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  زنان
 1.  پرداختند" مسئلة زنان" در سدة نوزدهم تنها به صورت جسته و گريخته به 

ا   هايي خفيف در تار و پود جامعه ايجاد مي     زناني استثنايي گاهي حركت    كردند، امـ
، كـه زنـي مجتهـده بـود، بـدون           2العـين   ةقرطاهره  . ها دوامي نداشت    اين حركت 

رويج كرد و او را به خـاطر ايـن عمـل            حجاب به ميان مردان رفت و مدرنيته را ت        
مهد عليا، مادر ناصرالدين شاه قاجار، تا زماني كه پـسرش           . جسورانه اعدام كردند  

كرد ولي پس از رسيدن شاه بـه سـن بلـوغ              جوان بود در امور سياسي دخالت مي      
السلطنه، دختر ناصـرالدين شـاه، بـه خـاطر چـشم           تاج. اين قدرت را از دست داد     

او دربـارة زنـدگي در   . آمـد  رايش به تحقيق زني نادره به شمار ميو گ بين حقيقت
ــدروني، محروميــت  ــا ان ــان، و "طبيعــي"هــاي  حــرم شــاه ي ــه زن  ارث رســيده ب

 3.نوشـت    كه زنان مجبور بودنـد از آنـان اطاعـت كننـد، مـي              "هاي زشتي   خواجه"
تـر بودنـد كمتـر از زنـان        هاي اجتماعي فرودست    محدوديت زناني كه در موقعيت    

                                                 
  : براي بحثي گسترده دربارة وضع زنان در ايران پيش از سدة نوزدهم نگاه كنيد به. 1

Guitty Neshat and Lois Beck, eds. Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, 
Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 2003. 

 پرده را بدريم، بگذاريم كه احساس "،فرزانة ميالني: العين نگاه كنيد به ةب در مورد طاهره قربراي بحثي جال. 2
  :؛ همچنين نگاه كنيد به15/16، شمارة 1991پاييز و زمستان نيمة ديگر،  ، در "هوايي بخورد

َAli Akbar Mahdi, "The Iranian Women's Movement: A Century Long Struggle," 
The Muslim World, 94:4, October 2000, pp. 427-448. 

 .14. ، ص1362تهران، السلطنه،  خاطرات تاج مافي و سيروس سعدونديان،  -  نظامهرصومن. 3



   زندگي و زمانة شاه438

كار آنها در مزارع و در خانه ميزاني از آزادي          . ربار شاهنشاهي بود ولي نه چندان     د
ا      رفت و آمد و تماس با ديگران، گاهي با مردان، را براي آنها مجاز مي               دانـست امـ

كنندة هنجارهـاي زنـدگي زنـان بـود و            نظام پدرساالري تعيين  . فرهنگ همان بود  
 عدالت و فرهنگ بودند، محتـوا و شـكل          دار امور آموزش،    روحانيان هم، كه عهده   

كردنـد، در     در شـهرها، زنـان در خانـه كـار مـي           . كردنـد   آن هنجارها را تعيين مي    
روستاها هم در خانه و هم در مزرعه، ولي در هر دو مورد هويت خود را مـديون                  

از نظـر جنـسي     ) هاي قمـري    بر اساس سال  ( سالگي   9دختران در   . مردشان بودند 
آمدند و آمادگي آن را داشتند كـه بـا هـركس پـدر يـا ولـي آنهـا                  بالغ به شمار مي   

مردان حق داشتند هر وقت اراده كنند زن خود را          . دانست، ازدواج كنند    مناسب مي 
توانـستند از شـوهران خـود طـالق           طالق دهند؛ جز در موارد استثنايي زنان نمـي        

 امر مردان صـورت  رفت و آمدها، روابط اجتماعي و كار زنان بنا به نظر و           . بگيرند
 ت كه فرهنگ شيعه به آن شكل داده بـود، حرمـ           ، پدرساالري ايراني   در .گرفت  مي

 عينيت پيـدا    -پدران، برادران و شوهران   –زنان در ذهن و طرز فكر و رفتار مردان          
كردار زنان چنانچه سر سوزني نشان از آزادي فردي داشت همواره مغاير            . كرد  مي

كـرد و   شـد، حيثيـت مـرد را تـضعيف مـي      لقي مي با هنجارهاي مسلط اجتماعي ت    
زنان بـراي دفـاع از خـود دو سـالح در            . شد زندگي زن به مخاطره افتد       باعث مي 

از سوي ديگر، مردان زنان را بـه طـور          . مادر بودن و روابط جنسي    : اختيار داشتند 
– يا روسپي    ، و  به همين قياس، زن، همسر، يا خواهر        و دانستند  نمادين يا مادر مي   

ن جايي بـين ايـن      ابراي اغلب مرد  . ماد آبرو يا ابزاري براي ارضاي غرايز جنسي       ن
  . دو قابل تصور نبود

آزادي، عـدالت   –اي از مفـاهيم جديـد          مجموعه 1285انقالب مشروطة سال    
  بـالقوه    را -اجتماعي، برابري، جدايي دين و دولـت، حاكميـت مـردم و امثـال آن              

اي بـه مـتمم       انيان تالش كردند با افـزودن مـاده       روح. براي ايرانيان به ارمغان آورد    
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قانون اساسي و الزام به تطبيق قانون با شريعت، گزندگي و تندي ايـن مفـاهيم را                 
كـه بـه    هيوالئي بود    اين ماده هرگز به طور رسمي رعايت نشد ولي           4.تعديل كنند 

تصميمات سياسي همواره با توجه      از ترسش    :اشتگذشدت بر شرايط زنان تأثير      
ايفـا    را  گوسفند قرباني براي تـسكين علمـا       نقششد و زنان      ه شريعت گرفته مي   ب

توانـست   در دورة نخستين شاه خاندان پهلوي ، روند تجددگرايي نمـي      . مي كردند 
زباني نو ابداع شد كه بيـشتر خـود زنـان           . نيمي از جمعيت كشور را ناديده بگيرد      

 زنـان بـراي     اشـتغال  و   وزشآمـ شـد كـه     اكنون بر اين تأكيد مـي       . مبدع آن بودند  
زنان همچنان نيمة ديگـر مـردان       اما  . پيشرفت اجتماعي و اقتصادي ضروري است     

بودند، و از آنجا كه جايگاه مرد در جامعه مشخص بود، جايگاه زنـان بايـد بـا آن                   
خانواده واحد اصلي جامعه بود؛ مرد ارباب اين واحد و زن مكمـل             . شد  منطبق مي 

ز نظر كيفـي بـا ارزش مـردان         ا ولي   باال بود  ارزش زنان     اين چارچوب   در .او بود 
اين دوگانگي بـا چنـان      . ارزش مردان ذاتي بود، ارزش زنان ابزاري      . تفاوت داشت 

 كردنـد   كه مردان و زنان آن را بديهي تصور مـي ه بودقوتي در فرهنگ ريشه دواند  
   . تا اواخر قرن بيستم متوجه تناقض موجود در اين باور بديهي نشدندو

چارچوب نظري اين دوگانگي را  علم تفسير شيعه يا تعبيـر علمـا از روابـط         
اسالم مانند ديگر اديـان ابراهيمـي مـرد و زن را            . كرد  جنسيتي در اسالم تعيين مي    

شود كه برتري مرد شرط طبيعي روابط         در اسالم هم ادعا مي    . داند  ذاتاً متفاوت مي  
سـتايد و ارزش زن بـر         گاه مردان مـي   جنسيتي است، اسالم همواره زنان را از ديد       

                                                 
4. Nikki Keddie and Mehrdad Amanat, "Iran under the Later Qajars, 1848-1922," 
The Cambridge History of Iran: 7, pp. 174-212; 

، ، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران؛  فريدون آدميت1340، تهران، اميركبير، تاريخ مشروطة ايرانروي، احمد كس
  :همچنين نگاه كنيد به. ، شمارة مخصوص انقالب مشروطه3: 11، ايران نامه؛ 2535تهران، 

Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution 1906-1911: Grassroots of 
Democracy and the Origins of Feminism, New York, Columbia University Press, 
1996.  
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حتي زماني كه لطف خداوند شامل حال زنان        . شود  گيري مي   اساس نياز مرد اندازه   
 وقتي با زنان سر و كار داريد از خدا          ": دهد  شود، او مردان را مخاطب قرار مي        مي

زن بـراي مـرد آفريـده شـده          ٥ ".بترسيد، زيرا خداوند آنها را به شما سپرده است        
مرد عادل بـا زنـان بـه عـدالت رفتـار            . و بنابراين بدون مرد جايگاهي ندارد     است  
كند، ولي از آنجا كه زن براي بقاي اجتماعي و روحي مرد آفريده شـده اسـت،        مي

   6.عدالت در بيرون از چارچوب مردساالري معناي چنداني ندارد

اع بـه   البته همه جـا اوضـ     . اين زمينة مناسبات اجتماعي مدرن در ايران است       
حق مادر و فرزندي مطرح بـود و آبـرو و حيثيـت            . آمد شاين بدي نبود كه شرح    

زنان متأهل حق ادارة  دارايي خود را        . مرد هم مستلزم احترام گذاشتن به زنان بود       
شد زنان ثروتمندتر از ميان آنان آزادي عمل بيشتري داشته            داشتند و اين باعث مي    

نت شورش عليه ديانت سفت و سخت وجود        در سراسر تاريخ ايران هم س     . باشند
كردنـد،    داشت، كه بيش از همه عارفان ايراني، به ويـژه شـاعران، آن را ابـراز مـي                 

ا روحانيـان    . ي كه در آن عشق به خدا و آزادي بـا هـم در آميختـه بودنـد                 بينش امـ
هـايي    مخالفت با آنها، به ويژه در حـوزه       . ناپذير و متعصب بودند     قدرتمند، انعطاف 

  از آنهـا حمايـت     "طبيعتـاً   "ماعي مثل روابط جنسيتي كـه نظـام پدرسـاالري           اجت

                                                 
 . 1363، قم، قرآن و مقام زنسيد علي كمالي، . 5

  :از جمله نگاه كنيد به. 6
Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics, Boulder, 
Colo., Westview, 2006, 4th edition, especially chapter 6, "Restrictions on the Rights 
and Freedoms of Women"; Fatemeh Mernissi, The Veil and the Male Elite: A 
Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam, Reading, Mass.: Addison 
Wesely, 1991; Ziba Hosseini, Islam and Gender: The Religious Debate in 
Contemporary Iran, Princeton, Princeton University Press, 1999; Mahnaz Afkhami, 
ed. Faith and Freedom: Women's Human Rights in the Muslim World, London and 
New York, I.B. Tauris, 1995. 

نظام حقوق زن كنيد به آثار مرتضي مطهري، به ويژه به براي تفسيري اسالمي و مدرن از جايگاه زن در اسالم نگاه 
  .1974. قم. چاپ هشتمدر اسالم، 
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مـي  بنابراين مبارزه در راه حقوق زنان شهامت        . خطر  كرد، نه آسان بود و نه بي        مي
بين و شجاع نيز       اين راه به احتمال زياد حتي زنان و مردان روشن          در آغاز  طلبيد و 

 نياز تاريخي به    در برابر  رضاشاه   .كردند  بدون حمايت دولت پيشرفت چنداني نمي     
، اما رغبتـي بـه ايـن        كوشيد آموزش زنان     و گستراندن  پيشرفت براي باز كردن راه    

او . حجـاب در انظـار عمـومي حاضـر شـوند            نداشت كه همسر و دختـرانش بـي       
  مـشتاقانه كـه  دختـرش اشـرف،    بهپسرانش را براي تحصيل به اروپا فرستاد، ولي         

پـس  .  در اروپـا بـه مدرسـه رود         اجازه نداد  ،سش مي كرد  التمابراي ادامه تحصنل    
ها    سالة حكومت پهلوي   50گذراندند، هر چند در دوران        زنان دوران سختي را مي    

  .هاي بسيار به پيشرفتي چشمگير دست يافتند پس از  كشمكش

***  

برخـي از   .  نداشـت   زنـان  "تجـددگرايي "در آغاز رضاشاه عالقة چنداني بـه        
ـ   ن روشـن  صاحبمنصبا تـر او، مثـل عبدالحـسين تيمورتـاش، وزيـر دربـار، در                ينب

 و بـه ارتبـاط بـين        نددانـست   مانـدگي مـي      با او  چادر را نشانة عقـب        انهايش  حرف
ه رضاشاه يكبار بـه تيمورتـاش گفتـ       . ندكرد  تجددگرايي و كشف حجاب اشاره مي     

هـايم را    اگر چنين باشد من پيش از گـرفتن چنـين تـصميمي اول دوتـا زن               ": بود
 كشف حجاب نه تنها بـراي رضاشـاه كـه بـراي مـردان و زنـان                  7".دهم  ق مي طال

روز اولي  . اي تلخ بود     تجربه آن ها از نظر بسياري از     و   دشوار   يمعمولي هم تحول  
كه همسران نمايندگان بدون حجاب در مراسم تشريفاتي مجلس حـضور يافتنـد،             

 ببيننـد، از حـال   "عريـان "را توانستند تحمل كنند مردان آنها       برخي از آنها كه نمي    
ها ديده شـوند،       زنان تمايلي نداشتند كه بدون حجاب در خيابان         بسياري از  .رفتند

                                                 
مصاحبه با مهرانگيز دولتشاهي، بتسدا، ،  1357 تا 1320: جامعه، دولت و جنبش زنان ايرانغالم رضا افخمي، . 7

  . از اين پس دولتشاهي.25-27. ، صص2002طالعات  ايران، بنياد م
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 رعايـت نكـردن اصـول عفـاف و          خـاطر ترسـيدند بـه        به اين دليل كه مـي      بعضي
 8. به اين دليل كه از اين كـار نفـرت داشـتند   بعضيپاكدامني به آنها توهين شود و     

هـاي     زنان از ترس مزاحمت مـذهبي      برخي از به اينكه   ديري نگذشت كه با توجه      
متعصب هنوز حجاب خود را حفظ كرده بودند، دولت به نيروي پليس دستور داد              

مردم از اين حركت خوششان نيامد و اين كار         . ها بردارد   حجاب زنان را در خيابان    
  از آنجا كـه كـشف       با اين همه،   .به لكة ننگي در دوران حكومت رضاشاه بدل شد        

حجاب به منزلة امضاي حكم آزادي و برابري زنان بود، تأثير آن باقي ماند و حتي                
  . حجاب ماندند پس از استعفا و تبعيد رضاشاه بسياري از زنان بي

پس از تبعيد رضاشاه علمـا بخـش زيـادي از نفـوذي را كـه در دورة وي از                    
اسـم گراميداشـت   آنها مانع برگزاري مر . دست داده بودند، دوباره به دست آوردند      

حجاب بـه واقعيتـي از زنـدگي        دي، سالروز كشف حجاب، شدند، اما زنان بي        17
هاي    معطوف به جلوگيري از آسيب      اكنون بيشتر  حواس روحانيان . بدل شده بودند  

تا سر حد ممكن زنان را محجبه  و از نظر سياسي محـدود               به اين كه     بيشتر بود و  
روه كوچكي از روحانيان، پيشنهاد كردنـد بـه زور        فداييان اسالم، گ   تنها. نگه دارند 

جامعه را به شكل الگوي دوران فرمـانروايي حـضرت محمـد در سـدة هفـتم در                  
اما اين طرح شكست خورد؛ آنها چند تن از فضال و دولتيان را كشتند ولي               . آورند

  .رندگذاب تأثير چنداني بر جامعه موفّق نشدند

                                                 
گر شيرين سميعي، دور  طالعات ايران، تاريخ شفاهي، مصاحبه با نيره ابتهاج سميعي، مصاحبهبنياد م.. 8

ها پيش از كشف حجاب  به هر حال بايد اشاره كنيم كه سال. از اين پس ابتهاج سميعي ، 6. 1، 1984ماساچوست، 
. هاي عمومي البته نه در مكانحجاب بودند،  هاي فرادست و روشنفكر در عمل بي ، برخي از خانواده1314در سال 

  :نگاه كنيد به. گرا و اقليت تجددگرا بودند زنان، به راه هاي بسيار، موضوع اصلي تنش بين اكثريت سنت
Mohammad Tavakoli Targhi, "Women of the West Imagined: The Farangi Other 
and the Emergence of the Women Question in Iran," in Valentine M. Moghadam ed. 
Identitiy, Politics and Women: Cultural Reassertions and Feminism in International 
Perspective, Boulder, Colo., Westview Press, 1994. pp. 98-120. 
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 ايدئولوژي تـا     قالب بيشتر در شدند، اما   زنان از سوي جناح چپ پشتيباني مي      
، تـر   اي بـزرگ     حزب توده حقوق زنان را تابع مقتضيات ستيزه        . عمل  چارچوب در

مـردان آن را تعريـف و رهبـري     هاي سياسي انترناسيونال سوم كـه        ضرورت يعني
 مطـرح    در حـزب   هاي مربوط بـه زنـان بـه نـدرت           موضوع .دانست  ، مي كردند  مي
 ، همان طور كه در پيش آمد، ايـن موضـوع          گرفت و   ار مي شد يا مورد بحث قر      مي

توجهي بـه مـسائل زنـان در     داد تا سران حزب توده را به خاطر بي  شاه  به اي  بهانه
    9.سياست و منشور خود سرزنش كند

در ميـان چنـد گـروه از     تفكّر و تحرّك در زمينه مسائل مربوط به زنان بيشتر      
ران زن و ديگر زنـان وابـسته بـه نظـام            آموزگا كه اغلب     رواج داشت  رو  زنان ميانه 

، صـفيه   1322در سـال  .  رهبري آن را بـه عهـده داشـتند         اچتماعي و سياسي كشور   
فيروز، هاجر تربيت و زنان فعال ديگري با ذهنيات مشابه حزب زنـان را تأسـيس                
كردند، و بسياري از زنان عضو اين حزب بعدها جـذب حـزب دمـوكرات ايـران                 

حزب قوام پس از به     . ه بود را براي مقابله با حزب توده پي نهاد       شدند كه قوام آن     
ا زمينـه            اي بـراي آمـوزش       پايان رسيدن دوران نخست وزيري وي دوام نياورد، امـ

زنان فعالي شد كه بعدها چند انجمن زنـان، از جملـه شـوراي زنـان، را تأسـيس                   
ئل مهـم مربـوط      دربارة مسا  در آن پرداخت ولي     كردند كه بيشتر به امور خيريه مي      

 شوراي زنان، به رياست صـفية فيـروز، از         1320در دهة   . شد  به زنان هم بحث مي    
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اي، از     زنـان چنـد سـازمان حرفـه        1330 دهة   تا. تر بود   هاي زنان مهم      همة سازمان 
  .انجمن زنان پرستار و ماما گرفته تا انجمن زنان حقوقدان، تشكيل داده بودند

نان به فدراسيوني به نام سـازمان همكـاري         ، چهارده سازمان ز   1335در سال   
 شـاهدخت   10.هاي زنان پيوستند كه رياست آن با شـاهدخت اشـرف بـود              انجمن

 زنان را به عهده گيرد       هاي انجمنيكي ار   اشرف پذيرفته بود كه رياست افتخاري       
ها استدالل كنند همكاري وي فقط بـا يـك            و اين باعث شده بود كه ديگر انجمن       

عـال، وزيـر دربـار، ايـن        . انحـصاري كـاري غيرمنـصفانه اسـت       انجمن به شكلي    
 كـرد كـه شـاهدخت اشـرف         تاُييـد ها را به شاه گـزارش داد، و او هـم              نارضايتي

بايست اين مقام را بپذيرد، مگر آنكه آمادگي آن را داشته باشد كه همين نـوع                  نمي
سـازمان  "ه  به اين ترتيب بود كـ     . هاي زنان داشته باشد     همكاري را با تمام سازمان    

ت هـاي      شكل گرفت كه اندك مدتي بعـد در شـورايعالي            "همكاري زنـان  جمعيـ
المللي داشت و شاهدخت اشرف رياسـت         ادغام شد كه برنامة كاري داخلي و بين       

 11.افتخاري آن را به عهده گرفت

***  

 چند انجمن زنان، بيشتر براي روشن كردن افكار اعـضاي           1330تا ميانة دهة    
 روشن بود كه قـانون      . در رابطه با وضع زنان پرداخته بودند       قانونخود، به مطالعة    

 وجود داشت، و بيشتر نوعي تعبير شـريعت         متون حقوقي خانواده به شكلي كه در      
اغلـب آن قـوانين يـا بـر         . به زبان مدرن بود، در اصل نسبت به زنان منصفانه نبود          
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حق زنان در مـورد     در مواردي چند، مثل مورد      . اساس قرآن يا بر اساس سنت بود      
در مواردي ديگر، مثل جايگـاه      . ارث، احكام شرعي به صراحت در قرآن آمده بود        

در واقـع،   . شد زن در اجتماع،  تفسير روحانيان به عنوان احكام شرعي عرضه مي
همسران .  عليه مشاركت زنان در امور سياسي وجود نداشت        "الهي"هرگز حكمي   

ه، از فعاالن سياسي و حامي همسر خـود         حضرت محمد، به ويژه خديجه و عايش      
عايشه قرآن را از بر كرده بود و از دانش خود چـون سـالحي در                . و دين او بودند   

هند، همسر ابوسفيان از بزرگان مكّه، و       . جست  سياست دورة پسامحمدي سود مي    
 علي، عموزاده و دامـاد      ]حضرت[مادر معاويه، خليفة اموي، از دشمنان سرسخت        

نخـستين زنـان    .  همين ترديد در مورد مسئلة حجاب هم وجود داشـت          .پيامبر بود 
همسران پيامبر هم اغلب بدون حجاب در برابـر عمـوم           . مسلمان حجاب نداشتند  

هاي قرآنـي دربـارة حجـاب           دست كم به موجب يك روايت آيه      . شدند  حاضر مي 
بـه  پس از آن نازل شد كه ياران محمد شكايت كردند كه بر پيامبر فرض است كه       

همسرانش بگويد كه بدون پوشش مناسب در برابر مرداني حاضر نـشوند كـه بـه                
 اين  .ها هستند   آيند و در اين ديدارها اغلب آن زنان هم در آن نزديكي             ديدار او مي  

شـد و نـه افـراد       ها نازل شد و فقط شامل همسران پيـامبر مـي            گونه بود كه آن آيه    
رد كـه بـه موجـب آن زنـان طبقـات            پـذي   اين تفسير رسم آن زمانـه را مـي        . ديگر

پوشـاندند    هاي عمومي بايد روي خـود را مـي          فرادست به هنگام حضور در مكان     
بـا گذشـت زمـان تمـام ايـن          . ولي اين الزام براي زنان معمـولي وجـود نداشـت          

موضع روحانيان در مورد زنان به سنت پذيرفتـه شـده بـدل             . دستورات تغيير كرد  
هت دفاع از حقوق زنان با هنجـار پدرشـاهي در           شد و در نتيجه هر حركتي در ج       

هـا    پرداختن به مسائل زنان نياز به شهامت و درايت داشت و دولـت            . تعارض بود 
دادند رسيدگي به مسائل زنان را، حتي         هم كه درگير مسائل ديگر بودند ترجيح مي       

  .در مواقعي كه تمايل به كمك به آنها داشتند، به تأخير اندازند
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تر كه اغلب آنها آموزگـار بودنـد،    گروهي از زنان شاغل جوان   1335در سال   
به رهبري مهرانگيز دولتشاهي، مهري آهـي، پـروين خـانلري و چنـد تـن ديگـر،                  

 تمام نـه عـضوي كـه در         12.تر به نام جمعيت راه نو را پي نهادند          سازماني پيشرفته 
ـ       د يـا بـا آن   آغاز اين جامعه را تشكيل دادند يا بخشي از طبقة حاكمـة ايـران بودن

توانند با روحانيان يـا زمامـداران رقابـت           دانستند كه نمي     آنها مي  13. تماس داشتند 
آنها به مزاياي كار كردن در درون نظام و سودمند بـودن حمايـت حكومـت                . كنند

حـق كـار    –آنها فقط خواستار حقوقي ساده بودند       . آنها انقالبي نبودند  . آگاه بودند 
آنها نقش خود را در خانه      . تر فرزندانشان و خودشان   كردن، سفر كردن، كنترل بيش    

آنها همان نيمة ديگـر مـشهور       . دانستند  و در عرصة عمومي مكمل نقش مردان مي       
آنها همچنين درخواست حق رأي داشتند، هر چند در آغاز چندان بـر ايـن               . بودند

 خيـر   هاي اولية آنها بيشتر در زمينـة كارهـاي          فعاليت. كردند  خواسته پافشاري نمي  
هـاي تهـران بـه سـر          كمك به نيازمندان يا كساني مانند زنـاني كـه در زنـدان            : بود
    14.بردند مي

اعـضاي  . داد  جمعيت راه نو به رابطة بين زنان و خانواده هم توجه نشان مـي             
اين انجمن نظر شهاب فردوس، يكي از قضات مشهور ديوانعالي، را به كار خـود               

اي را دربارة زنان در خانواده آماده كند          س اليحه نوي  جلب و او را قانع كردند پيش      
مـا بـه    ": آورد  دولتشاهي به خـاطر مـي     . كه تضادي با احكام اسالمي نداشته باشد      

دانستيم كه اگر سبك آن با اصـول          مي. اي نياز داشتيم كه قابل تصويب باشد        اليحه
  كـه 1338 در سـال  15".شـود   اعتقادي اسالم مغايرت داشته باشـد، تـصويب نمـي         
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جمعيت راه نو به شورايعالي زنان پيوست، طرح قانون خانوادة مورد نظر خـود را               
در برنامة آن شورا قرار داد، هرچند دولت، كه در اين زمان رياست آن با منـوجهر                 

ولي زنـان همچنـان دربـارة ايـن     . داد اي به اين موضوع نشان نمي      اقبال بود، عالقه  
دادنـد و بـراي       ر اين زمينه آمـوزش مـي      گفتند و زنان ديگر را د       موضوع سخن مي  

. آوردنـد   گيري بودند، فشار مـي      ايجاد اصالحات به مرداني كه در موقعيت تصميم       
 بـه اعـضاي     1338 در شـهريور     ، تا حدودي در پاسخ به اين فشارهاي زنـان         ،شاه

هيئت دولت گفت كه دنيا عوض شده است و اين قوانين نيز بايـد، بـا توجـه بـه                    
اي كه براي زنان محدوديت ايجـاد      غيير كنند تا شرايط غيرعادالنه    قوانين اسالمي، ت  

او گفت به ويژه دولت بايد به زنان حق رأي بدهد تـا آنهـا               . كرد، از ميان برود     مي
 در ماه آذر همان سـال شـاه بـا           16.بتوانند در امور اجتماعي و سياسي شركت كنند       

ه از آرمـان زنـان بـه        فرح ديبا ازدواج كرد كه دختر جواني فعال و جـدي بـود كـ              
اين واقعيت كه براي نخستين بار در تـاريخ معاصـر ملكـة            . كرد  شدت حمايت مي  

ايران فعاالنه در امور اجتماعي شركت داشت و حتي پيش از ازدواج با شاه به اين                
او در  . كـرد   كار ابراز عالقه كرده بود، زنان را براي كسب حقوق خود تشويق مـي             

به "كه  روزنامة اطالعات گفت كه تمام اميدش اين است          آبان به خبرنگار     30روز  
او در مـصاحبه بـا      .  مايـة خيـر و سـبب پيـشرفت باشـد           "ويژه براي زنان كـشور    

كند راه فعاليت، كـار كـردن و آسـايش را             لندن هم گفت تالش مي    تايمز  خبرنگار  
  17.به روي زنان بگشايد

*** 

در . نـان تغييـر داد  انقالب سفيد در حد چشمگيري فضاي سياسي را بـراي ز     
هاي عضو شورايعالي زنـان آمـادگي خـود را بـراي              ، سازمان 1342 مرداد   20روز  
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 مرداد آنها، بـا وجـود       21در روز   . مشاركت در انتخابات آتي مجلس اعالم كردند      
تهديد مستمر تندروها و خشونت گاه به گاه آنها، راهپيمايي بزرگـي را در تهـران                

داد، در اجتماع زنان، كـشاورزان، اصـناف و اعـضاي            مر 26در روز   . سازمان دادند 
شوراهاي ايالتي و واليتي و كارمندان مقرر شد كه بـراي انتخـاب نامزدهـايي كـه                 

در . اي ملـي در تهـران تـشكيل شـود           بناست نمايندة آنها در مجلس باشند، كنگره      
ايي  در تهران تشكيل شد و نامزده      "آزاد مردان و آزاد زنان     كنگره" شهريور   5روز  

را كه بنا بود در انتخابات مجلس شركت كنند انتخاب كرد و قول داد در انتخابات            
براي نخستين بار در تاريخ مشروطيت ايران چند تن از زنـان            . از آنان حمايت كند   

  از ميان آنها شش تن به نمايندگي مجلس شـورا            18.هم در ميان اين نامزدها بودند     
اغلب آنها فعـاالن جنـبش زنـان    . زيده شدندو دو تن به نمايندگي مجلس سنا برگ  

 كـانون بـانوان را      1314هاجر تربيت، كه از تهران انتخـاب شـد، در سـال             . بودند
ملك جهانبـاني از      شوكت. تأسيس كرده بود كه نخستين سازمان از اين دست بود         

رو پارسـا از      فـرخ . پيشگامان تحصيل دختران و مؤسس چند سازمان آموزشي بود        
يكـي از   جهان زنـان،     از نظر سياسي فعال بر آمده بود؛ مادرش سردبير           اي  خانواده

رو كه پزشك بود تصميم گرفـت         فرخ. هاي فمينيستي در ايران، بود      نخستين مجله 
نيـره ابتهـاج سـميعي،      . به آموزش دختران و كار در جهت پيشرفت زنان بپـردازد          

عضو چند انجمن زنان    التحصيالن مدرسة امريكايي تهران، آموزگار و         يكي از فارغ  
مهرانگيز دولتشاهي، يكي از زنان فعال سياسي كه جمعيت راه نو را پي نهاده              . بود

نزهـت  . شناسي خبرنگـاري گرفتـه بـود        بود، از دانشگاه هايدلبرگ دكتراي جامعه     
او . ترين از ميان آنها ولي در امـور زنـان فعـال بـود               تجربه  ترين و كم    نفيسي جوان 

دان و آزاد زنان    هردار تهران و سازمان دهندة كنگرة آزاد مر        احمد نفيسي، ش   همسر
اغلب ايـن   . اثر نبود    و اين واقعيت در نامزد شدن او براي انتخابات مجلس بي           بود
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پارسـا نخـستين    . هايي مهم در ارتقاي حقوق زنان در ايران بازي كردند           زنان نقش 
 تربيت و جهانبـاني  .دولتشاهي نخستين سفير زن شد. وزير زن در تاريخ ايران شد     

ابتهاج سميعي تا پايان رژيم پهلوي      . بعدها به نمايندگي مجلس سنا برگزيده شدند      
 پس  همسر نزهت نفيسي  . نماينده بود و يكي از رهبران مهم حزب ايران نوين شد          

هـاي بعـد         ديگر مورد عنايت نبود و شايد به همين دليل او هم در سـال              از چندي 
  .لس پيشنهاد نشدبراي نامزدي انتخابات مج

از ميان دو زني كه سناتور شدند، مهرانگيز منوچهريان دكتراي حقوق داشت            
الملـوك مـصاحب، بـا        شمس. و مؤسس و رئيس اتحادية زنان حقوقدان ايران بود        

ها در مقام آموزگار و نـاظم مـدارس دخترانـه             داشتن دكتراي تعليم و تربيت، سال     
ارس ابتـدايي و چـاپ آنهـا نظـارت          هاي درسـي مـد      خدمت كرد و بر متن كتاب     

هـاي قانونگـذاري پيـرو راه بـدرالملوك      اين گروه جديد از زنان در هيئت   . داشت
 از  رهبـران  ، يافـت راه دانـشگاه  به يكي از نخستين زناني كه    ،بامدادبامداد بودند،   

 19. ساز در اين زمينه بود جنبش زنان در ايران و نويسندة كتابي دوران

هـاي نفـوذ از داخـل در مـورد            س حضور داشتند به گـروه     زناني كه در مجل   
 تأسيس ايـران     اما دولت كه از اعضاي حزب تازه      . قانون خانواده بدل شدند   اليحه  

عبـداهللا  . نوين تشكيل شده بود، مايل نبود اين اليحـه را بـه مجلـس تقـديم كنـد                 
زن و  رياضي، رئيس مجلس، پيشنهاد كرد كميسيوني ويژه و متشكل از نمايندگان            

ديگران براي بررسي اين پيشنهاد تشكيل شود تا اطمينان حاصل آيد كه اين اليحه              
تربيت . با احكام اسالمي تعارضي ندارد و در اين مورد به نمايندگان آموزش دهد            

و دولتشاهي از طرف اين شش زن، كه پنج تن از آنـان بـه حـزب ايـران نـوين و          
آنها اين طرح   .  بود، باني اين كار شدند     يكي از آنها، نفيسي، به حزب مردم پيوسته       

                                                 
19. B. Bamdad, From Darkness to Light: Women's Emancipation in Iran. Ed. And 
Trans. F.R.C. Bagley, Hicksville, New York, Exposition Press, 1977. 
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را به وزارت دادگستري بردند، يعني جايي كه ايـن اليحـه بايـد از طـرف دولـت                   
هـا در تهـران، قـم و     اهللا  ترتيبي دادند كه اين اليحه بـا آيـت   نيز ، و شد  تصويب مي 

 اليحـه را نـزد شـاهدخت اشـرف و شـهبانو             سـپس . مشهد مورد بحث قرار گيرد    
در كميـسيون   . ها هم به نوبة خود شاه را از محتـواي آن آگـاه كردنـد              بردند، كه آن  

ويژه به مدت سه سال دربارة اين اليحه بحث كردند ولي اليحه رسماً به مجلـس                
سـرانجام ايـن حـزب      . تقديم نشد، زيرا حزب اكثريت در مورد آن ترديد داشـت          

 منـافع زنـان     پيشنهاد كرد زنان در همايشي به بحث دربارة مسائل كلي مربوط بـه            
اي از پيـشنهادها را مطـرح كننـد كـه بـر اسـاس آنهـا بـشود                     بپردازند و مجموعه  

شهبانو به طور رسمي همايش ايـران       . اي را به مجلس تقديم و تصويب كرد         اليحه
در تـاالر   .  در تـاالر فرهنـگ تهـران افتتـاح كـرد           1345 مهر   23 در روز     را و زنان 

سپس اين همايش به سـتاد      . نقش حزب نشد  اي به قانون خانواده يا        اشارهفرهنگ  
از دربـار و     شـد    باعـث طرح مسائل زنـان در خـانواده        و   حزب ايران نوين منتقل   
شاه آشكارا مايـل بـه      . ي از يك سياست خاص انتقاد شود      شهبانو به دليل جانبدار   

پشتيباني از اين همايش بود زيرا اطمينان داشت كه نتيجة آن شـامل هـيچ چيـزي                 
او احتماالً به اين نتيجه رسـيده       .  كه با اسالم مغايرت داشته باشد      دنمي توانست ش  

اي   همايش با قطعنامه  . بپذيردارزش داشت خطر انتقاد را       بهبود وصع زنان     بود كه 
هاي بهداشت، آموزش، اشـتغال و خـانواده        دربارة مسائل پيش روي زنان در زمينه      

رد در ايـن زمينـه قـوانين        به كار خود پايان داد و از دولت و مجلس درخواست ك           
  .مناسب را مطرح و تصويب كنند

اي را در مـورد        آبان، سـناتور مهرانگيـز منوچهريـان اليحـه         2چند روز بعد،    
.  سـناتور آن را امـضا كردنـد        15قانون خانواده در سنا مطرح كرد كه برابر قـانون           

ي او اليحة پيشنهادي منوچهريان جسورانه بود و سابقة آن بـه روزهـاي دانـشجوي      
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 او كتـابي منتـشر      1328 در سـال     20.گشت   بر مي  1320در دانشگاه تهران، در دهة      
انتقاد از قوانين  اساسي ، مدني، و كيفري ايران از نظر حقوق زن،              كرده بود به نام     

و در اين راه با دشواري زيـادي روبـرو شـده بـود زيـرا اغلـب ناشـران يـا آن را                   
ايـن  . هراسـيدند   روحانيان يـا دولـت مـي      كردند يا از واكنش       ضداسالمي تلقي مي  

 تجديد چاپ شد و اين بار منوچهريان در مقام سـناتور و             1342كتاب در تابستان    
در آن ": او در مقدمة ايـن چـاپ نوشـت   . هاي انقالب سفيد حامي آن بودند  وعده

روزها افق اصالح اجتماعي تاريك بود ، تنها بارقة اميد از ديدگاه شـاه و وجـدان                 
گرفت كه زمينه را براي برابري نهـايي بـين مـردان و زنـان                  سرچشمه مي  بيدار او 

كرد بايد فوري و پـيش از آنكـه شـور و               منوچهريان احساس مي   21".كرد  آماده مي 
او در اسـفند    . هيجان ناشي از انقالب سفيد از بين بـرود، اقـدامي صـورت گيـرد              

ي را پيشنهاد كرد    شود قانون   مي "به ياري شما  " به همكارانش در سنا گفت         1342
برابري كامل حقوق زنان و مردان را در مورد اشـتغال بـدون نيـاز بـه اجـازة                   "كه  

هـاي    شوهر، و همچنين برابـري در مـورد شـرايط طـالق، ارث و تمـام موضـوع                 
ا          .  كنـد   تـضمين  "اجتماعي، اقتـصادي و مـدني      اينهـا پيـشنهادهايي كلـي بـود امـ

ايـن امـري    "كند، هـر چنـد        تصويب مي منوچهريان اطمينان داشت كه سنا آنها را        
   22".نبود كه يك شبه بتوان آن را به انجام رساند

قانون پيشنهادي خانواده بر اساس اصول برابري       "اليحة منوچهريان با عنوان     
شاه آن را بـه مـردم ايـران اعطـا            رضااعليحضرت محمد   حقوق مردان و زنان كه      

 مجلة اطالعـات بـانوان تجديـد        در ماه ارديبهشت در چند شماره از       ".كرده است 
                                                 

فعاليت هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي :  نوشين احمدي خراساني و پروين اردالن، سناتور. 20
 .238-239. ، صص1382تهران، توسعه، زنان در ايران، 

سازمان داوطلبان حمايت انتقاد قوانين اساسي، مدني، و كيفري ايران از نظر حقوق زن، انگيز منوچهريان، مهر. 21
 .، مقدمه1342خانواده، 

 .1342 اسفند 7مذاكرات مجلس، . 22
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 اين كار باعـث بلـوا در   23.چاپ شد و در مطبوعات بسيار مورد بحث قرار گرفت     
باقر عاملي، وزيـر    . شهرهاي قم و مشهد در ايران و و در شهر نجف در عراق شد             

دادگستري، كه نگران واكنش روحانيان بود، هر گونه ارتباط خود با ايـن طـرح را                
شايد كسي بـه نـوعي بـه        ...قانون مدني ايران تغيير نمي كند     ": او گفت . انكار كرد 

هـيچ گونـه بررسـي در       . بررسي آن پرداخته باشد ولي اين كاري شخـصي اسـت          
اي   وزارت دادگستري در جريان نيست و دولت به هيچ رو قـصد بررسـي اليحـه               

 عـاملي   ".پيشنهادي را ندارد كه احتمال تعارض آن با اسالم وجـود داشـته باشـد              
بنابراين نيازي نيست كه اين مطلب به بحث گذاشته شـود زيـرا كـل طـرح                 گفت  

 عطاءاهللا خسرواني، دبير كـل حـزب ايـران نـوين اعـالم كـرد كـه                  24.مردود است 
از حـزب اخـراج      " و حزبي  بهره بودن از صداقت اخالقي      به دليل بي  "منوچهريان  
ب ديگـر    منوچهريان پاسخ داد او حزب را ترك كرده است زيرا حز           25.شده است 

نوشته انقالب سفيد،   در كتاب خود،    "شاه  . نمايندة اصول انقالب سفيد شاه نيست     
توانيم صلح و آرامش داشـته باشـيم كـه در             است كه امروز ما فقط در صورتي مي       

صلح و آرامش دنيا هم فقط به قدرت نظامي اين          . دنيا صلح و آرامش برقرار باشد     
 26".هـا وابـسته اسـت        حقوق افراد و ملت    يا آن كشور بستگي ندارد بلكه به تأمين       

 ، عمـل كـرده    رداي كه در اين گفتة شاه وجود دا         خسرواني و حزب خالف فلسفه    
  .  پس خسرواني فاقد صداقت اخالقي استاند،

 كه اين اليحه به طور رسمي تقديم مجلس سـنا شـد و              1345 آبان   2در روز   
شود، جنجـالي، نـه     اي معمولي بررسي      رئيس مجلس سنا پذيرفت كه چون اليحه      

                                                 
 .252-257. خراساني و اردالن، پيشين، صص. 23

 .همان. 24

 .٢۵٩.  نقل از خراسانی و اردالن، پيشين، ص، به15/11/45، 693شمارة نامة ارادة آذربايجان،  هفته. 25

 .همان. 26
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در مطبوعات، كه در درون دولت و در ميان روحانيان بر پا شد كه منوچهريـان را                 
در مجلس، حزب اكثريت از شوكت ملك جهانباني، يكـي          . تهديد به تكفير كردند   

از نماينــدگان زن درخواســت كــرد ارتبــاط گــروه خــود و مجلــس را بــا اليحــة 
مـا  "كـه   ران خود و به ملت اطمينـان داد         جهانباني به همكا  . منوچهريان انكار كند  

 هويدا، نخست وزير، به سـفراي       ". اسالم نمي كنيم   موازينهيچ اقدامي مخالف با     
هايي از قوانين حمايـت خـانوادة كـشور           خود در جوامع اسالمي دستور داد نسخه      
او از دو مجتهـد مـشهور، محمـد كـاظم     . محل خدمت خود را بـراي او بفرسـتند       

لجي درخواست كرد پيشنهاد مجلس را بررسي كننـد تـا ايـن             عصار و محمد سنگ   
ايـن اليحـه سـرانجام بـه        . اطمينان به دست آيد كه با موازين اسالم منطبق اسـت          

 بـدل شـد كـه بـه هـيچ رو جـسارت مـورد نظـر                  1346قانون حمايـت خـانوادة      
خورد اما در مناسبات خـانوادگي ايـران دسـتاورد            منوچهريان در آن به چشم نمي     

 يـا ازدواج    27منوچهريان در نظـر داشـت چندهمـسري، مهريـه، متعـه           . بودمهمي  
موقت، واگذاري سرپرستي كودكان يتيم به والدين ذكور را لغو و ميزان ارث زنان              

همان گونه كه خود منوچهريان در حـدود يـك سـال پـيش              . و مردان را برابر كند    
تـة دولتـشاهي شـاه از     به گف . اظهار كرده بود موافقت با اين پيشنهاد غيرممكن بود        

آيا اين زن عقلش را از دسـت داده  " پرسيده بود ، رئيس مجلس سنا، شريف امامي 
اي را امـضا      چطور ممكن است اين همه سـناتور چنـين اليحـه          " و نيز   28 "است؟
 طنـز شـاه بـه     .  پاسخ اين بود كه آن سناتورها آن اليحه را نخوانده بودنـد            "كنند؟

                                                 
  :در مورد متعه نگاه كنيد به. 27

Shahla Haeri, "The Institution of Mut'a Marriage in Iran: A Formal and Historical 
Perspective," in Women and Revolution in Iran, ed. Guitty Neshat, Boulder, Colo.: 
Westview Press, 1983, pp. 231-252, and Law of Desire: Temporary Marriage in 
Iran, London, I.B. Tauris, 1989. 

  .1985قم، ازدواج موقت در اسالم، همچنين نگاه كنيد به مطهري، پيشين؛ محمد حسين طباطبايي، 

 .151. دولتشاهي، پيشين، ص. 28
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 گذاشـتند آن را      حكم اعدام مرا جلوي آنهـا مـي        پس ممكن بود اگر   ":  بود پرسيده
  " نخوانده امضا كنند؟هم

هاي مربـوط بـه مناسـبات خـانوادگي شـامل              تمام شكايت  1346قانون سال   
 2 و   1هـاي     شوهر، زن، كودكان، پدر، جد پدري، قيم و شبيه آن را به موجب ماده             

ا بـه دسـت     زنان حق ادعاي خسارت به خـاطر طـالق ر         . كرد  به دادگاه ارجاع مي   
.  حق دريافـت شـكايات را داشـتند   10 و 8هاي   ها به موجب ماده     آوردند و دادگاه  

مردان از حق طالق به دلخواه خود محروم شدند و طالق زن يا زنان آنها موكـول                 
مـردان حـق ازدواج دوم را بـدون اجـازة زن اول در دادگـاه                . به اجازة دادگاه شد   

 كنند كه در مناسباتشان با هـر دو زن عادالنـه    توانستند ثابت   نداشتند مگر اينكه مي   
توانـست    به موجـب ايـن قـانون دادگـاه مـي          ) 14مادة  . (كنند  و منصفانه رفتار مي   

كودكان را تحت سرپرستي مادرشان قرار دهد، ولي به اين امكان جديد به طوري              
 اين قانون در صورت طالق دادگـاه بايـد          12به موجب مادة    . گذرا اشاره شده بود   

 گرفتنـد   كودكان تحت حضانت مـادر قـرار مـي         رفاه كودكان نظارت كند و اگر        بر
بـراي همخـواني ايـن مـواد بـا        . شرايط آن و هزينة اين نگهـداري را تعيـين كنـد           

كنـد، ايـن قـانون گنجانـدن          شريعت كه ازدواج را پيماني بين مرد و زن تلقي مـي           
  )17مادة (. الم كردبرخي از اين شرايط را در متن قرارداد ازدواج الزامي اع

تر از آن تغييراتي بـود كـه منوچهريـان پيـشنهاد              اين تغييرات، هر چند ماليم    
اين قانون تا سر حدي كه      . اي انقالبي داشت    اي مسلمان جنبه    كرده بود،  در جامعه    

 ،علما اين قانون را دوست نداشتند ولي      . در جامعه ايجاد ناآرامي نكند، پيش رفت      
ي با آن برخورد كردند زيرا متن را آن قدر تغيير داده بودنـد           خونسرد ، با در نهايت 

برخالف اليحة منوچهريان كه بنـا      . كه تا سر حد ممكن مورد قبول آنها واقع شود         
بود جايگزين قوانين جاري شود، قانوني كه به تصويب مجلس رسيد و شاه آن را               
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نون ازدواج   و قـا   1310قـانون مـدني سـال       (امضا كرد مكملي براي قانون موجود       
رو    بنابراين كساني كه در طيف سياسـت در جنـاح ميانـه           . قلمداد شد ) 1315سال  

بودند، قانون حمايت خانواده را پذيرفتند؛ اما ديگراني كه در دوسر اين طيف قرار              
گرايان آن را كفرآميـز       داشتند از آن انتقاد كردند، تجددگرايان آن را ناكافي و اسالم          

هدف از قانوني كـه اخيـراً در ايـن مجلـس            ": يني اعالم كرد  خم. به شمار آوردند  
ز ميان بردن خانوادة مسلمان     غيرقانوني با نام قانون حمايت خانواده تصويب شد ا        

كننـدگان و هـم مجريـان آن در     اين قانون خالف اسالم است و هم تصويب ... بود
ون جنجـال    به هر حال، روي هم رفته اين قانون بـد          29 ".برابر شريعت گناهكارند  

هاي ديگري مطرح بود كه بيشتر اهميـت داشـت، مثـل              موضوع. زياد تصويب شد  
به جنگي تمام عيار    )  خرداد 14( ژوئن   6تنش دائمي اعراب و اسرائيل كه در روز         

قـانون  . بدل شد، و توجه تمام منطقه و از جمله توجه شاه را به خود جلـب كـرد                 
مداخلـة مـستقيم وي، بـه تـصويب         حمايت خانواده با پشتيباني شاه، ولـي بـدون          

از نظر شاه، اين قانون گام ديگري در مسير تجـددگرايي بـه شـمار               . مجلس رسيد 
رفت، كه او معموالً پشتيبان آن بود، البته در حدي كه به روابط متعادل ظريـف                  مي

  .پذيري كه با روحانيان ايجاد كرده بود صدمه نزند و آسيب

***  

. تـر بـود   ان ايران تبديل شد كه سازماني متشكلشورايعالي زنان به سازمان زن   
چند زن و مرد و همچنين شاهدخت اشرف، رئـيس افتخـاري شـورا، رفتـه رفتـه         

شاهدخت اشرف عاشق سفر بود و در مقـام         . نددانگيزة اين تغيير را به وجود آور      
رئيس هيئت نمايندگان ايران در سازمان ملل و رئيس افتخاري كميـسيون حقـوق              

از آنجا كه وي رياست شورايعالي      . كرد   از كشورهاي بسياري بازديد مي     بشر ايران، 
                                                 

 .281. ، به نقل از خراساني و اردالن، پيشين، ص314. ، ص1378 جلد اول، تهران، صحيفة امام،. 29



   زندگي و زمانة شاه456

هـا و سـازمان هـاي زنـان           زنان را پذيرفته بود طبيعتاً در اين سفرها دربارة جنبش         
او به ويژه بسيار تحت تأثير آمار زنان فعال در اقمار شـوروي      . كرد  پرس و جو مي   

در "آورد كـه       بـه يـاد مـي      دولتشاهي. و ديگر كشورهاي سوسياليست قرار گرفت     
 سـپس از مـا      شـاهدخت ... شـد   ها مي   كشورهايي مثل لهستان اعداد بالغ بر ميليون      

توانيم همين كار را در ايران بكنـيم؟ بايـد زنـان را وارد               پرسيد پس چرا ما نمي      مي
تـوانيم اعـضاي سـازمان خودمـان را افـزايش             چگونـه مـي   . هـا كنـيم     اين فعاليت 

تـر،    تر و فعـال     ، نسلي جديد از ايرانيان، نسلي جوان      1340 در ميانة دهة     30"دهيم؟
هاي اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي فعاليـت      آمد و در حوزه داشت روي كار مي  

خواسـت     مـي  مـدام تـاب بـود و        شاهدخت اشرف هم، مانند برادرش، بي     . كرد  مي
شـناخت و   او كميسيوني غيررسمي از مردان و زناني را كـه مـي   . كاري انجام شود  

ها و ابزارهاي توسعة جنبش       داد، مأمور شناسايي راه     خواه تشخيص مي    نها را ترقي  آ
اين كميـسيون سـازماندهي تـشكيالتي را پيـشنهاد كـرد كـه جـذابيت                . زنان كرد 

ها هـم گـسترش       بيشتري براي تودة مردم داشته باشد و بالقوه بتواند در شهرستان          
شـكارا تحـت تـأثير افكـار        ايـن طـرح آ    . يابد و به ميان مـردم عـادي نفـوذ كنـد           

اي بود كه دوستان شـاهدخت اشـرف، يعنـي كـساني مثـل فريـدون                  سوسياليستي
هويدا، نويسنده و منتقد فيلم كه بعدها سفير ايـران در سـازمان ملـل شـد، مجيـد                   
رهنما، ديپلمات، روشنفكر و كمي بعد نخستين وزير علوم و آموزش عالي ايـران،             

ي در دانـشگاه تهـران؛ و جـواد آشـتياني، رئـيس             شناس  احسان نراقي، استاد جامعه   
پيشين دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران و مدير عامل سازمان شاهنشاهي خـدمات            

زنان شركت كننـده در ايـن كميـسيون         . دادند  اجتماعي و سناتور انتصابي، ارائه مي     
مهرانگيز دولتشاهي، نيره ابتهاج سـميعي، مهـري        –هم تقريباً از همين سنخ بودند       
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  اين افكار به جو زمانـه و تمـايالت           31.ديگراني مانند آن ها   رو پارسا و      هي، فرخ آ
  .شد شاه مربوط مي

زنــان در شــهرها يــا روســتاها در . واحــد اوليــة ســازمان جديــد شــعبه بــود
كميسيوني كه معموالً دبير كل سازمان زنان در استان، شهرستان يا روستا تـشكيل               

هايي مخـصوص     ها كميسيون   يك از اين شعبه   هر  . شدند  مي داد، دور هم جمع مي     
، آموزش  سواد آموزي هاي    كميسون–هاي مورد عالقة زنان داشت        هر يك از رشته   

 مراقبـت از كودكـان، و    تنظـيم خـانواده،  اي، محيط زيست، مشاورة حقوقي،  حرفه
كردند و آنها هـم از ميـان خـود            ها هيئت رئيسه را انتخاب مي       اعضاي شعبه . غيره

اعضاي شعبه نماينـدگان ايـن شـعبه در مجمـع           . گزيدند  شعبه را بر مي   رئيس اين   
كردند، كه خود اين مجمـع نماينـدگان اسـتان را در              عمومي استاني را انتخاب مي    

مجمع عمومي تهـران سياسـت كلـي        . كرد  مجمع ملي ساالنه در تهران انتخاب مي      
يي مركزي بود   كرد؛  مسئوليت اصلي اين مجمع انتخاب شورا         سازمان را تعيين مي   

شوراي مركزي  . رفت  كه در فاصلة تشكيل جلسات مجمع نمايندة آن به شمار مي          
  .شد  عضو داشت كه دبير كل از ميان آنها انتخاب مي11

***  

 او نماد تمايل ملـي      32.مهناز افخمي چهارمين دبير كل سازمان زنان ايران بود        
 ده سفر كرده، در سـياتل     افخمي در نوجواني به اياالت متح     .  بود جوانان به رهبري 
.  واشنگتن به دبيرستان و در سانفرانسيسكو و كلرادو به دانشگاه رفته بود            در ايالت 

هاي اقامتش در اياالت متحده كار كرده و يكبار در همان نوجواني              او در تمام سال   
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اي كارگري در سانفرانسيسكو مراجعه كرده بـود و خواسـتار پرداخـت               به اتحاديه 
تجربگي و جواني وي سرش كـاله         ري شده بود كه با استفاده از بي       غرامت از مدي  

 سـاله بـود كـه بـه     27افخمـي   .گذاشته و حقوق قانوني وي را به او نپرداخته بود
ايران بازگشت و به تدريس ادبيات انگليـسي در دانـشگاه ملـي ايـران پرداخـت،                 

و بـه عنـوان   اطالعات نظري وي در مورد زنان در جامعه بيشتر ناشـي از تجربـة ا            
 در جريــان 40دانــشجوي ادبيــات در ايــاالت متحــده بــود و ايــن كــه در دهــة  

  . هاي اجتماعي بود جنبش

هاي دختـران دانـشجوي جـوان         ها و تجربه    افخمي در دانشگاه ملي با انديشه     
هـاي نويـسندگان    هـاي فـردي قهرمانـان زن داسـتان     آشنا شد كه مجـذوب آزادي   

هاي فرهنگي هم كه آنها را بـه          اب و رسوم و سنت    انگليسي شده بودند، ولي به آد     
هـاي آنهـا دربـارة        بحث. داد، وابسته بودند    ها و اجتماع خودشان پيوند مي       خانواده

هـاي مثبـت فرهنـگ و         زمـان بـا حفـظ نكتـه         تر هـم    گذر عملي به زندگي مستقل    
.  كـشاند جو دانـش دختـران مناسبات خود، افخمي و شاگردانش را به ايجاد انجمن  

اين انجمن اساس گسترش رويكردي ايراني به حقوق زنـان را تـشكيل داد و               كار  
هاي سازمان تازه تأسيس زنان       افخمي و ديگر اعضاي اين انجمن را درگير فعاليت        

ايران و دبير كل وقت آن سازمان، سيمين رجالي، كرد كه همكار افخمـي و اسـتاد       
جالي به افخمي گفـت كـه        ر 1347در سال   . روانشناسي در دانشگاه ملي ايران بود     

شاهدخت اشرف عالقمند بود شانس شركت در هيئت نمايندگي ايران در سازمان            
دار بود،  در اختيار زنان تحصيلكردة ايراني          ملل را، كه خودش رياست آن را عهده       

خواست بداند آيا     رجالي مي . المللي آشنا شوند    بگذارد تا آنها با كار ديپلماتيك بين      
در نيويـورك،   . مند است؟ افخمي با كمال ميـل پـذيرفت          ار عالقه افخمي به اين ك   

گاهي با شاهدخت اشرف تماس داشت و يكبار كه به نمايندگي از ايـران دربـارة                
كرد، شاهدخت اشرف براي نشان دادن حمايت خود، در آن            فلسطين سخنراني مي  
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هدخت بار ديگر از او خواستند در سفر ساليانة بعدي شـا          . سخنراني حضور يافت  
ايـن بـار    . اشرف به نيويورك او را همراهي كند، و افخمي هـم ايـن كـار را كـرد                 

افخمـي  .  پذيرد يـا نـه      خواستند بدانند آيا او مقام دبير كلي سازمان زنان را مي            مي
شـاهدخت اشـرف در پاسـخ       . اي در اين زمينه نـدارد       اظهار داشت كه هيچ تجربه    

و تأكيـد كـرد كـه جـواني، تـوان، و            گفت شايد اين مزيتي براي اين جنبش باشد         
افخمي اين پيشنهاد را پذيرفت، هر چند افراد خـانواده          . خون تازه مورد نياز است    

و دوستانش تقريباً همگي به او توصيه كردند سمتي در سازماني پـر از مناقـشه و                 
  .انگيز نپذيرد بحث

ديري نگذشت كه دبير كل جديد تشخيص داد كه هر چند شاهدخت اشرف             
محول شدن اين سمت به او نقشي اساسي داشته اسـت، بـراي كمـك كنـار او       در  

سال اول شايد او را فقط سه بار، و هـر بـار فقـط نـيم            " :آورد  او به ياد مي   . نيست
ام و اكنـون بـر عهـدة          گفتم من اين سمت را پذيرفته       به خودم مي    ...ساعت، ديدم 

ـ   33".آيـد بكـنم     من است كه هر كاري از دستم بـر مـي           صميم گرفـت محـيط      او ت
انـد،   اطرافش و زناني را كه براي رسيدن به جنبش زنان به اين مرحله كمك كـرده  

 شهر و شمار زيـادي روسـتا سـفر كـرد و بـا زنـان و             40او به در حدود     . بشناسد
او . هاي متفاوت اقتصادي، اجتماعي و تحـصيلي سـخن گفـت            مردان دربارة زمينه  
يسم به شكلي كـه وي بـه تـازگي در غـرب             هاي مربوط به فمين     دريافت كه نظريه  

. آموخته است پاسخگوي مسائل و نظرات مربوط بـه زنـان عـادي ايـران نيـست                
 ولـي   34.نويسندگان غربي بيشتر به حقوق فردي و سياست جنسيتي توجه داشـتند           
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زدنـد متفـاوت بـود و ضـرورتش بيـشتر             حرفي كه زنان معمولي ايراني به او مـي        
  .شد احساس مي

گفتند همة اين كارها خوب و منصفانه است، خيلي عالي است اگر از               ميآنها به من    
حقوق فردي خود و قوانيني كه مجلس براي حفظ آن حقوق تصويب كرده اسـت، آگـاه                 

اي دارد اگر ندانيم چگونه نياز روزانه به غذا، سـرپناه             اما آگاهي به قانون چه فايده     . باشيم
 بيـشتر مربـوط بـه      1340بوط بـه زنـان در دهـة         يا لباس را برآوريم؟ خوب، مطالعات مر      

 وولف هـم كـه بيـشتر دربـارة اسـتقالل زنـان سـخن                ]ويرجينيا[ حتي. حقوق فردي بود  
گفت، براي مخاطبان من شخصيتي در سرزمين رؤياها بود، زني نويسنده كه به فضا و                 مي

مسئلة تأمين غذا و سرپناه مطرح براي زني كه كـارگر     . جايي آرام براي نوشتن نياز داشت     
ت وجـود او مربـوط      كارخانه يا كارگر كشاورزي است، ماهيت ديگري داشت و به واقعي          

تـرين مـسئلة      مهـم . چنين نبود كه زني حرفي بزند و ديگري چيز ديگري بگويـد           . شد  مي
كردند اين بود كه بتواننـد زنـدگي    مطرح براي تمام زناني كه در كارخانه يا مزرعه كار مي      

 كه اين توانـايي را كـه در اولويـت           حرفه اي خود را از نظر مالي تأمين كنند و ياد گرفتن           
  35. به آنها بدهدبود

ريزي سازماني، سياسي و  گفتند آغازي براي برنامه آنچه زنان معمولي مي
 را داد تا از نظر اقتصادي و توانشد به زنان اين  چگونه مي. روال كار بود

 "(empowerment)توانمند كردن "اجتماعي روي پاي خود بايستند؟ البته 

شد به اين مفهوم ارتباط  طرح مياما مسائلي كه م. هنوز اصطالحي رايج نبود
زنان براي امرار معاش به چه چيزهايي نياز داشتند؟ زنان چگونه : داشت

توانست آنچه را  اي برخوردار شوند؟ چه كسي مي توانستند از آموزش حرفه مي
شان الزم  براي فراگيري و شيوة اثرگذاري بر زندگي خودشان و زندگي خانواده

شد مردان خانواده را تشويق كرد كه به زنان  رد؟ چطور ميبود، در اختيارشان بگذا
 در مورد بيرون آمدن از خانه و حضور در -همسران، دختران و خواهران–
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ها و همكاري با ديگران، چنان كه الزمة فراگيري بود، كمك كنند يا دست  كالس
ين خواست و اجازه داشت در ا كم اجازة اين كار را به آنها بدهند؟ زني كه مي
هاي خود را بايد به دست چه  فضاي آموزشي شركت كند در دورة آموزش بچه

داد و چگونه بايد او را تغذيه  سپرد؟ چه كسي بايد به بچه غذا مي كسي مي
  كرد؟ و چه كسي مسئول بهداشت و سالمتي كودكان بود؟ مي

اين مسائل و مسائل ديگري از اين قبيل در شوراهاي شهرستان ها و شوراي              
گرفت و رفته رفتـه بـه موضـوع           شد، مورد بحث قرار مي      زي تهران مطرح مي   مرك

تغيير دادن قوانين قديمي شـرط      . اصلي مورد توجه سازمان و سياست آن بدل شد        
شد تا نه     بايد اقداماتي مي  . الزم براي تضمين حقوق زنان بود ولي شرط كافي نبود         

براي ايجاد انگيزه و بقاي آنهـا    تنها زنان معمولي آموزش ببينند بلكه امكانات الزم         
دوسـتانه ممكـن      اين كار ديگر فقط با اقدامات و ساختارهاي نـوع         . هم فراهم آيد  

شد كه نه تنها زنـان معمـولي را    سازمان زنان ايران بايد به تشكيالتي بدل مي      . نبود
گيري عمـومي و خـصوصي، ارتبـاط     كرد بلكه بين آنها و مراجع تصميم        جذب مي 
توانست   با توجه به تمايالت شاه، سازمان زنان ايران فقط زماني مي          . ردك  برقرار مي 

شانسي براي موفقيت داشته باشد كه خود را بخشي از روند پيـشرفتي بدانـد كـه                 
  . كرد منابع كشور را در جهت حمايت از زنان بسيج مي

***  

 دو قــانون مهــم، كــه مــستقيماً بــر زنــدگي زنــان اثــر 1350در اوائــل دهــة 
 قـانون مـتمم قـانون       يكـي قـانون گذرنامـه و ديگـري        – شد   پيشنهادشت،  گذا  مي

 زيـرا   انجاميـد پيـشرفتي واقعـي     بـه    دوم   پيـشنهاد  .1346سال  حمايت از خانواده    
  در آنكـرد و   را روشـن مـي  1346هاي مبهم قانون حمايت از خانوادة سال          گوشه

 پيـشنهاد   . بـود  چند تبصرة جديد و مهم براي تسهيل كاربرد اين قانون اضافه شده           
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يكم، اما، با شكست روبرو شد، اگر چه تنها بـر قـشر كـوچكي از زنـان اثـر مـي                      
 موجود سفر زنان را بدون اجازة شوهرشـان ممنـوع مـي              گذرنامه  قانون .گذاشت

اين قيد بـه روشـني      . كرد و شرط صدور گذرنامه براي زن اجازة كتبي شوهر بود          
منوچهريـان و   . بودنـد آن مخـالف    مخالف اصل برابري جنسيتي بـود و زنـان بـا            

مصاحب در سنا به اين قانون اعتراض كردنـد و خواسـتار قـانوني مكمـل بـراي                  
، نخـست وزيـر،     ، هويدا 1346 در سال    .هاي مخالف حقوق زنان شدند      حذف ماده 

اعالم كرد كه اليحة جديدي در مورد گذرنامه در حال تدوين است و بـزودي بـه            
كرد كـه بـه زنـان يـا بـا             حة پيشنهادي تصريح مي    اين الي  36.شود  مجلس تقديم مي  

 اليحة جديد هم كـه      37.شود  اجازة شوهرشان يا با اجازة دادستان گذرنامه داده مي        
دولتـشاهي در   . از اليحة پيشين چندان بهتـر نبـود، اعتـراض زنـان را برانگيخـت              

برازنـدة دولـت نيـست كـه        "كـرد    خواند و اعالم     "گامي به عقب  "مجلس آن را    
 با وجود اين هويدا اين اليحه را بـه مجلـس            38".اي را به مجلس ببرد      يحهچنين ال 

  . تقديم كرد اما اليحه مسكوت ماند

بـراي مثـال، در خـرداد       . هاي ديگر برتري يافتنـد      در اين ميان زنان در حوزه     
 پنج تن از زنان قاضي شدند و اين دستاوردي نادر در جامعـه اي مـسلمان                 1348
، 1351 خـرداد    8در روز   . داد  نامه دولت تغيير عقيـده نمـي      ولي در مورد گذر   . بود

مصاحب آن را قانوني ظالمانه خواند      . اين اليحه براي شور دوم در سنا مطرح شد        
گرفـت بلكـه همچنـين     هاي انقالب سفيد شاه را ناديده مي       كه نه تنها بهترين جنبه    

. هم رسيده بـود   مخالف با اعالمية حقوق بشر سازمان ملل بود كه به امضاي ايران             
منوچهريان در صحن مجلس از جا برخاست و گفـت همـه چيـز از شـاه نـشأت                   

                                                 
 1346 آبان 8اطالعات، . 36

 .1346 آبان 18اطالعات، . 37

 1346 دي 23زن روز، . 38
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او گفت در بيـرون از ايـن مجلـس          . گيرد؛ زنان هيچ ديني به اين دولت ندارند         مي
پسران و دختران بايـد بـه طـور مـساوي           "كه  بسياري از همكاران او موافق بودند       

بري سناتور عالمه وحيدي، كـه در        اين گفته باعث شد گروهي به ره       ".ارث ببرند 
 ".ايـن تـوهين بـه مقدسـات اسـت         "نظر بود، فرياد بزننـد        قانون شريعت صاحب  

او گفت   . هاي جنسيتي ديگر پي گرفت      منوچهريان سخنان خود را دربارة نابرابري     
 او در خانه به عنوان شـريك مـرد          ".هر زني بايد در ثروت خانواده شريك باشد       "

 او گفـت ايـن      ".چرخيـد   چرخ زندگي نمي  "كرد    او كار نمي  كار كرده است و اگر      
نه تنها قوانين موجود را در جهت انقالب شاه و ملت اصالح نكرده است              "دولت  

هايي را تقديم كرده كه از بسياري جهات مخـالف بـا اعالميـة جهـاني                  بلكه اليحه 
يحـه   دارد؛ ايـن ال هـم  اين اليحه ايرادهـايي از نـوعي ديگـر   . ..حقوق بشر هستند  

  "...مخالف اصول دين ماست، زيرا در اسالم زنان

اظهار اين كه اليحة مورد بحث در سنا ممكن است مخالف بـا اسـالم باشـد                 
او حـرف منوچهريـان را      . براي شريف امامي، رئيس مجلس سنا، قابل تحمل نبود        

اسالم شـيعه مـذهب رسـمي مـا اسـت و هـيچ              ": كنان گفت   قطع كرد و اعتراض   
 ".پـاي اسـالم را بـه ميـان نكـشيد          . يحـه مخـالف اسـالم نيـست       بخشي از اين ال   

او تأكيد كرد كه شوهران حق ندارند از رفتن زنـان خـود             . منوچهريان تسليم نشد  
بنابراين و بر اين قياس اين قانون بـا اسـالم مغـاير اسـت               . به حج جلوگيري كنند   

  39.دشان شو دهد مانع ميل زنان به ايفاي وظايف ديني زيرا به مرد حق مي

اين استدالل كه تا حدي بر مبنايي نادرست بود به كـار منوچهريـان در سـنا                 
او براي زمانة خود فردي تندرو بود و در حد زيادي به پـشتيباني شـاه،                . پايان داد 

شاه مخالفتي  . اگر نه در زمينة سياسي، دست كم در زمينة ايدئولوژيكي، متكي بود           
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است بر خالف وفـاق عمـومي بـر آن          خو  با حق سفر كردن زنان نداشت ولي نمي       
مسئلة گذرنامه براي گروه كوچكي از زنان طبقـة فرادسـت جامعـه             . پافشاري كند 

از سـوي ديگـر   . او حاضر نبود بر سر اين مسئله با روحانيان در بيفتـد     . مطرح بود 
كردنـد كـه ايـن        بسياري از زنان سرسختي دولت را درست به اين دليل درك نمي           

اي  دبيـر كـل سـازمان زنـان در نامـه          . ي با تودة مردم نداشـت     موضوع ارتباط زياد  
سرگشاده به شريف امامي، بر اين اساس كه قانون گذرنامه مخالف حقوق بـشر و               

المللي، از جمله اعالمية حقـوق زنـان اسـت، تجديـد نظـر در       نامه هاي بين   مقاوله
ـ    40.اي نداشت   مورد آن قانون را درخواست كرد، ولي فايده        ه حالـت    منوچهريـان ب

شاه از اين كه او رفت متأسف شد ولـي او هـم             . اعتراض مجلس سنا را ترك كرد     
شـريف امـامي بـه طـور خـصوصي از منوچهريـان             . بـرد   در بالتكليفي به سر مي    

عذرخواهي كرد، اما اگر آن گونه كه منوچهريان درخواست كرده بود بـه صـورت            
الت زيـادي روبـرو     خواست براي كنترل مجلس سنا با مـشك         علني هم پوزش مي   

 41. به هر صورت زنان بازنده بودند. شد مي

اهميت اين قانون جديد    . متمم قانون حمايت خانواده سرانجام بهتري داشت      
در اين بود كه بـراي نخـستين بـار در ايـران و در خاورميانـه در صـورت فـوت                      

 اين قانون شـرايط     42.شد  پدرسپردن سرپرستي طفل به مادر بر جد پدري مقدم مي         
كرد و آشكارا در آن عنوان شده بود كه مرد و زن در مـورد                 طالق را هم تعيين مي    

 زنـان بـراي   به موجب ايـن قـانون    ). 8مادة  (درخواست طالق حقوقي برابر دارند      
                                                 

 .103مهناز افخمي، . 40
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 آبـروي زنـان     . شدند "شرف" خود صاحب    "نفس" دراولين بار از لحاظ حقوقي      
كار يـا فعـاليتي بپـردازد كـه         داد كه مانع شوند شوهرشان به         اين حق را به آنها مي     

 به موجب اين قـانون مـردان        .)18مادة   ( به خطر اندازد    زن يا خانوادة او را     شرف
حق نداشتند بدون اجازة صريح زن اول خود، آن هـم فقـط در شـرايط خـاص و                  

 سال و براي زنـان بـه        20حداقل سن ازدواج براي مردان به       . حاد، زن دوم بگيرند   
توانـست بـه دختـر        ر چند در شرايط خاص دادگـاه مـي         سال افزايش يافت، ه    18

 15 سال اجازة ازدواج دهد، مشروط به اين كه سـن او كمتـر از                18كوچك تر از    
افزون بر اين، مجموعه اي از مقررات هم براي جلـوگيري از فـرار از               . سال نباشد 

ايـن اقـدام اخيـر بـراي اصـالح يكـي از             . قانون و تسهيل اجراي آن تدوين شـد       
 الزم بود، و آن موردي بود كـه شـوهر، محـضردار و              1346هاي قانون     ضعف نقطه
اين فقط آغـاز    البته  . كردند   تباني مي  ي ناديده گرفتن قانون به نفع مرد      ها برا   دادگاه

تو را طـالق    "اداي  فرهنگ غالب به زنان آموخته بود كه مردان به صرف           . كار بود 
 آمـوزش دوبـارة قـانون و مقـررات     بـراي . توانند آنها را طالق دهنـد    مي "دهم  مي

  .جديد به زنان وقت، سازماندهي و تالش الزم بود

***  

ها، مناسـبات زنـان، جامعـه و خـانواده بـه مـوازات كـنش و                   با گذشت سال  
در دورة رضاشـاه و در نخـستين دهـة پـس از جنـگ،               . واكنش آنها دگرگون شد   

ها براي ايفاي نقـش     هدف از آموزش دادن به زنان در وهلة نخست آماده كردن آن           
به موازات افزايش شمار مادران و اينكه تعـداد بيـشتري از آنهـا وارد               . مادري بود 

زمـان هـم كـار        بازار كار شدند، زنان اظهار داشتند كه قابليت اين را دارند كه هـم             
خانه را انجام دهند و هم كار بيرون را و هم مادران خوبي باشند و هـم همـسران                   

اي بود كه شاه در       در واقع اين همان نكته    .  پذيرفتند  را اين نظر خوبي، و مردان هم     
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 منتـشر كـرد، بـر       1340توصيف مأموريت خود براي وطنش در كتابي كه در سال           
  :آن تأكيد كرده بود

زيـرا نخـست    : كند  زن دانشمند امروز وظايف دشواري در برابر خويش مشاهده مي         
بـستري را انجـام       تنها بايد وظيفة هـم    ي باشد يعني نه     خوببايد براي شوهر خويش همسر    

مسئوليت بزرگ ديگري كـه     . دهد بلكه رفيق و شريك حيات معنوي و ذوقي شوهر باشد          
هايي است كه سرشت و طينت و اخالق طفل بايد  به عهدة اوست تربيت فرزندان در سال

بروز و ظهور نمايد و اوست كه بايد براي كودكان كـانون عـشق و محبـت و سرچـشمة                    
و منبع فضيلت باشد و اصول و مبادي اخالقي را كه در دنيـاي كنـوني طفـل را بـه                     ذوق  

هـا گذشـته زن ايرانـي بايـد در            از ايـن  . حوزة بزرگ اجتماع وارد مي كند به آنها بياموزد        
 خدمتي را تعهد    مولّدتجديد حيات كشور خويش سهمي داشته باشد و در امور خيريه و             

 نخوت يا توجه به مقـام و منزلـت خـويش در كمـال               نمايد و اين خدمت را بدون كبر و       
  43.... طيب خاطر انجام دهد بارويي و گشاده

 بهبود اوضاع اقتصادي و تقاضـاي روزافـزون زنـان           1340در پايان دهة    
كه مسئوليت دوگانة كار در خانه و بيرون،        كم و بيش نشان مي داد       براي كار   

 مردان در خانه و بيرون، بـه        بدون توافق دوباره دربارة تقسيم وظايف زنان و       
 مربـوط   دگرگوني مفهومي  همان حال،    در. شود  بخش ايفا نمي    شكلي رضايت 

كـم و بـيش     و گفتار مربوط بـه آن        شت شكلي نامحسوس و نامنظم دا     به آن 
 در لحن جنبش زنـان در جلـسة         ملموستغيير  .  باقي مانده بود   ثابت و سنتي  

انـه و بـه عنـوان امـري عـادي            با زباني فروتن   و رخ داد    1352مجمع عمومي   
زمان آن فرا رسيده است كه مـسئلة        "دبير كل سازمان زنان گفت      . مطرح شد 

  ".خود را عنوان كنيم و به دنبال راه حلي براي آن باشيم
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دانيم كه هيچ يك از ما ابرزن نيست و هيچ كس هم نبايد از مـا انتظـار                    همه مي 
زمان  ند اين همه كارهاي گوناگون را همتوا هيچ كس نمي. داشته باشد كه ابرزن باشيم

هيچ كس نبايد از ما انتظار داشـته باشـد كـه كارهـاي              . و همه را به خوبي انجام دهد      
زنـان را نبايـد مجبـور       . خانه و محل كار را به تنهايي و بدون كمك به عهده بگيـريم             

ا كنيم كه يا هر دو مسئوليت سنگين كار در خانـه و بيـرون از خانـه بـدون كمـك ر                     
هـر كـدام از مـا        . ما نيمة هيچ چيز و هـيچ كـس نيـستيم          . برگزينند يا در خانه بمانند    

ما خواستار اين هستيم كه ما را انساني كامل به شمار آورند و بـر               . انساني كامل است  
   44.همين اساس با ما رفتار كنند

 اين فكر غالب را كه زن مكمـل مـرد            دست كم  نمايندگان موافقت كردند كه   
هـاي خـود      منشور سازمان زنان براي توصيف دوبـارة هـدف        . ار بگذارند است كن 

دفـاع از حقـوق فـردي،       "تـرين وظيفـة ايـن سـازمان بـه             اكنون مهم . اصالح شد 
خانوادگي و اجتماعي زنان براي دستيابي به برابـري كامـل درجامعـه و در برابـر                 

 زنـان، بـه     سه وظيفة ديگر عبارت بود از  ارتقاي سطح آموزش         .  بدل شد  ".قانون
؛ تضمين مشاركت زنان در روند      اي  هاي حرفه   ويژه در زمينة سوادآموزي و مهارت     

مدرن كردن كشور از جمله پيشرفت اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي و كمـك بـه                
هاي آنان؛ و ياري رساندن بـه آنهـا بـراي ايفـاي               زنان براي هماهنگ كردن تالش    

  45.شان هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نقش

  اختيـار كـرده      ، البتّه محافظه كارانه تر،     فلسفة جديد را    نيز  شاه 1354تا سال   
او خطاب به كنگرة زنان در سالروز كشف حجاب گفت قـوانين، مقـررات و               . بود
آميز نسبت به زنان دارند بايد مـورد تجديـد           معنايي تبعيض " هايي كه احتماالً    رويه

بايـد بـه     ".اي سـنجيده و منطقـي       به شيوه "  البته "نظر قرار گيرند و اصالح شوند     

                                                 
 96-95. مهناز افخمي، پيشين، صص. 44
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كننـد  مردان بياموزيم كه به زنان احترام بگذارند و با آنان در امور خانه همكـاري                
كنند سبك    تا بار مسئوليت زناني كه هم براي بهبود جامعه و هم در خانه كار مي              "

پذيرنـد    فراموش كنند كه با ازدواج نام همسرشان را مي        " اما زنان هم نبايد      ".شود
 ".و بنابراين بايد عميقـاً از مـسئوليت خطيـري كـه بـر دوش دارنـد آگـاه باشـند                    

هاي درسي بايد دقـت كننـد كـه تـصويري كـه از زن                 ها، مطبوعات و كتاب     رسانه
حق مطلـب را دربـارة جايگـاه او بـه عنـوان زن دوران               "دهند    ايراني به دست مي   

شـان را بـه       ختيار دارند و تمام مهارت    انقالب ادا كند، و تمام ابزارهايي را كه در ا         
هـاي مـورد نظـر      ايـن نكتـه    46".كار گيرند تا جايگاه او را ارتقا دهند و باال ببرنـد           

 آنهـا را در كنگـره       كم و بيش به همان صـورت      سازمان زنان ايران بود كه شاه هم        
  .تكرار كرد

دنيـا  المللي زن هم بود، شاه به شـرايط زنـان در سراسـر                از آنجا كه سال بين    
او گفت اصل برابري حقوق زنان و مردان در منشور سازمان ملـل و در               . پرداخت

اما بين اصولي كـه     . اعالمية حقوق بشر سازمان ملل به رسميت شناخته شده است         
ايـن  . اي عميـق وجـود دارد       اند و اجراي آنهـا فاصـله        به طور رسمي پذيرفته شده    

ل اخالقي پذيرفتني نيست، بلكـه از       نه تنها از ديدگاه عدالت انساني و اصو       "وضع  
  حـلّ  نبايـد فرامـوش كنـيم كـه       ... آورد  نظر اقتصادي و مادي هم لطماتي وارد مي       

سـوادي و فقـر، كـه          خـانواده، بـي    مسائلي چـون حقـوق بـشر، جمعيـت، تنظـيم          
پـذير    كنندة آيندة بشر است، بدون مـشاركت مـؤثر و قـاطع زنـان امكـان                 توصيف
اين، در ماه آذر،  اشرف دو ميليون دالر به نـام شـاه               چند هفته پيش از      47 ".نيست

اي در مــورد نيــاز بــه پايــان دادن بــه  هــاي زنــان و اعالميــه بــراي ارتقــاي آرمــان

                                                 
 كنگرة بزرگداشت چهلمين سالگرد آزادي اجتماعي زنان و آغاز سال جهاني زن،به نقل از سخنراني شاه در . 46

 . 7-12. ، صص1353سازمان زنان ايران، تهران، 
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 كـرد، بـه      مـي   در كنگرة زنان بـر آنهـا تأكيـد          اكنون اي كه او    هاي جنسيتي   شكاف
هارات را   والدهايم اين اظ   48. تقديم كرده بود   ، دبير كل سازمان ملل متحد،     والدهايم

 و ايران را كشوري     49كرد  هاي اصلي سال زن را توصيف مي        سندي ناميد كه هدف   
آميز در زمينة پيـشرفت اقتـصادي و اجتمـاعي            هاي موفقيت    كه براي تالش   خواند

شـد بـا    كرد و باعث مـي  ها شاه را دلگرم مي   اين گونه تحسين 50.شهرت يافته بود  
 كنـد، و ايـن هـم بـه نوبـة خـود              شور و شوق بيشتر دربارة حقـوق زنـان اقـدام          

  .كرد كارگزاران حكومتي را به دادن پاسخ مثبت به سازمان زنان ايران تشويق مي

***  

) 1354 تير 11 خرداد تا 28(نخستين كنفرانس جهاني زن در مكزيكو سيتي 
برابري جنسيتي كامل و حذف تبعيض : هاي مهم را در نظر داشت اين هدف

اركت كامل زنان در توسعه؛ و افزايش سهم زنان در جنسيتي ؛ دخالت دادن و مش
طرح اقدام "هاي اين كنفرانس   براي دستيابي به هدف51.تقويت صلح جهاني

 تدوين شد كه به موجب آن تا سال "(World Plan of Action) جهاني
آمد تا دسترسي برابر زنان  ها به دست مي بايد حداقلي از اين هدف) 1359 (1980

هاي شغلي، مشاركت سياسي، خدمات  ، فرصتآموزشچون به امكاناتي 
در حالي كه پيش از اين . شد بهداشتي، مسكن، غذا و تنظيم خانواده ممكن مي

كنندگان منفعل حمايت و كمك بودند، از اين پس بايد آنان را  زنان دريافت
ها و امكانات به  شريك كامل و برابر مردان و داراي حقوق برابر در مورد فرصت

                                                 
 ". به دبير كل سازمان ملل تقديم كرده بود1974 دسامبر 10اين اعالميه را شاهدخت اشرف پهلوي در روز  ". 48

 . 12.  تاريخ، صبدون. سازمان زنان ايران

 .همان. 49

 .15. ص. همان. 50
51. United Nations, http://www.choike.org/nuev_eng/informes/1453.html. 
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اتفاق نظري هم در اين مورد به وجود آمد كه توسعه بدون . آوردند مار ميش
  52.مشاركت كامل زنان ممكن نبود

اي مقـدماتي بـراي       ايـران برنامـه   . نقش ايران در اين كنفرانس بسيار مهم بود       
 توصيه و تدوين كرد و شوراي اقتصادي         سازمان ملل  "جهانيطرح اقدام   "اجراي  

 مربوط به شيوة كار كه ايـران        پيش نويس "ن را با عنوان     و اجتماعي سازمان ملل آ    
 53. توزيع كـرد "اقدام ارائه كرده استطرح نويس  براي تسهيل بحث دربارة پيش

 ايران همچنين فكـر     54.ها شد   نويس نقطة عزيمت مهمي براي آغاز بحث        اين پيش 
و ايجاد دو مركز پژوهشي مهم وابسته به سازمان ملل را در مـورد آمـوزش زنـان                  

هاي سياستگذاري براي آن مطرح و در مورد آن فعاليت كـرد و در                تشكيل سازمان 
مؤسسه تحقيق دربارة زنان و توسعه      : ها تعيين شد    نهايت ايران پايگاه اين پژوهش    
و اقيانوسيه  و   آسيا   ةسازمان ملل در منطق   اجتماعي  وابسته به كميسيون اقتصادي و      

 1356اولـي در سـال      . براي پيشرفت زنان  المللي تحقيقاتي و آموزشي       مؤسسة بين 
نام كنـوني آن    (در تهران تأسيس شد ولي به خاطر انقالب به بانكوك انتقال يافت             

بخش جنسيت و توسعة كميسيون اقتصادي و اجتمـاعي سـازمان ملـل در منطقـة                
مذاكره جريان داشت كـه در ايـران        دربارة دومين مؤسسه    ). آسيا و اقيانوسيه است   

همچنين .  جمهوري دومينيكن تأسيس شد    دردر نتيجه اين موئسسه     انقالب شد و    
 تعيين كردنـد ولـي پـس از         1359تهران را  محل برگزاري كنفرانس زنان در سال          

  .انقالب آن كنفرانس هم به كپنهاگ منتقل شد

***  

                                                 
 .همان. 52
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باالترين مقامات هـر    " از تمام كشورها درخواست كرد       "اقدام جهاني طرح  "
رد اقدام مناسب براي اجراي اين برنامه در چـارچوب          دولت تعهدي روشن در مو    

 ايران يكـي از نخـستين كـشورهايي بـود كـه بـه       55. بدهند"هاي توسعة ملي    طرح
ها در جهـت توسـعة طـرح اقـدام        نخستين گام . هاي سازمان ملل عمل كرد      توصيه

 ايـران از مكزيكـو      گينماينـد هيئـت    و پس از بازگشت      1354ملي ايران در سال     
 همـابش   700سـازمان زنـان ايـران بـاني برگـزاري بـيش از              . اشته شـد  سيتي برد 

هـاي    غيررسمي زنان در سراسر كشور شد تا در مورد سـال جهـاني زن و هـدف                
هـا و نيازهـاي آنـان         سازمان ملل براي دهة زن تبليـغ و از زنـان دربـارة اولويـت              

در اواخر آن سال شـورايعالي همكـاري، متـشكل از هـشت             . اطالعات كسب كند  
 ملـي  تـه وزير هيئت دولت، رئيس سازمان راديو و تلويزيون ملي و دبيـر كـل كمي              

ها را بريـزد و دربـارة آن دسـته از          سوادي تأسيس شد تا برنامه     پيكار جهاني با بي   
هاي ذيربط    قوانين مربوط به زنان بحث كند كه در حيطة صالحيت وزرا و سازمان            

ر كل سازمان زنـان بـه سـمت وزيـر           ، دبي 1354در اوائل دي سال     . قرار گرفته بود  
هـاي دولـت و        در دولت هويدا منصوب شد تا رابط رسمي بين برنامه          56امور زنان 

  .او نخستين وزير زنان در ايران و دومين در دنيا بود. امور زنان باشد

 دولـت بـا تأسـيس كميـسيوني اجرايـي متـشكل از معاونـان                1355در سال   
لي به رياست وزير جديد امور زنان موافقت        ها براي شركت در شورايعا      وزارتخانه

دولـت در حـال روي      . كرد تا اصول اولية طرح اقدام ملي را تدوين و آماده كننـد            
بود كه شامل تالش ملي در       ) 1357-1362(كاغذ آوردن برنامة ششم توسعة ملي       

                                                 
، سازمان زنان ايران، تهران، "انبراي بهبود وضع زنان در ايربرنامة اقدام ملي "برنامة اقدام جهاني، به نقل از . 55

  .1357شهريور، 
. شد و همچنين دومين وزير زنان در دنيا بود مهناز افخمي دومين زني بود كه در ايران وارد هيئت دولت مي. 56

ژيرو بود كه چند ماه قبل به سمت وزير امور زنان در فرانسه منصوب شده بود، و اين واقعيت به  ديگري فرانسوا 
 . ارتباط نبود گيري در ايران بي اين تصميمظاهر با 
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 مـشاركت زنـان در امـور        در نتيجه شد، و     هاي مربوط به منافع زنان مي       تمام حوزه 
ـ      مـوهبتي بـي     بـراي زنـان    مطالعـة دولـت   مورد   بنـا شـد هـر يـك از         . دوسـابقه ب

هاي تحقيق دست كم يك نماينده از سازمان زنان داشته باشند، كـه هـر                 كميسيون
 نخستين در ايران و به احتمال        واقعه اين. گاه الزم بود در مقام قائم مقام عمل كند        

گيـري    تة زنان در تـصميم    ياف  زياد در اغلب كشورها و آغازي براي دخالت سازمان        
  .ملي بود

بايد به بهبود   "ها و راهبردهاي ملي       كرد كه برنامه    طرح اقدام جهاني اعالم مي    
انـد و بـه ويـژه در منـاطق       وضع زنان در مناطقي كه بـيش از همـه محـروم بـوده             

نويس طرح اقدام ملي براي مطالعـه          در ايران پيش   57".كندروستايي ، توجه خاص     
هـاي    چنـين شـعبه     اختيار تمام شوراهاي محلـي و شـهري و هـم          و اظهار نظر در     

در كنفرانـسي متـشكل از  اسـتانداران         . شوراهاي استاني سازمان زنان قرار گرفت     
هاي به دست آمده بحث كردند تا آنها را در جريان هدف اين برنامـه                 دربارة نتيجه 

ا را بـه دسـت      قرار دهند و از نظرات آنها در اين باره باخبر شوند و حمايـت آنهـ               
 بـه پايـان رسـيد و دولـت          1356 اين روند مطالعة جامع در اوائل اسفند         58.آورند

ها بلكه روند اجرايي و ارزيابي آن         ، نه تنها هدف   1357 ارديبهشت   11آموزگار در   
كميـسيوني  "به اين ترتيب بنا شد هر وزارتخانه يا سـازمان دولتـي               . را تأييد كرد  
 بـه رياسـت معـاون وزيـر تأسـيس كنـد و در آن                "ريـزي و پيگيـري      براي برنامه 

 زن آن وزارتخانه هم حـضور       كارمندان  كميسيون از جمله مدير يا نمايندة سازمان      
داشته باشد يا اگر چنين سازماني وجود نداشـت يكـي از كارمنـدان زن ارشـد، و                  

كميتـه  . ر زنان، در آن كميسيون شركت كنـد    نمايندة سازمان زنان براي دفاع از امو      
 شـد   تشكيلها هم زير نظر استانداران        ستاناريزي و پيگيري مشابه در        برنامهاي  ه

                                                 
57. UN World Plan of Action, Op. cit. 

 .12. ، ص، پيشين" بهبود وضع زنان در ايراني برنامة اقدام ملي برا".58



 473زنان 

  را هـاي اسـتاني     هـا و طـرح       تعيين و برنامـه     را  و نيازهاي زنان در استان     اوضاعتا  
  . گزارش دهند راها  آن پيشرفت  هم آهنگ كنند و با نيازهانظارت و

ر ماه در نشستي به ريزي و پيگيري ه هاي برنامه بنا شد رؤساي كميسيون
.  را هماهنگ كنند هاهاي وزارتخانه بحث دربارة مسائل اجرايي بپردازند و تالش

  وقتسازمان زنان ايران هم نقش دبيرخانة اين گروه را به عهده گيرد و دبير كل
اين گروه مراقب هماهنگي . دار شود رياست كميسيون را عهدهنيز سازمان زنان 
سر كشور بود و وظيفه داشت گزارشي ساالنه در مورد ها در سرا اجراي برنامه

سازمان زنان ايران كه نقش . دستاوردهاي طرح اقدام ملي به شوراي وزيران بدهد
هاي  دبيرخانة كميسيون را بر عهده داشت بايد به كمك نمايندگانش در كميسيون

ساالنه اي و محلي در گزارش  هاي منطقه ريزي و پيگيري و همچنين سازمان برنامه
پس سازمان زنان مجراهايي براي . دورنمايي جامع از روند امور به دست دهد

ها  برقراري هماهنگي بين وزارتخانه. آورد هاي عمودي و افقي فراهم مي ارتباط
ها و ديگر  هاي جنبي بود و به اين ترتيب وزارتخانه ابزاري هم براي بحث

سازمان زنان . ن زنان ايران گفتگو كنندتوانستند با يكديگر و با سازما ها مي سازمان
. هاي آنها بود ايران مجرايي هم براي دسترسي به زنان معمولي و شنيدن حرف

فلسفة اصلي اين كار، در يك يا دو دهه پيش از آنكه اين انديشه در سراسر جهان 
رواج يابد، اين بود كه زنان در تمام رخدادهاي جامعه نقشي دارند، و تمام امور 

بود پديده اي آميز   نخستين مورد موفقيت همچنيناين. شود  مربوط مي نيززنانبه 
 مسائل "(mainstreaming)محور قرار دادن " مفهوم باهاي بعد  كه در دهه

در دولت آموزگار با تبديل مقام وزير امور زنان به نهادي كه .  مطرح شدزنان
اطالعات را گردآوري و براي ارزيابي تأثير جنسيت بر تصميمات هيئت دولت،  

 همسو بود با مفهومي كه شالودة طرح اقدام  وكند، اين فكر تحقق يافت توزيع مي
داد و مثل بسياري از امور ديگر فقط آغازي بود كه بايد محك  ملي را تشكيل مي
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، معاون دبير كل سازمان ملل در امور اجتماعي، بعدها 59هلوي سيپيال. شد زده مي
اني موفقيت آميزترين الگوي طرح اقدام ملي در سراسر دنيا نوشت كه الگوي اير

در حدي چشمگير  توانستند  بود و كشورهاي ديگر با سرمشق قرار دادن آن مي
   60.وضعيت زنان را بهبود بخشند

***  

، سالروز  1356 اسفند   8چارچوب طرح اقدام ملي، به شكلي نمادين، در روز          
تقريبـاً  . ي زنان ايران تسليم و تصويب شـد       دستيابي زنان به حق رأي، به كنگرة مل       

شـان، حـضور    ، برخي از آنان بـه دليـل سـمت        )و تني چند از مردان    ( هزار زن    10
هـا،   هـا و شـوراهاي سـازمان زنـان ايـران در اسـتان       داشتند كه اغلب آنها را شعبه     

هاي   هايي ديگر كه در بحث      هاي دانشگاهي يا گروه     ها و روستاها و گروه      شهرستان
شـاه  . ط به طرح اقدام ملي مشاركت داشتند، برگزيده يا منصوب كرده بودنـد       مربو

 بهمـن،   29 روز پـيش،     9با توجه به ايـن نكتـه كنگـره را مخاطـب قـرار داد كـه                  
 نمـاد آغـازين      بـه نظـر مـي رسـيد         و بودتظاهراتي در تبريز از كنترل خارج شده        

او بـه  . بـود علـوم ن  م بـر كـسي   دليلش معنا و كه هنوزاشد خشونت ب  ازالگويي نو   
وضع بسيار بد ايران در گذشته اشاره كرد، بـه ننـگ كاپيتوالسـيون، بـه ضـعف و                   

بـه   "ايرانـي بـودن   "درماندگي ايران، و به شرف و عزتي كه پدرش براي مفهـوم             
هايي كه او براي زنان ايران و احقاق حق آنان فراهم كرده              همراه آورده و موقعيت   

زده سال گذشته به پيشرفتي چشمگير دست يافتـه         او گفت اين كشور در پان     . است
اند، افـراد بيـشتري بـه تحـصيالت عـالي دسـت               افراد بيشتري باسواد شده   . است
ها تـن خوانـدن و نوشـتن          مبارزه با بيسوادي باعث شده است كه ميليون       . اند  يافته
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 هـاي   هاي رأي بروند و آزادانه رجحـان        توانند پاي صندوق    اين افراد مي  ". بياموزند
دهنـد و     اينها كساني هستند كه نه تنهـا بـه راديـو گـوش مـي              . خود را ابراز دارند   
خواننـد، هـر سـال هـم شـمار            كنند بلكه روزنامه و كتاب مـي        تلويزيون تماشا مي  

 ".شود  بهتر مي هم  ها    يابد و محتواي آن كتاب      خوانند افزايش مي    هايي كه مي    كتاب
   :او در ادامه گفت

ها جز آزادي خيانت به كـشور و          تواند از تمام آزادي     اي مي  من معتقدم چنين جامعه   
در دو سال گذشـته، مـردم روز بـه روز بيـشتر از              . فروش آن به بيگانگان برخوردار باشد     

 اين است كـه   اين آزادي   معناي درست   آيا  . اند  ها برخوردار شده    شماري از آزادي      انواع بي 
بگويند دختران اجازه ندارنـد بـه    بتوانند   شماري محدود از افراد در مهد دانش يا دانشگاه        

آور در دانـشگاه      سلف سرويس دانشگاه بروند؟ آيا عادالنه است كـه ايـن تبعـيض شـرم              
المللـي    مـا در صـحنة بـين      . وجود داشته باشد؟ سياست ايران مخالف بـا تبعـيض اسـت           

بختانه  كـه ايـن گـروه، خوشـ    آپارتهايدي. ايم  را محكوم كرده و عليه آن جنگيده    دآپارتهاي
 خـارج از ايـران      آپارتهايـد آورتـر از      گروهي بسيار كوچك، مطرح كرده است حتي شـرم        

  61.نژاد خويش است است زيرا اين تبعيض عليه همنوع و هم

خوب اين آزادي بيشتر به اتحاد نامقـدس        ": شاه در پايان سخنان خود گفت     
دهـيم زيـرا       مي اما ما به سياست خود ادامه     .  سرخ و سياه دامن زده است      ]ارتجاع[

كنند، و بر انقالب شاه و ملت و رسـتاخيز            هايي كه از اين كشور حمايت مي        ستون
هاي بريده بريـدة ايـن اتحـاد در           اند و اين آخرين نفس      ملت تكيه دارند، مستحكم   

 او گفت اين كاروان     ".اي به آن وارد آورد      حال احتضار و نامقدس نميتواند صدمه     
  62".شاند نور و سگ عو عو كندمه ف". شود هرگز متوقف نمي
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   زندگي و زمانة شاه476

البته . زنان به ابراز احساسات پرشوري پرداختند كه چند دقيقه به درازا كشيد           
طور كه براي ترك محل به سـوي هليكـوپترش            همين. شاه تحت تأثير قرار گرفت    

به ظاهر آنچه را شما     ": رفت رو به افخمي، دبير كل سازمان زنان، كرد و گفت            مي
.  در واقع همـين طـور بـود        63". ما با شور و حال بيشتر گفتيم       خواستيد بگوييد   مي

شعر مربوط به عوعو كردن سگ و نورفشاني ماه به ويـژه رو بـه روحانيـان گفتـه          
 را براي اشارة سربسته به خميني به كـار گرفتـه بـود، و ايـن                 "سگ"او  . شده بود 
ايـن آغـاز    . آميز هم در فرهنگ و هم در دين ايران بود           اي به شدت توهين     استعاره

  . جنگ بود، يا به نظر بسياري چنين آمد

***  

چند ماه پس از تشكيل كنگرة ملي، زنان ايران هم مانند مردان ايـران يكبـاره                
نخستين گروه انقالبيان، همان گونـه كـه شـاه در سـخنراني             . درگير انقالب شدند  

هـا    انـشگاه خود اشاره كرده بود، خواستار جدايي مردان و زنان در كافه ترياهاي د            
به هر حال، مردم    . شد و با تهديد و ارعاب خواستار محدوديت فضاهاي زنان بود          

اغلب مردم، از جمله گرداننـدگان سـازمان        . ها را جدي نگرفتند     هرگز اين خواسته  
ها را ساواك ترتيب داده تا آبروي مخالفان          زنان ايران بر آن بودند كه اين مخالفت       

ه دانشجويان دانشگاه، همان گونه كه شاه آنهـا را مـتهم            باور كردني نبود ك   . را ببرد 
كـرد كـه      از سوي ديگر شاه حيرت مي     . كرده بود، خواستار تبعيض جنسيتي باشند     

او در مراسم سـالم  . دهند هاي ارتجاعي پاسخي نمي چرا زنان ايران به اين خواسته  
پـس  "گفـت   عمومي به طعنه و البته رنجيده از سكوت و رخوت زنان به افخمي              

 شايد حاال كه    شنويم، كجا هستند؟    اين زنان آزادي كه ما اين همه راجع به آنها مي          
 البتـه لحـن كـالم او        ".رهبرشان برگشته از خود اندكي دل و جرأت نـشان دهنـد           
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گذشت حيـرت   رسيد واقعاً از آنچه در سراسر كشور مي     به نظر مي  . آلود نبود   خشم
هاي    به اياالت متحده بازگشته بود، حرف      افخمي، كه تازه از مأموريتي    . كرده است 

يكي دو ماه   . دهد اهميتي ندارد    كرد آنچه رخ مي     شاه را جدي نگرفت، و تصور مي      
بـه  ". او توسط آموزگار پيامي براي افخمي فرستاد      . بعد ناراحتي شاه آشكارتر شد    

جانشين آموزگار جايي بـراي     64".افخمي بگوييد سازمان زنان پشيزي ارزش ندارد      
تا آن زمان انقالبيان در عمل، ولي نـه هنـوز رسـماً،      . نداشت در هيئت دولت     زنان

 كـه از آنهـا      تبـديل كننـد    به عاملي     را  بودند دولت  توانستهپيروز شده بودند، زيرا     
 به سـر كـار آمـدن        پس از يكي دو ماه    . بودباج دهي باب روز شده      . برد  فرمان مي 

هـا    در سـياه ديـد كـه در خيابـان         شريف امامي، افخمي در كرمان زناني را در چـا         
او از ملكـة ياسـايي،   . دادنـد  كردند و شعارهاي ضد حكومت سر مي      راهپيمايي مي 

اينهـا  ":  او گفـت "اين زنان چه كساني هـستند؟ "دبير سازمان زنان كرمان، پرسيد  
حـاال در خيابـان راهپيمـايي       . ما آنها را بسيج كرديم    . خودمان هستند زنان سازمان   

  65".زنند مرگ بر شاه ياد ميكنند و فر مي
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