در اﻳﺮان
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ زﻧﺎن ﻃﺮﻓﺪار
ﺱﻮﺱﻴﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺣﻘﻮق زن
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ آﻪ ﮔﺬارش ﺑﻪ اﺕﺎق ﻋﻤﻞ اﻓﺘﺎد .هﻨﮕﺎﻡﯽ آﻪ او را ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ﻡﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺁیﻨﺪﻩ »ﺟﻤﻌﻴﺖ« ﻡﯽ اﻧﺪیﺸﻴﺪ ،ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ آﻪ ﺕﻨﻬﺎ یﻚ ﺳﺎل از ﺕﻮﻟﺪش ﻡﯽ ﮔﺬﺷﺖ و در
هﻤﻴﻦ ﻡﺪت کﺎری کﺮدﻩ ﺑﻮد کﺎرﺳﺘﺎن.
ﻡﺤﺘﺮم اهﺪاف »ﺟﻤﻌﻴﺖ« را دوﺑﺎرﻩ ﻡﺮور آﺮد :ﺁﻡﻮزش دﺧﺘﺮان ،ﺕﺮویﺞ ﺻﻨﺎیﻊ وﻃﻨﯽ و
ﺕﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﻘﻴﺮ .وﻗﺘﯽ در رؤیﺎهﺎیﺶ ﺑﻪ ﺕﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ آﻪ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻡﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻡﯽاﻧﺪیﺸﻴﺪ ،ﭼﻬﺮﻩ ﺕﮑﻴﺪﻩ اش از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﺷﺎر ﻡﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺁن آﻪ ﺟﻮان
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻡﺸﻜﻞ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات هﻤﻮارﻩ ﺧﻤﻴﺪﻩ راﻩ ﻡﯽ رﻓﺖ .ﺣﺘﺎ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
»ﺟﻤﻌﻴﺖ« ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻡﯽ آﺮد و از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻡﯽ ﮔﻔﺖ ،رﻧﺞ ﺑﻴﻤﺎری اش را هﻤﻮارﻩ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻡﯽ آﺸﻴﺪ ،اﻡﺎ ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮو ﻧﻤﯽ ﺁورد .ﺣﺎﻻ روی ﺕﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ هﻤﻪ ایﻦ هﺎ ﻡﯽ
اﻧﺪیﺸﻴﺪ و هﻴﺠﺎن ﺁن ﺳﺎﻋﺖ هﺎیﯽ آﻪ در »ﺟﻤﻌﻴﺖ« ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻡﯽ آﺮد وﺟﻮدش را ﻡﻤﻠﻮ ﻡﯽ
ﺳﺎﺧﺖ .از ﺳﻮی دیﮕﺮ اﺿﻄﺮاب ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺧﺎﻃﺮات روزهﺎی ﭘﺮهﻴﺠﺎن ﻡﺒﺎرزﻩ را
در او ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻡﯽ راﻧﺪ .ﺳﺎل  ١٣٠٣ش .ﺑﻮد و ﻋﻤﻞ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ایﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك و
»ﻡﺤﺘﺮم« ایﻦ را ﻡﯽ داﻧﺴﺖ .اﻡﺎ او در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد یﺎدﮔﺎرهﺎیﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ایﻦ
ﺧﻴﺎﻟﺶ را آﻤﯽ ﺁﺳﻮدﻩ ﻡﯽ آﺮد» .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاﻩ« از یﺎدﮔﺎرهﺎیﯽ او ﺑﻮد و ﻡﺠﻠﻪ ای
آﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺕﺄﺳﻴﺲ آﺮدﻩ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﺕﺎق ﻋﻤﻞ رﺳﻴﺪ وﺟﺪاﻧﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁن هﺎ ﺁﺳﻮدﻩ ﺑﻮد؛
ﻦ زﻡﺨﺖ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺴﺖ و دیﮕﺮ هﺮﮔﺰ ﻧﮕﺸﻮد .ﭘﻴﻜﺮ ﺟﻮان و ﻧﺤﻴﻒ زﻧﯽ را آﻪ ﻡﺒﺎرزاﺕﺶ ﺕ ِ
هﺰاران ﻡﺮد ﻡﺘﺤﺠﺮ را ﻟﺮزاﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،در ٢۴ذیﺤﺠﻪ  ١٣۴٣ق .ﺑﻪﺧﺎك ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
در ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی  ٧و  ٨ﻡﺠﻠﻪ »ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاﻩ ایﺮان« ،ﺻﺪیﻘﻪ دوﻟﺖﺁﺑﺎدی در ﺳﻮگ او
ﻧﻮﺷﺖ» :ﺣﺎدﺛﻪ ﻡﺆﻟﻤﻪ ی ﻡﺮﺣﻮﻡﻪ ﻡﺤﺘﺮم ﺧﺎﻧﻢ اﺳﻜﻨﺪری ﺁن ﻗﺪر ﺧﺎﻃﺮ ﻡﺮا اﻓﺴﺮدﻩ آﺮدﻩ آﻪ
ﺷﺮﺣﺶ را ﻧﺘﻮان داد ،ﭼﻮن آﻪ ﻡﻦ ﺧﻮب ﻗﺪر زﺣﻤﺎت ﺁن دﺧﺘﺮ ﺷﺠﺎع ایﺮان را ﻡﯽ داﻧﻢ و
ﻓﻘﺪان او را یﻚ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺕﺼﻮر ﻡﯽ آﻨﻢ .ﺑﻠﻪ ،ﻓﺪارآﺎری هﺎی او ﻗﺎﺑﻞ ﺕﻘﺪیﺮ اﺳﺖ،
ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﻤﯽ آﻨﻢ آﻪ ﻡﻜﺮر در آﻨﻔﺮاﻧﺲ هﺎ او را ﻡﻮرد ﺳﺨﺮیﻪ ﻗﺮار ﻡﯽ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد
ﻡﯽ ﺷﻨﻴﺪ و اﺑﺪًا ﺕﻜﺪر ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ آﺮد .ﺑﺎ ﻋﺰم ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺪم ﻗﻮی ﺑﺎز رو ﺑﻪ ﻡﻘﺼﻮد ﻡﯽ
رﻓﺖ .در ﻋﻤﺮ ﺧﻮدم ایﻦ اول زن ایﺮاﻧﯽ ﺑﻮد آﻪ دیﺪم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻓﻜﺮ ﺧﻮد را ﺕﻌﻘﻴﺐ
آﺮد.«...
ﻡﺤﺘﺮم اﺳﻜﻨﺪری در  ١٢٧۴ش .ﻡﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻡﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮایﺶ ﺕﻮﺟﻪ داﺷﺖ
و ﺳﺎﻋﺖ هﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﭘﺪر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻡﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و از ﻡﺸﻜﻼت و ﻡﺤﺮوﻡﻴﺖ هﺎی زﻧﺎن ﺳﺨﻦ
ﻡﯽ ﮔﻔﺖ .ﺷﺎیﺪ ﺕﺄﺛﻴﺮ »ﻡﺤﺘﺮم« ﺑﻮد آﻪ ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻡﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺣﺴﺎس آﺮد ﺕﺎ ﺟﺎیﯽ آﻪ ﻡﻄﺎﻟﺒﯽ
ﻞ اول زﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻡﻴﺪان
درﺑﺎرﻩ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻮﺷﺖ .در هﺮﺣﺎل ﻡﺴﻠﻢ اﺳﺖ آﻪ در ﻧﺴ ِ
ﻡﺒﺎرزﻩ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ »ﺑﻴﺮون« آﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺕﻌﺎﻡﻞ ﺑﺎ ﻡﺮدان روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻧﻜﺎر
ﻧﺎﭘﺬیﺮ اﺳﺖ .در دوراﻧﯽ آﻪ ﻡﺪرﺳﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ یﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﺑﻮد و در ﺷﻬﺮهﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ﺷﻐﻞ ـ ﺣﺘﺎ ﺑﺮای ﻡﺮدان ـ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد و اآﺜﺮ ﻡﺮدهﺎ در ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻡﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ؛ در دورﻩای آﻪ ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﯽ ﺕﺤﺮک ﻡﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﭘﺬیﺮش زﻧﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ ،کﻤﺘﺮ زﻧﯽ ﺑﺪون ﺣﻤﺎیﺖ ﻡﺮدان ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اش
ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻡﺎهﻮی دهﺪ .ﻡﺤﺘﺮم اﺳﻜﻨﺪری هﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﺁزادی ﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ایﻦ ﺣﻤﺎیﺖ ﺁﻏﺎز آﺮد.
در  ١٣٠٢ش .هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻧﻮراﻟﻬﺪی ﻡﻨﮕﻨﻪ ،ﻓﺨﺮ ﺁﻓﺎق ﭘﺎرﺳﺎ ،ﻓﺨﺮﻋﻈﻤﯽ ارﻏﻮن ،ﻡﺴﺘﻮرﻩ اﻓﺸﺎر
و ﺻﻔﻴﻪ اﺳﻜﻨﺪری »ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاﻩ« را ﺕﺎﺳﻴﺲ آﺮد و ﺑﻪ ریﺎﺳﺖ ﺁن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ایﻦ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎیﮕﺎهﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای زﻧﺎن روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺕﺎ آﻼس اآﺎﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺮﭘﺎ آﻨﻨﺪ؛ در ﺟﻠﺴﺎت
ﺷﺎن از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﺮاﻧﻨﺪ؛ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎسهﺎی وﻃﻨﯽ را ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ؛ هﻨﺮ ﺕﺌﺎﺕﺮ را
در ﺧﺪﻡﺖ اهﺪاف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺮار دهﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺷﻮری ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪ و دیﮕﺮ زﻧﺎن را ﺁﮔﺎﻩ آﻨﻨﺪ.
هﻤﻴﻦ ﺷﻮر و ﺣﺎل ،کﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﺎن ﺕﺎزﻩ ای ﺑﻪ درون کﺎﻟﺒﺪ ایﻦ ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺧﻤﻮدﻩ
دﻡﻴﺪﻩ ﺷﻮد ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ درﺁورد .هﻢ از ایﻦ رو ﺑﻮد آﻪ ﺁﻧﺎن ﺟﺰوﻩ ای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻡﻜﺮ زﻧﺎن«
ﻡﻨﺘﺸﺮ آﺮدﻧﺪ ﺕﺎ ﺑﺎ هﻴﺎهﻮی ﺑﺴﻴﺎر در ﺑﻴﻦ ﻡﺮدم ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﻡﺤﺘﺮم و دیﮕﺮ زﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪﻧﺪ؛ هﺮ یﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ و یﻚ روزﻩ ﺕﻤﺎم ﺟﺰوﻩهﺎی »ﻡﻜﺮ زﻧﺎن« را
ﺧﺮیﺪﻧﺪ .ﻡﻴﺪان ﺕﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻡﺤﻞ ﺑﺮای ﻧﻤﺎیﺶ ﺣﻤﺎﺳﻪ »ﺧﺮاﻓﻪ ﺳﻮزی« و ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺑﻼی
ﺟﻬﻠﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻡﯽ ﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺎن را در آﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻧﮕﻪ دارد :هﻤﻪ ﺁن آﺘﺎب هﺎ را در ﻡﻴﺪان
ﺕﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ آﺮدﻧﺪ و در یﻚ ﻧﻤﺎیﺶ ﺳﻤﺒﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﺁﺕﺶ آﺸﻴﺪﻧﺪ .ﻡﺤﺘﺮم ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ایﻦ ﻋﻤﻞ و ﺳﺎیﺮ
ﺳﻨﺖ ﺷﻜﻨﯽ هﺎیﺶ هﻤﻮارﻩ ﻡﻮرد ﺕﻌﺮض ﺑﻮد ،ﺣﺘﺎ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ او ﺳﻨﮓ ﻡﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
دﺷﻨﺎﻡﺶ ﻡﯽ دادﻧﺪ ،اﻡﺎ هﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ راﻩ ﺧﻮد ﻡﯽ رﻓﺖ و ﻋﺰم و روﺣﻴﻪ ﺁهﻨﻴﻦ او ﺑﻮد کﻪ اﻧﺘﺸﺎر
»ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاﻩ ایﺮان« را هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﻡﺪﺕﯽ کﻮﺕﺎﻩ ﻡﻤﮑﻦ کﺮد .ایﻦ ﻡﺠﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺸﺮیﻪ
زﻧﺎن ﺑﺎ اهﺪاﻓﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﻮد) .ﺕﺮیﺒﻮن ﻓﻴﻤﻨﻴﺴﺘﯽ ایﺮان(
ﻧﻘﻞ از ﻡﺠﻠﻪ "دﻧﻴﺎ" ،ﺷﻤﺎرﻩ  ،٣ﺳﺎل  ،١٣٣٩ﺻﻔﺤﻪ :١٩

ﻣﻠﻮک و ﻣﺤﺘﺮم اﺱﮑﻨﺪری
در ﺳﺎل  ١٣٠٠ﺷﻤﺴﯽ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ در ﺕﻬﺮان ﺑﻪ اﺳﻢ"ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاﻩ" ﺕﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد کﻪ ﻡﺮکﺐ
ﺑﻮد از ﻋﺪﻩ ای ﻡﺪیﺮان ،ﺁﻡﻮزﮔﺎران دﺑﺴﺘﺎن هﺎ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن هﺎ و ﺑﺎﻧﻮان روﺷﻨﻔﮑﺮ کﻪ هﺪﻓﺸﺎن
ﻡﺤﺪود ﺑﻪ رﻓﻊ ﺣﺠﺎب و ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻮد .ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس وﻃﻨﯽ و ﺕﺮک اﺷﻴﺎء ﺕﺠﻤﻠﯽ
ﻟﻮکﺲ ﺑﺮای زﻧﺎن از ﺷﻌﺎرهﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺑﻮد کﻪ در ﻡﺮاﻡﻨﺎﻡﻪ ایﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ اﻓﮑﺎر
ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻡﻠﯽ در ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺎن ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
یﮑﯽ از رهﺒﺮان ایﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﺱﮑﻨﺪری ﺑﻮد .ﻡﺠﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎم "ﺟﻬﺎن زﻧﺎن" کﻪ از
ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﺧﻮب ﻡﻄﺒﻮﻋﺎت ﺁن روز اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وی و ﻡﺪیﺮیﺖ ﻡﻠﻮک اﺳﮑﻨﺪری ﻡﻨﺘﺸﺮ
ﻡﯽ ﺷﺪ.
ﻡﺠﻠﻪ "ﺟﻬﺎن زﻧﺎن" ﭘﺲ از یﮏ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻡﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ "اﺳﻼم ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ"ﻡﻮاﺟﻪ و
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺠﺎی ﺁن ﺑﺰودی ﻡﺠﻠﻪ " ﻟﺴﺎن زﻧﺎن" ﻧﺸﺮ ﮔﺮدیﺪ و ﺕﺎ ﺳﺎل  ١٩٢۴ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﻮد اداﻡﻪ ﻡﯽ داد .ﺟﻤﻌﻴﺖ ارﺕﺠﺎﻋﯽ "اﺳﻼم ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ" از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻡﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎدﻩ کﺮدﻩ
در ﺕﻬﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﻡﺒﺎرزﻩ ﻡﯽ کﺮد.

