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 ٢٣۶ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  زنان تاريخ معاصر ايران در چھار دھه اخیر

  شیرودی مرتضی
 

   مودقسمت     

  اشاره 
نیز با فرض اين اصل، در  مقاله حاضر. اند ھا و اقدامات سیاسى تاريخ معاصر ايران را رقم زده تالش ترين عمده توده زنان مسلمان 

ھاى گذشته تاريخ ايران به اين قشر متعلق  زنان در دھه صدد پاسخگويى به اين پرسش است كه چرا بیشترين فعالیت سیاسى
 بوده است؟

نظريه محافظه  ھاى نظرى بحث در قالب سه گان گرديد، با تبیین چارچوبكه در شماره قبلى تقديم خوانند بخش نخست مقاله 
را  ۵٠و  ۴٠ھاى  فعالیت سیاسى زنان تاريخ معاصر ايران در دھه ھا و مظاھر ترين كوشش كارانه، آزاديخواھانه و میانه گرايانه، مھم

 .گذرانید از نظر مى ھاى بعدى را در اين شماره ھاو نمودھاى فعالیت سیاسى زنان معاصر ايران در دھه كوشش تحلیل. تحلیل كرد
  ۶٠زنان در دھه  
ھاى دين  ارزش پذيرد، دوره تثبیت انقالب اسالمى ايران آغاز و با شروع جنگ تحمیلى پايان مى اى كه از پیروزى مقدمه اين كه دوره 

به بیان ديگر، زنان با حضور . وزى مدد رساندندبه پیر ھايى كه زنان بر پايه آن، انقالب را در نیل و مذھبى در زنان است، ارزش
 اى كه فعالیت سیاسى را براى زنان حرام انديشه. به نفى دوانديشه و تفكر پرداختند ھاى انقالب، حماسى خود در سال

كه زنان اسالمى، نوبت آن رسیده بود  پس از پیروزى انقالب. خواست ء زيبا و لوكس مى اى كه زن را يك شى دانست، و عقیده مى
شود و نه در چارچوب تفكر مدرنیته  ھاى مذھبى تعريف مى متحجرانه مقدس مآب نشان دھند، زن مسلمان نه در قالب انديشه

 :اى پرداخت جديد و ويژه ھاى بنابراين، او براى نھادينه كردن الگوى جديد زن مسلمان به ايفاى نقش. ضد دينى روشنفكر مآب
، « كلكم راع و كلكم مسئول»: پذير است و حديث شريف نبوى مسئولیت تى، انسان يك عنصردر نظام ھس: عرصه جديد خدمت 

گذارى  با نام) ره(خمینى امام. اند ادعاست كه بشر اعم از زن و مرد، داراى مسئولیت الھى در قبال جامعه انسانى نیز گواه بر اين
از اين رو، زنان انقالبى . پذيرى عمومى به ويژه زنان تأكید ورزيد لیتمسئو به عنوان روز زن، بر لزوم) ع(روز تولد حضرت فاطمه زھرا

مسئولیت جديدتر و پذيرش  پیدايش احساس. كردند ھاى جديد را يك ضرورت تلقى مى از اسالم و امام، پذيرش مسئولیت با الھام
كه اين قشر عظیم كه در نظام  اى در آنان شد، به گونه آن از سوى بانوان ايرانى، باعث تحول و دگرگونى روحى بزرگى

توانايى  خواست امور سیاسى و اجتماعى بود، به قشرى زنده، فعال و متعھد تبديل شد كه مى اعتنا به شاھنشاھى، بیشتر بى
 (32:1384 شیدائیان،. (ھا را، به نمايش بگذارد حضور مصمم خود در ھمه عرصه

كرد كه  امام تأكید و در خواست مى. جھاد سازندگى بود اند، مشاركت در امر ھاى جديدى كه زنان بر عھده گرفته يكى از مسئولیت 
ھا تنھا به  خرابه شاھى بپردازند، زيرا، معتقد بود كه اين ھاى بر جاى مانده از رژيم ستم خرابه چه بانوان و چه مردان به ساختن

مقام معظم رھبرى ھم ) ١٧: ١٣٨۴ريحانه، . (جويند شود، بلكه زنان ھم بايد در ترمیم آن مشاركت دست مردان ساخته نمى
ھاى سازندگى به اشكال گوناگون  ھاى مشروع ھمگانى و در زمینه جھاد عمومى و فعالیت زن بايستى در میدان تالش و»: فرموده

ندگى در به عضويت نھاد جھاد ساز به ھمین جھت، خواھران ايثارگر) ۶۵: ١٣٧٩اى،  خامنه. («در طیف وسیع حضور داشته باشد و
ترين مناطق جغرافیايى كشور، آثار ارزنده و ھمه  دشوارترين شرايط و در سخت نظیر توانستند در میان آمدند و با فداكارى بى

ھاى تحصیل  بیشتر اين زنان، خانم نكته جالب آن كه) ١۵: ١٣٨٢ريحانه، . (ديده ايران به ارمغان آورند براى مردم ستم اى جانبه
 (ھمان. (پرداختند دوش مردان به امر سازندگى ھماى بودند كه  كرده

و مقام معظم رھبرى آن را، ) ره(ساخت كه امام خمینى  ھاى تازه، از زنان ايرانى عنصرى ماحصل پذيرش و اجراى مسئولیت 
 :كند گونه توصیف مى اين

 (٣۴٠:١٣۶٩امام خمینى، .(«ھستند دوش مردان در تالش سازندگى خود و كشور امروز زنان در جمھورى اسالمى، ھم« .1 
رسد، كار سیاسى، فرھنگى و تشكیالتى، جلو ھستند، وقت  وقت كار كه مى .مجموعه زنان كشور ما از ھمه جاى دنیا بھترند .2 

. كدبانوھاى خانه دارند رسد، دارى و تربیت اوالد كه مى وقت خانه. فرستند فرزندان خودشان را به جبھه مى رسد، جھاد كه مى
 (٩۶: ١٣٨١اى،  خامنه.(«اسالمى است و امید بخش است تربیت. ھا خیلى ارزش است اين. ھا در دنیا كمیاب است ينھمه ا

 جنگى كه زنان، به صورت خود جوش و ھمپاى مردان بر عھده گرفتند، جنگیدن با دشمن بعثى اولین مسئولیت: در جنگ و دفاع 
. كه قصد داشتند از مرز شلمچه بگذرند ھاى عراقى بروند ند، تا به جنگ تانكبود، حتى آنان قبل از مردان، كوكتل مولوتف ساخت

مجھز  آيد، بعدھا آنھا خود را به سالح ترين كار رزمى خواھران و زنان به شمار مى ابتدايى البته تھیه و به كار بردن كوكتل مولوتف،
 :كردند تا مردانه با دشمن بجنگند

 پسر و دخترم آنقدر: كنى؟ گفت مادر چه مى: گفتم. يك بر دوش داشت ديدم كه تفنگ ام اى را ساله ۶۵در قبرستان خرمشھر زن " 
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بايد از دينم، : را منع كردم، نپذيرفت و گفت ھر چه او. را ادامه دھم  شان روم راه مى. اند جا خفته جنگیدند تا شھید شدند و اين
جنگید و سرانجام با تركش خمپاره شھید . من ھم ھست نیست، بلكه وظیفه اين تنھا وظیفه شما پسرانم. دفاع كنم

 (205 :1382 ھمايش،.(«شد
مراقبت از تسلیحات، تسلیح رزمندگان، نگھبانى از پیكر  زنان رزمنده در خرمشھر، كارھاى ديگرى را نیز بر عھده داشتند كه 

گیالن غرب، يك  مثًال در. وضع به ھمین صورت بودھاى ديگر ھم  در جبھه. رزمندگان از آن جمله بوده است شھداء، توزيع سالح بین
خانم فاطمه نواب صفوى، به ھمراه . اسارت در آورند زن، چند سرباز عراقى و در شادگان، چھار شیر زن، ھشت سرباز بعثى را به

نان پخت و يك زن سوسنگردى با آرد مسموم . سوسنگرد، اسلحه به دست گرفت و جنگید گروه چريكى شھید چمران و در ناحیه
كند،  اش دعوت مى سرباز عراقى را به خانه ھا را از پاى در آورد، و باز در اين شھر مادر شھید الحانى، يازده تعدادى از عراقى با آن

 ھا را با خبر كند و بسیجى استراحت پرداختند و به خواب رفتند، او در اتاق را قفل مى دھد، و زمانى كه آنھا به به آنھا غذا مى
 :گونه نقل كرده است معظم رھبرى، اين داستان اين زن شجاع را مقام. دستى به جان آنھا افتاد سازد، و خود او ھم با چوب مى
ايشان با وجود اين كه چھل پنجاه سال . كرد كه ھمسرش نابینا بود زندگى مى به خاطر دارم در سوسنگرد خانم عرب ُمسّنى« 

سرباز عراقى را انداخته  دستى، چند معروف بود كه با چوب. كرد ار از شھر دفاع مىشجاعانه و در حقیقت مردو داشت، خیلى
 (١٢۵: ١٣٧۶مافى، .(«است

روحیه  بود، ولى اوًال، تا پايان دفاع مقدس كم و بیش ادامه يافت، و ثانیًا، تأثیر عمیقى بر اندك ھاى رزم زنان، اگر چه صحنه 
خانم حورسى از مدافعان خرمشھر در اين باره  .اطالعات رزمى فراوانى را انجام دادندھاى  به عالوه، زنان نقش. رزمندگان داشت

نیروھاى شناسايى ملحق شديم، كار شناسايى دشمن، خنثى كردن بمب، شناسايى ضد  اى كه به ما از آن لحظه»: گويد مى
 (٢٢: ١٣٨٣قاسمى، .(«پیدا كردن رد پاى آنھا در شھر و روستاھا را دنبال كرديم انقالب و

و پرستار به شناسايى منافقینى  دادند، آنھا در لباس امدادگر ديگر كار اطالعاتى و امنیتى را خواھران بسیجى انجام مى نوع 
دست پیدا كنند، و . . . زدند، تا به تعداد شھداء و مجروحان جنگ و مى ھا سر زدند كه به صورت ناشناس به بیمارستان دست مى

  .ق قرار دھندعرا آن را در اختیار
) ١٣٧۴(جمھور در امور زنان، در چھارمین كنفرانس جھانى زن  بیش از صد زن ايرانى به رياست مشاور رئیس: مشاركت گسترده 

و  (1364) سومین كنفرانس جھانى زن در نايروبى: ھايى چون پیش از آن، زنانى از ايران در كنفراس در پكن شركت كردند، ھر چند
. كمى و كیفى با كنفرانس پكن قابل مقايسه نبود حضور يافتند، اما اين حضورھا از نظر) ١٣٧٣(توسعه قاھره كنفرانس جمعیت و 

 ھاى غیر دولتى بودند، و جالب آن كه دفاع برخى ھاى دولتى و ديگران از بخش از سازمان زنانى كه به كنفرانس پكن رفتند، برخى
بود كه زن قدر قدرتى كه خود دولتى است را به  اى وده است، البته تركیب ھیأت به گونهھا ب تر از دولتى ھا از نظام، انقالبى دولتى

 المللى، اين ھیأت توانست تجربگى زنان ايرانى در چگونگى استفاده از محیطھاى بین كم از اين رو، على رغم. كشید تصوير نمى
توانست تا به اين  كرد، نمى ھزينه مى ھا تومان ت، میلیونالمللى را به خود جلب كند، به حدى كه اگر دول ھاى بین توجه رسانه

 (٢٣: ١٣٧۴فرزانه، . (اسالمى و مؤقعیت مناسب زن در آن نمايد المللى را متوجه جمھورى ھاى بین میزان، رسانه
اساس سند پكن اسالمى بر  پكن بر امور زنان ايرانى آن بود كه برنامه عملى ملى زنان جمھورى ١٣٧۴كنفرانس  يكى از تأثیرات 

در اين چارچوب، ايجاد تقويت و تحكیم . ايران، بر پايه آن شكل گرفت المللى بعدى زنان ھاى بین ھا و فعالیت تنظیم شد كه حركت
كشورھا و حضور مؤثرتر و  المللى در بخش زنان وارد مرحله جديدى گرديد و برقرارى ارتباط با ساير جانبه و بین مناسبات دو و چند

ھاى سالیانه كمیسیون مقام زن، اجالس  شركت زنان در اجالس ر در مجامع جھانى در دستور كار قرارگرفت كه حاصل آن،كارآمدت
، (1378) اى آن در بانكوك در نیويورك و اجالس منطقه) ۵+ اجالس پكن ( ٢٠٠٠متحد در سال  ويژه مجمع عمومى سازمان ملل

شھريور (در بانكوك  ۵+ اجراى اسناد پكن و پكن  یانوسیه به منظور بررسى چگونگىالدولى منطقه آسیا و اق رتبه بین اجالس عالى
 :١٣٨۴موالوردى، . (اى ديگر بوده است ھا كنفرانس تخصصى و منطقه و ده) ١٣٨٣اسفند ) كمیسیون مقام زن ۴٩و اجالس ) ١٣٨٣
165) 

گونه بر  ھاى جھانى را اين ايرانى در سازمان زنانمشاور ريیس جمھور و ريیس مركز وقت امور مشاركت زنان، علت حضور فعال  
 :شمرده است

 بخش براى زنان مكتبى رھايى معرفى اسالم به عنوان .1 
 معرفى الگوى زن مسلمان و ايرانى .2 
 تأثیرگذارى بر روند جنبش جھانى زن .3 
 المللى زنان بین تقويت روحیه معنويت و انسانیت در مجامع .4 
 كشورھاى اسالمى م روابط میان زنان كشورھاى جھان به ويژهتقويت و انسجا .5 
 خانواده المللى مربوط به زنان و تأثیرگذارى بر روند تدوين اسناد بین .6 
 (ھمان(اسالمى رفع شبھات، ايرادات و ابھامات وارده بر وضعیت زنان در جمھورى .7 

نیز چھار نماينده زن ) ١٣۶٧-١٣۶٣(نماينده زن و در دوره دوم  چھار) ١٣۶٣-  ١٣۵٩(در اولین انتخابات پارلمانى : مجلس قانون گذارى 
دستغیب، رجايى و  ھا بھروزى، ھا بھروزى، دستغیب، رجايى و طالقانى و در دور دوم، خانم دوره اول خانم در. به مجلس راه يافتند

درصد و  ۶/١سبت به كل نمايندگان مجلس، اول و دوم ن تعداد نمايندگان زن دو دوره. دباغ به نمايندگى مجلس انتخاب شدند
دور دوم  و ۵/٣٨میانگین سنى نمايندگان زن دوره اول . ترين آن ششم ابتدايى بود لیسانس و پايین باالترين تحصیالت دو دوره، فوق
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  .دھد سال را نشان مى ۵/۴٣
 معافیت زنان متأھل پزشك و: رين آنھا عبارتند ازت خانواده به تصويب رسید كه مھم در دوره اول مجلس، شانزده قانون درباره زن و 

دى ٧(فرزندان صغیر يا محجور به مادران  ، قانون واگذارى حق حضانت)١٣۶٠آبان ۴(پیراپزشك و ِحَرف وابسته در مناطق جنگى 
قانون اصالح  ،)١٣۶٠بھمن ١٨(خانواده بیمه شدگان نیروھاى مسلح شھید و معلول  ، قانون راجع به برقرارى مستمرى به)١٣۶٠

، قانون الزام دولت به )١٣۶١آذر 9) ھاى تابعیت، ازدواج، طالق و ديگر مواد مربوط به زنان و خانواده قانون مدنى در زمینه موادى از
ھاى  و قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مستخدم دولت، شركت (1362 آبان١(سرپرست  تھیه اليحه تأمین زنان و كودكان بى

 (١٣٠: ١٣٧٧معتمدى، . (ھا شھردارى ولت وتابعه د
 مجلس دوم بودند كه قانون نحوه اجراى قانون مربوط به خدمات نیمه وقت بانوان زنان شاھد تصويب سیزده قانون مربوط به خود در 

آذر ١(كشور شان به خارج از  ھمسران و قانون اعطاى مرخصى بدون حقوق به زنان مستخدم به ھنگام مأموريت) ١٣۶۴فروردين 18)
اصالح اليحه قانونى راجع :مانند. درباره خانواده و عفت عمومى به تصويب رسید چند قانون حمايتى ھم. از آن جمله است) ١٣۶۶

انظار عمومى، وضع پوشیدن لباس و  ، قانون محكومیت كسانى كه در)١٣۶٣آبان ٢۵(درمان معلوالن و اعضاى خانواده آنھا  به تأمین
شود، به تذكر، توبیخ، تھديد، تعطیل محل كسب، ده الى بیست  عفت مى شرع و يا موجب ترويج فساد و يا ھتك آرايش آنان خالف

معلولین، اسراء و  ھاى شھداء، و قانون معافیت يك نفر از فرزندان خانواده) ١٣۶۵ارديبھشت ٢٨(نقدى  ضربه شالق و جريمه
 (79 :١٣٨۴رشدى، ا) (١٣۶۶آذر  ٢۴(مفقوداالثرھا از خدمت وظیفه عمومى 

ھا را ھم تكلیف  آنھا مشاركت در اين عرصه. يافتند اى را براى حضور خود ھاى تازه خالصه اين كه زنان پس از انقالب اسالمى عرصه 
ديدند در شرايطى كه انقالب نوپاى اسالمى دشمنان بسیار داشت  مصلحت را در آن مى ضرورت و  پنداشتند و ھم شرعى مى

خانواده و اجتماع ادامه دھند و البته  ن مبارزه و خدمت جدا نسازند و بیش از گذشته به فعالیت خود در دو عرصهرا از میدا خود
  .راھنما و مدد كار آنان بود ھا و رھنمودھاى امام خمینى در اين راه حمايت

  
 ٧٠در دھه  زنان 
مسئولیت : ھاى انقالبى چون مفاھیمى كلى از ارزش زنان كوشیدند ھاى اولیه پس از انقالب اسالمى، مقدمه اين كه در سال 

آن مفاھیم كلى كه به حل  ھا، به ويژه پس از جنگ تحمیلى، ارائه مصاديقى از نمايند، ولى با دور شدن از آن سال پذيرى را نھادينه
تصادى، فرھنگى، سیاسى و ھاى مختلف اق اين رو، زنان در بخش ناپذير پیدا كرد، از مشكالت اجتماعى بینجامد، ضرورتى اجتناب

آرمانى نیست،  فراوانى را به عرصه آوردند تا نشان دھند، ھنرشان تنھا در طرح شعارھا و مباحث كلى ھاى اجتماعى، مصداق
 :بھبود وضع اجتماعى مردم بپردازند ھا ببرند و با آن به توانند ھمه آن مفاھیم كلى را بر سر سفره بلكه مى

سازى، ھنر تجسمى از جمله مواردى ھستند كه زنان به  بازيگرى سینما، مجسمه ، داستان نويسى،تولید علم: فرھنگ و ھنر 
فعال زنان نباشد، به آن دلیل كه  توان يافت كه شاھد حضور اى را در فرھنگ نمى در واقع، ھیچ عرصه. اند در آن پرداخته ايفاى نقش

البته بیان . طلبد ھاى فرھنگى را مى دشمن، توانايى در ھمه عرصهفرھنگى  دفاع فرھنگى از انقالب اسالمى در مقابل تھاجم
 :تواند مشتى بر خروار باشد برخى از امور فرھنگى، مى حضور زنان در

از كادر  درصد ١۴نفر آن، يعنى  ١۴٩٣استاد و مدرس تمام وقت در مراكز آموزش عالى،  ١٠۶۶٠مجموع  ، از١٣٧١در سال : استاد 
درصد افزايش يافت كه  ٣٨به  ١٣٨٢رقم در سال  دادند، ولى اين ، تحقیقات و فناورى را زنان تشكیل مىآموزشى در وزارت علوم

عضو ھیأت علمى دانشگاه آزاد  ١٨٢٢٨، از مجموع ١٣٧۵در سال . ھاست دانشگاه نشان دھنده حضور فعال اين قشر در عرصه
آموزشى دانشگاه آزاد  درصدى در كادر ٣٧يك رشد  ١٣٨٢ل درصد از آن زنان بود، اما در سا ۵/١٢نفر يعنى  2285 اسالمى،

ھا، كم است، با اين وصف،  درصدى ورود دختران به دانشگاه 70 ھا با توجه به رشد حدود اگرچه اين افزايش. اسالمى اتفاق افتاد
 (48 :١٣٨٣مركز آمار ايران، . (دھد ھا نشان مى در اعضاى ھیأت علمى دانشگاه يك روند تصاعدى خوبى را

تحصیل فوق لیسانس به باال در مؤسسات  ، سھم دانشجويان زن متخصص شامل دانشجويان مشغول به١٣۶۶در سال : دانشجو 
درصد دانشجويان متخصص دانشگاه آزاد اسالمى به ٣٠،  ١٣٧۶در سال . بود درصد٣٨  ،١٣٨٢درصد و در سال  ٢٩آموزش عالى، 
در مؤسسات آموزش  فارغ التحصیالن زن متخصص ١٣۶۶در سال . درصد رسید ٢٩ه ب ١٣٨٣داشت، اين رقم در سال  زنان اختصاص

، سھم  ١٣٧٠در دانشگاه آزاد اسالمى و در سال . داد مى درصد را نشان ٣٠، عدد ١٣٨٢درصد، در حالى كه در سال  ٢۶عالى، 
 شاغل به تحصیل در مقطع دكتراىسھم زنان . درصد بود ٣٨، اين رقم ١٣٨٢درصد و در سال  ١٨التحصیالن متخصص زن،  فارغ

 (ھمان.(افزايش يافت درصد ٣٨به  ١٣٨٢درصد و در سال ١٨، ١٣٧٨اى يا تخصصى خارج از كشور در سال  حرفه
ھاى فرھنگى صورت گرفته در  گردد، اما دگرگونى بر مى ٣٠اواخر دھه  نويس در عرصه ادبیات كشور به ظھور زنان داستان: نويسنده 

ھاى  پرشمارى از آنان طى سال اى كه آثار گونه اى از حضور زنان در اين عرصه را رقم زده به اسالمى، جلوه تازه بايران پس از انقال
پور، بیشتر روايت زندگى نوجوانانى  عنوان مثال، آثار خانم سمیرا اصالن به. اند ھا صاحب رتبه شده اخیر در بسیارى از جشنواره

ھاى  اصلى نوشته مايه به عالوه، مضمون جنگ تحمیلى و خاطرات جنگ، دست. دارند ھاى بزرگ ساالنه مشغولى است كه دل
است كه در دوره دوم جشنواره كتاب دفاع مقدس، مورد  مجموعه خاطرات رزمندگان از جنگ) ١٣٧۶(مثًال كتاب چشم جبھه . اوست

كه در  گیرى در تولید كتاب دارند، به حدى چشمبه ھر روى نويسندگان زن، فعالیت  (319 :1384 صادقى،. (تقدير ويژه قرار گرفت
مركز آمار ايران، . (عنوان كتاب رسید 5613 اين رقم به ١٣٧٩كتاب توسط زنان اھل قلم منتشر شد كه در سال  ٣٢٢٢، ١٣٧۶سال 
١٣٨٣ :۵١ ) 
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سیاسى مستقیمًا  ھاى ه پديدهترى را به دنبال دارد، از آن رو ك زنان در امور سیاسى، اثرگذارى عمیق ايفاى نقش: امور سیاسى 
شده،  آغاز ۴٠رو، زنان حضور پررنگ سیاسى خود را كه از دھه  از اين. كنند با افزايش و كاھش اعتبار نظام سیاسى ارتباط پیدا مى

 :اند كرده ھاى جديدترى عرضه ھاى انقالب، آن را در نقش البته به دلیل ضرورت اند، چنان حفظ كرده ھم
يافته، زيرا، در مقابل اين سؤال كه در خانواده  ھاى سیاسى افزايش گیرى دلى زن و شوھر در ھمه تصمیمھم: ھمدلى سیاسى 

 گیرى در خانواده دگرگون شده اند، پدر، لذا ساختار تصمیم درصد پاسخ داده ۵/٣۵تنھا  گیرد؟ شما، اغلب چه كسى تصمیم مى
اند، پس ارتقاى  مشاركتى در خانواده ھاى گیرى ا بیشتر موافق تصمیمھ ترھا و تحصیل كرده تر اين كه، جوان از ھمه مھم. است

مشاركت . ھا كاسته شود گیرى نسبت به قبل از انقالب اسالمى در تصمیم سطح آموزش، باعث شده كه از قدرت انحصارى مردان
 ۵١شده در  ھاى انجام ھاى خانواده به جامعه روستايى ھم سرايت كرده، چون پژوھش گیرى در تصمیم زنان جامعه شھرى

درصد در يزد  ٧/۵٠(نیمى از زنان روستايى  دھد، مشاركت روستاى استان يزد نشان مى ۴٢روستاى استان آذربايجان غربى و 
 (٢۶: ١٣٨١شادى طلب، . (ھا پذيرفته شده است گیرى در تصمیم) درصد در آذربايجان غربى ۴٨/٩
شوراھا،  ، پنج ھزار زن براى عضويت در)١٣٧٧(اھاى اسالمى شھر و روستا انتخابات سراسرى شور در نخستین دوره: شوراھا 

كرسى اصلى شوراھا را تصاحب  ١/٣آنھا توانستند  داد، ولى درصد از كل نامزدھا را نشان مى ٣/٧اين تعداد، تنھا . داوطلب شدند
 شھر، دو زن، ۴٨شھر دست كم يك زن، در  ١٧۶ر د. زنان، نفر اول يا دوم اعضاى شھر بودند نفر از ١١۴شھر، تعداد  ١٠٩در . كنند
روستاھاى كرمان، تمامى اعضاى اصلى و  در يكى از. شھر، سه زن ودر يك شھر، چھار زن از اعضاى اصلى شوراھا بودند ٨در 

 (۵: ١٣٧٨امروز،  صبح. (البدل شورا از میان زنان انتخاب شدند على
چھار محال بختیارى و كردستان، از رشد كمى برخوردار بود، در  به جز دو استان) ١٣٨١(حضور زنان در دومین دور انتخابات شوراھا  

ترتیب در دور اول و  به ٨۵٩٠و  ٩٧٨۴مثال تعداد منتخبان آذربايجان شرقى . منتخبان در انتخابات كاھش يافت حالى كه تعداد كل
 (۵٧: ١٣٨۴بشیرى، . (وم رسیددور د نفر ۴١نفر دور اول به  ٣٣دوم بودند، ولى انتخاب شدگان زن از 

برابر صفر و نرخ  ١٣٨٢تا  ١٣٧۶ھاى  رتبه مردان شاغل، طى سال كاركنان عالى گذاران و نرخ رشد درصد مديران، قانون: مديران 
، نرخ رشد مشاغل ١٣٨٢تا  ١٣۵۵دھد كه در دوره زمانى  آمار ديگرى نشان مى. بود ۵٩/۵زنان در مشاغل فوق، برابر  رشد درصد

ھاى مديران پايه و میانى  البته سھم زنان از مديريت كشور در رده درصد بود، ١٨٠٩و براى زنان،  ٣٠٣يريتى براى مردان برابر مد
درصد  ۶٧/٢٠عالى،  درصد در رده مديران ۵/۴١مدير زن،  ١١٨۶، از مجموع ١٣٨٠به بیان ديگر، در سال . است بیش از مديران عالى

نتیجه آن كه افزايش سھم زنان در مديريت . اند فعالیت بوده درصد در سطح مديران پايه مشغول ١٢/٧۵در رديف مديران میانى و 
 (٣١: ١٣٨٣مركز امور مشاركت زنان، . (دھد سیاسى را تحت تأثیر قرار مى  ھاى گیرى كشور، تصمیم

جالب بودن اين . بیشتر است ر مرداناند، گاه از نقش مشابه د نقشى كه زنان در امور اقتصادى برعھده گرفته: اقتصاد عرصه 
تر، از مردان انتظار  مردان نسبت به زنان، انجام كار اقتصادى موفق موضوع به آن است كه با توجه به توانايى جسمى زيادتر در

ب اسالمى، داشت انقال پاس اند، شايد از آن رو كه براى حداقل در امور زير، گاه برترى باالترى را نشان داده رود، ولى زنان مى
 :بینند تر اقتصادى را ضرورى مى فعالیت عمیق

درصد، ولى براى زنان، برابر با  ۶/٠۴برابر  ١٣٨٢تا  ١٣٧۶ھاى  میزان نرخ رشد فعالیت اقتصادى مردان طى سال: اقتصادى فعالیت 
درصد و نرخ رشد  ۴٩/٢بر برا ١٣٨٢تا  ١٣٧۶ھاى  مردان شاغل طى سال درصد، و نیز، نرخ رشد كاركنان فنى و تخصصى از ٩/۶

شاغل را كاركنان  درصد زنان ٢۵ھاى مورد بررسى، در حدود  درصد بوده، به طورى كه در سال ٨/١٠فوق برابر  براى زنان در مشاغل
 (۵۶ ١٣٨٣مركز آمار ايران، . (درصد باقى ماند10 اند، اما اين رقم براى مردان در حدود فنى و تخصصى تشكیل داده

استان يزد  دو پژوھش انجام شده در. اند روستايى نقش بیشترى را در اقتصاد خانواده بر عھده داشته زنان در جامعه: درآمد مالى 
يابى زنان  موضوع مھم ديگر، استقالل. است درصد را داراى درآمد مستقل گزارش كرده ٢٨و  ۵١و آذربايجان غربى به ترتیب 

درصد از زنان، خود  ٨۴و در استان آذربايجان غربى  ۶٩در استان يزد، . است روستايى در چگونگى خرج كردن درآمد كسب شده
جارى زندگى، آموزش فرزندان و  ھاى گیرند، و در اين باره، صرف اين درآمد براى ھزينه شان تصمیم مى خرج درآمدھاى درباره نحوه

ان باعث شده كه بانك كشاورزى براى زنان روستايى مالى اين دسته از زن شايد توانايى. كاالھاى بادوام بیش از ديگر موارد است
 (٢۶: ١٣٨١طلب،  شادى. (اختصاص دھد اى تسھیالت ويژه

پژوھشى كه در چھار استان ايران انجام . در خارج از خانه متحول شده است نگرش جامعه نسبت به كاركردن زنان: كار تولیدى 
ھاى ديگرى كه در  پژوھش .اند درصد مخالف ۴/٣۵غال زنان، موافق و درصد افراد، با ضرورت اشت ٩/۴۶دھد كه  مى شده، نشان

درصد مردان، موافق كار كردن زنان  ۴۶درصد زنان و  ۶٠طورى كه  كند، به سطح ملى انجام گرفته، چنین تحول نگرشى را تأيید مى
در پاسخ مثبت  توان و كار زنان را مى رابطه سواد. ھا كاسته شده است باال رفتن سطح سواد، از مخالفت ھستند، از آن رو كه با

تفاوت نگرش دختران جوان با مادرشان در مورد وظیفه اصلى  .درصد نخبگان با كار كردن زنان به خوبى ديد ۶۴درصد توده مردم و  ۴٢
. زمینه است دختران در مخالفت با اولويت داشتن در خانه ماندن، نشان دھنده تحول ديگر در اين زن در جامعه و سھم دو برابر

 (ھمان(
در اين راستا، . اند به امور مسائل اجتماعى ھم روى آورده تر، ھاى مھم زنان براى دستیابى به ايفاى نقش: مسائل اجتماعى 

اداره  ھايى چون كار در پلیس و تأسیس و تازگى نقش. ھاست تر از بقیه نقش اند، تازه گرفته ھايى كه برعھده برخى از نقش
كه براى پايدارى، به خدمات گسترده نیازمند  دھد ر دولتى، اراده آنان را در كمك و مساعدت به انقالبى نشان مىھاى غی سازمان

 :است
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كه ورزش  ھا آن است يكى از داليل اين پیشرفت. دھد، پیشرفت زنان در امر ورزش بسیار باالست مى آمارھا نشان: امور ورزشى 
نفر و در  ٣٢٧١، ١٣٧٢تعداد مربیان زن در سال  به اين دلیل،. دارد) كشور(ى و ملى ھاى فرد نقش محورى و اساسى در پیشرفت

ھاى مختلف ورزشى در  داور زن ھم در رشته ٩٧٣. ھاى مختلف رسید نفر در رشته 32466 درصدى به ١٠٠٠با افزايش  ١٣٨٢سال 
ھاى مختلف  امر قضاوت در رشته داور زن براى ١۶۴٨٩، ١٣٨٢به كار مشغول بودند، و پس از يازده سال يعنى در سال  1372 سال

 (١۵٣: ١٣٨١احمدآبادى، . (است اند كه نشان دھنده رشد بسیار خوبى ورزشى، تربیت شده
كمك كند و به اين وسیله محیط را براى توسعه، امن كند، از اين رو، مجوز  تواند به كاھش جرايم اجتماعى پلیس زن مى: پلیس زن 

ھاى كنكور، براى  دفترچه نفر داوطلب در ٣٠٠٠براى اولین بار، حدود  ١٣٧٨در سال . صادر شد ١٣٧٧سال زن در  استخدام پلیس
از سوى سازمان سنجش و آموزش كشور در مرحله اول معرفى و  نفر آنان ٨١٧ورود به جرگه پلیس زن اعالم آمادگى كردند ولى 

پلیس زن در  ۴٠٠حاصل اين كار، ھم اينك به كارگیرى . پذيرفته شدند دانشگاه پلیس نیروى انتظامى، نفر آنھا توسط ١٠٠سرانجام 
نفر  ۴٠٠تعداد دانشجويان پلیس زن به  ١٣٨۴در سال  .واحدھاى راھنمايى، آگاھى و كالنترى و تأسیس اولین كالنترى بانوان است

 (ھمان. (رسید
كنند تا يك يا  مى انه و بدون اتكاء به دولت، فعالیتاين سازمان يك تجمع مستقل است كه اعضاى آن داوطلب: سازمان غیردولتى 

چون خیريه، جوانان، اعتیاد، محیط زيست، امور فرھنگى،  ھاى مختلف ھا در زمینه اين سازمان. چند نیاز اجتماعى را پاسخ دھند
از آنھا،  ھاى دولت ل و حمايتھاى زنان خارج از كشور بر داخ NGO از اين رو، به دلیل تأثیر رشد .كنند آموزش و پرورش فعالیت مى

NGO اولیه البته تجربه. ھا به صورت يك نیاز و ضرورت اساسى براى زنان در آمده است NGO  ھا در جريان انقالب اسالمى و به
اى كه در  از جنگ و به ويژه در يك دھه گذشته، رشد بیشترى داشته است، به گونه ويژه در جنگ تحمیلى اتفاق افتاده، ولى پس

. اند مشغول فعالیت بوده سازمان غیردولتى زنان ٧٣١،  ٨٢و در ابتداى سال  ۵٩١، ٨٠در سال  ٢۵٠، ٧٩در سال  32 ،٧٢ل سا
در امور اجتماعى است كه پشتوانه مردمى نظام را در مواجه  ھاى غیر دولتى به معناى افزايش مشاركت عمومى افزايش سازمان

 (۶١: ١٣٨٣حورا، . (كند ت مىپايدار تقوي با دشمن و در نیل به توسعه
زدنى  اجتماعى و اقتصادى زنان مسلمان ايران پس از انقالب اسالمى، برجسته و مثال خالصه اين كه حضور سیاسى، فرھنگى، 

افزايش يافته و ھم اينك در حال افزايش  ھا، دانشجويان دختر و نويسندگان زن مانند آن، به سرعت زيرا، اساتید زن دانشگاه .است
بین زنان و مردان باال رفته، زنان از شركت در شوراھاى شھر و روستا  ھمدلى سیاسى براى مشاركت اجتماعى. یشتر استب

فعالیت اقتصادى اھمیت  در ابعاد اقتصادى، به كار و. اند عمل آورده، و سھم خود را از مديران كشور ترقى داده استقبال خوبى به
اند، و به اين وسیله، به استقبال مالى باالترى دست  آورده ترى را به دست ى مالى افزونبیشترى داده و از اين رو، درآمدھا

آنان در . باشد حجم و گستره فعالیت اجتماعى زنان، بیش از ساير ابعاد فرھنگى، اجتماعى و اقتصادى رسد، به نظر مى. اند يافته
اجتماعى حاضر شدند، خطر را به جان بخرند و به عنوان  امنیتاين عرصه، به ورزش توجه جدى مبذول داشته، و حتى براى تأمین 

به آن وسیله،  ھاى غیردولتى به انتظار كار دولتى نماندند تا آن كه آنھا با تشكیل و توسعه سازمان جالب. پلیس، به فعالیت بپردازند
  .به توسعه كشور مدد رسانند

  
 نتیجه 
 :برخى از آنھا عبارتند از آيد كه مى نتايج چندى از اين مقاله به دست 
رود ، نظريه آزادى  ھاى سیاسى اجتماعى زنان و زنان ايران به كار مى فعالیت از میان سه نظريه ايى كه براى تحلیل -الف  

 و تأيید توانايى زنان در تعیین به تشريح: از قدرت تبیین كنندگى افزون ترى برخوردار است نظريه ايى كه بر آن است كه خواھانه
كوشد ناتوانى و يا كم توانى نظام سیاسى  اندك حكومت بپردازد و مى دخالت بدون دخالت دولت و يا  ھرگونه خط مشى سیاسى

براى تغییر الگوھاى رفتارى  ھاى سیاسى زنان را نشان دھد به عالوه سعى وافرى دارد تا توانايى زنان را فعالیت در قالب بندى
  .سیاسى اجتماعى به تصوير بكشد

بیرون دوخته بودند و  اند چه زنانى كه براى توسعه ايران نگاه به ايران ھمه زنان داراى نقش سیاسى اجتماعى در تاريخ معاصر -ب  
ولى با توجه تالش اين مقاله در رونمايى وقايع . ديگر زنان اند و چه زنانى كه به رجل میھنى بى كفايت و سرسپرده امید داشته

داد و از اين  اجتماعى توده زنان مسلمان در آن روشن است، نقش عمده را بايد به توده زنان مسلمان تاريخى كه نقش سیاسى
توان  البته نمى. دينى و مذھبى به خود گرفته است ھاى گذشته ايران اغلب رنگ و بوى رو است كه بیشترين تحوالت تاريخى دھه

زنان  حمايتى زنان دربار را در تالش سیاسى اجتماعى اين دسته از ھاى روشنفكر و پشتیبانى و نبايد تأثیر آگاھى بخش زنان
حاضر اثبات كرده كه توده زنان مسلمان بیش از ديگر  بدين وسیله مقاله. ھااندك بوده است ناديده گرفت اگرچه اين تأثیرھا و حمايت

  .چھاردھه اخیر نقش آفريدند اجتماعى زنان در امور سیاسى
اند، ديگر جايى  تاكنون برعھده گرفته و آن را اغلب با موفقیت پشت سرگذارده ھاى مختلفى كه زنان نقش با توجه به ايفاى - ج  

زنان ھم اينك . نمانده است ھا بمانند و كار اداره كشور را به مردان بسپارند، باقى و نوشتن اين كه زنان در خانه براى گفتن
اند، در صحنه  و مقام معظم رھبرى به آنان داشته) ره(اعتمادى كه امام خمینى ور واند به با توانند با غرور بگويند كه توانسته مى

امور نیست، بلكه آنان بايد به  آنچه باقى مانده، بحث و جدال در ضرورت حضور و توانايى زنان در اداره. اند مثبت داده عمل پاسخ
گام نخست در اين راه، . ھاى خود بپردازند و به ارتقاى توانايى بینديشند، گذشته بنگرند و با درس و آموزش بیشتر از آن، به آينده

سازد، يكى از اين  مى ھايى است كه حضور اجتماعى آنان را با خطر مواجه مثبت گذشته و دور افكندن آسیب تقويت نقاط
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وجه دارند راه پشت البته آنان ت. مادرى و ھمسرى است ھاى احتمالى، سنگین شدن كفه حضور اجتماعى به زيان وظايف آسیب
با افزايش  بوده كه انقالب اسالمى و رھبرى آن به آنھا داده است و راه باقى مانده را بايد  نفسى سر نھاده به دلیل اعتماد به

  .اعتماد به نفس به پیش ببرند


