه را بايستي در همهي عرصهها پیشبرد داد و گنجاند .در مقابل هرگونه نگرش و عملي كه استثمار ميكند ،خوار و
كوچك ميبيند ،طرد میکند و آزار میدهد ،بايد مقاومت و تالش جهت گذار از اين پديده يعني ذهنيت خشونتطلب
انجام گيرد .اگر از زاويهاي ديگر به اين مسئله بنگريم به آمار سرسامآور خودكشي بين زنان لرستاني برميخوريم كه نه
تنها نگران كننده ،بلكه زنگ خطري براي جامعه به شمار ميرود .شاید در نگاه کسانی که به این عمل دست میزنند
یک عصيان و قيام باشد ولی راه حل نیست .از یک لحاظ در خود چنين پيامي نهفته دارد «:من حاضر هستم بميرم
ولي آماده نيستم بدينگونه زندگي كنم».
بنابراین این پدیده مقولهاي نيست ك ه بتواند بيتفاوت و به راحتي از كنار آن گذشت .واقعیت این است ،كيفيت
زندگي چنان افول كرده كه زنان حاضر نيستند به چنین امری تن داده و آن را بپذیرند .ما هرگز این روش را برای ابراز
نارضایتی مناسب ندیده و نمیپذیریم .چراکه نه تنها راه حل نمیباشد بلکه بر شمار مشکالت نیز میافزاید .بایستی به
جای خاتمه دادن به زندگی خود به این ذهنیت و اشکال زادهی شدهی آن پایان داد .خودکشی معضلی اجتماعیست
که زائدهی ذهنیت مردساالر میباشد .چنین ذهنیتی به طور متداوم به تزریق و تکثیر معضل در سطح جامعه پرداخته
و میپردازد .چنانکه در پی بیمعنا ،بیارزش ،بیاهمیت و فانی جلوه دادن حیات است .برآنند شخصیتهایی بسازند
که فاقد هرگونه احساس مسئولیت و ابتکار عملی در قبال جامعه باشند .زنان در هر کجای دنیا و از کدام تبار و نژادی
باشند از همان ذهنیتی رنج میبرند که روزانه زندگی را به ورطهی نابودی سوق میدهد .شاید در هر کشوری میزان
خشونتی که بر زنان اعمال میگردد متفاوت باشد ولی این تفاوت هیچ تغییری در محتوای موضوع ایجاد نمیکند.
بنابراین کسب انسجام در شیوهی سازماندهی شرط و اساس مبارزه خواهد بود .مسلح شدن به سالح ایدئولوژی ،رهایی
و آزادی ما را تضمین میکند .وگرنه ما نیز بسان خیلی از زنانی که در راه آزادی تالش و جانفشانی کردهاند با گذشت
مقطع زمانی مشخص و یا تغییری کوچک از مسیر تداوم مبارزه خارج خواهیم شد .مبارزه نمیتواند مقطعی و یا گاه
به گاهی باشد .بایستی در سیاق مبارزه به موقعیتی پایدار دست یافت .نبایستی تغییر دولت و یا نهاد دیگر موجود در
بستر قدرت موجب غفلت ما شده و یا شور مبارزه را در دل ما کاهش دهد.
بنابراین ما توانایی ،استعداد و سطح آگاهی خود را تنها برای خودمان اثبات خواهیم کرد .الزامیست که از هر لحاظ به
بینشی منطقی جهت کسب جایگاه و موقعیت خود دست یابیم .به هیچ وجه خودکشی ،فرار ،عقبنشینی و سکوت راه
چاره نبوده و نیست .بایستی به آن طرز نگرش و فکری که بر این باور است « زنان عادت کردهاند از خانه بیرون نیایند
و برای خود دغدغهای ایجاد نکنند» پایان داد .تأکید میکنيم كه ما مبارزه نمیکنیم که خویش را برای کسی اثبات
کنیم ما مبارزه میکنیم چون این طرز زندگی را نپسندیده و خواهان تغییر آن هستیم .همچنان بر این باوریم که با
اتحاد ،همبستگی ،همفکری ،همدلی و هماهنگیای سازماندهی شده ،خواهیم توانست به آیندهای آزاد دست یابیم.
فرجام سخن اينكه زنان لرستانی بایستی جهت احیای موقعیت و جایگاه تخریب شدهی خود در سطح جامعهی
کوردستان تالش و کوشش کنند .بیتردید نقشی که زنان لرستانی در تاریخ مبارزاتی کوردستان ایفا کردهاند بامعنا و
پراهمیت است .مبارزه صرف اسلحه به دست گرفتن و یا در میادین مشخص مبارزه حضور به هم رسانیدن نمیباشد.
این یک جنبهی مسئله است جنبهی دیگر آن این است که اگر فرهنگ لرستان تا به امروزه از گزند آسیمیالسیون
محفوظ مانده ،اگر هنوز در البهالی سخنان و قصههای شبانهی کودکان لرستانی نام زنان و مردان مبارز و قهرمان
میدرخشد ،اگر هنوز موسیقی لرستان جذابیت و خاص بودن خود را حفظ میکند ،اگر هنوز بین قبیله و عشیرههای
لرستان احترام به زن مرسوم است ،اگر تصمیم یک زن میتواند به نزاعهای خونی موجود در قبیلهها پایان دهد و . .
یـکوردستانی از خود نشان دادهاند.
 ،.نشانهی همین مبارزه و مقاومتی بوده که زنان لرستان 
اما جوانب مثبتی که بیش از اینها در بین خلق لرستان مرسوم است به تنهایی برای رهایی و آزادی زنان و جامعه
از یوغ بردگی و استعمار کافی نمیباشند .چنانکه جوانب منفی و تحمیلی که گذار از آنها حیاتی میباشد نیز عامل
اصلی ارتقاء دادن مبارزه خواهند بود .بایستی به روحیهی جسور و فکر خالقی که در میادین مبارزه پیروزیهای زیادی
را به نام خود ثبت کرده ،نیرو بخشید و به کلید حل معضالت و مشکالت موجود در جامعه مبدل گشت.
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طناب خونين
قصهای تلخ و تکاندهنده اما...

نرگس اسماعيل

از دور به او مينگريستم .در کنارش ،برگهاي درخت چنار روبه آسمان گاهگاهي ميجنبيدند .در اين ميان،
نالههاي بيصدايش ،مرا به سوي خود ميکشاند .خيلي مشتاق بودم ،در کجا کلمات بهدار آويخته شده و در
کجا احساس زير پا ميشود .اگر دل و احساس ميتوانند درد و آزارها را نهان کنند ،اما نگاه چشمان نميتوانند
بازي فريفتن را به منزلگاه پیروزی برسانند .زلفهايش دراز بود و داستان سرگذشتش بینهایت طوالني .گرههاي
گيسوانش تند و دلش نيز خونين .نميدانم به دل خونينش بنگرم يا به گرههاي تند زلفش! ميترسم خون دل
و تندي گرههاي گيسويش درهم فرو رفته باشند .نه خيسي خون ،طعمش خوب است و نه تندبودن گرههاي
زلفش ،بوي خوبي را به همراه ميآورد .چرا كه هيچگاه شانه از ميان گرههاي خشک پايين نيامده و مابين
دندانههايش در ميان رودخانه خون تبديل به جويبارهاي باريک نميشوند .تو کي هستي؟ چرا اينگونه به
دوردستها مينگري؟ نگاههايت خشك و دلت همچنان گريان .ميترسم در درون آتش دل تو افتاده و بسوزم.
آتشي که خاک شرق را با خود ميسوزاند .ميترسم درد تو از رنگ خون ،سرختر و مرا در ميان خود خفه کند.
مگر دل تو داستان چند زن را در درون خود نهان ساخته؟ ميترسم قلمم ،براي شانهکردن گيسوانت كوتاه و
مرکب آن براي پاککردن دل تو از خون كم بياورد .اما من شناگرم ،همانطور که از رودخانه خروشان نترسيدهام
از دريا هم نميهراسم .در جستجوي توام و خواهم يافت .سعی خواهم کرد دردهایت را با کلمهها بیان کنم.
بگذار در درون دردهايت ،خوشي را جاي دهم .هميشه خلوت ميكني ،چرا هميشه تنهايي؟ مگر زيبايي از دل
تو کوچ کرده؟ نه ،نه ،بگذار کوچ نکند ،بيا با هم به خورشيد نگريسته و آسمان را ببوسيم...
***
هميشه قلم در درون انگشتانش بود ،گویی مدام در پي کلمههایست که با آن حرفهای دلش را بر کاغذ جاری
کند .آري ،هنوز خيال رفتن به مدرسه همچون دردی خاطرش را ميآزرد .چون او هم ميخواست روزي از روزها
مثل همه کودکان ،کتاب و قلمش را برداشته و به مدرسه برود .البته اين خيال ،متعلق به سنين کودکيش بود،
چرا که امروز شادمانه قلم را در دست گرفته و سعی میکند به بیان افکار آزادانهاش وفادار باشد .گاهي اوقات او
را مينگريستم؛ انگار که با کلمات سر جنگ داشت .میکوشید کلماتی همچون؛ زندگي ،اميد ،خوشي ،آزادي،
احترام و دوستداشتن را برای بیان اندیشههایش انتخاب کند .ولو از بکارگیری کلماتی چون؛ جنگ ،کتککاري،
فشار ،سوزاندن ،بهدارآويختن ،زندان ،شکنجه ،کشتن و ...دوری میگزید .بهرغم تمام اينها امروز خود را در
مدرسه زندگي ميبيند و خيال شش سالگي خود را همچون خندهي کودکان به واقعيت ميرساند.
«بريوان» چهارده سال داشت اما درد او درد يك انسان مسن و صد ساله به نظر ميرسید .هنگاميکه به صورت
گندمياش مينگريستم ،ميخواستم دستم را در درون خاک شرق فرو برم .آن خاک اصيل ،آنجا که مادر هزاران
قهرمان بود و تشنگان آزادي را جهت سیراب کردن به سوی خود میخواند .گاهگاهي به من مينگريست اما
کلمات در گلويش خفه ميشدند و چیزی نمیگفت .به آن پی بردم که در شرق میهن بسيارند کلمات قشنگی
که قبل از تولد به دارآویخته میشوند .همان لحظه اين سؤال به ذهنم خطور کرد که مگر دل یک زن چقدر
میتواند تاب این همه درد و رنج را بیاورد ؟ و آیا در این دل جایی برای زیبایی و آرامش مانده است؟ خودم
به این سوأل جواب دادم زیرا به این واقعیت پی برده بودم که این دل بسان کیهان بیکران است؛ قادر است از
مرگ «زندگی» بیافریند.
***
آن روز بريوان زير درخت چنار نشسته بود ،در کنار رودخانه جورابش را از پايش درآورده و هر دو پايش را در
اجتماعی
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درون آب انداخته بود .یک قلم و یک دفتر در كنارش بودند .گاهگاهي ترانهيي فارسي سر ميداد .وقتي هم
آهنگي ميسرود به آسمان نگريسته و از ته دل آهي ميکشيد .هنگامي که به آب مينگريست و پايش را در
درون آن میجنباند مانند کودکان سرشار از شور و شعف میشد و با صدای بلند میخندید .وقتي هم که دست
به قلم و دفتر ميبرد قلم را در دست راست و دفتر را در دست چپش نگاه ميداشت ،انگار که با خود عهد
آزادي ميبست .واقعاً هم لباس گرياليي خيلي به او ميآمد .وقتي زلفهايش را نیز بر شانههایش رها ميکرد
اصالت زن شرقي که همیشه در پی آزادیست را در اذهان زنده میکرد .هرچند که از دور او را مینگريستم اما
نتوانستم بر احساساتم غلبه کرده و به نزدش نروم .سرانجام پا پیش گذاشته و وقتبخیر گفتم:
بریوان با چشمانی که شور زندگی در آن موج میزد و در طنین صدایش آهنگ مهربانی برمیخواست به من
نگریست و جواب داد :وقت بخير هوال(رفیق).
من هم بالفاصله کفشهايم را از پايم بيرون آورده و کنارش نشستم و مثل او پاهايم را درون آب انداختم .بریوان
از اینکه من به این راحتی توانستم او را همراهی کنم خوشحال شد و با نگاهی رضایتبخش گویی که تشکر میکند
به من خیره ماند .دستم را بهسوي زلفش برده و مشغول شانهکردن آنها شدم .ميخواستم آن درد نهان در دل
گيسوانش را بیرون کشیده و رسوا کنم .رسوا کنم ذهنيتي را كه او و امثالش را به اين حال و وضع انداختهاند .از او
پرسيدم که چرا پايت را درون آب مياندازي؟ هر چند که بريوان خجالتي بود و به راحتی نمیتوانست احساسش
را بيان کند ،اما اين بار خنديد و گفت« :آب ،آزادي است .آب ،مدام جريان داشته و از حرکت باز نميايستد.
آزادي هم همينطور
است .شروع به حركت
متوقف
میکند
نميشود .حال نيز،
خوشحالم
خيلي
که پايم را در درون
آب جاری و روانی
میاندازم که هر
لحظه آزادی را تجربه
میکند .میخواهم
خود را به این جريان
آزاد بسپارم تا مرا نیز
با آن لحظاتش سهیم
کرده و این احساس را
در من جاودانه سازد».
من هم با تقدیم
لبخندی آرام به شوخي گفتم «مگر در آبادي شما آب وجود نداشت؟!» سرش را پايين انداخت و با نگاهی که
در آن غمی سنگین موج میزد سعی میکرد از من این حسرت را پنهان سازد ادامه داد« :در جاييکه مرد با
همه توانش ،زن را در چهار ديواري خانه محبوس ،آزادياش را از وي سلب میکند مگر میتوان از دنیایی سخن
به میان آورد که زن با فکر و اندیشهی آزاد خود سعی در درک و شناخت زندگی کند و لذت بردن از روابط
متقابل با همهی موجودات هستی را تجربه كند .در آبادي ما آب بود اما آزادي نبود.
بعد از مکثی کوتاه :شانهاش را از درون جيبش بيرون آورد و خواست که زلفهايش را شانه کنم .هر چه که
من گرههاي گيسويش را ميگشودم او نيز با تمام احساسش کلمات ناتمام مانده از بحث قبلی را تمام میکرد...
«در روستاي ما همه مردها ظالم و بيرحم بودند .هم همسران خود را كتك ميزدند و هم دخترانشان را .با
توجه به حال و روز هر خانهاي ،حق آزادي تنها براي پسرها وجود داشت .پسرها ميتوانستند آزادانه حرف
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بزنند ،تفریح کنند ،درس بخوانند و هر کاري که دلشان خواست انجام بدهند ،زيرا گویی دنيا دنيایي مردانه است
و تنها آنان حق آزادی دارند .حتي حق دارند مادر و خواهرهایشان را اذیت کنند و به آنها بیاحترامی کنند .زیرا
ذهنیتشان از جایی سرچشم ه میگیرد که جامعه را برای زنان به یک مسلخگاه مبدل کردهاند .میتوان گفت در
شرق کوردستان وضع کمی متفاوتتر است چنان که گاهی در بعضي خانوادهها وضعيت پسرها اسفبارتر از وضع
دختران آن خانواده است .آنها نيز از دست پدر خود کتک ميخوردنند .چون پدر هميشه خود را امپراتور و مالك
همه چيز خانه ميبيند و انجام هر عملي را حق خود ميداند .متاسفانه پدر من مردي همچون ساير مردها از
سنت و ذهنيت مردساالر نصيب بیش از اندازه برده بود .پدرم مردي چوپان بود ،صبحها گله را به چراگاه میبرد
و غروب برميگشت .وقتي که در خانه نبود ما خيلي راحت بوديم اما وقتي که ميآمد وضع خانه يکباره از بهار
به زمستان تبديل ميشد .هميشه با عصايش به جان ما میافتاد و تا توان حرکت داشتیم کتک میزد .چنان
حس تنفری نسبت به آن عصا پیدا کرده بودم که دلم میخواست در آتش بسوزانم و خاکسترش را به جایی دور
بیاندازم .نزد پدرم منزلت پول و ثروت مقدمتر از احترام و اعتماد متقابل بین افراد خانواده بود چنانکه همهی
دغدغهاش کسب پول بیشتر بود .ما
چهار خواهر و دو برادر بودیم .من
دختر کوچک خانواده بودم .شاید
هم برای همین بود که نصیب من
از عصای پدر بیشتر بود تا برادرها و
خواهرهایم .البته فکر نمیکنم که
بزرگ بودن یا کوچک بودن برای
پدر زیاد مالک بود شاید بخاطر
این بود که من کمتر میتوانستم
کار کنم و پول دربیاورم .اون عصا
برای من به چنان کابوسی مبدل
شده بود که حتی در خواب هم
راحتم نمیگذاشت.
خوب به خاطر دارم که روزی يک از بُزهای ما گياهي زهرآلود خورده و به سختی بیمار شده بود .طوری که
خیال کردیم حتما میمیرد .یک لحظه پدر سر رسيد و با عصايش به جان ما و مادر افتاد .چنان کتکی خوردیم
که تا به حال هم جای زخمش بر دلم باقی مانده است .میگفت که شما از دست من نارحت و عصبانی هستید
برای همین میخواهید انتقام خودتان را با کشتن این بُز از من بگیرید .چنان شد که سه روز و سه شب کتک
نوشجان کردیم.
هنگامی که بریوان این داستان غمانگیز و المبار خود را تعریف میکرد بیش از پیش نفرت و انزجار مرا نسبت
به ذهنیت مردساالر و بیرحم حاکم برمیانگیخت .قادر نبودم به شانه کردن موهایش ادامه دهم تا اینکه صدای
غمآلود بریوان مرا مجبور میکرد از درون افکار خویش بیرون بیایم« :از ترس پدرم مجبور شدم به قاليبافي
بپردازم .پدرم همراه با چند مرد ديگر روستا توافق کرده بودند که دخترانشان با هم قالي ببافند .بزرگترين
آنها من بودم که نه سال داشتم .در درون اتاق تاريکي ما قالي ميبافتيم .رفيق پهلودستم ،سما را خيلي دوست
داشتم .هشت سال سن داشت .نهتنها روزها وقت استراحت کوتاهي نداشتيم بلکه شبها نيز فانوس ميآوردند
و ما جلوي فانوس کار ميکرديم .گاهگاهي بياختيار ،سرم روي قالي ميافتاد و به خواب ميرفتم اما یاد عصاي
پدر در خواب هم راحتم نميگذاشت و ناخودآگاه از خواب ميپريدم .آرزو داشتم بهجاي آن دمپايي ،کفش به
پايم کنم؛ مثل همهی بچههای دنیا نگذارم که بازیهای کودکیم ناتمام بمانند؛ پيراهني را که بر روي آن گلهای
بهاري نقش بستهاند بپوشم و گيسوانم را آزادانه بر روي شانههايم رها کرده تا باد به نوازششان بپردازد.
هر روز صبح قبل از برآمدن آفتاب بایستی به اتاق قالیبافی میرفتیم و شروع به بافتن میکردیم .یکی از این
سحرگاهها بود که من و دوستم «سماء» در حالی به محل بافتن فرش میرفتيم که سماء دچار درد شدیدی در
اجتماعی
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ناحیه کمر و شکم شده بود .میگفت :سرم گیج میرود و حالت تهوع دارم .سماء تنها  8سال داشت .من هم
دچار دستپاچگی شدم که مبادا پدر سماء یا پدر من بیایند و ببینند که ما هنوز شروع به کار نکردیم ما را به
باد کتک بگیرند .به سماء گفتم خواهش میکنم برو دست و صورتت را بشور و بيا که آغاز به کار کنيم .اما دیدم
که رنگ از چهرهی سماء پریده و قادر نیست سرپایش بایستد .در حالی بر زمین دراز کشيد که لباسهایش
خیس خون شده بودند .با صدای بلند گریه میکرد و گاهی از شدت درد ناله میکرد .من هم وقتی دیدم
کاری از من برنمیآید و از همه مهمتر ترس برم داشته بود که مبادا سماء بمیرد در کنار او نشسته و های های
گریستم .نميدانستم چهکار کنم؟ از طرفي بايستي دست به بافتن فرش ميکرديم و از طرفي هم سماء مريض
شده بود و ميبايستي به او کمک ميکردم .ميخواستم لباس خونياش را عوض کنم اما نمیشد .سماء هم از
فرط درد ميناليد و هم از ترس کتک پدرش .آنچنان كه خيلي فرياد سر ميداد و درد ميکشيد .در حالي که
همچنان گریه سر میدادیم صدایی آمد .پدر سما بود .چوبي بزرگ و کلفت در دست داشت .با عصبانيت گفت
«که شما چهکار ميکنيد؟ چرا به سركار نرفتهايد؟ قالي را تمام نکردهايد؟» وقتي يک قالي کوتاه ميبود ما زود
تمام ميکرديم اما وقتي قالي دراز بود ما نميتوانستيم طي دو سه روز تمام کنيم .متاسفانه پدر سماء اجازه
نداد که اين واقعيت را برايش بگوييم .از فرط خشم و عصبانيت چوب را برداشت و شروع به کتککاري سماء
کرد .وقتي او را ميزد صداي فريادش بيشتر ميشد .گاهي هم که به پاي پدرش ميافتاد و ميگفت که «نزن
من قالي رو زودتر تمام ميکنم ».اما متاسفانه آن خواهش و تمنا در برابر خشم پدرش فايدهاي نداشت .در
همان موقع بود که پدرش متوجه شد جامهی سماء خونی شده است .دردآورترين لحظه وقتي بود که پدرش
گفت «کي به تو تجاوز کرده؟ کدام بيناموس به اينجا آمده و اين کار را کرده؟» کتک پشت کتک ،فحش و
ناسزا جسم بیتاب سماءرا از حال برد .پدرش روسری او را برداشت و شروع به کشیدن موهای او کرد و در
حالی که میگفت« :روسیاهمان کردی ،ای بیشرف ،تو اینجا کار میکنی یا بیاخالقی ،حاال من نزد مردان
روستا چگونه سر بلند کنم و چی بگم؟ جسم بیحال سماء در دستان بیرحم پدر مانند مردهای بود که گویی
سالهاست زندگی را وداع گفته است.
من هم از ترس پشت دارقالی قایم شده و مانند درخت بید بر خودم میلزیدم .گویی من همان درخت بیدیام
که توان رویارویی با چنین طوفان سهمگینی را ندارد .چنان آشفته بودم که آرزو میکردم زمین شکاف بردارد و
مرا ببلعد .پدر سماء به من نگاهی انداخت و گفت« :اگر دختر من بيناموسی و بياخالقی میکند پس تو اينجا
چهکار میکنی؟ مشخصه که تو هم بیناموسی».
ناگه چیزی که از آن میترسیدم اتفاق افتاد .پدرم با عصایی که در دست داشت سر رسید .همان لحظه بود
که احساس کردم حتی نسیم آرامی که هر سحرگاه شروع به وزیدن میکرد با من سر ناسازگاری داشت .هنوز
پدر سماء چیزی نگفته بود که پدر من شروع کرد به کتککاری من .مثل هر بار و از هر بار بدتر عصايش را در
دست گرفت و با تمام توان بر سر من فرود میآورد .ابتدا روسري مرا برداشت ،بعد از آنکه پيراهن مرا نگاه کرد
متوجه شد که پیراهن من تمیز است .جان کالم ،کتکی خوردم که هرگز فراموشم نشد.
بعد ادامه داد :امروز سماء اين کار را کرده فردا هم تو مرتکب این بیاخالقی خواهی شد .نگاهی به سماء
انداختم ،چنان از حال رفته بود که گویی سالهاست جان از کالبدش پرواز کرده است .با خودم دعا میکردم،
ایکاش من هم بمیرم و راحت شوم که ناگه عصایی سهمگین به سرم خورد و دنیا جلوی چشمانم تیره و تار
گشت...
وقتي چشمانم را گشودم ،ديدم در خانه هستم .مادر در حالی سر شکستهام را پانسمان ميکند که قطرات اشک
چون جویباری از چشمان دردکشیدهاش سرازیر میشوند .هچنانکه آرام آرام آواز میخواند و گریه میکرد من
نیز تاب نیاورده و او را در گریه کردن تنها نگذاشتم .بعد از مدتی مادر گفت :دخترم این تقدیر و سرنوشت
ماست .تا روزی که زندهایم مجبور به ساختن و سوختنیم .از سخنان مادر چنان به خشم آمده و گفتم ولی ما
میتوانیم این تقدیر را تغییر دهیم.
خالصه به خاطر آن واقعه نتوانستیم اون روز قالی ببافیم .غروب وقتي پدرم از چوپاني برگشت شروع به غرلند
کرد .باز سعی کرد با عصايش به جان من بیفتد که مادر فداکاری کرد و به جای من کتک خورد .بعد پدرم با
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همان کین و نفرتی که از ما به دل داشت و از چهرهاش نمایان نزد پدر سماء رفت .من آن شب نتوانستم پلک
بر هم گذاشته و مدام گریه کردم .هنوز هم صدای ناله و فريادهای سماء در گوشم میپیچید و یک لحظه رهایم
نمیکرد .وقتي که پاي پدرش را ميبوسيد و ميگفت «بسه ديگر نزن ،من هیچ گناهی مرتکب نشدهام ،تو
اشتباه میکنی» .همچنین تمام وجودش ورم کرده و چشمانش سرخ شده بود .چهرهی ورمکردهاش یک لحظه
از جلوی چشمانم دور نمیشد...
صبح زود متوجه شدم که صداي هياهوي بچهها از بیرون میآید .پدرم گوسفندهايش را گرفت که به چراگاه
برود .منتظر بودم که پس از بیرون رفتن او از خانه بالفاصله نزد سماء بروم تا ببینم حالش چطور است .هنگامی
که به خانهی سماء رسیدم دیدم همهی زنان روستا دور مادر سماء جمع شدهاند و به او دلداری میدهند .من
از مادر سماء سراغ او را گرفتم او هم پاسخ داد که « از من سراغ سماء را نگیر برو و از آن درخت توت سراغش
را بگیر» .درخت توت هم باالی تپهی کوچکی بود که در روستا ما قرار داشت .من هم در حالی که هیچ وقت
به ذهنم خطور نمیکرد که با چنین منظرهای مواجه خواهم شد با چنان عجلهای به سوی درخت توت گام
برمیداشتم که نمیدانم در چه مدت کوتاهی خودم را به آن تپه رساندم .وقتی به تپه نزدیک شدم و درخت
توت را تماشا کردم متوجه سماء شدم که به دارآویخته شده است .آری من هنگامی رسیدم که جان از جسم
نحیف و دردکشیدهی سماء پر کشیده بود .در حالی که تحمل این واقعه مرا چنان بیقرار کرده بود و هق هق
صدای گریههایم تمام فضا را پر کرده بود چشمم به پيراهن خوني سماء افتاد .این بار نه تنها پیراهن سماء
بلکه موهای سرش نیز غرق خون بودند .آري ،پدر سماء با طنابي که به گردن بُزها میبست او را به دار آويخته
بود .معتقدم که هیچ کلمهای قادر به توصیف آن لحظات و احساس آن موقع من نمیباشد .واقعا نتوانستم بر
احساست خود غلبه کرده و به جلو نروم .گام به سوی جسد آویزان سماء برداشته و او را چنان در آغوش فشردم
و از ته دل برایش دعا کردم .سعی کردم با او حرف بزنم که مادرم سراسیمه به سوی من آمد و گفت :بلند شو
برو قالی درست کن وگرنه تو هم به این سرنوشت دچار خواهی شد» .در حالی که جسمم به شدت میلزیدند و
گریه میکردم از ترس پدر به محل کار رفته و شروع کردم به اتمام کار قالیای که...
سه روز تمام جسد سماء به آن درخت آویزان ماند .هیچ کس جسارت پایین آوردن آن را نداشت .زنان روستا
جسد وي را پايين كشيده و شبانه دفن كردند .ولی آن طناب خونين همچنان به درخت آويزان بود .همان طور
که کسي نتوانسته بود جسد سماء را از آن درخت به پایین بیاورد ،طناب را نيز نیاوردند .آن طناب به نماد حفظ
ناموس مبدل شده بود .توسط آن طناب کودکی  8سالهای که لکهی ننگن و بیناموسی بود از روی زمین پاک
شد است .مردان روستای ما نمیخواستند قصهی آن طناب فراموش شود چراکه بایستی برای دخترانشان به
درس عبرتی مبدل میگشت .همه مردهای روستا خوشحال بودند .به پدر سماء حق میدادند چونکه مناسب و
مقدسترین کار را انجام داده بود .دختران و مادران هم ميگريستند چرا که همهی آنها زادهی یک تقدیر بودند.
تقدیری که کوچکترین همتی جهت تغییرش از خود نشان نداده و تنها عصیانشان سکوتی مرگبار و گریهای
بیصدا بود.
با شنیدن این قصه احساساتم لبریز شدند و اشک از چشمانم سرازیر .ديگر نتوانستم موهای سر بريوان را شانه
کنم .شانه از دستم افتاد و قلم در جايي و دفتر در جایی دیگر .بریوان هنوز با همان احساس اولیهای که جسد
سماء را دیده بود گریه میکرد .ديگر نميتوانست حرف بزند .من به او گفتم کافي است ادامه ندهد .با خودم
گفتم که تحمل شنیدنش اینچنین برایم سخت است ،پس این دختر با این سن کم چگونه تاب تحمل این همه
درد و مشقت را داشته .يک مشت آب برداشته و صورت او را شستم .گویی که امیدهایش در میان آن قطرات
اشک بر زمین میریزند چنان حق حق صدایش قلبم را به درد آورد که انگار خودم همهی آن دردها را زیسته
و با تمام وجود خود احساس کردهام .بعد از اینکه کمی آرامتر شد ادامه داد « :براي اينکه من شايسته رفاقت
سماء باشم بایستی همه با هم سعی کنیم به این ظلم و ستم مردساالرانه پایان دهیم».
گفت :در واقع برای سماء و خیلی از سماءهای دیگر بود که روبه کوهستانهای آزاد نهادم .جایی که خیال
ناشدندی سماءها را به واقعیت پیوند زنیم .جایی که با آبش دردهای هزاران سالهای که بر چهرهی هر یک از
ما نشستهاند را شسته و جایی برای یأس و ناامیدی نگذاریم .چرا که باور داریم در جامعهاي که زنان در آن
اجتماعی

ارگان اتحاديه ی زنان شرق كوردستان YJRK

سال هفتم دورهی دوم شمارهی  22خرداد ـ تیر 1392

از ابتداییترین و یا طبیعیترین حقوق نیز محرومند مکانی شایسته جهت مطرح کردن مبحث آزادی وجود
ندارد یا بسترش آماده نميباشد .بنابراین تنها پایگاه مبارزه و مقابله همان کوهستانهای آزاد کوردستان
میباشند .مکانی که به ما این امکان را میدهد تا با اتکا بر توان و نیروی ذاتی خود به مقابله با هرگونه اشکال
ذهنیتی مردساالرانه و انکارگر پرداخته و سطح مبارزه را ارتقاء دهیم .در مکانی که به سالخخانهي زنان
مبدل شده طلب آزادی تلهای بیش نخواهد بود .زیرا جهت رسیدن به آزادی بایستی از همه روشهای عملی
و پسماندههای ذهنیتی نظام حاکم برهیم .تقدیر ما مرگ و شکنجه و تحقیر نیست .ما با دستان خود این
تقدیر را تغییر خواهیم داد .برای اینکه هزاران سماء از مرگ و زندگی توأمان با مرگ رهايي يابند ،سوگند
میخوريم به همهی آن امید و آرزوهای کودکانه و معصومانهای که در دم خفه میشوند مبارزه را ارتقاء داده و
به خیالهایمان جامهی عمل خواهیم پوشاند .کافیست به خودباوری و درک و شناخت از تواناییهای خودمان
دست یابیم .الزم است با کسب بینشی دموکراتیک و آزادیخواهانه مبارزه را بسط و گسترش دهیم .هنوز
هم با هر طلوع آفتابی که از شرق میهن سر بر میآورد به یاد آخرین لبخند سماء میافتم .دختری که قربانی
ذهنیت مردساالر و فئودال حاکم بر جامعهی کوردستان شد .سرزمین اهورا و مزدا که زمانی مقدسترین مکان
مادرـ زن و خاستگاه بیبازگشتی برای زنان بود ،امروزه به کشتارگاه مبدل شده است .نبایستی بیش از این
اجازه داد در بین قوم آریایی که زنان از جایگاه و منزلت بسیار محترمی برخوردار میباشند باورهای خشک،
بیپایه و بیارزش به قوت خود باقی بمانند .سرزمینی که در هر عصر و هر مکانی زنان دوشادوش مردان جهت
صیانت از ارزشهای مادی و معنوی جامعه مبارزه و جانفشانی کردهاند امروزه بایستی شاهد تغییرات بنیادین
و اساسی باشد .زیرا زمان آن فرارسیده است که برای برخی از آداب و رسومهای غلط حاکم بر جامعهی
کوردستان نقطهی پایانی بگذاریم .جهت دستیافتن به این مهم نیز هم از توان و نیروی ایدئولوژیکی و هم
از اندوخته و تجارب مبارزاتی و سازمانی برخورداریم .بایستی فرصت را غنیمت شمرد و پیش از اینکه دیر
شود عرصههای مبارزه را گسترش داد .بایستی سطح مبارزه را از خانه گرفته تا کوچه ،بازار ،مدرسه ،دانشگاه،
باشگاه ،پارک ،اداره و ...بسط و ارتقاء داد.
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صدیقه دولتآبادی _ _۱۳۴۰-۱۲۵۸روزنامه نگار ایرانی و از فعاالن انقالب مشروطه و جنبش زنان در ایران
است.
او از موسسان انجمن مشروطهخواهانه انجمن مخدرات وطن بود .همچنین ،بعدا از نخستین فعاالن حقوق زنان
در ایران شد و نشریهي زبان زنان را درباره حقوق زنان منتشر کرد.
دولتآبادی در سال  ۱۲۵۸هجری شمسی ( ۱۳۰۰ه ق) در اصفهان به دنیا آمد .پدرش حاج میرزا هادی دولت
آبادی و مادرش خاتمه بیگم نام داشت .پدرش از روحانیان متجدد آن زمان محسوب میشد .صدیقه دولت
آبادی تحصیالت خود را در فارسی و عربی در تهران آغاز نمود ،سپس تحصیالت متوسطه را در دارالفنون ادامه
داد .پانزده ساله بود که با دکتر اعتضاد الحکما ازدواج کرد ،ولی ازدواجشان بعد از مدتی به جدایی انجامید .در
سال  ۱۲۹۶شمسی به همت او یکی از نخستین دبستانهای دخترانه ،به نام «مکتب شرعیات» تاسیس شد.
یکی از دفعاتی که صدیقه دولتآبادی برای فعالیتهایش دستگیر شده بود ،رئیس نظمیه به وی گفت« :خانم
شما صد سال زود به دنیا آمدهاید» صدیقه دولتآبادی پاسخ داد .آقا من صد سال دیر متولد شدهام« ،اگر
زودتر به دنیا آمده بودم نمیگذاشتم زنان چنین خوار و خفیف و در زنجیر شما اسیر باشند».
صدیقه دولت آبادی در روز  ۶مرداد سال  ۱۳۴۰هجری شمسی در سن  ۸۰سالگی در تهران چشم از جهان
فروبست .وی در جوار برادرش در قبرستان امامزاده اسمعیل در زرگنده به خاک سپرده شد .عدهای مقبره وی
را پس از انقالب  ۱۳۵۷ویران کردند.
فعالیتهای صدیقه دولت آبادی
فعالیت در انجمن مشروطهخواهانه مخدرات وطن .او از موسسان این انجمن بود.
تاسیس مدرسه دخترانه در سن  ۱۴سالگی .به دلیل فشار خانواده نتوانست خودش مدیر این مدرسه شود و
دوستش مدیر آن شد .بعد از سه ماه نیز به دست مخالفان به زندان افکنده شد و مدرسه بسته شد.
مخالفت با قرارداد  ۱۹۰۷میالدی که ایران را تحت نفوذ انگلستان و روسیه قرار داده بود .او همراه با سایر زنان
همفکر خود مخالفتش با این قرارداد را با تحریم کاالهای وارداتی و رفتن به قهوهخانهها و تشویق آنها به عدم
استفاده از قند خارجی نشان میداد.
در سال  ۱۲۹۸به منظور آشنا کردن زنان با حقوقی همچون آموزش ،استقالل اقتصادی و حقوق خانوادگی
خود ،اقدام به انتشار اولین نشریهي حقوق زنان در خارج از تهران و سومین آن در ایران به نام «زبان زنان»
نمود .او در این نشریه به مباحثی نظیر حجاب و نقش انگلستان در ایران پرداخته و از آن انتقاد میکرد.
در سال  ۱۳۰۰انجمنی به نام انجمن آزمایش بانوان در تهران دائر کرد و بر علیه استفاده از کاالهای خارجی
اقدام نمود.
در سال  ۱۳۰۱به آلمان رفت و در کنگره بین المللی زنان در برلین شرکت کرد .او اولین زن ایرانی بود که در
یک کنگره بینالمللی به نمایندگی از زنان ایران حاضر شد و سخنرانی کرد.
در سال ۱۳۰۵ش در دهمین کنگره بین المللی برای حق رای زنان ،به نمایندگی از زنان ایران شرکت کرد.
در سال ۱۳۲۱ش به انتشار مجدد«زبان زنان» اقدام نمود ،و آن را به صورت مجلهای  ۴۸صفحهای منتشر کرد.
صدیقه دولت آبادی در آن زمان که جوی مردانه حاکم بر جامعهی ایران بود جسارت دست زدن به کارهای
بزرگ و ارزندهای را از خود نشان داد .شایسته است که همهی زنان این دستاوردها را مایهی افتخار خویش
دانسته و جهت صیانت از آن راه مبارزه علیه ذهنیتی که صدیقه با آن مبارزه کرد را برگزینند .فعالیت و
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مبارزهی بیامانی که صدیقه از همان اوان نوجوانی به آن رو کرده در آینده راهگشای بستری مناسب شد که
زنان ایرانی با تکیه بر آنها بتوانند در حوزههای چون روزنامهنگاری و سیاست به فعالیت بپردازند .قلم صدیقه
چنان جسور بود که بسان شمشیری بُران قلب ارتجاعپرستی و قدرتطلبی را در هر شماره از مجلهاش نشانه
میگرفت .پایبندی وی به ارزشهای جامعهی ایران و بهویژه جامعهی زنان کمنظیر بود .صدیقه جهت دفاع از
حقوق پایمال شده زنان ایران چنان شجاعانه در مقابل ذهنیت مردانهای که همه جا نفوذ کرده بود به مبارزه
برخاست و یک لحظه هم نترسید و میدان مبارزه را تهی نکرد .از سیاستهای مردساالر و زنستیزی که علیه
زنان چه در محیط خانه چه در حوزههای مختلف اجتماعی مشکلزا بود انتقاد کرده و زنان را به مبارزه علیه
این ذهنیت دعوت میکرد.
به دلیل فعالیتهای روشنگرانهای که صدیقه در جامعه انجام میداد بارها و بارها توسط مزدوران دولتی تهدید به
مرگ شده بود .نشریه زبان زنان به دلیل قلم صریح صدیقه که بارها از سیاستهای استعمارگران خارجی بهویژه
انگلستان نقد کرده بود دو سال بعد از انتشار ،برای  13ماه از حق انتشار محروم ماند .صدیقه و زنان همفکر با او
معتقد بودند که عامل اصلی موقعیت فرودست زنان ایران در آن دوره ناشی از سیاست استثمارگرانهای میباشد
که کشورهای خارجی بر ایران اعمال میکنند .آنها از شرایطی که زنان در آن بسر میبردند ناراضی بودند.
همچنین مقصر پیچیدگیهای سیاسی را نیز از حضور قدرتهای خارجی و بیکفایتی دولتمردان میشمردند.
نیاز خویش بودن و به تواناییهای خود متکی شدن شخصیتی مستقل و نیرومند از وی ساخت .صدیقه دارای
شخصيتي عاصی و فعال بود که هیچ وقت در مقابل سیاستهای جامعهستیزـزنستیز آن موقع سر خم نکرده
و یک لحظه سنگر مبارزه را خالی از حضور پررنگش نگذاشت.
بدون تردید روح ،فکر و جسم مبارز و مقاوم صدیقه همیشه برای آزادی و برابری بیقرار بود .دلش برای دیدن
دموکراسی و آزادی در جامعهی ایران و بهویژه برای زنان ایران میتپید .کم نیستند زنانی که مانند صدیقه
دولت آبادی جهت دست یافتن به آرمانهای آزادیخواهانه در جای جای این جغرافیا دست به مبارزه زده و
میراث گرانبهایی را برای زنان آینده بر جای گذاشتهاند .بدون شک وفاداری به این ارزشها و دستاوردها زمانی
اثبات میگردد که راه مبارزهی چنین قهرمانانی پررهرو باشد و زنان بتوانند بر مبنای میراثی که آنها بر جای
گذاشتهاند به سازماندهی و آگاهی الزم دست یابند.
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خاطرات گریال
بریتان سمکو

فریادی در دل کوهستان

بردنازه ،یکی از مناطق زیبای کوردستان میباشد .بخشی از خاک این منطقه واقع در حاجیعمران و بخشی نیز در پیرانشهر
قرار دارد .هنوز هم بر خاک این خطه از سرزمین زیبای کوردستان رد سیاستی به چشم میخورد که سالها پیش با ترفندهای
بسیار ظریفانه پیکرش را به چند قسمت تقسیم کرد ه بودند.
بردنازه دارای آب و هوایی نسبتا سردسیر میباشد .زیرا فصل زمستان نسبت به فصلهای دیگر از عمری طوالنیتر برخوردار
است .بارش برف در ماه اکتبر آغاز و تا ماه ژوئن نیز این برفها آب نمیگردند .این شرایط آب و هوایی برای روستاییان موجب
زحماتی میگردد .چونانکه تنها دو یا سه ماه تابستان میتوانند جهت دامپروری به دامان این کوهها بیایند .ولی بهارش به
اندازهی کافی خنک و زیباست .گلهای رنگارنگی که در دشتهای و دامنهی کوهها میرویند چهرهی زیباتری به منطقهی
بردنازه میبخشد .بارندگی زیادی که در این منطقه وجود دارد موجب فراوانی آبشار و چشمهسارهای زالل و روانی میگردد
که بر زیبایش دو چندان میافزاید.
در نزدیکی کمپ ما روستاییان مهربانی قرار داشتند که برای دامپروری به آنجا کوچ کرده بودند .این روستاییان بنا به شرایط
فصلی و با استفاده از امکاناتی که مادر طبیعت به هر کس اعطا میکند سعی میکنند به گذران زندگی خویش بپردازند .زندگی
که با دسترنج و عرق جبین هر یک از این افراد تأمین میگردد .از همان اوایلی که تقسیماتم درست شد و به این منطقهی زیبا
گام نهادم سخاوت ،مهربانی و سختکوشی مردم اینجا و منظرهی زیبای بردنازه توجه مرا به خود جلب کرد .قبل از رفتن ما به
آنجا تنها رفقای پسر در این مکان بودند .برای بار اول بود که تقسیمات رفقای دختر به این مکان درست میشد .چادرنشیان
آنجا از رفتن ما بسیار خوشحال شدند .چنانکه در مدت زمان بسیار کوتاهی توانستیم روابط بسیار خوبی را با هم برقرار کنیم.
میگفتند ما در کنار رفقا احساس
امنیت و آرامش میکنیم .همچنین
از تقسیمات رفقای دختر به بردنازه
بسیار خرسند و ابراز رضایت
میکردند.
تابستان همان سال یعنی  16تیر
 2011بود که سپاه پاسدران ایران
به قندیل حمله کرد .در مقابل این
حمله غاصبانهی رژیم زنان گریال با
از خودگذشتگی ،فداکاری و جسارتی
بینظیر در همهی سنگرها جای
گرفته و به مبارزه پرداختند .در این
مقابله چند تن از رفقای ما شهید
شدند .ما نیز جهت انتقامجویی از
خون شهیدانمان به آمادگی عملیاتی
علیه نیروهای رژیم دست زدیم .شور
و هیجان مبارزه چنان فضایی ایجاد کرده بود که همهی رفقا جهت شرکت نمودن در عملیات داوطلب و حتی اصرار میکردند.
هر رفیقی بر واقعیت این امر واقف بود که بایستی اجازه نداد نیروهای غاصب بیش از این بر تن رنج کشیدهی کوردستان زخم
بجا بگذارند .بایستی با مقاومت سنگرهای مبارزه را مقاوم میکردیم و از پیشروی نیروهای دشمن جلوگیری .بایستی انتقام
رفقا که به دلیل دفاع از حق طبیعی خلق خود ،به دست غاصبان شهید شده بودند را میگرفتیم .وگرنه هیچ یک از رفقای ما
آرام و قرار نداشتند مگر اینکه در سنگرهای مقاومت با سپاهیان تاریکی به مبارزهای گرم دست زنند .به همین دلیل تک تک
رفقا به صورتی داوطلبانه خواهان شرکت در عملیات شدند .البته شایان ذکر است در منظر ما انتقام خون شهید را از دشمن
گرفتن صرفا با اسلحه نمیباشد .این تنها یک جنبه مسئله است جنبه دیگر این است که ما هر چقدر بتوانیم در سیاق مبارزات
دموکراتیکی که به پیروزی آن ایمان داریم کمتر دچار اشتباه و خطا شده و تداومگر خط و مشی جسورانهی شیهدانمان باشیم؛
سطح آگاهی مبارزاتی و سازمانی خود را گسترش داده و جهت کسب دستاوردهای ماندگار تالش کنیم؛ به باورها و ارزشهایی
که شهیدانم در راهش جان خود را فدا کردهاند پایبند بوده و تالشهای خود را معطوف به پیروزی در این راه کنیم آنگاه
میتوانیم بهترین انتقام را گرفته باشیم .هم چنانکه رهبر آپو نیز همیشه بر این باورند که بهترین انتقامگیری در راه شهیدان
تداوم راهشان و پایبندی به ارزشها و میراثی که آنها بر جای گذاشتهاند ،است .با الگو گرفتن از رهبر آپو که با شهادت هر
رفیقی سعی کرد حزب را بزرگتر و بر وسعت فعالیتهایش بیفزاید ،مبارزه خواهیم کرد .ارزشهایی که شهیدان به آن پایبند
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بودند برای ما مایه افتخار ،منبع روحیه و تقویت کنندهی ایماناند.
کم کم زمان شروع عملیات نزدیک میشد .بار اول بود که برخی از رفقا در چنین عملیاتی شرکت میکردند .یکی از آن رفقا
نیز من بودم .بارها گوش به خاطراتی سپرده بودم که برایم هیجانانگیز و جالب میآمدند .خاطراتی که سخن از شرایطی
سخت و طاقتفرسا و از روحیه واال و ایمان راسخی که رفقا در این مواقع حفظ میکردند ،میگفت .گاهی کلمات و جمالت
از وصف برخی از اتفاقات و لحظاتی که در طول زندگی آدمی پیش میآیند ،عاجز میمانند .در زندگی هر کسی برخی از
لحظات ،خاطرات و تجاربی وجود دارند که هرگز فراموش نمیشوند ،ولی در زندگی گریالیی این «برخی و بعضیها» بسیار
زیادند .در همان موقع که داشتیم خود را آمادهی شروع عمیالت میکردیم به یک واقعیت پی بردم ،انگار همهی رفقا به یک
چیز میاندیشیدند و در نگاهشان یک حقیقت موج میزد و دلشان برای تحقق یک هدف میتپید .حس مسئولیتی که رفقا در
قبال هم نشان میدادند در چنین شرایطی موجب ارتقاء روحیه و پایبندی بین ما میشد .این بار خودم ناظر این حقایق بودم.
گفتنیست که در همان لحظه حقیقت دیگری وجود داشت که مدام فکر مرا به خود مشغول میساخت .فکر میکردم که
چگونه میشود سربازان رژیم همسنگران زخمی و یا کشته شده خود را بر زمین گذاشته و فرار میکنند .این بار بیشتر به
حقیقتی پی میبردم که تا امروز موجب کسب دستاوردهای بسیاری در سطح کوردستان شده است .روح وفادار و اندیشهای
که سعی دارد از خود گذشته و با همهی پیرامون خویش در آمیزد؛ تنها به خود و همنوعش نیاندیشده بلکه در قبال هر
موجودی که در گیتی میزید خود را مسئول دیده و سعی در ساختن شرایطی مطلوب جهت زندگی بهتر برای همه دارد؛
حقیقتی نهان در دنیای بیکران رفاقتی بود که روز به روز مرا مجذوب خویش میساخت.
با چشمان خویش ناظر ظرافتی بودم که در پیوندهای رفیقانهی ما نهان بود .هر کس که تجاربش از هر لحاظ نسبت به
دیگری بیشتر بود سعی میکرد در صف مقدم جای گیرد .به میزانی که به پیروزی میاندیشیدیم به همان اندازه نیز نگران
اینکه مبادا آسیبی به رفقای همسنگرمان برسد بودیم .با این وجود که همهی ما همیشه برای تحمل سختترین و دشوارترین
شرایط نیز خودمان را آماده میکردیم ،ولی حاضر نبودیم حتی به تار موی یکی از رفقا نیز ضرری برسد .با عهدی که تا
پیروزی با هم بسته بودیم عمیالت را شروع کردیم .همان هنگام بود که یکی از رفقا با صدایی آهسته گفت»serkeftin« :
یعنی موفق باشید .رفقای دیگر نیز با تکرار همان جواب به سوی مقصد راهی شدند .این خاطره برای من مبدل به یک
تجربهی بسیار بزرگی شد که جواب خیلی از سوأل و نیروی مقابله کردن با شرایط سخت زندگیام را میداد .چونکه این
بار زبانها حرف نمیزدند این بار برای اثبات حقیقت «رفاقت» دل ،اندیشه ،روح و جسم هماهنگ به پیکار برخاسته و با
صدایی بلندتر از صدای هر اسلحهای صداقت و پایبندی را فریاد میزدند .در واقع ترس دشمن نیز نه از اسلحههای ما که
در مقابل سالحهای آنها بسیار کمتر نیز بودند ،بود .دشمن از روح و اندیشه آزادیخواهی میترسید که هرگز تسلیمیت و
خیانت را برنمیتابد و تا لحظهی آخر بدون کوچکتری ابایی از مرگ به پیکارش ادامه میدهد .برای همین بود که با تمام
توان خویش رفقا را زیر توپباران اسلحههای سنگین خود میگرفت و بر پیکر زخم دیدهی کوردستان جراحات سنگینتری
بر جای میگذاشت .با عزمی جزم کرده که هر لحظه ایمانمان به پیروزی را بیشتر میساخت عملیات را پیش میبردیم .البته
شایان ذکر است که بعدها از تعجب دشمن که چگونه با چنین شمار کم و اسلحههای سبک به عمیالت علیه توپخانههای
سنگین آنها رفته بودیم ،باخبر شدیم .گفته بودند ما تصور هم نمیکردیم که در چنین شرایطی و با چنین امکاناتی بخواهند
علیه ما دست به عملیات بزنند .البته که رفقای ما صرف با اسلحه به مبارزه علیه دشمن نمیروند بلکه با اتکا بر اندیشه و
روحیهای انقالبی ،مقاومتطلب ،آزادیخواه و مساواتطلب به مبارزه برمیخیزند .هدف ما کشتن و یا از بین بردن انسانها
نیست هدف اساسی ما تغییر و متحول نمودن طرز تفکریست که با تشدید جنگ و خونریزی به تغذیه خود میپردازد .در
طول تاریخ کوردها هیچ وقت برای استعمار نمودن و یا غصب ارزشهای مادی و معنوی جامعهای دست به اسلحه نبردهاند.
شو
بلکه همیشه برای دفاع از ارزشهای به تارج رفتهی جامعه خویش متوسل به جنگ مسلحانه شدهاند .اگر خطری ارز 
منافع خلق کورد را تهدید کند بدون شک گریالهای کوردستان بیجواب نخواهند ماند .چه زیبا میگوید رهبر آپو «:اگر
همهی دنیا را هم به من بدهند به کسی حمله نخواهم کرد و اگر همهی دنیا نیز به ارزشهای جامعهی من حملهور شود
من مقابلهـ دفاع مشروع ـ خواهم کرد».
عملیات به پایان رسید .نتوانستیم شمار دقیقی از تلفات دشمن را کسب کنیم .ولی طبق منابع محلی شمار زیادی از زخمی
و کشته شدگان توسط ماشینهای نظامی از پایگاه خارج شده بودند .در این عملیات به هیچ یک از رفقای ما آسیبی نرسید.
همهی ما صحیح و سالم به کمپ بازگشتیم .روستاییان نیز از موفقیت ما ابراز خوشحالی میکردند .بدون شک جهت پیروزی
در این عملیات همکاری و تشویق معنوی و روحی که خلق مبارز و سختکوش منطقه به ما میداد ،بیتاثیر نبود .همچنین
انرژی مثبت مادران و پدران کوردی که توسط دعا نثار راه مبارزاتی ما میشود نیز نقش بهسزایی ایفا میکند .هر کسی که
خواهان آزادی و برابری باشد به نقطهی قوتی مبدل میگردد که پیکارگران با توسل به آن بتوانند هر چه بهتر راه رسیدن
به مقصد را بپیمایند.
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Şitil bide
Dema bera xwe didim kêliyên te yên
ku mirine
Xemek sar dirûne ser rûyê min
Û hesretek bêdawî xwe diberde nava
rihê min
Ez dengê giriya te li pêşt dengê teq
teqa ferşên ku bi destê te tên çêkirin
dibihîzim
Dilê min bi dilê te yê biçuk û xemgîn
re lêdide
Nizanî wê tenêtiya xwe li gel kîjan
darê parve bikî
Gelo tuyê êdî bêhlî ku nav destê tede
darek şitil bide
Ez bawerim ji teq teq dengê çêkirian
wan ferşan aciz bûyê
Pir car difikirim
Ev hemû kêliyên te yên bi coş çawa
dibe ku wiha erzan bimirin
Ji sibe heya evarê nava çar dîwara de
bixeniqin û têk biçin
Gelo pişta te wê heya kengê li ber vî
barê giran netewe
Gelo heya kîjan wextê rewneqa çavê
te vê têrê raçandian ferşa bike
Yan jî bersiva wan lîstokê di nivî de
mayî wê kê bide
Bavê te, yan bapîrê te an jî belkî
birayê te
Nizanim ev bersîv wê têrker be an jî
na
Dizanî ku ev destê te yê biçuk xwedî
hûnerek pir mezinin
bêy ku guhdarî westandinê bikin
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Bê navber li ser erdek saf gul
diçînin
Dizanim dilê te dixwaze ku ev tilî
pênûsê jî hîs bikin
dizanim ku li ser wan neqşan rihê
te rijiyaye
Ji bo wê jî xemgîn nebe
Paşeroj nahêle ku
Diyariya te ji bo pêşerojê ji bîr biçe
Wê her şopa te bi rengê sor bibîr
were
Were da ku em di asoya xwe de
pêşerojê temaşe bikin
Were da ku kesek nekaribe
mudaxileyî xeyalê min û te bike
Di dil û mejiyê me de jiyan rih
digire
Di deste me de wê xweşî şîn bibe
Were da ku em bi hev re qederê
bin bixin
Ger em wê tevnê xirav bikin
Êdî dayîk û xwîşkê me di
bêdengiya şevê de xwe nakujin
Û qêrînê wan nafetisin
Min bawer bike ku êdî ev
zivironek ji bo me
Êşan dûbare nake
Serî hilde û were
...
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