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  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  182ـ157 ، صص1390ي هفتم،  سال دوم، شماره

 

  ن گراي فعال در جنبش زنا چپعلل شكست زنان 
  مرداد28از انقالب مشروطه تا كودتاي 

  
  ياسمن ياري

 
  چكيده

مـرداد   28جنبشِ زنانِ ايران از انقالب مشروطه تا كودتـاي  ،  موضوع اين پژوهش  
هـاي زنـان      چرا فعاليت «به اين پرسش پاسخ گويد كه       كوشد    اين نوشتار مي  . است
 بـراي » ؟ردخـو زمـاني شكـست     ي    هدر ايـن برهـ    ،  گرا در جنبشِ زنانِ ايران      چپ
مدعاي . است شده   استفاده سونز پار كاركردگراييِي    هاز نظري رخداد،   اين   يابيِ  ريشه

، گراي فعال در جنـبشِ زنـانِ ايـران         هاي چپ   سازمان: اين پژوهش چنين است كه    
كسب ( با فرهنگ اجتماعي ايران، دنبال نكردن اهداف اوليه       نداشتن  دليل مطابقت     به

دهد كـه     ها نشان مي    بررسيي    هنتيج. دندخور شكست    نبودن و پايدار ) حقوق زنان 
بـه علـت    م،  پهلوي دو ي    دوره ايران، در     فعال در جنبش زنان     چپِ هاي زنانِ   گروه

 مـشكالتي  و    صدمات بسياري ديدنـد    ويژه حزب توده    به،  وابستگي به احزاب چپ   
حزب  وابسته به اين هاي زنانِ سازمان، هاي حزب توده را به لرزه درآورد      كه ستون 

منجر در جريان جنبشِ زنانِ ايران      آنها  هاي    و به شكست فعاليت   را هم گرفتار كرد     
  . دش

  .گرا، سوسياليسم، كمونيسم هاي چپ جنبش زنان، گروه :كليديواژگان 
 

                                                            
  )yari_yasaman@yahoo.com ( دانشجوي دكتري دانشگاه تهران*

  24/2/91:  ـ تاريخ تأييد18/3/90: تاريخ دريافت



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  7شماره  ،   مطالعات تاريخ فرهنگي158

  كليات پژوهش
گراي   هاي زنان چپ    چرا فعاليت «تالش اين پژوهش يافتن پاسخي براي اين سوال است كه           

ـ        » يران شكست خورد؟  فعال در جنبش زنان ا     ي   هبراي پاسخگويي به اين پرسـش، از نظري
ـ .  پارسونز كمك گرفته شده است     1كاركردگراييِ ساختاريِ  ـ    ي    هنظري ي   هپارسـونز در مرحل

ي   هكننـد  شامل مفـاهيم تعيـين    » نظريه كنش اجتماعي  «دومِ تحول خويش، به شرح و بسط        
د پارسونز، بقا در يكپارچگي نظام يا       از دي . پردازد   و نيازهاي موجود در يك نظام مي       2نظام
عنوان ويژگـي تعـادل پويـا         كه از طريق آنها نظمي نسبتاً پايدار به       شود   ميهايي خالصه     راه

توانند ساختاري اجتماعي را   چگونه ميپردازد كه افراد آزاد ين امر مياو به ا. آيد حاصل مي
در همـين زمينـه، پارسـونز چهـار          3.رو نباشد   ايجاد كنند كه هر لحظه، با خطر سقوط روبه        
 چهـار   كند و بقاي هر سيستم را در گـرو ايـن            كاركرد يا چهار بعد نظامِ كنش را معرفي مي        

  :اين چهار كاركرد عبارتند از. داند ـ ميشود كه پارادايم چهاركاركردي ناميده مي ـ  كاركرد
ــا محــيط شــامل : ســازگاري. 1 ــه نظــام را ب ــضيات، تنگكاركردهــايي ك ــا و  ، مقت ناه

  كند؛ هايش سازگار مي محدوديت
هاي اصلي خود را تعيين  اساس اين كاركرد، سيستم بايد هدف بر: دستيابي به هدف. 2

  و آنها را دنبال كند؛
  نظام در برابر تغييراتگرِ هاي حمايت اين كاركرد، شامل كنش: ثبات و انسجام. 3

 الزم را  بايد يكپارچگي و همبستگيِهايي است كه  و نيز كنشهاي بزرگ اگهاني و اختاللن
   ماندگاري كاركرد نظام فراهم كند؛براي
اي از اجزاي كنش نياز دارد كه كار آنها  هر نظام كنش به مجموعه: دنبال كردن هدف. 4

 4.ايجاد انگيزش الزم در كنشگران است

                                                            
1. Structural Functionalism  
2. System 

  .10ـ9ي احمد تدين، تهران، هرمس، صص  ترجمهتالكوت پارسونز، ، )1379(پيتر هميلتون، . 3
تهـران، موسـسه    گهـر،     ي عبدالحـسين نيـك      شناسي تالكوت پارسونز، ترجمه     عهجام،  )1376(گي روشه،   . 4

نظريـه  ، )1378(؛ يـان كرايـب،      136ــ 135صـص   تـالكوت پارسـونز،     ؛  77فرهنگي انتشاراتي تبيـان، ص      
 .59ي عباس مخبر، تهران، آگاه، ص ترجمهاز پارسونز تا هابرماس، : اجتماعي مدرن
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  پيشينه تحقيق
معاصـر و قـرن گذشـته       موضوع تاريخ زنان و پرداختن به زن در تاريخ ايـران، بـه دوران               

هاي اخير، پژوهشگرانِ تاريخ، اهميـت بيـشتري بـه ايـن موضـوع                اما در سال  . گردد بازمي
اند كه نويدي براي  صورت تخصصي به آن پرداخته ها، به اند و حتي در بعضي از دانشگاه داده
ال موضوع اين نوشتار، تا به ح     ي    درباره هرچند. پژوهشي است ي    هروشنِ اين شاخ  ي    هآيند

موضوع جنبش زنان، آثار ارزشـمندي بـه طبـع          ي    درباره ،پژوهش مستقلي صورت نگرفته   
، جنبش زنان در ايـران    ،  زنان در نهضت مشروطيت    هاي سري   انجمن: رسيده است، از جمله   

هاي مهرانگيز منوچهريان بر بـستر        سناتور يا فعاليت  ، كتاب   ايراني در نشريات مشروطه    زن
زنـان  ي    دربـاره اي    ها حـاوي اطالعـات ارزنـده        اين كتاب . يرانزنان در ا   مبارزات حقوقي 

 و كتـاب    خاطرات مريم فيروز  هايي مانند    در اين ميان، كتاب   . گرا در جنبش زنان است      چپ
 خاطرات زنان فعال را در اين حوزه در بر گرفتـه و اهميـت     ما هم در اين خانه حقي داريم      

  .اي دارد ويژه
گـراي جنـبش      زنان چـپ  ي    دربارهطالعات ارزشمندي را    ترين اثري  كه ا     اما شايد مهم  
 Women and the political process in twentieth Centuryدهد، كتـاب   زنان ارائه مي

in Iran باره نوشته شـده اسـت كـه     هايي نيز در اين نامه البته، پايان. پروين پايدار باشد اثر
مشاركت سياسـي   ها و احزاب در      نقش گروه  و   1320ـ1332نشريات   نهضت زنان ايران و   

  .تواند در تكميل اين پژوهش مؤثر باشد ها هستند كه ميي آن از جمله زنان
  

 مقدمه

اي حساس در تاريخ كـه        برههاست؛   رانعطفي در تاريخ معاصر اي    ي    هانقالب مشروطه، نقط  
يكـي از ايـن      . جامعه را دگرگـون سـاخت       سنتيِ كامالًي    هچهر تحوالت جدي ،  در طي آن  

آشنايي با وضعيت زنان در در پي روشنفكران ايراني . بود با غرب ايرانيان والت، آشناييِتح
كشورهاي پيشرفته، به فكر افتادنـد بـا        ساكن    زنانِ زندگيِي    هكنند  دگرگوناروپا و تحوالت    

  .راه پيشرفت كشور را هموارتر سازند جامعه، تغيير وضعيت زنان در
هـاي جديـد       نحلـه  ، دوران بـه ايـران راه يافـت         غرب كـه در همـين      هاي  هيكي از تحف  

ادعـاي   .يافت گسترشهاي سياسي      گروه در بين سرعت    به بود كه  م و سوسياليس  ماركسيسم
مانند كارگران، دهقانان، زنـان و كودكـان،        ،  دفاع از حقوق اقشار ضعيف و زيردست جامعه       
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در كنـار  ، در نتيجـه  .شـوند نيز  مدعي دفاع از حقوق زنان      ،  هاي سياسي   موجب شد اين گروه   
زنان به يكـي از     ،   و به اين ترتيب    تدريج پذيرفتند  زنان را به  ،   حزبي و سازماني خويش    تشكيالت

 البته، نبايد ناديده گرفت كه در همان دوران، احزاب .شدندتبديل اجزاء فعال در اين احزاب 
 پذيرفتند؛ احزابـي    در حاشيه يا درون خود    يا   تدريج زنان را   سياسيِ ديگري نيز بودند كه به     

گـراي فعـال      از احزاب ملي   »حزب ايران «يا  1 با رياست قوام   »حزب دموكرات ايران  «مانند  
ـ   اما حقيقت اين است كه هـيچ      . اند   از اين جمله   2مصدقي    دورهدر   ك تحـرك، پويـايي و      ي

.  نشان دادنـد    مرداد 28وران مشروطيت تا كودتاي     گرا از د    چالشي را نداشتند كه زنان چپ     
هـاي    چرا فعاليـت  «اين است كه      عملكرد اين گروه از زنان     در بررسيِ مطرح    اصليِ پرسش

، هـا بـود   گرا در جنبشِ زنانِ ايران با تمام امكانات وسيعي كه در اختيار اين گروه  زنان چپ 
 عملكرد نادرست ايشان آسـيب       علت   جنبش زنان نيز به    و حتي روند كليِ    شكست خورد؟ 

بـا  » شكـست «گـرا بـه ايـن معنـا نيـست كـه ايـن                 زنان چپ البته، ادعاي شكست    » ؟ددي
هاي فعال در جنبش زنان مقايسه شده است، بلكه اين شكـست              هاي ديگر گروه  »موفقيت«

 سياسي و اجتمـاعي، بـسيار   ي گرا، در عرصه هاي زنان چپ يابد كه گروه از آنجا اهميت مي  
هـاي     كه فعاليـت   دادند شكل مي  كردند و اين انتظار را      تر عمل مي   يافته تر و سازمان   پرتحرك

ايـن   . انتظاري كـه هرگـز بـرآورده نـشد         خواهد داشت؛ ايشان نتايجي چشمگير در جامعه      
گراي فعال در جنبشِ زنانِ ايـران         هاي چپ   كه سازمان است  با اين مدعا آغاز شده      ،  نوشتار

ب حقـوق   كس(با فرهنگ اجتماعي ايران، دنبال نكردن اهداف اوليه         نداشتن  دليل مطابقت     به
  . محكوم به شكست شدند  نبودنو پايدار ،)زنان

  

  گرا در جنبشِ زنانِ ايران هاي زنان چپ آغاز فعاليت
 هرچنـد   . ايران با غرب و دستاوردهاي آن همراه بود        آغاز جنبش زنان در ايران، با آشناييِ      

ن زمـان شـروع ايـن جنـبش در ايـرا          ي    دربـاره اند    ردهكني كه در اين زمينه پژوهش       امحقق
 اين جنبش يِاز آغاز جد، ها ك در تمام اين ديدگاه مشترحقيقت، دني دارفاوتهاي مت ديدگاه

  .كند ميحكايت در جريان انقالب مشروطه 
                                                            

نقش دوگانـه حـزب دمـوكرات ايـران در مـشاركت      «، )1389(ادي، سيمين فصيحي و مريم نوري اميرآّب   . 1
  .115،ص1389، بهار6سال بيستم، شمارهفصلنامه تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهرا، ، »سياسي زنان

2. Parvin Paidar, (1990) Women and the political process in twentieth-century Iran. Cambridg 
university press. Scott, Alan (1995). Ideology and the new social, P.133. 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 161  .... گراي فعال در جنبش زنان  علل شكست زنان چپ

در جريان دفاع ،  مشاركت زنان در اعتراضات مردمي عليه ستم شاهان قاجارينخستين
 تـرِ   جـدي هاي سياسـيِ  فعاليت اما. 1داد  آشتياني عليه امتياز تنباكو رخ     حسن  ميرزا  اقدام از

بررسـيِ منـابع بـه ايـن نتيجـه           با »ژانت آفاري  «.صورت گرفت در انقالب مشروطه    ،  زنان
بيـستم و مقـارن وقـوع انقـالب     ي  هرسيده است كه بذر جنبشِ زنانِ ايـران، در آغـاز سـد         

 گيـريِ   زمـان شـكل   از  ،   شركت زنان در انقالب مـشروطيت      2.مشروطيت پاشيده شده است   
سه مقاله درباره انقـالب     در كتاب   ،  براي مثال . هاي انقالب مشروطه آغاز شد       بارقه نخستين

در نهـضت    «:شـركت زنـان در انقـالب مـشروطيت آمـده اسـت            ي    درباره،  مشروطه ايران 
شصت نفـري از زنـان      ي    هعكس يك دست  . مشروطه ايران زنان ايراني نيز مشاركت داشتند      

اينان محافظ يكي از سـنگرهاي  . ن در اختيار ماست   دست اكنو   چادر به سر ايراني، تفنگ به     
  3».تبريز بودند
 قـانون  ق پيـروز و  ه1324 در سـال  يتمبارزات مردم ايران در انقالب مشروط     ،  سرانجام

 اما در مـاده سـوم و پـنجمِ        . شدهمان سال تدوين    ي    هالقعد اساسي مشروطه در چهارده ذي    
 از انتخاب شـدن  ،، ديوانگان و اتباع بيگانه     انتخابات مجلس، زنان در كنار اطفال      ي نظامنامه

ورود زنـان بـه   هرچند، . ندده بود نمايندگان مجلس محروم ش    به نمايندگي و انتخاب نمودنِ    
اي براي ايشان نداشت،       آنها در جريان اين انقالب، ظاهراً ثمره       انقالب مشروطه و جانفشانيِ   

اين انقالب، درهاي ورود به جامعـه       با حضور در    آنها  اين حقيقت را نبايد ناديده گرفت كه        
  . خود گشودندويره را ب

هـاي بعـدي      دوره ، با از اين لحاظ   خودجوش بود و  ، هرچند   انرجنبش زنان در اين دو    
توان ارتباط جنبش زنـان ايـران را در ايـن دوره بـا احـزاب و فعـاالن                     ، نمي داشتتفاوت  

 ارتباط با حزب كمونيست ايران توان به ؛ از آن جمله مي   سياسي و روشنفكران ناديده گرفت    
  .اشاره كرد

                                                            
، تهـران  ، ق 1309 م يا تاريخ انحـصار دخانيـات در سـال            1890قرارداد رژي   ،  )1361(،  كربالئين   حس .1

 .111ـ110، صص انتشارات مبارزان
 .8، صسليمان ملك، شيراز، جنبش زنان ايران، )1384 (نوري، خواجه بيژن زاهد زاهداني و  سعيد.2
هوشـيار،   .مي  ترجمـه ،  ي ايـران   سه مقاله درباره انقالب مشروطه    ،  )1357(اير تريا،   . س.  و و  پاولويچ. م. 3

  .55ص ، تهران
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حـزب سوسـيال دمـوكرات      «گيـري      به شكل  »حزب كمونيست ايران  «تشكيل  ي    هسابق
 شــاغل در بــاكو ش در ميــان كــارگران ايرانــيِ  هـــ1283در ســال  )همــت (»آذربايجــان

،  زنـان  هاي اقتـصاديِ    خواسته،  ش  هـ1306حزب در سال    ي    هدومين كنگر در   1.دگرد  بازمي
چهـار  ،  آبستن  همراه با حقوق براي زنانِ     انند منع كار شبانه براي زنان و اطفال و مرخصيِ         م

هـاي    گـروه ترتيب،    بدين 2.هفته پيش و چهار هفته پس از وضع حمل مطرح و تصويب شد            
  . دندبو دفاع از حقوق زنان گرا از همان ابتدا مدعيِ چپ

 عـضوي از جامعـه پـي        مثابه خود به به نقش   ،  زنان براي اولين بار   ،  انقالب مشروطه در  
ايـراد  ، جامعه گذاشتند و به تـشكيل انجمـن     ي    عرصهبردند و در طلب حقوق خويش پا به         

 كـم متقاضـيِ   نوشتن مقاله مبـادرت ورزيدنـد و كـم      دخترانه و ي    هتأسيس مدرس ،  سخنراني
  . رسيدگي به وضع خود شدند

 زنـان   هاي سريِ    وجود انجمن   به ق هـ1320 در سال    »مورگان شوستر «،  اولين بار براي  
گرا در جنبشِ زنانِ ايران نيز با تشكيل اولين جمعيـت              فعاليت زنان چپ   3.ه است كرداشاره  

، فعاليت دندبو هاين زنان كه به حزب سوسيال دموكرات ايران وابست .دشزنان در ايران آغاز 
خـواه در     وطنجمعيت نسوان    . شروع كردند  »خواه جمعيت نسوان وطن  «خويش را با ايجاد     

 ياين گـروه را زنـان     .  محترم اسكندري در تهران تشكيل شد       به سرپرستيِ  ق  هـ 1342سال  
محتـرم   .نداشـت هـاي چـپ د      كردند كـه عمـدتاً انديـشه       روشنفكر هدايت و سازماندهي مي    

بـدرالملوك بامـداد،    ي    هبه نوشت . دست همسر خويش بود   ي    هپرورد،  در حقيقت ندري،  اسك
  4. را تأسيس كرد»انجمن آدميت« بود كه يخواهان وطهپدر اسكندري از مشر

تـرين   تـرين و فعـال       دو آتـشه    و  پيوند زده بود   زماين جمعيت خود را به حزب سوسيالي      
نـام   چندي بعـد،  هاي زنان بود كه        اين جمعيت از پركارترين گروه     5.بودسازمان زنان ايران    

                                                            
 .89، صنگاه معاصر، تهران، هاي سياسي ايران فرهنگ احزاب و جمعيت، )1384(، چي شانه  محسن مدير.1
ت دموكراتيك زنان ايران و فرازهايي از تاريخ پر         مين سالگرد تشكيال   65«،  )1386(،  صداي مردم ايران  . 2

 .1، ص27/8/1388: ، تاريخ دسترسيwww.sedaymardom.net :، نشاني اينترنتي»افتخار آن
 .237، صالمتين حبل  مطبع، كلكته،اختناق ايران، )1333 (مورگان شوستر،. 3
  .48ـ47، صص زن ايراني از انقالب مشروطيت تا انقالب سفيد، )1347(،  بدرالملوك بامداد.4

5. Women and the political process in twentieth-century Iran, p96. 
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تنها سازمان زنان بـود كـه       ،  خواه   جمعيت نسوان وطن   1. تغيير داد  »بيداري زنان «به  خود را   
آوري  ها، تظاهرات، جمـع    ميتينگ،  محترم اسكندري . داشتاي    دهي ماهرانه   سازمان تواناييِ
 توانـاييِ . داد  هاي زنان را در موقع الزم سازمان مـي          گرد آوردن گروه   هاي سرگشاده و    نامه

اه تحـسين   خـو  حتي پس از انحـالل جمعيـت نـسوان وطـن          ،   محترم اسكندري  سازماندهيِ
به علت وابستگي به يـك حـزب   ، هاي آن  ي و موفقيت  ايممكن است اين توان   ،  البته 2.شد يم

آن هـاي ديگـر از        انجمـن ،  كـه پـيش از آن      حمايت مردان باشـد   برخورداري از   سياسي و   
  .برخوردار نشده بودند

  دومـين مجمـعِ  .اد ادامه دش   هـ1311تا سال فعاليت خود را خواه    جمعيت نسوان وطن  
كـرد،    گراي اين دوران كه مرام كمونيستي داشت و مرام خويش را آشـكارا ابـراز مـي                  چپ
چپ ي    هزناني با انديش  را  جمعيت پيك سعادت نسوان      . بود »پيك سعادت نسوان  «عيت  مج

ـ  تـشكيل ايـن انجمـن        3.كرده بودنـد   در رشت ايجاد     ش   هـ 1306به سال    افكـار  از  أثر  مت
اي   اين جمعيت نـشريه   . بود اين حزب    ي كيل نخستين كنگره  ويژه تش   كمونيستي در ايران، به   

اين نشريه با   .  كمونيستي در ايران بود    ي ساخت كه نخستين نشريه    ميبا همين نام منتشر     نيز  
ـ ايـن    4.شـد   طرفدار شوروي در رشت منتشر مـي        ايرانيانِ  فرهنگيِ ي كمك جامعه   تجمعي

را  جمعيـت رضاشاه اين   ،  در نهايت  5.د افتتاح كر  ش   هـ 1309در سال   هم   را   اي  خانه قرائت
، دشـ آغاز  انقالب مشروطه   گرا نيز در بطن       هاي زنان چپ    فعاليت،  به اين ترتيب  . از بين برد  

نيز ها به احزاب سياسي چپ در ايران موجب شد سرنوشت اين زنان  اما وابستگي اين گروه
  .دباشتابعي ناگزير از سرنوشت احزاب چپ 

  

                                                            
، انتـشارات   تهـران ،  نـشريات مـشروطه   : بررسي موقعيت زن ايرانـي در      ،)1385 (دوست، وطن رضا  غالم .1

 .18موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ص
، 1357 تـا انقـالب   1280جنبش حقوق زنان در ايـران، افـول و سـركوب از              ،)1384 ( اليز ساناساريان،  .2

  .92، ص نشر اختران، احمدي خراساني، تهراني ترجمه
  .105، صهمان. 3

4. Parvin, Paidar, (1995) Women and the political process in twentieth- century Iran, p.98. 
  .170، زرين صارشقي تصحيح غفور، و انديشمند ايران نگار زنان روزنامه ، )1351 (االسالمي، خپري شي. 5
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  گرا  جنبشِ زنانِ ايران به احزاب سياسي چپيگرا وابستگي زنان چپ
كـه  ـ گـراي فعـال در جنـبش زنـان       هاي چپ  گروه،اول اشاره شدبخش گونه كه در  همان

از ابتدا به احـزاب سياسـي چـپ وابـسته           ـ  آغاز كردند قاجاريه  ي    دورهدر  فعاليت خود را    
هاي   شكست، علت   شود  ميگرا ديده      فعاليت زنان چپ    تا پايانِ  از ابتدا كه  اين ويژگي    .بودند
  .استگراي فعال در جنبشِ زنانِ ايران   زنان چپبعديِ

ر فعاليـت جنـبش زنـان و احـزاب          ددر دوران رضاشاه، استبداد سياسي تأثير زيـادي         
ي   همـه  بـسياري از احـزاب را گرفـت و           هـاي آزاد    رضاشاه جلوي فعاليت  . سياسي داشت 

 ،، به محض رسيدن بـه قـدرت       هاشرضا. ددرآورخويش  ي    هسلطر  زيهاي سياسي را      فعاليت
حـزب سوسياليـست بـا    . كـرد را شـروع  م ز سوسيالي مانند  مخالف مبارزه با احزاب سياسيِ   

دسـت   منحـل و دفـاتر آن بـه      ،  رئيس اين حـزب   ،  »سليمان اسكندري «  اجباريِ گيريِ كناره
  1. به آتش كشيده شدهاشرضاي  هيافت  سازماناوباشِ

را  مـستقل    هرگونه فعاليت سياسـي و حتـي غيرسياسـيِ        رضاشاه جلوي   ،  به اين ترتيب  
دامن جنبشِ زنـانِ ايـران را   امر اين  .برد در خفقان سياسي فرو   سرعت  بهرا    و كشور  گرفت

  . دشممنوع اعالم آنان و هرگونه فعاليت مستقل و خودجوش  هم گرفت
قي بمانـد؛   رضاشاه با ي    هي بود كه توانست در درو     خواه، تنها كانون    نسوان وطن ي    هجامع

، بـه ايـن      ترغيب شـده از سـوي دولـت         گروهي از مردم و اوباشِ     ش  هـ1311در سال   اما  
آنجا حضور داشت   هم در   كه پليس   صورت گرفت   در حالي    اين حمله    ؛انجمن حمله كردند  

هاي زنـان نيـز ماننـد ديگـر اقـشار جامعـه               فعاليت،  به اين ترتيب   2.و تماشاگر صحنه بود   
  .گرفت  شديد دولت قرارسركوب شد و تحت كنترل

هايي بـسيار متفـاوت و بـارز در          جديدي با مشخصه  ي    دوره،   پهلوي اول  سقوطدر پي   
 28كودتـاي   ساله كه از سقوط رضاشاه تا        دوازدهي    دورهاين  . شدتاريخ معاصر ايران آغاز     

ي هاي فراوان   كه چالش بود  و نشيبي    پر تب و تاب و پر فراز      ي    دوره،  شد   را شامل مي   مرداد
  . را براي مردم ايران به همراه داشت

                                                            
 ،معاصـر  شناسـي سياسـي ايـران      درآمـدي بـر جامعـه      :ايران بين دو انقالب    ،)1377 (يرواند آبراهاميان، . 1

  .127ـ126، صص نشر ني، تهران و ديگران، محمدي ل احمد گي ترجمه
2.Women and the political process in twentieth- century Iran, p.102 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 165  .... گراي فعال در جنبش زنان  علل شكست زنان چپ

  نظرِ هب. افزايش يافت سرعت   مشكالت اقتصادي در ايران به    ،  در طول جنگ جهاني دوم    
تر شدن  جنگ، باعث وسيعـ  كرد زندگي ميكه در آن زمان در ايران  ـ  آمريكايي يمتخصص
تودهي    هكنند  گيج  موجود بين فقرِ   شكاف     ـ   هاي محروم و ثروت  1.شـد راد ممتـاز     معدودي اف

دنبال احياي مطبوعات    بند اسارت رضاشاه، به     آزاد شدن از   در پي نيروهاي اجتماعي ايران    
 پديد آمده بعـد از      هاي اجتماعيِ    وارد شدن جنبش   .دندوبها و احزاب سياسي       آزاد، سازمان 

   2.بودبه اين آزادي ، واكنشي مثبت نسبت  ايرانبهجنگ دوم جهاني 
جنـبش  ،  اواخر دوره قاجاريـه   درزناني كه   . زنان را نيز تغيير داد    اين تحوالت، وضعيت    

هـاي خـود       خواسـته  پهلوي اول به بعـضي    ي    دورهدر  ،  گذاري كرده بودند   زنان ايران را پايه   
  طعم تلخ استبداد   ، زنان نيز چون ديگر اقشار اجتماع، در اين دوره        ،  در حقيقت ،  اما .رسيدند
هـا و نـشريات    ي از ايشان راهي زندان شدند، سـازمان گروه؛   پهلوي اول را چشيدند    خشنِ
 به محض خالصـي از      .شدند    بدل رضاشاه   نمايشيهاي     شد و عمالً به عروسك     توقيفآنها  

، جنبش زنان دست بـه تجديـد حيـات          آن ناشي از    فضاي آزاد ايجاد  استبداد رضاشاهي و    
  .شدصادي آغاز زنان براي كسب حقوق اجتماعي، سياسي و اقتي  هخويش زد و مبارز

در اين دوره شـروع كـرده       فعاليت خود را     جديدي كه     زنان با ورود به احزاب سياسيِ     
در همين . پذيرفته شدندنيز سياست ي  عرصه  فعال دراز سوي مردانِ، بودند، براي اولين بار 

بـه اوج خـود     دمـوكرات   حـزب   ويژه حزب تـوده و        هاي چپ به    زمان بود كه فعاليت گروه    
تأسيس و   ش   هـ 1320حزب در  مهرماه     اين  ،   توده يكي از رهبران حزب   ي    هفتبه گ . رسيد

هـا     وسيعي را در بر بگيرد و فقط بـه كمونيـست           ي تا جبهه   براي آن انتخاب شد    »توده«نام  
كـه در    ترين و پرطرفدارترين سـازمان حزبـي بـود          يافته سازمان،  اين حزب  3.ماندمحدود ن 

و از شـش هـزار نفـر در         يافـت   سرعت افزايش     زب به اعضاي اين ح  . شد  ايران تشكيل مي  
ـ 1325هزار هـوادار فعـال در   صـد هزار نفـر عـضو و   پنجاه  به   ش   هـ 1321  ؛ رسـيد ش  هـ

                                                            
، انتـشارات قلـم   ،   عبدالرحيم گـواهي، تهـران     ي   ترجمه ،هاي انقالب ايران   ريشه ،)1384 ( كدي، . نيكي آر  .1

 .183ص
 879مـيالدي مطـابق بـا    1500 تاريخ تحوالت اجتماعي از سال    :مقاومت شكننده  ،)1377 (وران،ف جان   .2

 .394سا، ص موسسه خدمات فرهنگي ر، احمد تدين، تهراني جمه تر،شمسي تا انقالب
 .67، صانتشارات اطالعات، تهران، خاطرات نورالدين كيانوري ،)1371 (نورالدين كيانوري،. 3
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 تـرين نيـروي سياسـي ايـران و تنهـا حـزب بـزرگ                 بـزرگ  ، بـه  كه تـا آن زمـان      طوري به
   1.شدبدل كشور ي  هيافت سازمان
حـزب، سـليمان ميـرزا اسـكندري كـه از           مريم فيروز، يكي از اعضاي ايـن        ي    ه گفت هب

 آنـان كـرد و      از پذيرش زنان در حـزب خـودداري مـي         ،   اصلي حزب توده بود    بنيانگذرانِ
 تـوده در بـين زنـان، از         هاي حزب   فعاليت 2. حزب آغاز كردند   ي در حاشيه حركت خود را    

ان  با تشكيل سازمان زنان براي اعضاي حزب و انجمن زنان براي هـوادار ش  هـ1322سال  
ها بستگان اعضاي رهبـري حـزب         هاي اصلي اين سازمان     شخصيتاغلبِ  . حزب آغاز شد  

معروف اسكندري، مـريم فيـروز از هيئـت         ي    ه زهرا و تاج اسكندري از خانواد      ؛ يعني بودند
همسر دكتر فريدون كشاورز،    ،  كشاورزي    ه، دكتر خديج   و همسر نورالدين كيانوري    مشورتي

كتـابي دربـاره تربيـت و پـرورش         ي    هنويسند،  صص زنان پزشك متخ ،  دكتر اختر كامبخش  
كودك، خواهر نورالدين كيانوري و همسر عبدالصمد كـامبخش از اعـضاي كميتـه مركـزي                

نويسنده شهير ايراني، بـا عاليـه شـرميني از          ،  حزب، بدرالملوك علوي خواهر بزرگ علوي     
ـ 27هاي    سال كار جنبش زنان و مادر شرميني كه در        اعضاي كهنه   مـسئول سـازمان     1326ـ
   3.جوانان بود

 هدف حزب   ينبيشتر،   در حقيقت  4. سازمان نيز راه يابند    توانستند به خود  ،  تدريج بهزنان  
اين حزب براي . نيروي فعال و مؤثر بودي  هبه منزلجلب نظر زنان و استفاده از ايشان ، توده

 اغلـب   .كـرد  مـي كوشش بـسيار    كرده   تحصيل  زنانِ ن، آموزگاران و ديگر   اآموز جذب دانش 
؛ زيرا با   ناخرسند بودند رهبران حزب از اينكه حزب توده، زنان اندكي را جذب كرده است،             

 حـزب را     اعـضاي عـاديِ    چهـارمِ  حزب، تنها سه  ي    هها و تبليغات گسترد     وجود تمام تالش  
   5.ددادن زنان تشكيل مي

                                                            
 .41ـ40، صص مقاومت شكننده .1
 .44 ص،انتشارات اطالعات، تهران، )فرمانفرمائيان( خاطرات مريم فيروز ،)1374 (فرمانفرمائيان،  مريم.2
  .413ـ412، صصايران بين دو انقالب .3
 .161ـ160، صص خاطرات ايرج اسكندري .4
 .413ص، ايران بين دو انقالب .5
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ي   هدنِ دوبـار  ، به مجلـس كـشان     كارهايي كه حزب توده براي زنان انجام داد       ي    هاز جمل 
 بـا وجـود ايـن       1.آن را مطرح ساخت   دكتر فريدون كشاورز    بود كه    حق رأي زنان     موضوع

ـ  1323در سـال  خـود   ي    ههيچ زني را به نخستين كنگر     شعارها، حزب توده     دعـوت   ش   هـ
 براي گفـتن    »هم در اين خانه حقي داريم      ما«با پرچم   ،  نمايندگان تشكيالت زنان   اما. نكرد

  2.هاي زنان پرداختند بختي و به شرح تيره ن كنگره شدندسال، وارد تبريك
در موضوع حقوق زنـان      تشكيالت زنان بود كه      تالش زنان عضوِ  و  شايد به همين دليل     

حق انتخـاب شـدن و انتخـاب كـردن در مجلـس مقننـه و                 اين كنگره گنجانيده و   ي    هبرنام
رسـميت   به اين برنامه    ششِ بنددر  هاي مهم زنان      عنوان يكي از خواسته     هاي ايالتي به    انجمن

   3.شناخته شد
زنان مـرتبط   موضوع   ايران را با     هاي كمونيستيِ   از وقايع ديگري كه حزب توده و گروه       

هـا حكومـت       ايران بر پا و تا مـدت        كه حزب دموكرات در آذربايجانِ     بوداي    غائله،  ساخت
تبليغات ي    هكه وسيل  انيكي از اقدامات حزب دموكرات آذربايج      .كرد خود   ايران را مشغولِ  

. مور زنان پياده كرداهايي بود كه حزب دموكرات در    برنامهشد،   توده   براي حزب كمونيستيِ  
مشاركت در انتخابات را به زنـان       ي    هاجاز،  دولت موقت آذربايجان براي اولين بار در ايران       

گـرفتن حـق    تا تالش براي    شد   فعال در حزب توده دستاويزي        اين موضوع براي زنانِ    .داد
ارگان وابـسته بـه     ،  بيداري ما  ي به همين مناسبت، در نشريه     .رأي زنان را دوباره آغاز كنند     

دليـل  وري بـه     اين حركت به عمل آمد و از پيشه       ي    دربارهتبليغات وسيعي   ،  تشكيالت زنان 
   4.تشكر و قدرداني شد، مساعد براي آزادي زناني  هايجاد زمين

به علت بدبيني مـردم و      . دشدموكرات آذربايجان متالشي    حزب  ،  چند ماه بعد  ،  سرانجام
 حـزب تـوده در       و همچنين عملكرد نادرسـت     ،دوري گزيدن از تفكرات كمونيستي و چپ      

                                                            
، 1ش  ،  »هاي محلي   راجع به تساوي حقوق زنان با مردان در انتخابات مجلس و انجمن           «،  )1323(،   آينده .1

  .39ص
پايـان نامـه  كارشناسـي ارشـد         ،  1320ــ 1332نـشريات    نهضت زنان ايـران و     ،)1382 (توكلي،  آفرين .2

   .54صدانشگاه شيراز، 
 هاي مهرانگيز منوچهريـان بـر بـستر        فعاليت (سناتور ،)1382 (اردالن،  پروين  و  نوشين احمدي خراساني   .3

  .388ـ387، صص توسعه، تهران، )ايران مبارزات حقوقي زنان در
 .51ص، 1325، 8  سال دوم، ش،»رات آذربايجانرئيس فرقه دموك :وري هتلگراف به پيش«،  بيداري ما.4
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 وضـعيت زنـان     ي در ها تغييـر    هاي اين گروه     مصدق، عمالً تمام تالش    وزيريِ دوران نخست 
  .تفراهم ساخهم شكست جنبش زنان را هاي  ايجاد نكرد و حتي زمينه

شـد كـه در       نان محسوب مـي   هاي ز   ترين گروه    يكي از راديكال   »تشكيالت زنان ايران  «
درسـت در   1.بـود مريم فيروز ي  ه اين سازمان برعهدرهبريِ.  تشكيل شدش   هـ1322سال  

 شديدي در كشور شد كه دولت قادر بـه          متفقين در ايران موجب ناامنيِ    همين زمان، حضور    
فرستاده بودند، در   هايي كه دختران خويش را به مدرسه          خانوادهبسياري از   . كنترل آن نبود  

ـ   را مـي  تحـصيل دختـران     ، جلوي    ناامني از ترسِ اين دوره،     يايـن گونـه فـشارها     . دگرفتن
، همين مشكالت ي    هدر نتيج . يافت  روز افزايش مي   زنان روزبه ي    ههاي مختلف بر جامع     گروه
هـاي   سـازمان ،  به اين ترتيب 2.و تصويب شد  طرح  مهاي زنان     اي از سوي انجمن     نامه ائتالف

ضـد جنـبش    هاي    فعاليتي    هزمينهاي جدي در      تشكيالت زنان به فعاليت   ،  زنان و از جمله   
هـاي   هاي تشكيالت زنان، شركت در كنگـره   از فعاليت ديگريكي. پرداختنددر جامعه   زنان
   3.المللي بود بين

اين تـشكل بـا تحريـك       . كرد  يت مي فعالگرفتن حق رأي زنان نيز      براي  تشكيالت زنان   
در زنـان   حـق رأي    موضـوع   ي    هبراي طرح دوبـار   مجلس،  در  نمايندگان عضو حزب توده     

 كـه  وابسته بـه حـزب تـوده بـود           يسازمان،  در حقيقت ،  اما تشكيالت زنان   .كوشيدمجلس  
  .داد  مد نظر اين حزب انجام ميمسائل سياسيِي  ه تالش خود را در زميني عمده

بـه عنـاوين مختلـف، از       و  بارهـا   ارگان رسمي تـشكيالت زنـان،       ،  داري ما بيي    هنشري
حق ي    ه، كه يكي از موارد، به بهان      دكر آذربايجان قدرداني مي  ي    هوري در غائل   اقدامات پيشه 

هـا و تبليغـات وسـيع،          كه با وجود فعاليت    شد  باعث مي  ااينه 4.رأي زنان در آذربايجان بود    
                                                            

از سـيد ضـياء تـا       : 1358 تـا آذر     1299هاي ايران از كودتاي سوم اسـفند          دولت،  )1370(ناصر نجمي،   . 1
 .701، ج اول، تهران، نشر نويسنده، صبازرگان

 .4، ص سال دوم، شماره سيزدهم،»ائتالف زنان جبهه آزادي«، )1324(،  بيداري ما.2
دوم، شماره   سال،»المللي زنان علت نرفتن نمايندگان تشكيالت زنان به كنگره بين«، )1324( ،ي ما بيدار.3

 .48ـ47 ص صپنجم،
، سال دوم، شـماره هـشتم،    »رئيس فرقه دموكرات آذربايجان   : وري  تلگراف به پيشه  «،  )1325(بيداري ما   . 4

 .51ص
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عملكـرد آن   از  ن حزب توده     حتي خود مسئوال   .لقي نشود بخش ت   رضايت  آن عمالً عملكرد 
  1.ددنرك ميانتقاد 

 روز پـانزدهم بهمـن       در  حقـوق  ي  تيراندازي به شاه در مقابل دانشكده      در پيِ ،  سرانجام
 نتيجـه، تـشكيالت زنـانِ      در. دشـ متهم شدن حزب توده، اين حزب منحل          و ش   هـ 1327

حزب توده، اعضاي تـشكيالت     ي    ه دوبار هيِد سازمان در پيِ .  منحل شد  هموابسته به حزب    
جهـان   ي  و انتشار نشريه   »سازمان زنان ايران  «نام   بهزنان نيز با تأسيس تشكيالت جديدي       

  . فعاليت خود را از سر گرفتندزنان
در حالي  .  تشكيالت زنان بودند    سازمان زنان ايران، همان اعضاي پيشينِ      اعضاي اصليِ 

حـزب  ي    ه سـران برجـست     تشكيالت زنان را خويشاوندانِ    مركزيِي    ه كميت  اغلب اعضاي  كه
 گـروه   چنـدان مـشهورِ     نـه  سازمان زنان ايران، از افراد    ي    هت مدير ئهي،  دادند  توده تشكل مي  

ايـن  . بسيار فعـال بـود      كامالً سازماندهي شده و    يسازمان زنان ايران تشكيالت   . بودند قديم
تران دبيرستاني و دانشگاهي، دبيران     هاي خود در سه بخش دخ       با گسترش فعاليت  ،  سازمان

دست آوردن    خود را مبارزه در راه به     ي    ههاي دخترانه، برنام    و آموزگاران مدارس و دبستان    
وسـايل  تـأمين   كتابخانه،  تأسيس  با  ،   همچنين .استقالل ملي و حقوق خاص زنان اعالم كرد       

روهـاي جـوان   نيبـراي جـذب    ، هفتگي در محل سـازمان ورزشي و بر پا كردن گردهماييِ   
  2.وشيدك

ي  هنـشري . سازمان زنان ايران هدف اصلي خود را دفاع از حقوق زنان ايران اعالم كـرد          
 حـق انتخـاب      سازمان ترين هدف   ترين و بزرگ    صراحت اعالم كرد كه اساسي      به جهان زنان 

 زنان است و از عموم مردم ايران خواست ايشان را در اين زمينه ايكردن و انتخاب شدن بر    
د كـه تـا     شـ اعالم   ش   هـ 1331سال  ، در   جهان زنان  28در شماره   ،  پس از آن   .ي كنند يار

ده شآوري   كسب حق رأي جمع   ي    ه امضا براي دفاع از حقوق زنان در زمين        65360امروز،  
 امـا اوضـاعِ   ؛  حق رأي زنان بـود    ي    هزميندر   ها  ترين گروه   يكي از فعال   سازمان زنان . است

 سـازمان نيـز   با اين حـال،  3.شد ميخويش ي   ه آنها به خواست    آن زمان مانع رسيدن    سياسيِ
                                                            

 .62، ص اختران،تهران، ما هم در اين خانه حقي داريم ،)1383 ( حميد احمدي،.1
  .65، ص1320ـ1332نشريات   نهضت زنان ايران و.2
 .396، ص)هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي زنان در ايران فعاليت ( سناتور.3
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د و از آنجـا كـه پـس از كودتـا،            شـ  مرداد، مانند حـزب تـوده منحـل          28پس از كودتاي    
هاي زيرزميني    هاي زنان نيز به فعاليت      فعاليتشدند،    ميها تعقيب، شكنجه و اعدام        كمونيست
  . دشبسيار كمرنگ  نانهاي كمونيستي در جنبش ز و نقش گروهتبديل و مخفي 

آنهـا  تبعاتي براي   ،   فعال در جنبش زنان    هاي چپِ    گروه  مستقيمِ وابستگيِ،  به اين ترتيب  
شكـست ايـن    ،   از سـوي ديگـر     .دانجاميهاي ايشان     به شكست تالش  ،  داشت كه در نهايت   

در  .داشـت تـاريخي   ي    دوره شكست جنبشِ زنانِ ايـران در ايـن          ، تأثير زيادي در   ها  گروه
  .پردازيم مي اين شكست  به بررسي چراييِيدبعبخش 

  
   ايرانگراي فعال در جنبش زنان  شكست زنان چپهاي ريشه

ويژه   به،   ايران به احزاب سياسي چپ     گراي فعال در جنبش زنان       چپ  زنانِ وابستگي مستقيمِ 
  از بـين رفـتنِ     نز موجبِ و عاملي كه از نظر پارس     چهار عامل از    سهد  شموجب  ،   توده حزبِ

، دنبـال نكـردن اهـداف اوليـه       : عبارتند از عامل  سه   اين   ؛ايجاد گردد ،  شود  زمان مي يك سا 
ناگفته نماند كه عضويت زنان در احزاب سياسي و     .  نبودن  پايدار مطابقت نداشتن با محيط و    

هاي سياسي، اگر روند درستي را طي كند بـه احقـاق حقـوق زن در                  شركت آنها در فعاليت   
 ان فعال در جنبش زنـان ايـران، ماننـد مهرانگيـز منوچهريـان     حتي زن. ندك  جامعه كمك مي  

ساز تحوالت اجتمـاعي     صراحت شركت زنان را در احزاب سياسي الزم و واجب و زمينه             به
  1.دانند و سياسي بزرگ مي

 خود يا به صورت ي ورود زنان را به بدنه   ي    هاحزاب سياسي چپ در ايران هرچند اجاز      
؛ اي را در اختيار زنـان گذاشـتند         خود دادند و امكانات گسترده    هاي زنانِ وابسته به       سازمان
گونه كه در زير خواهد آمد، عواملي را پديد آوردند كه بـه جنـبش زنـان لطمـه زد و                 همان

ه كـرد  خويش مطـرح     ي خالف آنچه در مرامنامه   هاي زنان     سازمان. شد  موجب شكست آن    
 ، در پـيِ زنانموضوع به  پرداختن   از   كردند و بيش     كمونيستي عمل مي   ياه  با گرايش ،  بودند

 ،البتـه .  حكومتي كمونيـستي در كـشور بودنـد        ايجاد تحول سياسي در جامعه و پي افكندنِ       
زنـان  ي    مـسئله در كل دنيا چنين نگرشي داشتند و معتقد بودند كه            هاي كمونيست   فمينيست

                                                            
دان   تهران، انتشارات اتحاديه زنـان حقـوق      تربيت سياسي و اجتماعي زن،      ) 1347(مهرانگيز منوچهريان،   . 1

  .42ـ41ايران، صص 
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 ،بايد ابتـدا  نابراين،  ب. پيدا كند داري نجات    شود كه جامعه از قيد قوانين سرمايه        وقتي حل مي  
زنـان و كـسب حقـوق ايـشان،         ي    مـسئله  كمونيستي بر پـا شـود تـا          اي  حكومت و جامعه  

بـه حقـوق خـويش      است كه زنان    اي    در چنين جامعه  به باور ايشان،    . خود حل شود   خودبه
  . دست خواهند يافت

ـ       «نام    به  ما بيداريِاي در     مقالهزمينه،  همين   در منتـشر  ،  »مما هم در اين خانه حقي داري
  :شود  نقل مي كه بخشي از آن استشده

نظمي هر خانواده و كشوري بـه واسـطه اداره غلـط آن              تمام مفاسد اجتماعي و بي    
اداره كشور هم همان سياست آن است؛ اگر حقيقتاً ما بخواهيم دست            . آيد   مي پيش

ين وقتي اين ماشـ   . ميبه اصالح زنيم؛ نخست بايد اداره آن را درست و اصالح نماي           
پوسيده و خراب اداره كشور را دور انداخته و ماشين جديد و دقيقي جـايش كـار                 

شتاب حقيقي دست به اصالحات در تمـام ركـن زنـدگي          بايد با عجله و   ،  گذاشتيم
آن وقت در مدت كوتاهي انقالب شديدي در افكار زن ومرد ايراني به              خود بزنيم؛ 

   1.اجتماعي ما پديد خواهد آمدمرد و آسايش  وجود آمده، از پرتوش آزادي زن و
بـه  پرداختن  بيش از   ،  در عمل ،   فعال در جنبش زنان     كمونيست همين اعتقاد باعث شد زنانِ    

.  مسائل سياسي شوند و از اهـداف اصـلي خـويش بازبماننـد             وارد مستقيماً،  زناني    مسئله
زب تـوده   وابسته به حـ يسازمان،  در حقيقتـ كه پيش از اين معرفي شد  ـتشكيالت زنان  

عملكـرد  از   كه وابـسته بـه ايـن تـشكيالت بودنـد             بيداري ما ي    ه نشري نِحتي مسئوال  .بود
  2.داردتشكيالتي   ـ  مشي سياسي تشكيالت زنان انتقاد و ادعا كردند كه اين سازمان خط

 چپ ايراني، حمايت احـزاب كمونيـستي از   تمدارانِ سياسخودي  ه، به گفتاز سوي ديگر  
دسـت آوردن     جـذب نيـروي بيـشتر و بـه        بـراي    سياسي   يترفند،  قيقتدر ح ،  حقوق زنان 

 ادعاي يكي از اعضاي رهبري حزب توده، براي         هب .سياسي در بين زنان بوده است     ي    ههوج
بايست انـواع     هاي سياسي و طبق اصول و قواعد ماركسيستي، ابتدا مي           جلب زنان به مبارزه   

  شـغل و ، معيـشت ، خـانواده ،كـار ي  مسئلهها  شد و ده   كار گرفته مي   ها و تبليغات به     سازمان
د تا دورنماي آينده در مقابل چشم آنـان زيبـا ترسـيم             ش شيوه زندگي براي زنان مطرح مي     

                                                            
 .18 سيزدهم، صماره سال دوم، ش،»ما هم در اين خانه حقي داريم«، )1324(،  بيداري ما.1
 .62، صما هم در اين خانه حقي داريم .2
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 ولـي از    ، شايد اين زنان ناخواسته به دام تبليغات حزب توده افتـاده باشـند             ،بنابراين .1شود
آسيب بسياري ديدندامر از اين  وابستگي به اين حزب در امان نماندند و تبعات سوء.  
حزب  .كرد ها اعتراف ميآنديد و به  را مي ها    اين شكست نيز   سازمان يا حزب توده      خود

 ، و در نهايـت    ، آذربايجـان و تبعـات آن      نفت شمال، اعـالم خودمختـاريِ     ي    هائلغ در   ،توده
 نورالدين براي مثال،. دواقعي خود را به مردم ايران نشان داده بوي  ه چهر، مرداد28 كودتاي

هـاي     الزم بين حزب توده و عمق جامعه و تنـدروي           پيوند كند كه نبود    كيانوري اعتراف مي  
مـردم دور و آن را منـزوي   ي   هحزب پيامدهاي منفيِ بسياري داشت كـه حـزب را از تـود            

توانست از ايـن انزجـار عمـومي           گروه وابسته به اين حزب نمي      يچ ه ، بنابراين 2،ساخت  مي
  .شودو منزوي نبركنار بماند 

 ش  هـ1339 در گزارشي كه با امضاء محمدرضا قدوه، يكي از اعضاي حزب توده، در سال             
 شـده و  هاي حزب در خصوص تـشكيالت زنـان مطـرح             گيري اي از نتيجه     پاره ،منتشر شد 

  :استچنين آمده 
  رهبري تشكيالت زنان   .2؛   تشكيالت زنان نتوانسته در بين تمام زنان ايران نفوذ كند          .1

خود  حزب را الگوي  رهبري تشكيالت زنان.3 ؛شده است انتخاب مي با دخالت حزب توده
 در كارهـاي    الگوي تشكيالت زنـان    .4كند؛    ميحزب تقليد    قرار داده است و كارهاي خود را از       

اين مسائل، باعث ناكامي ايـن      ي    همه 3.، حزب توده بوده است    تبليغاتي  و تعليماتي  ـ  سياسي
بـه ايـن ترتيـب،      . كـرد    مـي  كه ادعـا  شد  اي    اجراي حتي يك بند از مرامنامه     تشكيالت در   

تـرين حـزب      عمـده  تـرين و    تشكيالتي چنين منظم و سازماندهي شده كه از حمايت بزرگ         
  .  نتوانست به موفقيت چشمگيري دست يابد،سياسي كشور، يعني حزب توده برخوردار بود

زنان موجب  ي    مسئلهزب توده با طرح     هاي وابسته به ح      اين است كه گروه    مهمموضوع  
 ،اي تمـام شـود      هـاي تـوده     نام گروه    فعال در جنبش زنان به     زنانِاقدامات  شدند بسياري از    

زمينـه،  در همين    .جنبش زنان منفي شود    و ديدگاه مردم نسبت به       بخوردجنبش زنان لطمه    
                                                            

 .142، صگارهن ،تهران، ج اول، ي ايران اعترافات سران حزب توده ،)1375(،  گالويژ.1
نقـدي بـر خـاطرات نورالـدين        (يـران   نظر از درون به نقش حـزب تـوده ا         ،  )1375(بابك اميرخسروي،   . 2

 .621ـ620 تهران، اطالعات، صص ،)كيانوري
  .42، ص)فرمانفرمائيان( خاطرات مريم فيروز .3
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 در  ،ش  هـ 30  و 20 هاي   يكي از فعاالن جنبش زنان در دهه       ،الملوك كشميري  خانم نصرت 
 :دسوين  چنين مينداي ايرانيي  هنشري

اي كـه بـا الفـاظ و اصـطالحات            اف بر اين تشكيالت جهنمي، لعنت بر اين شـبكه         
دانـد   منطق ايدئولوژيكي خود را محو صفات و خصوصيات قوم ايراني مي     نده،بفري

مت و كنـد، عـص   ورزد و در راه محبوب مضايقه نمي وار به بيگانه عشق مي    و ديوانه 
زنان ايران شما سهم بزرگي در اين جنـبش          ...زدسا  آزادي و مذهب را لگدمال مي     

هاي مرموز  ايد، اين دست هاي اجتماعي، سربلند بيرون آمده ا در آزمايش شم.داريد
خواهند چنين نيروي     مي دهند  كه از قبر كمپاني بيرون آمده و راه شمال را نشان مي           

موقعي  .م ميهن شرمنده ساخته و خائن جلوه دهند       معصوم و مقاومي را در برابر ما      
  1.شويد هاي گره كرده خود را نشان دهيد و ثابت كنيد كه اغفال نمي است كه مشت

 زنان بـه نتيجـه      گراي فعال در جنبش     هاي زنان چپ    تالشيك از     هيچتنها   نه ،به اين ترتيب  
  ديگـر از تبعـات  يكـي . لطمـه زد  حتي به كل جريان جنـبش زنـان در ايـن دوران      ،نرسيد

تـرين     همين امر بزرگ   .دبوگرا    هاي زنان چپ     سازمان  نبودنِ وابستگي به حزب توده، پايدار    
نيز گفته شد، اولين تشكيالت چپ زنان، در        تر  گونه كه پيش   همان .آسيب را به آنها وارد كرد     

هي و  سازمان زنان ايران نيز از همرا      . منحل شد  ش  هـ1327ب توده در سال     انحالل حز پي  
مرداد و تعقيب، شكنجه و اعـدام       28دنبال كودتاي    هوابستگي به حزب توده ضربه خورد و ب       

كرد،   ميفعاليت سياسي   فقط   كه   د زيرزميني ش  ياعضاي حزب توده منحل و تبديل به گروه       
  .شدتاريخ جنبشِ زنانِ ايران محو ي  عرصهاز اما 

بـا  نداشـتن   ايـران، مطابقـت     گراي فعال در جنـبشِ زنـانِ          زنان چپ  ناكامي   ديگرعلت  
نز بـراي شكـست يـك سيـستم         ويعني سومين عاملي كه پارس    ؛  فرهنگ اجتماعي ايران بود   

ها و وابستگي به يك حـزب كمونيـستي ماننـد        اين گروه  مرام كمونيستيِ  .معرفي كرده است  
 بـه ايـن     .شد   ايران مي   مذهبيِ ويژه قشر متوسط     مردم به  ي  موجب وحشت عامه   ،حزب توده 

شكـست خوردنـد و نتوانـستند       در عمـل    گراي فعـال در جنـبش زنـان            زنان چپ  ،بترتي
براي زنان ايـن    قدمي مؤثر   ند و   دهانجام  ي خود را     رسالت ادعاي  ، پايدار يصورت سازمان  هب

  .مرز و بوم بردارند
                                                            

 .3ـ1 ص، ص1330اسفند ماه  7سال سوم،   نداي ايراني،.1
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  نتيجه
كـه در   نزديك شد    به مردان و روشنفكراني      ، به اجبار  ، از ابتداي تشكيل   ،جنبشِ زنانِ ايران  

رسد، گرفتن كمك از مـردان و همفكـري           به نظر مي  . كردند  صه سياست ايران فعاليت مي    عر
هـاي زنـان و ضـددين         ن به فعاليت  احمالت متعصب . ناپذير بوده است   در اين دوران اجتناب   

دولت از زناني   نكردن   حمايت   ،ها، ايجاد مزاحمت از طرف اشرار جامعه       دانستن اين فعاليت  
وابـسته  مردان را به جنبش زنان  ،  كوشيدند و مشكالت مالي     ان مي بهبود وضعيت زن  براي  كه  
  .كرد مي

هـا    دولتاز آنجا كه    . تر و مشهودتر بود     گرا جدي   هاي زنان چپ     در گروه  وابستگي،اين  
از آنهـا    عامه مـردم نيـز       ،دند و از سوي ديگر    كر تحمل نمي را   سياسي    چپِ هايِ  گروههرگز  

هـاي زنـان       گروه آني    هدر نتيج و  دند  ديهاي زيادي     سيبآها     اين گروه  ؛كردند  نمياستقبال  
  .ها در امان نماندند وابسته به ايشان نيز از تبعات اين آسيب

تـدريج    پايگاه اجتماعي خويش را به     ، در جريانات سياسي    غلط اين احزاب با عملكرد   
ق زنان  مبارزه براي كسب حقو   هرچند مدعي    به اين احزاب نيز       وابسته زنانِ .از دست دادند  

د اهداف اوليه خويش را ستنتوده نتوانوابستگي به حزب كمونيستي ِبه علت  ،، در عملبودند
 با منحل شدن حـزب تـوده        ،در نتيجه . دناي در جامعه ايران بياب      ند و جلوه شايسته   ندنبال ك 

گراي وابـسته بـه ايـشان نيـز از عرصـه              هاي زنان چپ     سازمان ،مرداد 28پس از كودتاي    
آنـان بـراي    هـاي     حذف شدند و بسياري از تـالش      راحتي   به جنبشِ زنانِ ايران     هاي  فعاليت

  .شدثمر  كسب حقوق زنان بي
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 ،معاصـر  شناسـي سياسـي ايـران     در آمـدي بـر جامعـه       :ايران بين دو انقالب    ،)1377(،  آبراهاميان، يرواند  ـ

 .نشر ني ،تهران ،ديگران  ومحمدي مد گل احي ترجمه

  .اختران، تهران ،ما هم در اين خانه حقي داريم ، )1383 (،ي، حميد احمدـ
 هاي مهرانگيز منوچهريـان بـر بـستر         فعاليت( سناتور ،)1382(،  اردالن، پروين   و  احمدي خراساني، نوشين   ـ

  .توسعه ،تهران ،)ايران مبارزات حقوقي زنان در
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   ، چاپ سنگي دانشگاه تهرانزن ايراني از انقالب مشروطيت تا انقالب سفيد، )1347(،  بامداد، بدرالملوكـ
هوشـيار،   .ترجمـه م . ايـران ي  هسه مقاله درباره انقالب مـشروط ). 1357(انسكيس اير. ترياو . ميچ   پاولو ـ

   انتشارات شركت سهامي كتابهاي جيبي،تهران
  .1320ـ1332نشريات  نهضت زنان ايران و، كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز، )1382(، توكلي، آفرينـ 
  . سازمان تبليغات اسالمي، تهران،يهزن در دوره قاجار ،)1375(،  دلريش، بشريـ
 موسـسه   ،تهـران عبدالحسين نيـك گهـر،      ي    هشناسي تالكوت پارسونز، ترجم    جامعه،  )1376(،   روشه، گي  ـ

  . فرهنگي انتشاراتي تبيان
  .سليمان  ملك، شيراز،جنبش زنان ايران ،)1384( خواجه نوري،بيژن   زاهد زاهداني، سعيد وـ
، 1357 تـا انقـالب   1280جنبش حقوق زنان در ايـران، افـول و سـركوب از              ،)1384(،   ساناساريان، اليز  ـ

  .اختران ، احمدي خراساني، تهراني ترجمه
 .المتين  مطبع حبل، كلكته،اختناق ايران ،)1333(،  شوستر، مورگانـ

  .ين زرتهران،،  تصحيح غفورارشقي،و انديشمند ايران نگار زنان روزنامه ،)1351(، االسالمي، پري  شيخـ
نقش دوگانـه حـزب دمـوكرات ايـران در مـشاركت            «،  )1389(،   نوري اميرآّبادي   مريم فصيحي، سيمين و  ـ  

 .127ـ108ص ، ص6سال بيستم، شمارهفصلنامه تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهرا، ، »سياسي زنان

  .شارات اطالعاتانت، تهران، )فرمانفرمائيان(  فيروز خاطرات مريم، )1374 (، فرمانفرمائيان، مريمـ
 879مـيالدي مطـابق بـا    1500 تاريخ تحوالت اجتماعي از سـال  :مقاومت شكننده، )1377( فوران، جان  ـ

  . موسسه خدمات فرهنگي رسا، احمد تدين، تهراني  ترجمه،شمسي تا انقالب
  . قلمانتشارات،  عبدالرحيم گواهي، تهراني  ترجمه،هاي انقالب ايران ريشه، )1384(،  كدي، نيكي آرـ
 . آگاه، عباس مخبر، تهراني ترجمهاز پارسونز تا هابرماس، : نظريه اجتماعي مدرن، )1378( كرايب، يان، ـ

  .انتشارات اطالعات، تهران، خاطرات نورالدين كيانوري ،)1371 (، كيانوري، نورالدينـ
 ،تهـران  ،ق 1309 م يا تاريخ انحـصار دخانيـات در سـال            1890قرارداد رژي   ،  )1361(،   كربالئي، حسن  ـ

  .انتشارات مبارزان



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  7شماره  ،   مطالعات تاريخ فرهنگي176

  . نشر نگاره،تهران، ج اول، ايراني  هاعترافات سران حزب تود ،)1375(،  گالويژـ
  .نگاه معاصر ،تهران ،هاي سياسي ايران گ احزاب و جمعيتفرهن ،)1384(، چي، محسن  مدير شانهـ
  .دان ايراناتحاديه زنان حقوق ،تهرانتربيت سياسي و اجتماعي زن، ، )1347( يان، مهرانگيز، منوچهرـ
از سـيد ضـياء تـا       : 1358  تـا آذر   1299هاي ايران از كودتاي سوم اسـفند          دولت ،)1370(،   نجمي، ناصر  ـ

  . نويسنده:شرا نج اول، تهران، ،بازرگان
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