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  7فصل 

 استقرار حکومت دینی: فراتر از احياء دین

دوره ای که آغاز تحولی بود از .  دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد1357ب ضد سلطنتی پس از پيروزی انقال

بعضی این نوع حکومت را بدترین نوع حکومت در ایران قرن . احيای اندیشه ی دینی به استقرار یک حکومت دینی

را در خاورميانه نشان می دگرایی دینی ياگر معتقد بودند که این، قدرت بنبيستم ارزیابی می کردند و بعضی دی

در این فصل به موضوع حقوق زنان در حکومت آیت اهللا خمينی می پردازیم و در جایی که ممکن باشد با . دهد

 .دوره ی شاه مقایسه می کنيم

  دوران وحشت پس از انقالب و اقدامات اعتراضی زنان

از آن  که  حقوق اندکیامکان از دست دادن وقتی که انقالب به پيروزی رسيد زنان تحصيلکرده هنوز توجه شان به

اظهار نظرهای پراکنده ی روحانيون در مورد اجباری شدن حجاب، لغو قانون . جلب نشده بودبرخوردار بودند، 

ولی با رشد اقدامات محدودکننده، آن . حمایت خانواده و غيرقانونی کردن سقط جنين هنوز جدی گرفته نمی شد

آنها در سه مورد به . ار شده بودند برای اعتراض به خيابان ها آمدندياین مسئله هوشز زنان که نسبت به دسته ا

   . 1359 و مرداد 1358، دی 1357 اسفند: حرکت مشترک اعتراضی دست زدند

 آیت اهللا خمينی از وزیر دادگستری خواست تا تجدید نظر در قانون حمایت ،قریبا دو هفته پس از پيروزی انقالبت

 تصویب شده بود، در دستور کار قرار دهد و همه ی موادی را که خالف شرع است از 1975که در سال خانواده را 

  .  بسياری از زنان وروشنفکران یا این خبر را نپذیرفتند و یا آن را به اطرافيان آیت اهللا نسبت دادند)1(.آن حذف کند

ارس روز زن و بزرگداشت زنانی که در دوره ی  م8در همين زمان، تعدادی از زنان مقدمات برگزاری راه پيمایی 

ی را انتخاب بدليلی نامعلوم آیت اهللا خمينی شب پيش از راه پيمای. انقالب شهيد شده بودند را آماده می کردند

خبر بسرعت پخش شد . د حجاب را رعایت کنندیفظ آبرویشان بازنان کارمند ادارات دولتی برای حکرد تا اعالم کند 

بسياری از زنان از سر کار رفتن . از ورود زنان کارمند بدون حجاب به محل کارشان جلوگيری کردند ،و روز بعد

 زن 8000 تا 5000حدود . خودداری کردند وزنان کارمند وزارت امورخارجه در بيرون وزارتخانه دست به تظاهرات زدند

   )2(.هم در دانشگاه تهران دست به گردهمایی و تظاهرات زدند

پنج روز تظاهرات، زنان خواهان حضور در دولت، دستمزد برابر برای کار برابر، حق انتخاب پوشش و حفظ در طول 

در . هزاران زن بدون حجاب و برخی با حجاب هر روز در تظاهرات شرکت می کردند. قانون حمایت خانواده شدند

ن زنان بودند که هدف خشونت زبانی و اما ای. موارد اندکی مردان هم در طرفداری از زنان حضور پيدا می کردند

زنان در خيابان بوسيله گروههای مردان متعصب مورد هجوم قرار می . خشونت بدنی در خيابان قرار می گرفتند

 آمریکا خطاب می کردند و  و ماموریفاحشه و لخت و آنها را کتک می زدند و روی کف خيابان می کشيدند. گرفتند

ظاهرات در رسانه های غربی بازتاب گسترده ای داشت تبا این که این ".  یا توسریروسرییا : "شعار می دادند 

این تصميم توسط رئيس رادیو و . اما در اخبار رادیو و تلویزیون ملی ایران چيزی درباره ی آن گفته نمی شد

اب برای حمایت از تلویزیون یعنی صادق قطب زاده گرفته شد و او حتی تظاهراتی با حدود صدهزار مرد و زن با حج

   )3(.جمهوری اسالمی به راه انداخت

اولين و مهمترین دليل، این نگرانی بود که طرفداران رژیم گذشته . تظاهرات اعتراضی زنان به دو دليل پایان گرفت

به درون تظاهرات کنندگان نفوذ کنند و آن را به اعتراضی عليه انقالب تبدیل کنند و دوم اینکه با وجود ساکت 

اندن آیت اهللا خمينی، بعضی از اعضای دولت وعده می دادند که قانون حمایت خانواده لغو نخواهد شد و قدر و م

  عباس امير انتظام اعالم کرد که زنان کارمند،سخنگوی دولت. اعتبار زنان در حکومت اسالمی حفظ خواهد شد

 با وجود همه ی این وعده های )4(.اشندحجاب را رعایت کنند اما باید پوششی مناسب داشته بنيازی ندارند 
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ناچيز، معلوم بود که حکومت جدید در اولين و مهمترین آزمایش برای استقرار یک دموکراسی سکوالر شکست 

این . تنها تعداد اندکی از زنان بودند که متوجه این موضوع بودند و به مقاومتی شجاعانه دست زدند. خورده است

   بودند؟چه کسانیها 

 ِ زنانی که دست به مقاومت می زدند ترکيبی بود از دانشجویان دانشگاه ها، زنان شاغل، زنان بی حجابگروه 

ترکيب سياسی این . خانه دار وطرفداران حقوق و قوانينی که تا آن موقع برای حمایت از زنان تصویب شده بود

دو تا از . ن رابطه ای با هم عمل می کردندگروه زنان از طرفداران چپ تا برخی حاميان رژیم شاه بود که البته بدو

کمی بعد به مواضع . یزرگترین سازمان های چپ یعنی مجاهدین و فدایيان از تظاهرات زنان پشتيبانی نمی کردند

  . این دو گروه در مورد حقوق زنان خواهيم پرداخت

  . د دليل شکل گرفت که یک واکنش ناگهانی بود که به چن، نه سرآغاز یک جنبش1357اعتراضات اسفند 

زنان به خاطر از دست دادن همان مقدار حقوق و آزادی هایی که داشتند، مثل آزادی پوشش و نداشتن حجاب، و 

با اینکه در ميان آنان طرفداران فعال حقوق زنان . حاال از آنها گرفته می شد به جنبش اعتراضی کشانده شدند

پيام جنبش . افکار و اندیشه هایی در اعتراضات شرکت نمی کردندحضور داشتند اما همه ی آنها لزوما با چنين 

زنان توقع ." تری هستيمما خواهان حقوق بيش"و نه این که ." حقوق ما را از ما نگيرید"اعتراضی زنان این بود که 

از حقوق آنها . قوانينی که در دوره ی شاه به نفع آنها تصویب شده بودند پا برجا بمانند و ملغی نشوندداشتند 

  . بدست آمده ی خود دفاع می کردند

  :نظر یکی از زنان تظاهرکننده این وضعيت را بازتاب می دهد

تنها چيزی که می دانم این است که نمی . آزادی در اینجا چيز جدیدی ست... من نمی دانم چه می خواهم "

من نمی خواهم .  دیگری عوض کنممن نمی خواهم یک دیکتاتوری را با دیکتاتوری. خواهم به زیر چادر برگردم

آیا کاری که من می کنم مطابق با شرایطی که او می گذارد و نظراتی که ر باشم از آیت اللهی سوال کنم مجبو

  )5(."دارد هست یا نه

تظاهرات ماه مارس فقط یک ماه پس از پيروزی . اجتماعی کشور هم به این تغييرات حساس بود-فضای سياسی

در دوره ی بالفصله پس از پيروزی انقالب، محيط .  بود در اوجشد، زمانی که شور انقالبی هنوزانقالب انجام می 

. نشریات متنوعی منتشر می شدند. آزادی بيان بصورت کامل وجود داشت. برای همه گونه فعاليتی آماده بود

دوران زندگی شان را تجربه همه نوع کتاب به سوی بازارسرازیر شده بود و افراد باسواد و تحصيل کرده بهترین 

راهی را که وشتند به دولت هشدار می دادند روزنامه ها که با آزادی کامل در مورد هر موضوعی می ن. می کردند

 کسانی که در اولين ماه پس از پيروزی انقالب در )6(.شاه در جهت دیکتاتوری و فساد برداشته بود انتخاب نکند

شور و . گيزترین دوره ی زندگيشان را تجربه کرده اندننند که بهترین و هيجان ادعا می کایران زندگی کرده اند ا

در چنين حال و هوایی بود که تظاهراتی که . هيجان انقالبی برای همه مردم و از جمله زنان تجربه ی تازه ای بود

د حضور قابل توجه زنانی ُبعد دیگر مسئله می توان. برای یک روز برنامه ریزی شده بود، پنج روز به طول انجاميد

بعضی از این زنان، دانشجویان دختر شاغل به تحصيل . باشد که از خارج به ایران باز گشته بودند) عمدتا چپگرا(

 درصد 50حدود . در خارج از کشور بودند که به خاطر شرکت در انقالب و تجربه ی فضای انقالبی بازگشته بودند

  . زنان تشکيل می دادند1356 دانشجویان خارج از کشور را در سال

. موضوع پایه ای که از مرکز توجه بدور مانده بود، ریشه دار بودن مقاومت فرهنگی در مورد حقوق زنان در ایران بود

مردانی که بعدها در فضای سياسی کشور به عنوان ميانه رو و یا مترقی شناخته شدند، در مورد نگاهشان به 

، در دیداری با 1358مهدی بازرگان، نخست وزیر ایران در سال . ی هایی نبودندموضوع زنان، دارای چنين ویژگ

مدافعين حقوق زنان تصدیق کرد که اسالم به زنان اجازه ی امام جماعت شدن و قضاوت دادگستری را نمی دهد 

 مرد در از نظر طبيعی، هيچ تساوی ميان زن و: "او همچنين ادعا کرد. چون زنان بيش از حد احساساتی هستند

او کسانی را که ." خصوصيات و طرز رفتار، در توانایی های جسمی و اخالقی و یا استعدادهای ذاتی نيست

  این طرز نگاه، تفاوت اساسی با اظهار نظرهای آیت اِهللا)7(.مخالفت می کردند، ضدانقالب و ضد اسالم خواند

 می توانند از حق مالکيت اموالشان برخوردار با گفتن اینکه زنان در اسالم. طالقانی نداشتمحمود برجسته، 

pouya



 

 

4

از آن بعنوان تنها مثال برای حقوق زنان در جوامع مسلمان یاد می شود، مثل اینکه حق عموما حقی که (باشند 

، آیت اهللا طالقانی ادعا کرد که حاال زنان از آن مقدار ) مهمترین مسئله ی زندگی یک زن باشد،مالکيت اموال

 حتی طرز نگاهی که توسط بنی صدر )8(!د که مردان باید برای احقاق حقوقشان اعتراض کنندآزادی برخوردارن

در یک مصاحبه طوالنی، او با مبهم گویی ویژه ی خودش، . ابراز می شد، تفاوت اساسی با دیگران نداشت

انی از زنان  دفتر ریاست جمهوری بنی صدر طی فرم1980 در ژوئن )9(.طرفداری خودش را از حجاب اعالم کرد

فرمان، این را یک .  در سر کارهایشان پوشش اسالمی به تن داشته باشند تاشاغل در ادارات دولتی خواست

   )10(.اقدام انقالبی برای پيشبرد جمهوری اسالمی خواند

و با گرایشات ) سکوالر(تظاهرات ماه مارس زنان، پشتيبانی زیادی را ازسوی مردان تحصيلکرده و غير مذهبی 

تی را با عنوان دسيسه اکثریت این مردان با همان نگاه سنتی، چنين تظاهرا. دموکرات به خود جلب نکرد-يبرالل

هدایت اهللا متين دفتری، وکيل و بنيادگذار جبهه دموکراتيک ملی در این . رژیم شاه، محکوم کردند رانهای طرفدا

با . هران از تظاهرات برای حقوق زنان پشتيبانی کرددر یک سخنرانی پرشور در دانشگاه تاو . ميان یک استثنا بود

در فضای ناباوری پس از انقالب، بسياری از گروههای سياسی بر آن . این حال مردانی مانند او در اقليت بودند

مردان طرفدار سکوالریسم هم از این نظر . بودند که شاه می تواند با یک دسيسه ی بزرگ به قدرت باز گردد

د و مانند همتایانشان در کشورهای دیگر، لزوما مفاهيم دموکراسی و سکوالریسم را با حقوق زنان استثنا نبودن

مسائل مهمتری توجه آنان را به خودش جلب می کرد، تا اینکه زنان باید حجاب اجباری را . برابر نمی دانستند

خوب که چه؟ حاال یک مدتی ": گفت) ساناساریان(همانطور که یکی از این مردان به نویسنده . رعایت کنند

در هنگام بحران گروگانگيری سفارت (جالب این جاست که یک سال دیگر ." روسری گذاشتن، زنان را نمی کشد

طول کشيد تا دموکرات های سکوالر بطور عمومی تصدیق کنند که دنباله روی کورکورانه از گروههای ) آمریکا

  :تصدیق می کند) که زمانی از رهبران جبهه ملی بود(ل قاسمی همانطور که ابوالفض. مذهبی بيهوده بوده است

اهميت این نشانه ها کوچک شمرده شد تا اینکه باالخره دیر . نشانه های زیادی با بی توجهی روبه رو شدند"

شاید ایران در : "او سپس اینطور تفسير کرد که." ما با سادگی و معصوميت به موضوع اتحاد وفادار ماندیم... شد

 )11(."شاید ایران هنوز برای دموکراسی آماده نيست... ر حال برای ما آماده نبود ه

 1979دومين اقدام جمعی گروههای طرفدار حقوق زنان برای بيان نظراتشان، کنفرانس اتحاد زنان در ماه دسامبر 

ههای چپ گرا و هم در واقع هم گرو. فرانس انجام گرفته بودنبسيار کمی درباره ی این ککار تبليغاتی . بود

با وجود توصيه ی گروههای . گروهای راست کوشيده بودند که از شرکت زنان در این کنفرانس جلوگيری کنند

طرفدار حقوق زنان برای خودداری از این جلوگيری ها، سازمان فدایی در همان روز و همزمان با برگزاری کنفرانس 

ری از زنان و از جمله هواداران زن این سازمان از موضوع کنفرانس تظاهراتی برپا کرد که به این ترتيب توجه بسيا

بنيادگرایان مذهبی با قطع برق ساختمان، تالش کردند جلوی برگزاری کنفرانس را . به چيز دیگری جلب شد

  )12(.کردن شمع کار خودش را ادامه دادبگيرند که علی رغم این، کنفرانس با روشن 

برخی از آنها گروههای شغلی زنان مانند کانون ترقيخواه بانک : انس شرکت کردندگروههای مختلفی در این کنفر

مانند انجمن رهایی زن که با سازمان چپ . مرکزی بودند ولی بيشتر آنها با گروههای کوچک چپ گرا مربوط بودند

با اینکه این .  داشتگرای وحدت کمونيستی در ارتباط بود و همينطور جمعيت زنان ایران که با حزب رنجبران رابطه

مختلف از همکاری نزدیک تر گروهها در توجهشان به موضوع حقوق زنان صادق بودند اما وابستگی آنها به احزاب 

 شباهت هشداردهنده ای با سازمانهای 1979-80گروههای زنان در سالهای .  جلوگيری می کرد خودشانميان

که در فصلهای (همانطور . داشتند)  خورشيدی1332 و 1320 سالهای ميان (1950 و اوایل 1940زنان در سالهای 

 گروههای طرفدار حقوق زنان با احزاب مختلف سياسی مربوط بودند و به همين 1940دیدیم در سالهای ) پيش

ایدئولوژی اکثریت احزاب سياسی و اعضای . خاطر برای سازمان دادن زنان زیر یک پرچم واحد دچار مشکل بودند

در عمل، موضوع حقوق زنان اسير سياست . م بر طرفداری و توجه گروهها نسبت به حقوق زنان بودمرد آنها مقد

 مانند سازمانهای 1979-80سازمانهای زنان در سالهای . عمومی احزابی بود که این گروهها به آنها وابسته بودند

 1300دود سالهای ح (1920 فاقد شخصيت مستقلی بودند که در سالهای 1940مشابه شان در سالهای 
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  . داشتند) خورشيدی

در اواخر خرداد ماه آن سال آیت .  انجام شد1359سومين اقدام جمعی از سوی هواداران حقوق زنان در تير ماه 

شامل عکسها و َسربرگ نامه ها و مانند (اهللا خمينی اعالم کرد که تمام نشانه ها و سمبل های حکومت شاه 

 اجراوقتی که فرمان آیت اهللا خمينی به . و همچنين زنان را به رعایت حجاب مقيد کردا. باید از ميان برود) اینها

آنها شامل زنان شاغل، .  زن با پوشيدن لباس سياه بر عليه این قانون اعتراض کردند2500گذاشته شد، حدود 

تراض به چند دليل از تعداد شرکت کنندگان در این اع. تحصيل کردگان غرب، غير مذهبی ها و هواداران شاه بودند

 بسياری از زنانی که می توانستند کشور را ترک کنند، از ایران -1: تعداد زنان در تظاهرات یکسال پيش کمتر بود

 بسياری از زنان را از صحنه ی اعتراضات دور نگاه ، احساس نااميدی و ترس از حمله ی متعصبين-2. رفته بودند

سوی سرکوب بيشتر پيش می رفت و هزینه ی شرکت در یک اجتماعی ب- فضای سياسی-3می داشت و 

  .تظاهرات اعتراضی زنان را باال می ُبرد

وقتی که آنها شعار می . زنانی که بر عليه اعالميه ی آیت اهللا خمينی اعنراض کردند، شجاعت زیادی بخرج دادند

و " مرگ بر عروسک های غربی"د ، حزب اللهی ها فریاد می زدن"ما انقالب نکردیم که به عقب برگردیم"دادند 

 تظاهرات زنان غيرقانونی اعالم شد و )13(."وظيفه ی دولت است که این فاحشه ها را مجازات کند"می گفتند 

 نفر که پنج نفر آنها زن بودند به جرم اقدام برای برگزاری یک تظاهرات دیگر برای طرفداری از حقوق 8چند روز بعد 

نين اعالم شد زنانی که پوشش اسالمی را رعایت نکنند حقوق و مزایای شان را  همچ)14(.زنان دستگير شدند

  .از دست خواهند داد

اعالم » دهه ی زنان« که سازمان ملل در کنفرانس کپنهاگ آن را 1980این وقایع همزمان شده بود با دهه ی 

هيئت زنان ). محل برگزاری آن تغيير کردقالب، نر تهران برگزار شود که با وقوع ااین کنفرانس قرار بود د. (کرده بود

اعالم کردند که زنان ایرانی در انتخاب پوشش اسالمی آزاد ) که همه شان طرفدار آیت اهللا خمينی بودند(ایرانی 

 در همين زمان حجت االسالم علی خامنه ای که از روحانيون قدرتمند تهران بود و بعدا رئيس جمهور )15(.هستند

  : سم نماز جمعه در دانشگاه تهران درباره ی اعتراضات زنان گفتشد، در یکی از مرا

کارهای این زنان . من نمی خواهم آنها را روسپی خطاب کنم چون کار روسپی فقط مربوط به خودش می شود"

به این زنان که می گویند ... برای همين من آنها را ضدانقالب می نامم . مسئله ی جامعه است) تظاهرکنندگان(

ین کشور آزادی نيست من پاسخ می دهم که اگر در این کشور آزادی نبود این یک موضوع طبيعی برای این در ا

  )16(."ملت مسلمان بود که شما را موقع تظاهرات بُکشند

البته حجت االسالم خامنه ای اشاره نکرد که تا آنوقت زنان زیادی بدالیل مختلف در نقاط مختلف کشور کشته 

. آنها از فحشا و رابطه ی نامشروع با مردان گرفته تا فعاليت های سياسی و ضد دولتی بودجرم . شده بودند

در یک مورد در اردبيل، زنی به جرم زنا . و سنگسار گزارش شده بود" قانونی"موارد وحشتناکی از اعدام های 

 این اعدام ها از )17(.نده بودر اینکه او هنوز زنده مابار دوم در گورستان بخاط. دوبار محکوم به اعدام شده بود

  . در پيش چشمان مردانی که خود را ليبرال و ترقی خواه می خواندند آغاز شده بود) 1358 (1979سال 

 با آیت اهللا خمينی، به موضوع اعدام زنان به جرم روابط 1979اوریانا فاالچی در مصاحبه ی معروف ماه سپتامبر 

 ساله ای که حامله هم بود به جرم زنا اعدام 18شاره کرد که در آن دختر او به موردی ا. جنسی اشاره کرده بود

در ابتدا آیت اهللا خمينی .  ضربه شالق محکوم شده بود100شده بود در حاليکه دوست پسر این زن، فقظ به 

 است، او به درست بودن این گزارش را نپذیرفت ولی با اصرار فاالچی و اثبات اینکه چنين موردی واقعا اتفاق افتاده

  :فاالچی چنين پاسخ داد

من . اگر این موضوع درست باشد، به این معنی است که آن دختر به مجازاتی که حق او بوده رسيده است"

از دادگاهی بپرسيد که . درباره ی جزئيات این پرونده چه می دانم؟ آن زن باید جرم مهمتری هم انجام داده باشد

 اینها موضوعات مهمی. ممن خسته شد.  ی این چيزها صحبت نکنيددرباره. او را محکوم کرده است

  )18(."نيستند

آیا کسانی مانند رهبران جبهه ملی و یا گروه بنی صدر که خودشان را غير متعصب می خواندند فقط نظاره گر این 
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ان بی اهميت می جنایات عليه زنان بودند؟ یا اینکه آنها هم مانند آیت اهللا خمينی این موضوعات را در آن زم

دانستند؟ به هرحال هميشه آسان بوده که پس از یک انقالب بزرگ و یا جنبش آزادیخواهانه، نيمی از جمعيت 

تغييراتی که در موقعيت زنان پس از انقالب به وجود آمده بود به یک موضوع آشنا و عادی . نادیده گرفته شوند

 . تبدیل شد

  دو ویژگی جمهوری اسالمی

  1358 قانون اساسی

ما این چنين جمعبندی کردیم که تا جایی ) قانون اساسی مشروطه (1906در بحث مان درباره ی قانون اساسی 

 1979قانون اساسی . که به زنان مربوط می شود، آن قانون، یک قانون دینی با پوشش غيرمذهبی و سکوالر بود

ح استقرار یک حکومت دینی و تئوکراتيک دارای هيچ گونه پوشش غيرمذهبی نبود و بيان روشن و صری) 1358(

  . بود

در مرداد همان سال به دستور آیت اهللا . افتیانتشار ) 1358خرداد  (1979 ژوئن یک پيش نویس قانون اساسی در

وظيفه ی مجلس خبرگان بررسی پيش نویس قانون . خمينی، مجلس خبرگان با انتخابات عمومی تشکيل شد

پس از ماهها بررسی و شور در مجلس، در رسانه های همگانی و . ارد ضروری بوداساسی و ایجاد تغييرات در مو

به آرای عمومی گذاشته شد ) 1358زمستان  (1979در دسامبر ارائه و  نسخه ی نهایی آن ،در نهادهای عمومی

تخاب طبق قانون اساسی جدید، یک مجلس شورای ملی هر چهار سال یکبار ان. و با اکثریت آرا به تصویب رسيد

 قانون اساسی، قانونی را 72با اینکه این مجلس قدرت قانونگذاری داشت اما نمی توانست طبق ماده . می شد

برای عملی کردن چنين کاری، شورای نگهبان قانون اساسی . که مخالف اصول اسالمی است به تصویب برساند

ا موردی که مخالفتی با امور تشکيل شد که وظيفه ی آن بررسی جزء به جزء قوانين مصوب مجلس بود ت

اگر این شورا اعالم می کرد که قانونی مطابق با اسالم نيست، . اسالمی داشته باشد به تصویب نهایی نرسد

 حقوقدان اسالمی 6 فقيه و 6 عضو شورای نگهبان از 12. آن قانون نمی توانست به تصویب برسد و اجرا شود

، مصوبات مجلس شورا بدون شورای نگهبان اعتباری 1358 قانون اساسی 93طبق ماده . تشکيل می شد

در آنجا باید کميته : هم ماده ی مشابهی داشت) مشروطه (1906به یاد می آورید که قانون اساسی . نداشتند

 تن از علمای دینی بر امر قانونگذاری مجلس نظارت کنند تا قانونی که مغایر با اصول اسالمی باشد 5ای مرکب از 

 بر اساس 1979قانون اساسی . با این حال در دوران حکومت پهلوی ها این، نادیده گرفته شد. دتصویب نشو

والیت فقيه که از طرف آیت اهللا خمينی اعالم شده بود و از طرف بسياری از روحانيون پشتيبانی می شد، بنا 

  . شده بود

تساوی "ان اشاره شده بود و واژه ی هر جا که به زن. موقعيت زنان در چارچوب احکام اسالم محدود شده بود

به این دو ماده که حقوق زنان بطور . اضافه شده بود" مطابق موازین اسالم"آمده بود، در پی آن عبارت " حقوق

  :مستقيم در آن مطرح شده است توجه کنيد

،  ، سياسي  انساني  حقوق  قرار دارند و از همه  قانون  در حمايت  و مرد يكسان  از زن  اعم  افراد ملت همه: 20اصل 

  . برخوردارند  اسالم  و موازين  با رعايت  و فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي

   نمايد و امور زير را انجام  تضمين  اسالمي  موازين  با رعايت  جهات  را در تمام  زن  حقوق  است  موظف دولت: 21اصل 

،   مادران  حمايت- 2.  او  و معنوي  مادي  و احيا حقوق ن ز  رشد شخصيت  مساعد براي  هاي  ايجاد زمينه- 1: دهد

 حفظ   براي  صالح  ايجاد دادگاه- 3.   سرپرست  بي  از آودآان  فرزند، و حمايت  و حضانت  بارداري  در دوران بالخصوص

   فرزندان  قيمومت اعطاي - 5.   سرپرست  و بي  سالخورده  و زنان  بيوگان  خاص  ايجاد بيمه- 4.   خانواده  و بقاي آيان

  )19(.  شرعي  ولي  نبودن  آنها در صورت  غبطه  در جهت  شايسته  مادران به

   رشد شخصيت  مساعد براي  هاي ايجاد زمينه: " است توجه کنيد21به محتوای عميقا پدرساالرانه ای که در اصل 

.  کند که این بيمه ها چه شکلی بخود می گيرندقانون اساسی اشاره ای نمی".   بيوگان  خاص ايجاد بيمه"یا "  زن

در زمان صدر اسالم بيوه ها باید ازدواج می کردند تا از چنين بيمه ای برای امکان زندگی کردن برخوردار می 
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 دست به دست ویژگی دیگر قانون اساسی در مورد زنان می دهد که زنان تنها در ،این رفتار پدرساالرانه. شدند

از حقوق غصب شده " دادگاه صالح. "انواده است که وجودشان به رسميت شناخته می شودشکل و ساختار خ

همچنين به تضمين سرپرستی کودکان به . حمایت می کند" بقای خانواده"ی زنان حمایت نمی کند بلکه از 

ی دلواپس نيستند؟ قانون اساس" ولی شرعی"آیا مادران ".   شرعي  ولي  نبودن در صورت: "مادران توجه کنيد

حمایت از زنان باردار هست، ولی پس از بدنيا آوردن بچه، آنها سرپرست قانونی شناخته نمی شوند مگر در 

  . صورت زنده نبودن بستگان َمرد

طبق احکام اسالمی، زنان .  اظهار می شود که شرایط قاضی مطابق موازین فقهی تعيين می شود163در اصل 

اجازه فعاليت حقوقی به زنان داده نشده است و تحصيل ) 1358 ( 1979 سال از. نمی توانند به قضاوت برسند

   )20(.کردگان زن در رشته ی حقوق مجبور بوده اند به کارهای دفتری جزء مشغول شوند

مسئله ی  و قانون اساسی مشروطه در مورد 1358تنها تفاوت اساسی در درک و دیدگاه ميان قانون اساسی 

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان برای مسئوليت های عمومی در اوایل سالهای . ودبزنان، موضوع حق رای 

چرا حق رای زنان پس از . بود که تحقق پيدا کرد) 1342 (1963 وجود نداشت و فقط مدتها بعد یعنی در سال 1900

مانقدر هم ند، پس هانقالب هم حفظ شد؟ اگر زنان آنقدر تحت تاثير احساسات هستند که قابليت قضاوت را ندار

آیت اهللا . می توانند برای اشتغال در مسئوليت های سياسی یا شرکت در انتخابات تابع احساسات باشند

ی توانند به ریاست  با حق رای زنان مخالفت کرده بود و از قول او گفته می شد که زنان نم1342خمينی در سال 

    )21.(جمهوری برسند

 نماینده ی انتخابی 217ا گذاشته شد و انتخابات سراسری انجام گرفت، از وقتی که قانون اساسی به اجر

آنها در جلسات . حزب جمهوری اسالمیاعضای  نفرشان زن بودند و هر دوی آنها از 2مجلس شورای ملی، فقط 

محافظه کاران راست گرا می دانستند که چقدر ساده . مجلس با پوشش سنتی چادر سياه شرکت می کردند

آنها همچنين از . نند از کمک زنان فقير، بی سواد و خرافاتی برای رای گرفتن و برنده شدن استفاده کنندمی توا

چرا باید این منبع . احساسات طرفدارانه ی زنان باسواد طبقه ی متوسط نسبت به آیت اهللا خمينی آگاه بودند

ی برای کسب پشتيبانی زنان از يبانی زنان را از دست می دادند؟ حق رای زنان بعنوان هدفتاساسی پش

  . جمهوری اسالمی حفظ شد

 زنان را در قالب خانواده در نظر می گرفت و تایيدی بود بر برداشت فرهنگی از زن بعنوان یک 1358قانون اساسی 

 . این نگاه چندان تفاوتی با نگاه رهبر اصلی جمهوری اسالمی یعنی آیت اهللا خمينی نداشت. همسر و مادر

  ای آیت اهللا خمينی نسبت به زناندیدگاه ه

ما دیدگاه های آیت اهللا خمينی نسبت به زنان را با استفاده از نوشته ها، سخنرانی ها و مصاحبه های او تجزیه 

هدف از این بخش، بررسی عقاید سياسی، اجتماعی و اقتصادی او نيست چرا که این کار . و تحليل خواهيم کرد

  )22(.ن انجام شده استبطور پيگير و جدی توسط دیگرا

جهان با نظرات حقيقی آیت اهللا خمينی درباره افکار عمومی شاید اولين باری که ایرانيان تحصيل کرده و همينطور 

جالب این است که .  بود1979ی زنان آشنا شدند پس از انتشار مصاحبه ی او با اوریانا فاالچی در سپتامبر 

توانایی فاالچی در هدف قرار . درونی او را در رابطه با زنان آشکار کردمصاحبه ی فاالچی با شاه هم، احساسات 

دادن هسته و مرکز موضوع مورد سوال و در خواست او برای گرفتن پاسخ های صریح به پرسش های صریحش 

منظر و دیدگاه شاه نسبت به زنان، . موجب آشکار شدن دیدگاه های هر دو مرد درباره ی جنس مونث شد

) ترجيحا پسر(برای او زنان وسيله ای برای لذت و زاد و ولد . دا مردانه از نوع مدرن و جدید آن بودنگاهی شدی

با این حال . در باور او زنها در واقع جنس پایين تر بودند. او به توانایی های عقلی و فکری زنان باور نداشت. بودند

لوه کند، از وارد شدن زنان به عرصه های مختلف علی رغم باور شخصی خود، شاه برای اینکه در نظرها مترقی ج

اساسا او مردی بود با عقده های فراوان روحی و احساس حقارت و خود کم بينی که . اشتغال استقبال می کرد

با نگاهی سودجویانه و استثمارگرایانه نسبت به زنان می همراه همين ها موجب سردرگمی سيستم ارزشی او 
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  . شد

او یک مرد مذهبی بود و برای او پاسخ .  سوی دیگر، در دنيایی جدا از دنيای شاه زیسته بودآیت اهللا خمينی از

در واقع بسيار شبيه (مانند هر باورمند متعصب . تمام پرسش ها، مشکالت و برخوردها در اسالم یافت می شد

 در برداشت و ،دین او، شخصيت او و )همکاران مسيحی خود در قرون وسطی و یا نخبه گرایان مذهبیِ  امروزی

  . تفسيرش از قوانين اسالمی، یکی شده بود

که . دیدگاه آیت اهللا خمينی نسبت به جنس مونث بر اساس تفسير و برداشت کالسيک او از قرآن بنا شده بود

این صفات، ). 23. (یا فریب بود» فتنه«انی و علت طبق این برداشت زن مظهر و سمبل بی نظمی، منبع شيط

ذات و طبيعت جنس مونث است، بنابراین او باید خودش را بپوشاند و فرمانبردار قوانين تنظيم کننده و جزئی از 

 آیت اهللا خمينی در یک سخنرانی برای گروهی از زنان، اعالم کرد که 1981در اوایل سال . سخت اسالم باشد

انقالب اسالمی هيچ دستاوردی اگر . یکی از بزرگترین دستاوردهای انقالب اسالمی بازگشت حجاب بوده است

  )2."(هم بجز حجاب زنان نداشت، همين خودش برای انقالب کافی بود

  :وقتی که فاالچی درباره ی چادر از آیت اهللا خمينی پرسيد، او چنين پاسخ داد

زنانی که در انقالب اسالمی شرکت داشتند زنانی با پوشش اسالمی بوده و هستند، نه زنان شيک پوشی "

زنان عشوه . شما، که بدون حجاب رفت و آمد می کنيد و به دنبال خودتان گروهی مرد را راه می اندازیدمانند 

، با شاه را نمایش می دهند  و فرم بدنشان می روند و شانه ها و موهاگری که آرایش می کنند و به خيابان 

اطر این است که با نپوشاندن خودشان، حواس و این بخ... آنها هيچ وقت کار مثبتی نکردند، نه آنها . مبارزه نکردند

  )24.(مردان را َپرت و آنها را اغوا می کنند

فکر و وسواس دائمی درباره ی حجاب زنان و این باور که زنان بدون حجاب حواس مردان را پرت و آنها را اغوا می 

. ه ی جنس مذکر استکنند، اشاره به تفسير و برداشت کالسيک درباره ی جنس مونث بعنوان منحرف کنند

  .حجاب نه وسيله ای برای محفاظت از زن، بلکه وسيله ای برای محافظت مرد از دسيسه و فریب زنان است

دالیل او برای طرفداری از . ادراک آیت اهللا خمينی از زندگی و دنيا از زمان پيامبر اسالم بدون تغيير مانده است

  :چندهمسری یکی از این موارد عدم تغيير است

 زن عقدی یک قانون بسيار مترقی است و برای نفع زنان نوشته شده است، از آنجا که تعداد 4قانون داشتن "

تعداد بيشتری زن در مقایسه با مردان متولد می شوند و مردان بيشتری در جنگ . زنان بيشتر از مردان است

 از آنجا که تعداد زنان بيشتر است؟ آیا یک زن به مرد احتياج دارد، پس ما چه می توانيم بکنيم. کشته می شوند

ترجيح می دهيد آن تعدادی که بيشتر هستند روسپی بشوند یا اینکه با مردی که زنان دیگری هم دارد ازدواج 

  )25"(کنند؟

یک مکانيسم قانونی برای ) حتی با مرد متاهل(ازدواج ! بدین ترتيب زنان ازدواج نکرده عجب امکان انتخابی دارند

تماعی و جنسی به زنان و روشی برای کنترل آنان است و در ضمن نشانه ای از یک ترس عميق از فشار اج

  .استقالل و آزادی زنان هم هست

جالب توجه ترین نظرات آیت اهللا خمينی در مورد زنان و هر چيز جاندار و بی جان دیگر در رساله ی توضيح 

این کتاب، بسياری از . ه بازگشت او به ایران منتشر شدالمسائل مندرج است که بصورت کتابی در ماههای اولي

هر زمان که به آن بعنوان نمونه ای از دیگاه های آیت اهللا اسنتاد می شود، . روشنفکران را حيرت زده کرد

کتاب بصورت مسئله . طرفدارانش می گویند آن نمونه از زمينه ای که آن حرف در آنجا بيان شده، خارج شده است

نوع نوشته آنقدر جامع و دربرگيرنده است که . نه با شماره و بدون ارتباط با هم نوشته شده استهای جداگا

این کتاب همه نوع موضوعات را . امکان ندارد آن را بدون زمينه ای که مطرح بوده و تنها بصورت یک ادعا بيان کرد

اید نمار گزارد، چگونه باید مردگان را دفن مورد توجه قرار می دهد، مثال اینکه چطور خود را باید ُشست، چگونه ب

کرد، چگونه باید حيوانات را ذبح اسالمی کرد، چگونه کار خرید و فروش را انجام داد و همينطور قوانين مربوط به 

  . در مجموع این یک مجموعه احکامِ  شخصی، برای شيوه زندگی اسالمی است. ازدواج و طالق

: یت اهللا خمينی درباره ی زنان، من قسمت هایی از کتاب او را انتخاب کرده امدر رابطه با ترسيم دیدگاه های آ
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  ) م-ترجمه ی این قسمت مستقيما از متن رساله ی آیت اهللا خمينی است(

با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن آه با آنان نزديكى آند با ] مردی[ اگر - 2395مسئله ی "

  .ايد عقد آنان اشكال نداردمادرشان زنا نم

تواند با زنهاى آافره غير  تواند به عقد آافر در آيد، مرد مسلمان هم نمى  زن مسلمان نمى- 2397مسئله ی 

آتابيه بطور دائم ازدواج آند و به احتياط واجب ازدواج دائم با زنهاى آافره اهل آتاب نيز جايز نيست، ولى صيغه 

  .هود و نصارى مانعى نداردآردن زنهاى اهل آتاب مانند ي

 زنى آه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذتى - 2412مسئله ی 

خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى آردن او جلوگيرى نكند و اگر در اينها از شوهر  آه او مى

زل او و لوازم ديگرى آه در آتب ذآر شده بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند اطاعت آند تهيه غذا و لباس و من

  )27(."چه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد مديون زن است

در جای دیگر کتاب، آیت اهللا خمينی می خواهد که زنان، خودشان را حتی از پسری که به سن بلوغ نرسيده ولی 

یا اینکه، اشکالی . و ممکن است تمایالت جنسی داشته باشد بپوشانندخوب و بد را از هم تشخيص می دهد 

اگر مردی بتواند زنی را . ندارد که از چهره ی زنی عکس گرفته شود ولی مرد پس از آن نباید به عکس نگاه کند

دن زن خودداری تنها با نگاه کردن معالجه کند، نباید به او دست بزند، و در غير اینصورت او باید از نگاه کردن به ب

  ).28.(کند

کتاب، مجتهدین دیگری هم کتابهای مشابهی درباره برداشت خودشان از نوع زندگی  مطالب گونهبا همه ی این

او نماینده ی . اسالمی نوشته اند و این ادعا که نوشته ی آیت اهللا خمينی استثنا است، ادعای درستی نيست

خواستشان : بودنددو موضوع مشترک در شاه و آیت اهللا خمينی . تآشکاری از همان طرز تفکر درباره ی زنان اس

هر دو از یک برداشت فرهنگ . برای داشتن قدرت و عدم عالقه ی درونی شان به جنس فریبنده و اغواکننده

در حاليکه شاه . سنتی و قدیمی مذهبی و برداشت کليشه ای در مورد نيمی از جمعيت ایران رنج می بردند

 را در زیر پوششی از پيشرفت پنهان می کرد، آیت اهللا خمينی احساساتش را بی پرده بيان احساسات خودش

در تناقض و دوگانگی نفوذ شرق و غرب گرفتار بود، آیت ) مانند هزاران مرد ایرانی دیگر(در حاليکه شاه . می کرد

ی دانست، و هيچکس به جز او خودش را مفسر کلمات پيامبر م. اهللا خمينی در جایگاه سنتی خودش مانده بود

نمونه هایی که در باال آوردیم چيزی فراتر از طرفدار حقوق زنان بودن . خدا نمی توانست باورهای او را تغيير بدهد

  . است، اینها بيان آروزها و باورهای یک عالم دینی است) در مورد شاه(یا نبودن 

  

  جایگاه زنان: سرکوب انحراف

 به ) 1358-1360 (1979-1981ل سه سال نان به یکباره انجام نشد بلکه بتدریج در طواقدامات سرکوبگرانه عليه ز

توليد ) 1359(1980در سال . در طول این سه سال اوضاع سياسی و اقتصادی خرابتر شد.  شداجرا گذاشته

اق موجب جنگ با عر) . 29.( درصد رسيده بود30صنعتی با یک سوم ظرفيت خود جریان داشت و ميزان بيکاری به 

مسائل اقوام مختلف، از آن جمله موضوع کردستان حل . ضربات زیادی به منابع انسانی و مادی کشور شده بود

حتی اقليت هایی مانند یهودیان که جنبش و حرکت اجتماعی هم نداشتند . نشده باقی مانده بود و ادامه داشت

از بقيه گروههای دینی مورد رفتار خشن قرار می بهایيان بيشتر . مورد حمله و اتهام جاسوسی قرار می گرفتند

  . گرفتند و رهبران و فعالين آنها زندانی و اعدام می شدند

 1360تعداد زندانيان سياسی و همينطور تعداد اعدام ها پس از برکناری رئيس جمهور بنی صدر در تيرماه 

ار رسمی بيش از دو هزار نفر اعدام طی چهارماه پس از برکناری بنی صدر، طبق آم. بسرعت افزایش پيدا کرد

  . تعداد اعدام های اعالم نشده معلوم نيست) 30. (شدند

آنچه از بهبودی وضع شان را که در زمان شاه آنها با بکارگيری روشهای ِاعمال قدرت فيزکی و روانی بر عليه زنان، 

 های ارتجاعی حکومت بود که حضور پایين آمدن جایگاه زنان نتيجه ی سياست. بدست آورده بودند از دست دادند

جدا : سرکوب زنان عمدتا با سه روش انجام شد. زنان را از قلمرو حقوقی، اقتصادی و سياسی حذف می کرد

  .کردن زنان از نيروی کار اجتماعی و اشتغال، حجاب اجباری و تدوین قوانين ضد زن
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با این . حل های کار خودشان اخراج شده بودنداز زمان روی کار آمدن حکومت آیت اهللا خمينی، هزاران زن از م

هر گروهی از زنان به روشی خاص و در دوره . حال، کنار زدن جمعی زنان از نيروی کار اجتماعی یکباره انجام نشد

 زنانی که مشاغل باالی اجتماعی داشتند مورد فشار و 1979در سال . زمانی خاصی مورد فشار قرار گرفتند

اکثریت آنها خيلی زود از کار . این ها شامل قضات، وکال، مهندسين و استادان دانشگاه بودند. حمله قرار داشتند

برای نمونه در جوالی . گروههای دیگر زنان شاغل مدتی بعد به دالیل مختلف مورد اخراج قرار گرفتند. اخراج شدند

. ت ملی نفت اخراج شدندچهل و سه پرستار در شهر مسجدسليمان از بيمارستان شرک) 1359مرداد  (1980

در نيمه ) 31.(خودداری کرده بودند" پوشش اسالمی"دليلی که برای این کار آورده شد این بود که آنها از رعایت 

سی نفر از معلمان زن در شهر سنندج مورد اتهام فحشا قرار گرفتند و از کار اخراج ) 1359 (1980ی دوم سال 

ا مجبور به بازنشستگی پيش از موعد کرد و این کار بدون هيچ شرکت ملی نفت گروهی از زنان ر. شدند

 نفر از زنان شاغل در خط توليد از کار اخراج و به جای 30-35در کارخانه ی پارچه بافی ساوه؛ . پرداختی انجام شد

برکنار می در اکثر موارد زنان بدون ارائه ی هيچ توضيحی از کار ) 32. (آنها کارگران افغانی به کار گمارده شدند

 .شدند

عالوه بر اخراج های ناگهانی زنان، انواع روش های روانی و زبانی هم بکار گرفته شد تا کار اخراج ها را آسانتر 

برای نمونه در یک اداره دولتی وقتی زنی برای پرستاری از کودک . کند و خود زنان را به استعفا تشویق کند

گفته شد که بهتر است از شغلش استعفا بدهد، در خانه مریضش درخواست مرخصی کوتاهی کرد، به او 

در مورد دیگری، به معلمان زن گفته شد که نمی توانند بچه های کوچکشان . بنشيند و از کودکش پرستاری کند

در جاهایی که معلمان به این موضوع اعتراض کردند، به آنها گفته شد که . را با خودشان به مدرسه بياورند

دولت جمهوری اسالمی برای .  کنند، به خانه شان بروند و از شوهر و فرزندانشان مراقبت کنندکارشان را ترک

  )33. (دلسرد کردن زنان از کار در بيرون از خانه همان چند مهد کودک موجود در کشور را هم تعطيل کرد

نونی برای حجاب وضع با اینکه قا. حجاب اجباری وسيله ی دیگری بود که برای سرکوب زنان به کار گرفته شد

نشده بود، اذیت و آزار اجتماعی و مقررات اداری، اکثریت زنانی را که تا پيش از آن بدون حجاب بودند، مجبور به 

نداشتن حجاب به . نوع این حجاب از یک شال یا روسری تا پوشش کامل چادر تفاوت می کرد. رعایت حجاب کرد

موضوع حجاب اجباری از سوی دیگر انگيزه ای هم . شان تبدیل شده بودبهانه ای برای برکنار کردن زنان از شغل 

  . شده بود) 1360تير  (1980و جوالی ) 1359اسفند  (1979 سبرای اعتراضات و تظاهرات زنان در مار

اجبار زنان برای حجاب از راههای غير رسمی هم انجام می شد، مانند مواردی که فروشندگان از فروختن جنس 

مواردی هم از حمله ی فيزیکی به زنانی که حجاب نداشتند وجود داشته . ی حجاب خودداری می کردندبه زنان ب

بيش از پنج دختر در شهر اروميه بخاطر نداشتن حجاب مورد ) 1359فروردین -اسفند ( 1980در مارس . است

این . ن حجاب حمله کرددر مورد دیگری در شهر رشت زنی باحجاب با چوب به زنی بدو) 34.(هجوم قرار گرفتند

  ). 35. (ماجرا منجر به درگيری ميان طرفداران و مخالفان حجاب شد و چند نفر زخمی شدند

وق زنان تالش طرفداران حق. وجود داشته است" مسئله ی زنان"حجاب در طول تاریخ مدرن ایران، همواره در مرکز 

در نظر بگيرید، غيرقانونی کردن شتاب زده ی حجاب بوسيله ) 1299 ( 1920برای برداشتن حجاب را در سالهای 

، از ميان رفتن تدریجی حجاب در دوران محمد رضا شاه و سپس 1320ی رضاشاه، بازگشت حجاب در سالهای 

 موضوع حجاب تنها مربوط به ایران نمی اهميت. 1357استفاده گسترده از حجاب بعنوان سمبل اعتراض در سال 

استفاده از حجاب بعنوان وسيله ای برای منزوی کردن زنان و جدایی آنها از اجتماع برای حفاظت از مردان، . شود

پوشاندن جنس مونث راهی برای ِاعمال کنترل جنسی در . امری پذیرفته شده در کشورهای اسالمی است

برای . وع اساسی برای همه گير کردن حجاب، جنبه ی سياسی داده اندهنگام حضور اوست، که به این موض

در بيانيه ) 1359 (1980مثال جامعه ی زنان انقالب اسالمی که گروهی طرفدار آیت اهللا خمينی است، در سال 

این زنان، موضوع حجاب را مساوی با مسئوليت اجتماعی . ای از همه گير کردن حجاب در جامعه پشتيبانی کرد

. نستند و اعالم کردند که زنان بعنوان مادران نسل های آینده نمی توانند بی تفاوت به مسائل مذهبی بماننددا

خواهرم، تو می دانی که در جامعه نباید بعنوان شخصی که در پی ارضای هوا و هوس های خودش است "
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  ) 36. (پریاليسم مبارزه کننداین بيانيه سپس زنان را تشویق می کند تا با حجاب شان با ام." معرفی بشوی

موضوع اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که جنسيت زن منبعی شيطانی است و زنان باید این را 

زن در اجتماع چنين می آموزد که نسبت به جسم خود . بپذیرند و تالش کنند برای کنترل آن خودشان را بپوشانند

او همان درک مردانه را نسبت به خودش دارد و می پذیرد که . شدو تمایالت جنسی اش دیدی منفی داشته با

مقامات جمهوری اسالمی با اعالم این که مقاومت در برابر حجاب، توطئه ی . جنسيت او مرد را تحریک می کند

حمایت آنها از حجاب نه بر اساس حفظ . آمریکا برای نابودی نظام است، به این موضوع جنبه ی سياسی داده اند

همانطور که یکی از نمایندگان مجلس . هنگ و سنت بلکه بهانه ای برای رسيدن به هدفی سياسی استفر

بجث حجاب نه بعنوان یک مسئله ی دینی، بلکه بعنوان مسئله ای سياسی، اجتماعی و : "صریحا اعالم کرد

ب توسط رضاشاه در اعالم کشف حجا. اینکه چطور تاریخ تکرار می شود جالب است). 37."(اقتصادی مطرح است

  اقدامی آزادیخواهانه برای جنبه ی سياسی دادن به یک پدیده ی ) 1317 (1936سال 

نه رهبرانِ  مرِد طرفدار تجدد و نه آنانکه بر ضد تجدد بوده اند، هيچگاه نخواسته اند به .  فرهنگی بود-اجتماعی

مایالت جنسی جنس مونث برخورد مسئله ی حجاب در مفهوم فرهنگی آن بعنوان وسيله ای برای سرکوب ت

  . کنند

اقدامات دیگر جمهوری اسالمی در موضوع قوانين، حقوق ناچيزی را که زنان بدست آورده بودند به سوی نابودی 

در همان چند ماهه ی اول پس از پيروزی انقالب، قانون حمایت خانواده با دستور مستقيم آیت اهللا خمينی از . برد

دادگاه های ویژه ی مدنی که توسط روحانيون . ن حمایت خانواده غير اسالمی اعالم شدقانو. اعتبار ساقط شد

 )38(.اداره می شدند برای رسيدگی به دعواهای حقوقی تعيين شدند

چندهمسری در اساس به همان شکل سابق باقی می ماند، با این تفاوت که حاال پس از انقالب، زن حق 

طبق مقررات جدید، مرد می تواند در . اره ی شوهرش را از دست می دهددرخواست طالق به دليل ازدواج دوب

شهادت همسر اول یک شرط . صورت داشتن توانایی جسمی و مالی، عالوه بر داشتن همسر بار دیگر ازدواج کند

ینکه برای ازدواج دوباره ی مرد هست ولی نه برای موافقت یا عدم موافقت او برای این ازدواج بلکه برای تصدیق ا

در مواردی که زن بچه دار نمی شود، یا قادر به .  یا نهمرد توانایی جسمی و مالی را که ادعا می کند دارا است

تفاوت های مهمی که قانون . رابطه ی جنسی با مرد نيست و یا ناپدید شده است، این شهادت ضروری نيست

. ررات آن که بيشتر در چگونگی اجرای آن استچندهمسری در دوره ی پيش از اتقالب و پس از آن دارد نه در مق

در گذشته دادگاه ها از راههایی مانند ایجاد تاخير در روند کار و موانع اداری می کوشيدند چندهمسری را محدود 

  . پس از انقالب این امر بطور گسترده ای تشویق می شود. کنند

 سال 13حداقل سن ازدواج دختران به . ادی تر استتغييراتی که در قوانين ازدواج و طالق انجام گرفته است بني

 خودداری مرد از تامين مالی -1: به زنان تنها در سه مورد حق طالق داده شده است. کاهش داده شده است

حتی این شرایط هم دارای محدودیت .  بدرفتاری مرد نسبت به زن-3 سال و 4 ناپدید شدن مرد برای -2زن، 

در مورد ناپدید . ند از مرد بخواهد که بجای طالق، برای تامين زن به او پول بپردازددادگاه می توا. هایی است

در مورد بدرفتاری، .  سال بطور فعال در جستجوی شوهرش بوده است4شدن مرد، زن باید ثابت کند که در طول 

مر بر عهده زن قربانی است به بيان دیگر، مسئوليت اثبات این ا. زن باید آن را اثبات کند و به تصدیق دادگاه برسد

  .و تایيد ادعای زن و دالیل او بعهده ی مردی است که بعنوان قاضی اسالمی باید داوری کند

زن این . گنجاندن شرایط طالق در قراداد ازدواج: اساسا، حق طالق یک زن تنها با یک شرط ممکن می شود

ورت کتک زدن و خشونت مرد و یا ازدواج دوباره ی مرد، آزادی را دارد که پيش از عقد، در قرارداد قيد کند که در ص

این قانون، همانند چندهمسری، مستقيما از متن قرآن گرفته شده است و . او می تواند تقاضای طالق کند

با این . بعنوان تنها شرط مثبت برای زنان در گفتگوهایی است که ميان طرفين در مورد شرایط عقد انجام می شود

. اول این که، این در نفس خودش یک مورد منفی برای امر ازدواج است. این قانون آشکار استحال ضعف های 

. شرایط طالق حتی پيش از اینکه ازدواجی صورت گرفته باشد، ميان طرفين مطرح و به بحث گذاشته می شود

 سال 13اند فقط زنی که می تو(دوم این که، این موضوع، هوشياری و دوراندیشی را از طرف زن طلب می کند 
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سوم این که، در جوامع . که باید شرایطی را که ممکن است او را به طالق بکشاند، پيش بينی کند) داشته باشد

ممکن است آنها نتوانند شرایط . اسالمی، این والدین هستند که مذاکره کننده های اصلی محسوب می شوند

ل توافق مالی با پدر داماد ازدواج زودتر سر بگيرد و یا يباید بدلنجانند، بخاطر اینکه یا معينی را در قرارداد عقد بگ

  .  در قرارداد عقدفقط بدليل غفلت و اهمال در گنجاندن چنين شرایطی

این یک حقيقت است که : "عليرغم همه ی اینها رئيس دادگاه اسالمی آیت اهللا مهدوی کرمانی چنين گفت

زنان بخاطر عواطف و احساساتشان مایل هستند که ...  استطالق حق مرد است، ولی در عوض ازدواج حق زن

این بر ضد منافع دختران ... هر چه زودتر ازدواج کنند، در نتيجه آنها هر پيشنهادی را بدون هيچ شرطی می پذیرند 

  ) 39." (عمل می کند

 تایيد مجلس وحشتناک ترین مورد قانونی که شورای عالی قضایی جمهوری اسالمی تصویب کرد و در انتظار

این اساسا الیحه ای است که مجازات های تعيين شده در همه . شورای ملی قرار دارد، الیحه ی قصاص است

 ماده درباره مجازات های گوناگون از قبيل 199الیحه ی قصاص از . نوع پرونده های جنایی را ترسيم می کند

یحه سيستمی است که بر اساس آن این ال. شالق زدن، سنگسار و روش های دیگر، تشکيل شده است

قانون بر اساس . مجازات یک مجرم باید مطابق و در حد همان جرمی باشد که آن مرد یا زن مرتکب شده است

به بيان دیگر، مجازات یک مجرم از حوزه ی قانونی . قصاص، بستگان مقتول می توانند مجازات قاتل را انجام دهند

  . منتقل شده استو حکومتی به قلمرو خونخواهی شخصی

این قانون مربوط به همه ی شهروندان ایرانی صرف نظر از سن، جنسيت، طبقه اجتماعی یا باورهای مذهبی 

  : برخی از نکات مهم این قانون عبارتند از. می شود

کشتن کسی که به پيامبر اسالم و دیگر مقدسين توهين کرده باشد، جایز است و هيچ مجازاتی به قاتل تعلق 

گيرد؛ اگر مرد مسلمانی، زن مسلمانی را به قتل برساند بستگان زن می توانند آن مرد را بکشند ولی این نمی 

بستگان باید پيش از قصاص نيمی از دیه مرد را به خانواده ی او بپردازند؛ اگر زن مسلمانی، مرد مسلمانی را به 

ص چيزی به خانواده ی زن دارند که پيش از قصاقتل برساند بستگان مرد می توانند زن را بکشند و آنها نيازی ن

.  قانون قصاص همچنين نوع سالحی را هم که برای این انتقام شخصی بکار می رود، تعيين می کند.بپردازند

یک شمشير با لبه ی تيز و یا اسلحه گرم ارجحيت : سالحی که بکار گرفته می شود باید با سرعت عمل کند

 بچه اش به تاخير می مانه قصاص زن باردار تا هنگام زایر مورد زنان وقتی است کتنها مورد بخشاینده د. دارد

  ) 40.(افتد

وکال، استادان دانشگاه و افرادی از مقامات رسمی و . قانون قصاص موجب بحث های فراوانی در ایران شده است

و " جامعه ی زنان ایران"از جمله گروههای مختلف زنان . دولتی با سرو صدای زیاد این قانون را به نقد کشيده اند

با شدت الیحه ی قانون قصاص را محکوم کرده اند و آن را آشکارا یک سند جنایتکارانه عليه " جامعه ی آزادی زنان"

این .  در واقع قانون قصاص بيش از هر سند دیگری منش جمهوری اسالمی را آشکار می کند)41(.زنان ناميده اند

 .قلمرو حقوقی بسط می دهدقانون تعصب دینی را به 

   توجيه و مخالفت

 ی برخی دیگر در مورد اغماض و توجيهبدتر شدن وضع و جایگاه زنان از طرف عده ای محکوم شده است و از سو

تا اینجا مواضعی که توسط مسئولين اتخاذ شده است، تعداد هر چند اندک طرفداران حقوق .  استقرار گرفته

 مواضع بخش های سنتی زنان اجتماع ،این بخش.  سکوالر مورد بحث قرار گرفته اندزنان و پشتيبانان دموکراسی

  .و همچنين دیگاه های گروه های مختلف چپ را در مورد حقوق زنان تجزیه و تحليل می کند

  

  زنان طرفدار آیت اهللا خمينی

وری اسالمی به سرکوب ، واکنشی که اکثریت زنان طرفدار جمهچنين سخت گيرانه با زنان رفتاری با توجه به

از آنجایی که هيج بررسی افکار عمومی وجود ندارد، . همجنس های خودشان نشان داده اند جای تعجب دارد

شخص فقط می تواند درباره ی اندیشه های آنها با مراجعه به مدارک . پاسخ دادن به این سوال ساده نيست
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م غير واقع بينانه است که تمام دوران آیت اهللا خمينی را این ه. قابل دسترس و اطالعات پراکنده اظهار نظر کند

.  پس از پيروزی انقالب وجود داشته اندیافته ایی تغييریکسان در نظر بگيریم چرا که وقایع مختلف و صحنه ها

 طرفداران بسيار بيشتری داشت تا پس از برکناری بنی صدر در سال 1359جمهوری اسالمی در آغاز و در سال 

ذشت زمان بدون شک از تعداد زنان و همچنين مردانی که مشتاقانه از جمهوری اسالمی پشتيبانی می گ. 1981

  . کردند کاسته است

زنانی که از ته قلب از جمهوری اسالمی پشتيبانی می کردند بر این باور بودند که اسالم جایگاه بسيار واالیی 

بيشتر آنان بی سواد بودند . تی جامعه ی ایران بودندآنها هسته ی مرکزی بخش خيلی سن. برای زنان قائل است

  . ولی تعداد قابل توجهی از آنان قادر به خواندن و نوشتن بودند

توجيه کردن و ضدیت کردن دو اقدام متناقض است ولی زنان طرفدار آیت اهللا خمينی بطور همزمان چنين مواضع 

اند بهترین ابزار روانی برای مقابله با پشيمانی، توجيه کردن هر عملی می تو(متناقضی را نشان می دادند 

اول با ساختن : توجيه کردن جایگاه زنان در رژیم جدید بر دو پایه تکيه داشت). احساس گناه و اضطراب باشد

  .سمبلی از یک زن اسالمی آرمانی و ایده ال، و دوم با تفسير مفاهيم دینی به نفع زنان

آنها در کميته های محالت . سنی مشغول فعاليت های خارج از خانه شدند زنان سنتی در همه ،پس از انقالب

کميته های محلی به فعاليت های این . شرکت می کردند که فعاليت آنها در آنجا در محيطی آشنا انجام می شد

 و در زمان جنگ به کمک های پشت جبهه ،لفی مانند کالس های قرائت قرآن، کارهای اجتماعی و خيریهتمخ

نه تنها برنامه ی آموزشی مدارس تغيير کرده بود بلکه پوشش دانش آموزان هم عوض شده بود و . پرداختندمی 

در . یک نوع روند اجتماعی شدن زنان در قالب های اسالمی آغاز شده بود. باید شکل اسالمی می داشت

به شکل سمبليک هم بطرز که  يری کار با اسلحه تشویق می شدندادگیرس و کميته های محلی، زنان برای مدا

تصویر سمبليک چاپ شده، دختر جوانی را با لباس اسالمی نشان . زیبایی در روی جلد مجالت منعکس می شد

قبال . می داد که تمام بدن به جز صورتش را پوشانده بود و با افتخار اسلحه ای را در دست نگاه داشته بود

زنان نه تنها بعنوان .  چهره ی زنان را تحمل نکرده بودندهيچگاه عناصر سنتی اینقدر به راحتی نشان دادن

انسانهای پرهيزکار و معصوم نشان داده می شدند بلکه همچنين بعنوان جنگجویانی که حاضر به دفاع از عقاید 

بر خالف دوره ی شاه، این برای آنان نه یک تضاد اخالقی بلکه یک زایش و شکوفایی فرهنگ . اسالمی هستند

  .داسالمی بو

 را محکوم 1980 و 1979زنان سنتی فعاالنه استفاده از حجاب را تشویق می کردند و تظاهرات زنان در سالهای 

  )42(. اسالمی می دانستندضدمی کردند و آنها را 

تظاهرات .  این زنان هرگاه که روحانيون یا مقامات رسمی محلی از آنها می خواستند به تظاهرات می پرداختند

 امر روزانه شده بود و بسياری از آنان که در این تظاهرات شرکت می کردند بدون شک از روی تبدیل به یک

توده ی زنان باحجابی که به تظاهرات . با این حال، این باور و اعتقاد، ماهيتی چند جانبه داشت. اعتقادشان بود

در . دثه جویانه شرکت می کردندمی آمدند، با انگيزه ی دیگری بجز اعتقاد خالص اسالمی، وبا انگيزه های حا

پایبند به خانه . واقع اعتبار بهره کشی موفق از عصيان و محروميت زنان خانه دار را باید به جمهوری اسالمی داد

و خسته و ملول از طرز زندگی محدود و یکنواختشان، این هزاران زن مشتاقانه خواهان فعاليت در محيطی غير از 

.  استفاده از موقعيت اجتماعی شان شرکت در چنين فعاليت هایی را تشویق می کردندروحانيون با. خانه بودند

تظاهرات و تحصن های بی وقفه جرقه ای در زندگی یکنواخت و خسته کننده ی آنها ایجاد کرده بود، بدون اینکه با 

قرار می گرفتند اگر هم توسط مرد خانه مورد سوال . سنت ها یا ارزشهای اخالقی شان تناقضی داشته باشد

. می توانستند با غرور بگویند که در تظاهرات برای پشتيبانی از اسالم و آیت اهللا خمينی شرکت کرده اند

  . هيچکس جرات نمی کرد کار آنان را محکوم کند

 گروه دیگری از زنان، عموما بی سواد، ساده اندیش و خرافاتی و در سنين باال، با اجبار روحانی محل به تظاهرات

یکی از دوستانم از زن پير و مریضی می گفت که برای شرکت در تظاهرات آماده می شد از . کشيده می شدند

دیروز روحانی : " در پاسخ به کسی که پرسيد چرا باید با این حال و روز حتما بيرون برود گفت. خانه بيرون برود
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او همانند هزاران زن دیگر ".  خواهيم رفتمسجد محل می گفت که اگر در تظاهرات امروز شرکت نکنيم به جهنم

  . به این اعتقاد داشت

قسمتی از سوره چهارم . تفسير مفاهيم اسالمی، راه دیگری برای توجيه جایگاه زنان در رژیم آیت اهللا خمينی بود

 این وجود با.  بطور گسترده ای اینطور مورد تفسير قرار گرفته است که مرد حق دارد زن خود را بزند34قرآن، آیه 

در مقاله ای که در یک نشریه ی زنان چاپ شده بود، آمده بود که دشمنان اسالم قصد دارند زنان را با گفتن اینکه 

نویسنده ی مقاله که یک زن بود تجزیه و تحليل تحریف آميزی از واژه ی . اسالم موافق زدن زن است، تحریک کنند

مبنای نوشته ی او، منظور از زدن، زدنِ  فيزکی نبوده بلکه زدنِ  روانی ارائه داده بود که بر ) به معنی زدن" (ضرب"

او اضافه کرده بود که با اینکه اسالم زنان را محبور به خانه داری و یا بچه آوردن نمی کند، هيچ وظيفه . بوده است

 بزند، شوهر می تواند او اگر زن از اجرای این وظایف سر باز. ای طبيعی تر و خوشایند تر از اینها برای زنان نيست

از سوی دیگر اگر مردی از اجرای وظایفش شانه خالی کند، این وظيفه ی دادگاه است که او را تنبيه . را تنبيه کند

  )43. (کند

نظرات، مقاالت و سرمقاله هایی اینچنين در نشریات و روزنامه های مختلف چاپ می شد و چندین کتاب درباره 

جالب اینجا بود که چنين احساسات تندی که برای . زنان در اسالم چاپ می شدی جایگاه مورد احترام 

)  خورشيدی1330 (1950برداشتهای دینی ابراز می شد، مشابه وضعيتی بود که برای غربی شدن در سالهای 

شریات در آن دوره، عکس های هنرپيشگان غربی، آخرین ُمد های اروپایی و تبليغات تجددمآبانه، ن. پيش آمده بود

  . مربوط به زنان را پر کرده بودند

با وجود توجيهات بدون وقفه و پرشمار، زنان به نقش درجه ی دوم خودشان در جامعه ی ایران آگاه بودند و مردان 

منير گرجی، اولين و تنها زنی که بعنوان نماینده مجلس خبرگان در سال . را به این خاطر سرزنش می کردند

من به خدا : "شد در گفتگویی، در حاليکه خودش را بسختی در چادر پيچيده بود اعالم کردانتخاب ) 1358 (1979

او با مهارت از آیه های قرآن برای توجيه هر ". قسم می خورم که خجالت می کشم از حقوق زنان صحبت کنم

او .  می کنندجمله اش استفاده می کرد تا نشان دهد که این نه اسالم بلکه مردان هستند که به زنان ستم

تصدیق کرد که ميان زنان و مردان تفاوت وجود دارد ولی با هوشياری اضافه کرد که خداوند نمی تواند موجود 

  . ناقص خلق کرده باشد

زنان آنقدر پایين و َپست نگاه داشته شده اند که خودشان هم نمی توانند باور کنند که زن، موجودی کامل "

  ) 44." (است، برابر با مرد

نشریات زنان که مواضع قرآن را در رابطه با زنان توجيه . بيان می شد) 1359 (1980حساسات مشابهی در سال ا

می کردند، گاهی این را تصدیق می کردند که زنان تحت قوانين حاکم از سوی پدران شان، برادران شان و 

حال به موارد خيلی وحشتناک و تصدیق بدبختی جنس زن، با این . شوهرانشان رنج می برند و ستم می بينند

یکی از این موارد ماجرای زن جوان و نابينایی بود که قربانی . سادیستی خشونت عليه زنان محدود می شد

نشریه ای که این ماجرا را چاپ کرده بود خواهان کمک . خشونت شوهرش بود و فرزندش از گرسنگی مرده بود

ای قانونگذاری و انتظامی آیا هيچ کاری برای آزادی زنان انجام مقامات قضایی شده بود و می پرسيد که نهاده

  )45. (می دهند و یا فقط الف می زنند بدون اینکه کاری انجام دهند

این روشن بود که اگر ميزان ستمی که بر زنان می رفت از حدود پذیرفته شده ی فرهنگی، دینی و اجتماعی 

  . آن جلب می شدفراتر می رفت، آن موقع بود که توجه به سوی 

 ميزان سرکوب زنان، هم در سطح کشور و هم بصورت محلی، آنچنان باال گرفت که حتی صدای ،در طول زمان

او که یکی از دختران آیت اهللا طالقانی و یکی از . مخالفت اعظم طالقانی را که از زنان محافظه کار بود، بلند کرد

 داد که از اقدامات مجرمانه و جنایتکارانه ای که عليه زنان دو نماینده ی زن مجلس بود آنقدر شجاعت به خرج

طبق گزارشات، او با قانونی کردن حجاب اجباری مخالفت کرد و سنگسار زنان را یک . صورت می گرفت انتقاد کند

م ، او همراه با نخست وزیر سابق مهدی بازرگان، به ليبراليسم مته1981در اکتبر ) . 46. ( اسالمی خواندضدکار 

 .شد و اقداماتی برای برکناری او از مجلس صورت گرفت
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 تغيير کرد که راست های افراطیِ  دیروز به با سرعتصحنه ی سياسی در در آن هفته ها و ماهها چنان 

جمهوری اسالمی پشتيبانی بسياری از محافظه کاران ) 1360 (1981در اواخر سال . ليبراليسم متهم می شدند

به ) 1358 (1979همان محافظه کارانی که در سال . ری از روحانيون را از دست دادپيشين و ازجمله بسيا

  . طرفداری از رژیم جدید راه پيمایی می کردند و دیگران را به ليبراليسم متهم می کردند

در . زنان سنتی بطور همزمان هم سرکوب زنان را توجيه می کردند و هم با این سرکوب ضدیت می ورزیدند

وجيه سرکوب زنان برخاسته از احساسات قوی آنها نسبت به اسالم بود، اعتراضات آنها به مواردی که حاليکه ت

ن دسته از ای. نشان از ستم بی حدو حصر به زنان داشت، از احساس نارضایتی درونی آنها سرچشمه می گرفت

ته باشند، وضعيت جدید، برخوردی چيزی از طرفداری از حقوق زنان بدانند و یا به آن باور داشزنان، بدون اینکه 

بسياری از این . ميان ایده آل های اسالمی شان از یکسو و شناخت آنها از موضوع سرکوب زنان از سوی دیگر بود

زنان شاید در زمانی بعد می توانستند جای خودشان را در سازمان مجاهدین خلق پيدا کنند که به آنها نقش 

 . فظه کاران افراطی حقوق زنان را به رسميت می شناختفعال تری می داد و بيشتر از محا

  زنان در گروههای سياسی دیگر

با اینکه تجزیه و تحليل هر گروه کوچکی که پس از انقالب شکل گرفت هدف این بخش از کتاب نيست، اما برخی 

  .از آنها را مورد بررسی قرار می دهيم

کشورهای دیگر، هرگز مسئله ی سرکوب زنان را جدا از اکثریت گروههای چپ ایرانی مانند همتایان شان در 

 همه ی این گروهها اینطور استدالل می کنند که برقراری )47(.ایدولوژی کّلی شان مورد نظر قرار نداده بودند

چرا که آنها سرکوب زنان را تنها در چارچوب طبقاتی می . سوسياليسم مسئله ی حقوق زنان را حل خواهد نمود

بنابراین گروههای چپ پيش از انقالب و پس از آن درباره .  حل را در ویرانی سيستم طبقاتی می بينندبينند و راه

  . ی برداشت شان از حقوق زنان صحبتی نکرده بودند

بنياد گذاشته شد و ) 1350 (1971این سازمان در سال . سازمان فدائی خلق یک نمونه ی نوعی و تيپيکال است

این سازمان چند بار دستخوش انشعاب در رهبری خود شد و از . ریکی فعاليت داشتسالها بعنوان یک گروه چ

 فدائيان همراه با حزب توده تا مدت زیادی پس از انقالب به خاطر )48(.درون آن سازمانهای دیگری پدید آمدند

. ی ادامه دادندموضع ضد آمریکایی و ضد امپریاليستی جمهوری اسالمی، به پشنيبانی خودشان از آیت اهللا خمين

با اینکه فدائيان خراب تر شدن وضع زنان پس از انقالب را مورد تایيد قرار می دادند اما این مسئله را بزرگ نکردند 

همانطور که پيش از این اشاره شد، آنها از روی قصد . يبانی نکردندتو از سه مورد تظاهرات زنان هم پش

آنها همچنين مستقيم یا غير مستقيم . به کنفرانس زنان را منحرف کنندتظاهراتی را ترتيب دادند تا توجه دیگران 

تصویر فدائيان از زنان، تصویری . زنان را بخاطر احترام به فرهنگ اکثریت جامعه، تشویق به رعایت حجاب می کردند

 سربازان و بعنوان نمونه، آنها در یکی از نشریاتشان لباس دوختن زنان برای. از قهرمانی و قربانی شدن بود

کليشه های آنان از زنان، ). 49(تشویق آنان به جنگ با سربازان عراقی را اقدامی قهرمانانه از سوی زنان ناميدند

این . از گرایشات مردساالرانه ی کادر رهبری آنها که در همه ی گروههای چپ وجود داشت سرچشمه می گرفت

دند اما نتوانسته بودند فرهنگ پدرساالرانه و برتری جویی کادر رهبری بدون شک آثار مارکس را مطالعه کرده بو

زنانی هم که به این سازمانها پيوسته بودند طبيعتا از همان منظر مردانه . نسبت به زنان را از خودشان دور کنند

به موضوع نگاه می کردند، حتی اگر در جایی خواسته های آنان با خواسته های سازمانشان هماهنگی نمی 

  . داشت

این گروه یکی از . نام داشت» رهایی«یک استثنا شاخه ی کوچک زنان در سازمان وحدت کمونيستی بود که 

گروه . گروههای زنان بود که بالفاصله و فعال تر از همه به قوانين آیت اهللا خمينی در مورد زنان اعتراض کرد

این .  کار و قوانين ضد زن را محکوم کردرهایی، با قانون اساسی مخالفت نمود و حجاب اجباری، اخراج زنان از

همين جا ضروری است اشاره شود که ). 50(ناميد " حکومت ارتجاعی خرده بورژوازی"گروه، جمهوری اسالمی را 

تفاوت اساسی این گروه با دیگر .  جدا از آزادی طبقه ی کارگر نيست،این زنان هم باور داشتند آزادی واقعی زنان

 در خط  شان زنان برای کمک به امر آزادید که اینان، به تشکيل گروههای مستقلسازمانهای چپ این بو
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از نظر اینان، این گروههای مستقل زنان، ابزاری ضروری برای بيان نيازهای زنان . سوسياليستی باور داشتند

  .سرکوب شده ی جامعه به شمار می آمدند

این سازمان که در اوایل . ان، سازمان مجاهدین خلق بودجالب ترین سازمان با دیدگاهی منحصر بفرد درباره ی زن

بنياد گذاشته شده بود دارای ایدئولوژی بر پایه ی تفسيری چپ گرایانه از قرآن بود که از ) 1340 (1960سالهای 

  :یک سکوالر غير مذهبی نظرش را چنين بيان می کند. اسالم مترقی حمایت می کرد

ار و مونوپل دینی روحانيون را در هم بشکنند و در صدد بودند اسالمی را می خواستند انحص) مجاهدین(آنها "

و همچنين . ایجاد کنند که ترکيبی از سوسياليسم اروپایی و باورهای مترقيانه شيعه ی دوران صدر اسالم باشد

  )51." (ترکيبی از پيشرفت های فنی و صنعتی با ارزشهای فرهنگی جامعه ی خودشان

 نکته ی پيشنهادی برای اضافه 14انون اساسی جمهوری اسالمی جریان داشت، مجاهدین وقتی که مباحثات ق

 14هيچکدام از . شدن به قانون اساسی ارائه کردند، که یکی از آنها برابری کامل اسالمی ميان مردان و زنان بود

مه طوالنی به بنی صدر در در یک نا. مورد پيشنهادی پذیرقته نشد و آنان از پشتيبانی قانون اساسی سر باز زدند

 آنها از قانون قصاص انتقاد کردند و آن را غير اسالمی و مغایر با تساوی ميان 11در زیر ماده ) 1360 (1981سال 

  . مردان و زنان دانستند

بصورت یک جزوه منتشر کردند، دیدگاه های ) 1359 (1980در سلسله مقاالتی که مجاهدین در نيمه ی سال 

  :اره ی حقوق زنان اینطور ارائه کردندخودشان را درب

از آنجا که آنان . زنان هيچگاه مسئوليت زندگی خودشان را بعهده نداشته اند چه کارگر بوده باشند یا دهقان"

جایگاه . نيمی از جمعيت هر اجتماعی را تشکيل می دهند، هيچ انقالبی بدون شرکت زنان کامل نخواهد شد

چيزی که باید تغيير کند . وم با تصویب چند قانون مانند قانون طالق تغيير نخواهد کردزنان بعنوان شهروندان درجه د

در تمامی این عرصه ها با زنان از روی . همه ی مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی در ایران است

یی از زنان شده این برخورد غلط مایه ی شکل گرفتن کليشه ها. جنسيت و نه انسانيت شان برخورد شده است

. است مانند تصویر آنان بعنوان مادر، که در نتيجه باعث حذف آنان از فعاليت های اجتماعی و سياسی می شود

آزادی زنان تغيير ساختاری بسياری از مناسبات سنتی را طلب می کند و حتی افکار مردان هم باید دستخوش 

رده ها برای خدمت به شوهران شان به کار گرفته شده در عرصه ی خانواده، زنان مانند ب. تغيير اساسی شود

  ) 52." (سيستم سرمایه داری به زنان کمک می کند تا وارد بازار کار شوند اما نه وارد عرصه ی اجتماع. اند

در واقع این اعتبار باید به آنان داده . دیدگاه مجاهدین در مورد حقوق زنان، حداقل روی کاغذ، جالب و گيراست

بسياری از . انجام داده اند گروه هاتعداد کمی از اصوال مسئله ی زنان را مطرح کرده اند، کاری که شود که 

طرفداران حقوق زنان در غرب مشکلی با آنچه در متن نقل قول شده از مجاهدین آمده است ندارند و آن را تایيد 

از آیاتی از قرآن استفاده می کند تا جزوه ی یاد شده ی مجاهدین . می کنند، اما نکات بيشتری هم وجود دارد

نشان دهد اسالم از تساوی ميان دو جنس طرفداری می کند اما اشاره ای به آیاتی که بطور صریح و مشخص 

مجاهدین با این حال از پوشش . ، نمی کند)مانند آنچه پيش از این آوردیم(حقوقی را از زنان سلب می کنند 

یکی . ان جانبداری می کنند ولی برای مردانشان محدودیتی قائل نيستندبرای زنانش) بصورت روسری(اسالمی 

ما به تغييرات تدریجی باور : "از زنان مجاهدین در یک مصاحبه ی شخصی، این تناقض را چنين توضيح می دهد

ن از آنجا که مناسبات طبقاتی برقرار است و انسانها از روی جنسيت شان قضاوت می شوند، زنان بعنوا. داریم

برای از ميان بردن چنين برداشتی و حفظ سالمت جامعه، . یک شيئ جنسی مورد بهره برداری قرار می گيرند

وقتی که پرسيده شد چرا مردان مورد چنين محدودیتی قرار ." زنان باید از لباس ساده و روسری استفاده کنند

باید اضافه کرد با اینکه ."  نگاه می شودبه زنان بيشتر از مردان بعنوان یک شيئ جنسی: "ندارند او پاسخ داد

مجاهدین از حجاب اجباری در جامعه حمایت نمی کنند اما آنها از هيچکدام از فعاليت های اعتراضی زنان در 

با : "همانطور که یکی از اعضای مرد این سازمان گفت. پشتيبانی نکردند) 1359 و 1358 (1980 و 1979سالهای 

زرگ می شود اما مسئله ی زنان، یک مسئله ی اصلی نيست که نياز داشته باشد بخاطر اینکه موضوع زنان گاه ب

  )53(."آن، توجه مان را از مبارزه با امپریاليسم منحرف کنيم
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محبوبيت بسيار زیاد آنان در ميان . ابدئولوژی مجاهدین خيلی به طرز فکر اکثریت توده ی شهری نزدیک است

آنها اولين گروه بزرگ طرفدار انقالب بودند که بطور علنی با . يلی بر این ادعاستطبقه ی متوسط سنتی و بازار دل

صدها نفر از مردان و زنان مجاهدین در شهرهای مختلف . رژیم دینی و تئوکراتيک آیت اهللا خمينی مخالفت کردند

ده ی برخوردی  نشان دهن، دختر12ماجرای اعدام . توسط مقامات جمهوری اسالمی دستگير و اعدام شده اند

این دختران در یک راه پيمایی ضد دولتی پس از برکناری بنی صدر دستگير . است که با زنان مجاهدین می شود

در طول بازجویی، آنها خود را فقط بعنوان مجاهد و فرزندان خلق ایران معرفی کردند و از دادن مشخصات . شدند

چند روز بعد از اعدام آنها، عکس شان را در یک . شدندهمه ی آنها به اعدام محکوم . خودشان سر باز زدند

روزنامه ی دولتی چاپ کردند و بدون اشاره به موضوع اعدام، از والدین شان خواستند تا برای تشخيص هویت آنها 

قاضی روحانی .  سال داشتند16 ساله بود و بقيه زیر 18بزرگترین این دختران . به مقامات مربوطه مراجعه کنند

طبق قانون : "ه، آیت اهللا محمد گيالنی، که حکم اعدام ها را صادر کرده بود در یک مصاحبه چنين ادعا کردپروند

 ساله وجود 40 ساله و یک مرد 9برای ما تفاوتی ميان یک دختر .  ساله بالغ به حساب می آید9اسالم، یک دختر 

. ست که یک رژیم تئوکراتيک نسبت به زنان دارداین نظر نمونه ای از وضعيت، طرز فکر و جایگاهی ا). 54."(ندارد

 .زنان در موضوع مجازات، با مردان برابر هستند، اما نه در حقوق قانونی شان

  نتيجه گيری

جمهوری اسالمی، عقده های جنسی و حس تحقير زنان را که در نسلهای مردان ایرانی وجود داشت آشکارا به 

 اقداماتی که برای جدا کردن و منزوی ساختن زنان و تمسخر و گوشه و این موضوع از تالش ها و. روی صحنه آورد

رسمی شدن انزوای زنان نه فقط با استفاده ار حجاب بلکه از روش . کنایه زدن به آنها انجام می دهد آشکار است

 از جمله پناهگاه های جداگانه برای زنان و مردان در مناطق جنگی، تقسيم. های دیگر هم ِاعمال می شد

 که -و ممنوعيت آمد و شد زن و مرد غریبه با هم در خيابان) و بعدا اتوبوس های جداگانه(صندلی های اتوبوس ها 

  )55(. اقدامی ضد انقالبی ناميده می شد،این

) 1358 (1979 در سال در جریان تظاهرات زنان. تمسخر زنان شکل های بسيار متفاوتی به خود می گرفتند

در دفتر سردبيری یکی از روزنامه ها کار می کردند دیده بودند زنان بدون حجاب آلت چند مرد که گزارش شد 

خواهان رابطه ی این زنان می گفتند که طبق ادعای آن مردان، . تناسلی خودشان را به نمایش گذاشته بودند

آزاد آمریکایی بود که  خبرنگار Cynthia Dwyer نمونه ی دیگر در رابطه با مورد )56(.نه آزادی ،جنسی آزاد هستند

جنسيت او باعث شد تا جمهوری اسالمی اتهاماتی فراتر از اتهامات سياسی به . بعنوان جاسوسی دستگير شد

  )57(.او همچنين به ترویج فحشا، رابطه ی نامشروع با مردان و مصرف مشروبات الکلی متهم شد: او وارد کند

 محتوای درست مورد انتقاد فقدان یکان می تواند به خاطر در حاليکه سياست رژیم شاه در رابطه با حقوق زن

قرار بگيرد، حکومت آیت اهللا خمينی چيزی فراتر از این انتقاد است چرا که سرکوبی کامل زنان را در دستور کار 

حاال دیگر پرسش بر سر درست یا غلط بودن، مثبت یا منفی بودن و جبری یا انتخابی بودنِ  . خود قرار داده است

 نهادینه شده و سيستماتيک ادامه داری را تجربه ِ  امروز سرکوب،زنان ایران. موضوع قوانين حقوقی زنان نيست

. می کنند که حتی مورد اعتراض مردانی که خود را ليبرال می خوانند و یا روشنفکران چپ هم قرار نمی گيرد

این تظاهرات همچنين حس . سئله ی حجاب رفتفراتر از م) 1358 (1979اولين تظاهرات پنج روزه ی زنان در سال 

این اعتراضات می توانند . نشان می دهدرای حقوق آنها بوجود آمده بود درونی این زنان را نسبت به خطری که ب

  . بعنوان بهترین آزمایش برای سکوالریسم در ایران مورد ارزیابی قرار بگيرد

این واقعيت که سرکوب زنان با تظاهر به فرهنگ و دین انجام . پس از اینها، اعتراض بزرگی در جریان نبوده است

گروه های دیگر مانند بهائيان، کردها و . گرفته، موجب شده است تا قربانيان که زنان باشند، نادیده گرفته شوند

 الاقلسرکوب گروه های یاد شده .  اند، اما نه به اندازه ی زنانحتی مردان مسلمان هم از سرکوب رنج برده

  . دایش در بيرون شنيده شده استص

این واقعيت بر جا می ماند که تبعيض و سرکوب زنان جهان، در نفس خود، هنوز امری پذیرقته شده تلقی می 

 . شود
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